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Cum sprijiniți viitorii elevi Proletari din toate țările, uniți-vă!

și studenți muncitori?
Vom crea 

în incinta 
două școli serale

fabricii
Ancheta noastră printre directorii 

unor întreprinderi industriale
luni, conduce-Pînă acum cîteva

rea fabricii „Țesătura* Jin Iași nu 
a acordat atenția cuvenită asigură
rii unor condiții cît mai bune pen
tru ca tinerii muncitori să poată 
învăța fără să părăsească produc
ția. Organizația U.T.M. din fabri
că s-a ocupat de asemenea slab de 
această problemă. Rezultatul : în 
ultimii doi ani au absolvit școala 

'die serală doar 18 tineri, dintre 
cei mai mulți funcționari. De 

asemenea. în prezent urmează în
vățămîntul seral de cultură gene
rală doar 7 tineri iar alți 15 ur
mează învățămîntul superior fără 
frecvență.

După apariția Hotărîrii partidu
lui și guvernului privind îmbu
nătățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură generală 
și superior, noi am analizat serios 
munca pe care am desfășurat-o în 
legătură cu îndrumarea tinerilor 
spre învățătură. Am trecut apoi 
la luarea primelor măsuri 
pe linia prevederilor hotărîrii. 
Comitetul U.T.M., condus de comi
tetul de partid, ne dă în legătură 
cu aceasta un sprijin prețios. Co
misia pentru selecționarea tinerilor 
ce vor să învețe, constituită îndată 
după ce a fost publicată hotărirea, 
desfășoară o activitate fructuoasă. 
Din cei peste 2.000 de tineri care 
lucrează în fabrică circa 1.000 
•’-au manifestat dorința să învețe, 

tă mai acum cîteva zile, mem- 
comisiei discutaseră cu 513 

■i muncitori. Filatoarele Hareta Te- 
nea și Ana Filip, deținătoare de 7 
și respectiv de 4 ani a titlului de 
fruntașe în producție, s-au înscris 
printre primele la școala medie 
serală. Dumitru A bun ei, ajutor de 
maistru în filatură și Maria Gră- 
dinaru, muncitoare în laborator 
s-au înscris la învățămîntul supe
rior. Asemenea lor sînt sute de alți 
'tineri în fabrica noastră.

Conducerea fabricii a început să 
ia unele măsuri care să asigure ti
nerilor muncitori, viitori elevi șî 
studenți, condiții optime de învă
țătură. Astfel, am hotărît să 
creăm două școli serale în incinta 
fabricii, care să funcționeze în 
schimburi.

Deosebită atenție vom da orga
nizării în așa fel a schimburilor de 
producție încît tinerii înscriși la 
școlile serale să poată urma cu re
gularitate cursurile.

Biblioteca centrală și biblioteci^ 
le din secții și ateliere vor fi 
complectate cu cărțile care vor fi 
necesare tinerilor muncitori elevi 
și studenți. Cei mai buni ingineri 
și tehnicieni din fabrică vor 
organiza în permanență consultații 
colective și grupe speciale de pre
gătire cu tinerii care vor întîmpi- 
na greutăți în asimilarea mate
riilor. Pe parcurs vom lua de ase
menea alte măsuri care să asigure 
tinerilor muncitori condiții bune 
pentru învățătură. Toate acestea 
vor contribui ca din rîndurile ti
neretului să se ridice cadre bine 
pregătite. Tocmai de aceea vouă, 
celor care mergeți pe drumul în
vățăturii, vă revine sarcina să fo
losiți din plin aceste condiții, să 
vă pregătiți cît mai temeinic spre 
a deveni cadre de muncitori, teh
nicieni și ingineri cu o înaltă ca
lificare și un nivel de cultură ri
dicat, constructori pricepuți și ta-

Hotărirea partidului și gu
vernului privind îmbunătățirea 
învățămîntuluw serat și fără 
frecvență de cultură generală 
și superior subliniază cu tărie 
necesitatea ca conducerile în
treprinderilor să ia de urgență 
toate măsurile necesare pentru 
asigurarea creșterii pe scară 
tot mai largă din rîndurile oa
menilor muncii, care lucrează 
direct în producție, a unor 
cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri cu înaltă cali
ficare și specializare, cu un 
înalt nivel de cultură generală. 
Conducerile întreprinderilor au 
datoria să asigure tinerilor

muncitori, așa cum prevede 
hotărirea, cele mai bune con
diții pentru îndeplinirea cu 
succes atit a sarcinilor de pro
ducție cît și a învățăturii, toate 
condițiile pentru buna lor pre
gătire, pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor, pentru 
frecventarea cursurilor de pre
gătire etc.

Pentru a cunoaște măsurile 
pe care conducerile unor între
prinderi le-au luat pentru spri
jinirea tinerilor muncitori dor
nici să învețe, să se înscrie la 
cursurile școlii medii serale, 
ziarul nostru a organizat an
cheta de față.

lentați ai socialismului în patria 
noastră.

ALEXANDRU AGAPESCU 
director al Fabricii „Țesătura' -Iași

Creînd cercuri de 
consultații și meditații

Conștienți de importanța Ho
tărîrii partidului și guvernului, de 
minunatele perspective pe care le 
deschide aceasta, conducerea în
treprinderii noastre, comitetul 
U.T.M., sub îndrumarea comitetu
lui de partid au organizat adunări 
generale cu toți tinerii pentru a 
dezbate hotărirea partidului și 
guvernului, explicîndu-le tinerilor 
că un constructor activ al socialis
mului trebuie să fie un bun mun
citor, un om cult care să stăpâ
nească cultura și știința, tehnica 
cea mai înaintată. 21 de tineri și 
tinere din fabrica noastră s-au și 
înscris pînă acum să urmeze școli 
serale și fără frecvență. Aceștia 
sint tineri fruntași în producție, 
ca și în activitatea obștească. De 
exemplu, tînărul Dumitru Grădi
narii, ța cele două concursuri or
ganizate în fabrică cu croitorii în 
piele a ocupat locul II, pentru e- 
conomii, calitate și productivitate. 
Numai în primul trimestru al anu
lui el a realizat economii de 
1348 dni.p. piele. Ioana Țilvic 
este de asemenea fruntașă în pro
ducție.

Desigur, nu este ușor să 
muncești și să înveți. Conducerea 
întreprinderii asigură însă pe toți 
tinerii care doresc să învețe, că 
nu va precupeți nici un efort 
pentru a le asigura cele mai bune 
condiții de muncă și învățătură. 
Vom lua astfel măsuri ca progra
mul de lucru să fie în așa fel sta
bilit încît toți tinerii care învață 
să fie liberi în timpul cursurilor. 
De asemenea. avem posibilitatea 
ca în cadrul întreprinderii să spri
jinim pe tineri în însușirea și 
aprofundarea cunoștințelor primi
te. Am hotărît astfel să creăm cu 
forțele noastre proprii cercuri de 
consultații și meditații la matema
tică, fizică și chimie, în cadrul că
rora ingineri și tehnicieni bine 
pregătiți să sprijine pe tineri. De 
exemplu, Nicolae Isailă, inginer 
șef al fabricii, va preda tinerilor 
cunoștințe de matematică. Condu
cerea întreprinderii a luat măsuri 
de asemenea ca tinerii care urmea
ză școli și care locuiesc în căminul 
întreprinderii, să fie repartizați în 
camere în care să poată învăța în 
liniște.

Fără îndoială că dacă anul tre
cut doar două persoane din fabrica 
noastră au urmat cursurile școlii 
serale, pentru asta, în primul rind* 
sîntem noi vinovați. Noi n-am asi
gurat cele mai bune condiții de

Solemnitatea
înmînării unor decorafii

Marți la amiază la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe 
Stoica secretarul Prezidiului' Marii 
Adunări Naționaleț Elena Lascu 
Iordăchescu, secretar al Comitetu
lui Orășenesc București al P.M.R., 
general maior Stelian Staicu, ad
junct al ministrului Afacerilor In
terne.

Pentru merite deosebite obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu și pentru spiritul de sacri
ficiu de care au dat dovadă, 
Prezidiul Alarii Adunări Națio
nale a conferit ordine și medalii 
unor ofițeri, sergenți, angajați ci-

vili și militari în termen din Mi
nisterul Afacerilor Interne.

Printre cei decorați sînt tova
rășii colonel Gheorghe Răduca- 
nu cu Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine" clasa a lV-a; 
colonel Pctria Apostol cu „Ordi
nul Muncii" clasa a III.a; soldatul 
Ionel Franguiea cu Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mine" clasa a V-a ; căpitan 
Gheorghe Enoiu cu Ordinul „Pen
tru servicii deosebite aduse 
apărarea orînduirii sociale și 
stat" clasa a lll-a și alții.

Cu același prilej s-a înmînat 
tovarășei Ecaterina Borilă „Ordi
nul Muncii" clasa I și tov. Tudor 
Avădanei „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a felicitat pei cei decorați.

(Agerpres)

în 
de

Oră de laborator,

cinteia ineretului
tineri care lucrează direct în pro
ducție ți în același timp urmează 
și cursurile școlii medii serale de
vin cele mai pregătite cadre, capa
bile să participe din plin la pro
ducție, cît și în general la viața 
fabricii.

în urma discuției în cadrul co
misiei de selecționare, sub directa 
îndrumare a organizației de partid, 
noi am luat o serie de mă
suri menite să ajute îndeaproape 
pe cei 84 de tineri care au fost 
selecționați pentru învățămîntul 
seral. Astfel, în primul rind ne am 
ocupat de organizarea schimburi
lor de producție. Toți cei înscriși 
pentru învățămîntul seral vor lit
era în 
ticipa la toate cursurile și semina- 
riile, să aibă și timp liber pentru 
a se pregăti.

Avînd în vedere că foarte mulți 
tineri au terminat de mult școala 
profesională am îndrumat ti
nerii să participe la cursu
rile de pregătire pentru reîm
prospătarea cunoștințelor. în acest 
scop am luat legătura eu secția de 
învățămint a sfatului popular oră
șenesc și am stabilit locul de des
fășurare a cursurilor. Aproape toți 
cei înscriși la învățămîntul seral 
urmează aeunt cursurile de pregă
tire. De asemenea cadrele de teh
nicieni care lucrează în întreprin- 

pe 
A- 
în 
de

afa fel încît să poată par-

muncă și învățătură tinerilor care 
doreau să învețe. Conștientă de 
lipsurile avute, conducerea fabricii 
cheamă pe cei mai buni tineri 
muncitori, fruntași în muncă și 
activitatea obștească să se înscrie 
la cursurile școlii medii serale. 
Noi asigurăm pe toți, tinerii mun
citori că lucrurile petrecute anul 
trecut nu se vor mai repeta, că 
vom lua toate măsurile pentru a- 
figurarea celor mai bune condifii . t]pre ;i ajulă prin consultații" 
de. muncă și învățătură tinerilor. . .v ’ cei care au mai mult nevoie.

cest ajutor îl vom intensifica 
‘ mod deosebit ca fiind o formă 

ajutor, cpncretă și eficace de spri
jinire a tinerilor dornici gă învețe. 

Sîntem convinși că aplicînd pre
vederile hotărîrii, acordînd tot 
sprijinul tinerilor dornici să în
vețe, vom contribui ca aceștia să 
devină oameni bine pregătiți, 
muncitori înaintați, care să se 
înscrie în rîndurile intelectualității 

■ noi, de mîine a patriei noastre 
1 socialiste.

EMILIA SAMOILA 
director adjunct, 

„întreprinderile textile" Galați

ION VECERDEA 
director, Fabrica de încălțăminte 

,,11 Iunie" Rm. Vîlcea

Prin organizarea 
schimburilor 
de producție 
favoarea celor 

ce învață
Itl

Hotărirea partidului și guvernu
lui privind îmbunătățirea învăță- 
mîntului seral și fără frecvență 
pune în fața noastră- răspunderi 
însemnate. Experiența practică 
de pînă acum ne-a dovedit că acei
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Mobilă mai bună 
și mai ieftină

Pentru îmbunătățirea calității și 
reducerea prețului de cost al mobi
lei au fost luate în ultimul timp 
unele masuri printre care trecerea 
la fabricarea mobilei din plăci 
aglomerate din lemn, organizarea 
de secții centrale pentru croirea 
materiei prime la fabricile din 
București și Măgura Codlei, îmbu
nătățirea lacurilor și a materialelor 
de finisaj, folosirea semifabricate
lor etc.

In același scop, pe lîngă Institu
tul de proiectări, cercetări științi
fice și experimentări pentru indu
stria lemnului, a fost organizat re
cent un atelier experimental de 
prototipuri de mobilă.. Atelierul este 
utilat pentru a putea executa pro
totipuri variate și pentru experi
mentarea folosirii în fabricarea 
mobilei a unor materii prime și 
materiale de finisaj noi, precum și 
a procedeelor tehnologice înain
tate.

înainte de a fi puse în fabricație 
de serie, noile tipuri de mobilier 
create aici vor fi prezentate cum
părătorilor și
locuințe, observațiile 
aceștia urmînd să 
îmbunătățirea și definitivarea mo
delelor.

constructorilor de 
făcute, de 

fie Moșite la

(Agerpres)

* Jn secția de montaj a uzinelor „Electroputere" din Craiova.
Foto: N. STELORIAN

Studenții silvicultori
la împăduriri

Pe aici, pe valea Tigăi, din re
giunea Stalin, trece un drum fo
restier de-a lungul căruia se înșiră 
numeroase rampe, Joagăre și mo
toare lucrează din plin. Se faso
nează lemnul ce va fi trimis la 
vale pentru foc sau diverse con
strucții. Un funicular poartă bu
ștenii pe deasupra înălțimilor spre 
una din rampe.

Tabloul e complectat de nota 
veselă pe care o dă an grup de 
tineri sosiți aici pe munte la plan
tații. Sint studenfii anului J1 și 
III de la Facultatea -de sdvitultură 
a Institutului povehnic din Orașul 
Stalin care ai părăsit pentru o 
săptămînă băncile amfiteutrelor 
venind să cunoască practic o latură 
a meseriei pentru care se pregă
tesc : împăduresc In mod voluntar 
un versant neregenerat.

■ Plantează molid, paltin iar tn 
partea superioară a versantului, 
diverși puiefi forestieri.

Studenta muncesc cu multă 
rlvnă, de dimineață pînă seara, In- 
trecîndu-șe pentru a planta cit mai 
mulfi puiefi și cit mal bine.

Deși se poate da o notă bună 
tuturor, menționăm cițiva dintre

cel care s-au distins prin conștiin
ciozitatea cu care au muncit tot 
timpul: Ferchedău Matilda, Fischer 
Werner, Creiveanu Crheorghe, Nl- 
coticioiu Adrian, Buliga Ion, Kanya 
Emil și aljU.

trebuie remarcat 'faptul că, ală
turi de siudenfii romini, maghiari 
și germani, au lucrat și siudenfii 
albanezi care se pregătesc in ca
drul Facultății de silvicultură.

Dna din zile a fost declarată zt 
record. In ziua aceea s-a înregi
strat un spor al cantității materia
lului de plantat și o ridicare sim
țitoare a calității muncii.

Muncind cu dragoste, studenții 
silvicultori, mobilizați de organiza
ția U.T.M. și asociația studenților, 
și-au adus aportul lor la acțiunea 
pat-iotică de împădurire a munți
lor golași.

Astfel tn perioada 
studenfii anului II au 
luntar 55.00.0 puiefi, 
anul III 61.000 puiefi
suprafață împădurită de 23 hectare.

de practică 
plantat vo- 
iar cei din 
totalizînd o

G NEGUȚ-J1RCOVEANU 
student

Pentru

Un grup din echipa de dan
suri a Institutului medico-far- 
maceutic din Cluj in timpul unui 
spectacol dat la Casa universi
tarilor.

Foto: S. N1CULESCU

educația muzicală
a tineretului

Dezvoltarea vieții muzicale în 
patria noastra in anii puterii 
populare cunoaște un ritm deosebit 
de viu, caracterizat intre altele și 
prin creșterea considerabila a nu
mărului instituțiilor muzicale. A- 
ceastă creștere numerică este du
blată și de creșterea calitativă a 
producției artistice a acestor in
stituții care se oglindește in îmbu
nătățirea repertoriului, 
măiestriei artistice, in 
interpreților noștri atit 
cit și peste hotare, in 
unor talente din rîndul 
muncii.

Un fenomen caracteristic zilelor 
noastre este participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate la viața muzicală, 
concretizată in creșterea mișcării 
artistice de amatori, in formarea 
numeroaselor orchestre populare, 
ansambluri corale etc.

Muzica se adresează astăzi ma
selor largi de oameni ai muncii 
și nu unor cercuri de snobi soco
tite în timpul regimului burghezo- 
moșieresc ca singurele capabile să 
înțeleagă „muzica grea". Ținute 
veacuri de-a rîndul in întuneric 
de regimurile exploatatoare, ma
sele largi au azi asigurate de 
partidul și guvernul nostru toate 
condițiile să-și satisfacă setea de 
cultură, de lumină. Dar pentru a 
se putea apropia mai mult de 
muzica simfonică, de cameră, 
într-un cuvînt de așa zisa „muzică 
cultă", este nevoie de o anumită 
pregătire care trebuie făcută cu 
răbdare și perseverență. Această 
înțelegere nu vine de la sine, ea

creșterea 
succesele 
in țară 

afirmarea 
oamenilor

Laurențiu Profeta
director al Direcției Muzicii 

din Ministerul Invățămintului 
și Culturii
——•-----

educată cu grijă, și spre 
trebuie să se îndrepte in

activitate a instituțiilor 
muzicale. Înțelegerea crea-

Comoditate și entuziasm
Dragă Miron,
Anii de studenție și pri

mii pași în viață —- în 
producție — i-am făcut 
împreuna. Am fost prie
teni buni. Ne am despăr
țit atunci cînd eu am pă
răsit instituția unde lu
crasem împreună.

Știu că î>- momentul de 
fața ești 
munca ta, 
instituția 
angajat ai ocupat un post 
necorespunzător speciali
tății tale, numai din do
rința de a nu părăsi ora
șul care are opera, filar
monica, multe cinemato
grafe și... bulevarde largi* 

în funcția pe care o de
ții la P.T.T.R.-Timișoara 
nu aplici nici una din cu
noștințele acumulate în fa
cultate 
tehnic 
truda, 
studiu.
pasionat profesiunea pen
tru care te pregăteai. 
Mi amintesc și acum ce 
discutam despre munca 
noastră viitoare. Te-ai o- 
bișnuit însă cu confortul 
orașului, cu viața comoda 
și-ai abandonat propriile 
tale planuri, ai renunțat 
la propriile tale visuri. Aș 
putea spune ca ai dezamă
git pe acei care au cre
zut în tine ca într-un ute- 
mist entuziast, care va fi 
mereu acolo unde este mai 
greu, unde este mai mare 
nevoie de el. După exame
nul de stat plecarea in

nemulțumit de 
pentru că în 

în care te-ai

(la Institutul poli- 
din Timișoara), cil 
în zile și nopți de
Mai știu cit te-a

producție însemna pentru 
fiecare dintre noi un exa
men de conștiință. Tu ai 
căzut la acest examen; a 
învins Ia tine comoditatea, 
dorința unui trai liniștit, 
fără luptă.

Printre rîndurile scri
sorii tale am citit ca ești 
nemulțumit de tine însuți, 
dar cauți să înăbuși acea
stă nemulțumire de dragul

nă, este așteptat inginerul 
energetician Goia. Ești 
așteptat tu. Specialitatea 
noastra, energetica, ne 
cheama acolo unde sint 
probleme grele de rezol
vat, pe șantiere, în uzine 
sau stații de transfor
mare. In aceste locuri își 
găsesc aplicația cunoștin
țele acumulate în facul
tate. Știi și tu aceste lu-

tine, într-# muncă „como
dă"). Eu am plecat din 
Timișoara, am rupt un 
lanț ce trebuia rupt, lanț 
pe care singur mi 1 am 
pus, atunci cînd am ho- 
tarit să rămîn cu orice 
preț în Timișoara. Acum 
sînt la Bacău, in uzină. 
Aici sint util, simt aceasta 
zi de zi. Regiunea Bacau, 
ca oricare din regiunile

Scrisoare deschisă către 
ing. MIRON GOIA, fost coleg

de facultate
comodității. Ai uitat oare 
ca omul trebuie să fio 
acolo unde este folositor 
societății, unde poate avea 
satisfacția că și servește 
mai bine patria cu toată 
puterea lui de munca ? Tu 
n-ai această satisfacție. Iar 
promoția noastra de absol
venți poarta o pata ruși
noasa : nil tovaraș de al 
lor a dezertat de la dato
ria sa. Trebuie să știi că 
fapta ta înseamnă dezer
tare.

Iți spun toate acestea 
pentru ca am trait și eu 
asemenea clipe, pentru ca 
și eu am fost in situația 
ta de acum. Sint bucuros 
ca am avut puterea sa o 
depășesc.

Cu ce te ocupi zilele a- 
cestea ? Știu. Ca întot
deauna : liniezi tabele. Și 
in timpul acesta undeva, 
pe un șantier, într o uzi-

cruri, dar ți-e teamă să te 
gîndești la ele, n-ai cu
rajul să te judeci singur, 
n-ai curajul sa iei o ho- 
tarîre, sa-ți schimbi viața.

îți aduci aminte : cînd 
a venit colegul nostru, 
îtănescu de la Hunedoara, 
ae-a vorbit de modul cum 
a reușit sa dezlege pro

blemele de producție, cum 
yi-a îmbogățit bagajul de 
cunoștințe, lucrînd în u- 
rină, ne-a povestit cum s a 
legat de locul de munca, 
tie muncitori. Hunedoara a 
levenit o parte din viața 
lai.

Eram și eu, erai și tu 
de față. Ce-am răspuns la 
întrebările lui 
munca noastră ? 
4m schimbat 
discuției pentru 
avut nimic de spus des
pre noi, (pe atunci și eu 
imi iroseam vremea, ca și

despre 
Nimic, 

subiectul 
că n-am

patriei, mi-a oferit la fie
care pas pilde grăitoare 
ale avintului pe care l a 
luat industria în țara noa
stră, dar inai ales am reu
șit să vad că oameni cu 
specialitatea noastră n-au 
ce căuta în birou, în fața 
unor tabele statistice. Lo
cul lor este pe șantier, a- < 
colo unde se construiește. 
Aici este și locul tău. Scri
soarea aceasta este de fapt 
o chemare de a renunța 
la munca pe care o duci 
și in care te simți ca in
tr-o colivie, ■ de a veni 
aici sau in altă parte, 
unde este nevoie de tine. 
Tovarășii tai de muncă 
vor înțelege de ce dorești 
sa mergi intr-un alt loc 
de muncă, să lucrezi în 
altă parte, unde să fii cu 
sdevarat inginer. Te vor 
prețui mai mult. Ei știu 
că in țara noastră se con*

■truiește mult, se schimbă 
fața multor așezări și mai 
știu că acolo este nevoie 
de tineri bine pregătiți, ea 
tine, însă entuziaști. Entu
ziasmul care-ți lipsește a- 
cum, nu-ți va lipsi pe 
șantier, unde zi de zi pri
ceperea ta se va concreti
za in fapte, în realizări. 
Vei simți nevoia să faci 
mai mult, 
repede și asta 
entuziasm.

Aș vrea să vii aici și să 
lucrăm iar împreună. Dacă 
ne vom mai intilni vreo
dată cu colegul nostru, 
Stanescu, nn vom mai 
schimba subiectul discuții
lor. Dimpotrivă, vom dis
cuta de trei ori mai mult 
despre realizările fiecăruia 
dintre noi. Poate fi mai 
mare satisfacție și mîn- 
drie ca aceea că ești util 
societății, slujind cauza 
construirii socialismului cu 
toată priceperea ta, acolo 
unde ești chemat ? Tre
buie sa răspunzi la această 
întrebare prin faptele 
tale, prin hotărirea de a 
schimba calea pe care 
mergi acum. Sint convins 
ca o vei face, 
vei dezice de i 
colegilor tăi, 
cesc 
ție.

trebuie 
aceasta 
treaga 
noastre 
ției marilor muzicieni Mozart, Beet
hoven, Ceaikovskî, tnescu, Șos- 
takovici etc. care s-au situat 
pe poziția artei realiste, care aa 
reflectat in creație năzuințele no
bile ale popoarelor lor, este de na
tură să îmbogățească viața spiri
tuală a tineretului în special, să-1 
înflăcăreze, ii dă noi torțe 
a participa la construcția 
noastre noi. Este adevarat 
ceasta înțelegere presupune 
tură muzicala, o muncă de 
rare a tinerilor, pentru a înțelege 
în profunzime bogăția de idei și 
sentimente a acestor opere. înțele
gerea și cunoașterea celor mai de 
seamă opere din tezaurul muzicii 
universale progresiste ii înarmea
ză pe tineri cu posibilitatea de a 
discerne ceea ce este frumos, îi 
ajută să facă deosebirea între 
muzica înaintată și acele carica
turi muzicale, goale de conținut — 
expresie a decadentismului artei 
burgheze.

Această largă muncă de educa
ție muzicală a tinerilor sint che
mate să o facă instituțiile noastre 
muzicale în colaborare cu organi
zațiile țJ.T.M. sub conducerea or
ganizațiilor de partid.

în activitatea instituțiilor noas
tre muzicale s-au înregistrat unele 
succese în munca de educare mu
zicală a maselor largi. Tot mai 
mult este prezent în sălile de con
certe publicul promovat din rîndul 
oamenilor muncii, tineri din uzine, 
fabrici, școli și institute. Multe 
instituții muzicale au introdus în 
repertoriile lor concerte simfonice 
populare lunare. S-au introdus în 
repertorii tnai multe lucrări pro
gramatice, vocal simfonice și de

pentru 
vieții 

că a- 
o cul- 
ajuto-

muzică cu tematică legată de viața 
nouă a poporului nostru, care sub 
conducerea partidului construiește 
cu succes socialismul. In felul a- 
cesta și instituțiile muzicale, ală
turi de celelalte instituții culturale 
create de regimul de democrație 
populară, contribuie la formarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii din țara noastră, transmi- 
țind cu ajutorul muzicii marile 
idei ale contemporaneității, ala 
luptei pentru făurirea unei vieți 
noi.

Considerăm insă că pe această 
linie s a făcut incă foarte puțin 
față de posibilitățile existente, față 
de numărul mare de tineri care 
doresc să se apropie de această 
muzică. Pentru publicul care n-a 
mai fost în sălile de concert, care 
n-a mai ascultat muzică simfonică 
și trebuie inițiat și educat în 
acest domeniu, multe din institu
țiile noastre muzicale au defășurat 
încă o muncă sporadică, neștiinți
fică, neorganizată. In primul rind 
putem și trebuie să oferim acestui 
public nou, tinerilor muncitori, 
elevi, studenți, în concertele sau 
manifestările muzicale la care îi 
invităm, un repertoriu accesibil, 
variat, interesant care să-i fie 
totodată analizat și explicat de pe 
pozițiile esteticii marxist-leniniste, 
în fraze simple, apropiate de în
țelegerea sa. Or, in această pri
vință mai sint încă unele instituții 
muzicale, ca de pildă filarmonicile 
din Satu Mare, Timișoara, Cluj, 
Galați etc. care încă nu acordă cea 
mai mare atenție unui repertoriu 
larg, accesibil.

In munca de 
a maselor largi 
real folos s-au
certele simfonice populare, 
organizarea lor Filarmonica 
stat „George Enescu" socotim că 
a făcut un pas înainte atit prin 
alegerea unui repertoriu format

educație muzicală 
de tineri de 
dovedit a fi

un 
con-

In 
de

» (Continuare in pag. 3-a)

mai bun, mai 
înseamnă

entuziast

, ea nu te 
majoritatea 
care mun- 
in produc-

prietenAl tău
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de odihnă
mode!

Din
U.T.M., 
minica, 
odihnă 
din satul Babșa, raionul Lugoj. 
Căminul cultural în colaborare 
cu direcțiunea Școlii a creat 
toate condițiile pentru buna 
reușită a acestei acțiuni. De 
dimineață s-au deschis larg uși
le căminului cultural și ale 
școlii, pentru a primi tinerii și 
pionierii.

în sala bibliotecii au avut 
loc audiții la radio. Tinerii au 
ascultat cu interes scenariul 
radiofonic : „Dacă toți tinerii 
din Iume“.

în același timp la școală a 
fost organizată o dimineață de 
basm pentru pionierii și șco
larii din sat. La această mani
festare au fost invitați și pio
nierii de la școala din Ghizela, 
o comună apropiată.

După masă au avut loc alte 
manifestări culturale și sporti
ve. Echipele de fotbal și volei 
au susținut meciuri pasionante. 
Pentru membrii cercului de 
teatru s-a organizat citirea unei 
noi piese : „S-a întîmplat lin
gă o fîntînă". După ce au as
cultat piesa, artiștii amatori 
și-au spus părerea despre posi
bilitățile pe care le au de a 
interpreta rolurile și în același 
timp s-au și fixat interpreții.

Alți tineri au jucat șah, do
mino, au cerut noi cărți biblio
tecarei.

Către sfirșitul zilei tinerii 
»-au plimbat grupuri, grupuri. 
Pe înserate, toți s-au despăr
țit voioși. A doua zi îi aștepta 
munca în gospodăria agricolă 
colectivă care după o aseme
nea odihnă va fi mai cu spor.

MARIA GIGA 
învățătoare

inițiativa comitetului 
aoum oîtva timp, du- 

a fost organizată zi de 
model pentru tinerii

t JT» MT £1* MAJ.. 1 f 
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Anul trecut, cînd am stu- mai spornică, m>ai ușoară, iar de- 
diat expunerea făcută de to- plasările în gol se reduc la mini-
yarășul Gheorghe GheorghimDej mum. Eu: mă voi referi însă în 

rîndurile care urmează la acei fac
tori mare depind exclusiv de orga
nizarea muncii în stațiune și în
deosebi în brigada noastră.

Un element de bază în lupta 
pentru realizarea unui volum spo. 
rit de hantri pe tractor convențio
nal îl constituie pregătirea profe
sională a tractoriștilor. Tinerii 
tractoriști din brigada pe care o 
conduc, ca de altfel majoritatea 
tractoriștilor noștri, au învățat me
seria și și-au îmbogățit cunoștin
țele în stațiunea noastră. Sînt 
crescuți și educați aici. Pot afirma

la consfătuirea de la Con
stanța, am înțeles ce. sarcini 
de mare răspundere ne revin 
nouă, tractoriștilor, în legătură cu 
folosirea întregii capacități de lu
cru a tractoarelor. Am înțeles ce 
înseamnă pentru economia rfa- 
țională să se realizeze anual cu 
fiecare tractor convențional cel 
puțin 430 hectare arătură normală. 
Noi ne-am angajat atunci să depă
șim această cifră și să realizăm în 
același timp economii de carbu. 
ranți și piese de schimb. In toam
nă, cînd am făcut bilanțul, rezul
tatele ne-au demonstrat că ne de
pășisem propriile angajamente. 
Tractoriștii din brigada noastră 
au reușit să realizeze cu cele două 
K-D.-uri, un I.A.R., un M.T.Z. și 
un V.T.Z. un volum de peste 800 
hantri pe tractor convențional, fă- 
cînd în același timp economii de 
carburanți și piese de schimb în 
valoare de 34.000 lei.

Anul acesta sarcina de plan a 
stațiunii aproape s-a dublat, parcul 
de tractoare mărindu-se însă nu
mai cu 15 bucăți. Analizînd te
meinic planul, noi ne-am dat sea
ma că trebuie să ne organizăm și 
mai bine munca, să ne intensifi
căm eforturile pentru ca să pu
tem obține rezultate cel puțin ega
le cu cele din anul trecut,' cînd 
ne-am realizat planul în proporție 
de 253 la sută.

Sîntem siguri că vom reuși, 
deoarece în anii trecuți și îndeosebi 
în campaniile anului 1958 am acu
mulat o experiență s valoroasă. 
Unul din factorii esențialr care 
ne-au ajutat anul trecut și ne va 

«ajuta și anul acesta sa ne reșpec- 
tăm angajamentul de a ne depăși 
sarcinile de plan, îl constituie dez
voltarea și consolidarea sectorului 
socialist al agriculturii din raza 
noastră de activitate. Pe tarlalele 
întinse, fără haturi, munca este

Pentru folosirea 
rațională a capacității 
de lucru a tractoarelor
fără să greșesc, că la trei din cei 
cinci tractoriști de a căror activi
tate răspund — tineri cu o vechi
me mai mare în producție — li se 
poate încredința oricînd funcția de 
șef de brigadă, deoarece au de a- 
cum o pregătire profesională echi
valentă cu a unui mecanic de 
sector.

Perfecționarea în meserie a stat 
în permanență în atenția fiecărui 
tractorist din brigada noastră. Au 
participat toți la toate lecțiile ți
nute în cadrul cursurilor de masă 
din iarnă, au luat parte activă la 
toate instructajele ce s-au ținut 
pentru cunoașterea mașinilor noi, 
am ținut decadal instructaje în 
cadrul brigăzii, iar cu ocazia în
grijirilor tehnice periodice ale 
tractoarelor și mașinilor pe care 
le avem în primire am organizat 
adevărate, cursuri de minim tehnic 
și seminarii.

Ca rezultat al tuturor acestor 
preocupări a fost faptul că în bri
gada noastră nici un tractor și nici

o mașină n-au stat pe brazdă din 
cauza unor defecțiuni accidentale, 
iar perioada dintre două reparații 
capitale a fost mult mărită.

Condițiile care se cer respectate 
pentru realizarea scopului amintit 
nu se opresc aici. Prin perma
nentizarea brigăzilor la ace
leași unități, tractoriștii — pe lin
gă faptul că au posibilitatea să cu
noască bine terenul pe care-1 lu
crează și, în consecință, să aplice 
metodele agrotehnice cele mai po
trivite, pot colabora mai bine cu 
colectiviștii din brigăzile de cîmp 
la realizarea și depășirea sarcini
lor de plan ale unităților respec
tive.

La noi, această legătură este 
foarte strînsă și ea ne ajută să ne 
organizăm cît mai bine munca în 
brigadă. De exemplu, în fiecare 
seară, după terminarea lucrului, 
noi ținem la vagonul dormitor o 
scurtă consfătuire la care parti
cipă brigadierul gospodăriei colec
tive și o parte din colectiviștii cu 
care lucrăm. Cu această Ocazie se 
fac aprecieri referitoare la calita
tea muncii noastre și la ajutorul 
pe care ni l-au dat colectiviștii și 
se iau măsurile necesare. Totodată, 
împreună cu brigadierul, stabilim 
volumul și felul lucrărilor pe care 
le avem de efectuat a doua zi, ast
fel încît planul nostru să cores
pundă cu planul de lucrări și de 
desfășurare a forțelor de muncă ale 
gospodăriei colective.

Trebuie să menționez că în toate 
acțiunile din brigadă un rol impor
tant l-a avut și îl are grupa 
U-T.M. în cadrul căreia s-a ana
lizat periodic activitatea celor pa
tru utemiști, s-au stabilit măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea mun
cii și s-au făcut propuneri concrete 
pentru bunul mers al activității în
tregii brigăzi. Noi, comuniștii am 
văzut în ei oameni serioși, pe care 
ne putem baza și i-am îndrumat 
întotdeauna.

Iată, pe scurt, pe ce ne-am ba
zat noi cînd ne-am angajat să rea
lizăm și anul acesta un volum de 
peste 800 hantri pe tractor con
vențional, să economisim 10 la sută 
din motorina prevăzută în norma
tiv pentru tractoarele pe care le 
avem în primire, 15 la sută din va
loarea pieselor de schimb și să re
coltăm de pe ogoarele gospodării
lor colective pe’ oare le deservim 
cu cel puțin 250 kg. grîu și 400 
kg. porumb la hectar peste planul 
de producție al acestor unități.

Sîntem convinși că angajamen
tul nostru va deveni faptă.

Puiu Nicolae — tractorist fruntaș pe S. M. T. Valul Traian 
Constanța în campania agricolă de primăvară.

La îngrijirea culturilor
Așezată în inima Bărăganului, 

in mijlocul unui mic parc cu co
paci bătrâni și umbriți, gospodă
ria da stat din Dîlga pare o oază 
verde, într-o întindere fără sfîr- 
șit. Ziua e puțină lume „la cen
tru". Muncitorii gospodăriei sini 
pe ogoarele de mii de hectare, în
grijind culturile. Abia după ce se 
inserează, brigadierii vin de pe 
cîmp pentru a discuta cu condu
cerea rezultatele obținute și pen
tru a primi sarcinile de a doua zi.

Îngrijirea culturilor este consi
derată de către mecanizatorii de 
aici ca o acțiune urgentă și foar
te importantă. Deoarece umidita
tea solului este scăzută, prășitul și 
răritul trebuie executate fără nici o 
întârziere.

Brigadierii de la G.A.S. Dîlga, 
din regiunea București, au rapor
tat conducerii gospodăriei rezul
tate bune. Pină acum cîteva zile 
se prășiseră 120 hectare porumb, 
150 hectare floarea-soarelui și 42 
hectare cu sfeclă de zahăr, prășite 
și rărite, precum și 16 hectare 
graminee perene.

Brigada specială de tineret, 
condusă de Rusen lanoviță, care 
este în întrecere cu brigada lui 
Oprea Alexandru se află pină ar 
cum în frunte. Utemiștii din bri
gada lui Rusen s-au angajat în 
fața conducerii gospodăriei și or
ganizației de partid să obțină re
colte mai mari față de cele pla
nificate, adică 3200 kg. de porumb 
la hectar, față de 2900 planificate, 
1700 kg. floarea-soarelui față de 
1500 planificate, iar la sfeclă de

trtaizahăr cu 3000 kg. la hectar 
mult. Utemiștii sint hotăriți. să în
deplinească și chiar să depășească 
aceste angajamente. Pentru aceasta 
ei ii dau zor, lucrind de dimineață 
pină seara tîrziu executînd la timp 
întreținerea culturilor. Pină acum 
ei au prășit 60 hectare floarea- 
soarelui și 80 hectare porumb.

I. M.
*

Aproape 60 la sută din numărul 
tatăl al brațelor de muncă de la 
G.A.C. „Viață Nouă“ din comuna 
Poiana Mare, regiunea Craiova, îl 
formează tineretul care, alături de 
vîrstnici, a pornit să desfășoare o 
susținută muncă pentru întreține
rea culturilor. Pînă în momentul 
de față s-a făcut răritul întregii 
suprafețe de 320 hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr și s-a execu
tat prașila a H-a la cele 250 
hectare cu floarea-soarelui. In ace
lași timp, colectiviștii din Poiana 
Mare au plivit 2515 hectare de 
grîu.

In întrecerea pornită între ti
nerii colectiviști pentru terminarea 
la timp și în bune condițiuni a 
muncilor de întreținere a culturi
lor, tinerii Elisabeta Oprian, Fio- 
rica Nicolae, Petre Dobre și Au
rică Negru s-au situat în frunte, 
înregistrînd cele mai multe zile- 
muncă și efectuînd în același 
timp lucrări de bună calitate.

MIHAI GHIONESeU 
coiecivist

Cum să creștem 
iepurii de casă

vase de apă, hrană și grătar pen
tru fîn. Podeaua cuștii se confec
ționează din plasă de sîrmă, sau 
din grilaj de șipci care să permită 
scurgerea murdăriei.

In crescătoriile mai mari iepurii 
se cresc în cuști așezate 
pe mai multe etaje — 2—3 rin- 
auri.

Adăposturile de iepuri se așează 
pe un teren uscat ferit de curenți 
reci la o distanță mai mare de 
adăposturile celorlalte animale.

înmulțirea iepurilor 
de casă

de la iepuri se

Consultafie

Creșterea iepurilor de casă este 
o ocupație simplă, ușoară și eco
nomică- Puțin pretențios în ceea 
ce privește calitatea alimentelor, 
iepurele este totuși un mare asi
milator de hrană, transformînd re
pede și aproape total ta produse 
economice (carne, grăsimi, piele) 
nutrețurile consumate.

Rentabilitatea iepurilor reiese și 
din faptul că se înmulțesc și cresc 
foarte repede. Astfel, într-un an o 
iepuroaică fată de 5-6 ori, de fie
care dată cîte 8-10 pui sau chiar 
mai mulți. Acești pui ajung pînă 
la vîrsta de 3-4 luni la greutatea 
de 1,5-2 kg. Aceasta înseamnă că 
într-un an se obțin de la o iepu
roaică cel puțin 80-100 kg. carne. 
Deci, într-un an o iepuroaică pro
duce carne în cantitate de peste 30 
de ori greutatea el, spre deosebire 
de celelalte specii de animale care, 
comparativ cu greutatea lor, pro
duc mai puțin-

Pe lîngă carne, 
obțin bișnițele 
care au o căutare 
mare la confec
ționarea de man
touri, jachete și imitațiuni de blă
nuri scumpe.

Rasele de iepuri mai des întîl- 
nite și care se cresc în țara noa
stră sînt: Uriașul Belgian, Alb 
mare și Chinchilla. Blana iepurilor 
Chinchilla este una din cele mai 
căutate. Animalele acestei rase sînt 
foarte economice, dînd pe lîngă o 
blăniță și o carne bună.

Cum se construiesc 
adăposturile

Adăpostirea iepurilor de carne se 
face în cuști individuale pentru 
animalele adulte și în țarcuri pen
tru tineret.

Cuștile trebuie să fie luminoase, 
uscate, cu pereți netezi și 
spațioase- Confecționarea acestora 
se va face din 
materiale loca
le, după posibi
lități, cum sînt 
lemnul sau că- - 
rămida, chirpi
ciul etc. Cuș
tile trebuie să fie 
încăpătoare per- 
mițînd mișcări 
libere animale
lor. Fiecare cuș
că, în care va 
locui cîte un 
singur iepure, 
va avea urmă
toarele dimen
siuni : lungimea 
de 60 cm-, a- 
dîncimea de 70- 
90 cm. și înăl
țimea de 55 cm. 
Iepurii adulți tre
buie ținuți fie
cărei în cîte o 
cușcă pentru că 
altfel se bat și 
se rănesc. Cuș
tile se închid cu 
uși din plasă de 
sîrmă care permit 
pătrunderea soarelui 
Fiecare cușcă este prevăzută cu

Iepuroaicele devin mature E 
vîrsta de 4-6 luni în funcție de 
rasa și .felul cum au fost crescute 
cînd pot fi întrebuințate la pră- 
sllă, iar masculii la 6-8 luni.

Iepuroaica va fi adusă totdeauna 
pentru montă atunci cînd este în 
călduri (împreunare), în cușca 

masculului, căci 
masculul se simte 
stingher și în ne
siguranță într-o 

, montînd foarte greu, 
lpc.

cușcă străină, 
sau chiar de L

Fătările au loc de obicei noap
tea și nu durează mai mult de 
20-30 minute, foarte rar mai mult.

La o tătare o iepuroaica naște 
în medie 6-8-10 pui; sint cazuri 
destul de dese cînd o iepuroaică 
fată mai mulți pui ajungînd pînă 
la 16-18 pui.

Avînd în vedere că iepuroaica 
ar« numai 8 sfîrcuri și că deci, 
în condiții normale, poate alăpta 
numai 8 pui, restul se dau la o 
iepuroaică cu mai puțini pui 
cam de aceeași vîrstă. De obi’-bi- 
aceasta primește puii străini și-i 
crește ca și pe ai săi. In acest 
scop se îndepărtează iepuroaica 
timp de cîteva ore de cuib în care 
timp puii străini vor lua mirosul

aerisirea și 
în interior-

GHEORGHE COMAN 
șeful brigăzii a 6-a de la S.M.T- 

Viziru, regiunea Galați

Să creăm de îndată
organizații U. T. M

in întovărășirile nou înființate

&

trail

HO PURttl

Wihwomu woiteuei

cuibului șî celorlalți
numai pot fi cundșcuțl de'iepu
roaica vitregă. Separarea anima
lelor după sex este obligatorie la 
vîrsta de 3—4 luni.

pui așa că

Din ce se compune 
și cum se administrează 

hrana

Turma de oi a gospodăriei colective ,(M. 1. Kalinin* din comuna Ciochina, regiunea București.

@âl o lUtqwLă, eaztt."
Cînd am plecat în campania de 

primăvară, brigăzii a 11-a pe care 
o conduce comunistul Ene Gheor- 
ghe i-a fost repartizat un plan de 
lucrări egal cu 832 hectare arătu
ră normală. Faptul că anul trecut 
noi am efectuat ogor de toamnă 
aproape pe întreaga suprafață ara
bilă a întovărășirilor agricole din 
Băicoi și Țintea, pe care le de
servim, în primăvara anului a- 
cesta ne rămăseseră de executat 
doar lucrări cu cultivatorul, gru
patul, insămințatul și foarte puține 
arături.

Deși timpul n-a fost prea favo
rabil, tractoriștii din brigada 
noastră, folosind fiecare minut 
prielnic, au realizat 1.380 hectare 
arătură normală. In întrecerea cu 
celelalte brigăzi din stațiune 
ne-am situat printre brigăzile 
fruntașe.

Pentru condițiile noastre de 
muncă și de viață există multă 
grijă. Avem o locuință foarte 
bună. Camera are lumină elec
trică, încălzire cu gaze, paturi 
curate. Ne-au fost asigurate după 
cum se vede, condiții optime de 
trai. Dar avem și unele necazuri. 
Sîntem oameni tineri, dornici să 
cunoaștem cît mai mult, să în
vățăm, să ne petrecem timpul în 
mod cît mai educativ și distractiv. 
Calitatea noastră de utemiști, de 
muncitori ne obligă să luptăm 
pentru ridicarea continuă a cu
noștințelor noastre politice și pro
fesionale. Pentru aceasta însă a- 
avem nevoie de mijloace materiale, 
de cărți. Din păcate, singura carte 
pe care o avem cu noi la brigadă 
este „Curs de mecanizatori din 
G.A.S. și S.M.T." volumul II...

Nici pînă acum n-a fost orga
nizată la noi o bibliotecă volantă. 
Cărțile care există la stațiune nu 
pot fi folosite decît în perioada 
de iarnă, cînd ne aflăm în cam
pania de reparații. Vara, primă
vara și toamna, cînd ne aflăm pe 
cîmp, în campanie, toate aceste

cărți rămîn în stațiune. Conduce
rea stațiunii, tovarășii din comi
tetul U.T.M. și cei din comitetul 
sindical ar fi trebuit să se îngri
jească de viața noastră culturală 
din brigadă, să ne dea cărți de li
teratură beletristică și tehnici, bro
șuri politice, la plecarea in campa
nie. Este adevărat că unii mecaniza
tori nu îngrijesc cărțile care le-au 
fost date în primire, le rup, le mur
dăresc, le pierd. Aceștia trebuie 
trași la răspundere, trebuie să plă
tească ceea ce au stricat. Nu în
seamnă insă că din cauza celor 
care au asemenea manifestări pe 
care le dezaprobăm să fim și noi 
lipsiți de un bun care ne este atît 
de necesar. Simțim nevoia apoi să 
fim la curent cu toate evenimen
tele de seamă interne și interna
ționale. Dar cum putem face 
cest lucru, cînd ziarele ne 
foarte

mare greutate pentru tovarășii din 
conducerea stațiunii, din comite
tul U.T.M. pe stațiune (secretar 
Nicolae Alexe) și cei din comite
tul sindical să se ocupe ca ziarele 
să nu ne vină abia după o săptă- 
mină ! Apoi deși noi am mai ce
rut să se procure materiale cultu
ral-sportive, (măcar cîte o tablă de 
șah care să (ie la fiecare brigadă), 
tovarășii din comitetul organiza
ției U.T.M. și comitetul sindical 
neglijează această problemă. Oare 

nu 
de

tre-

activitatea cultural sportivă 
face și ea parte din munca 
eduoație comunistă pe care 
buie s-o desfășoare organizația 
U7T.M. ? Sperăm că se vor lua 
măsuri pentru ca această situație 
să nu mai dăinuie mult timp.

CONSTANTIN GRIGORE 
și T. GHEORGHE 

tractoriști din brigada 
S.M.T. BudaCred ci

CAQAnfIL.

„îl vezi ? O să ajungă să învețe toată cartea pe de rost și o să 
ne rec'te în fiecare dimineață la prînz și seara cîte un capitol*.

In raionul Ploești au luat 
ființă în ultimii ani, pe lîngă 

numărul mereu crescind al gos
podăriilor colective, un număr 
mare de întovărășiri agricole. 
Ca și în celelalte sectoare de 
activitate șl în întovărășirile a- 
gricole, organizațiile U.T.M. au 

i un rol deosebit de important în
■ educarea comunistă a tineretu

lui, în mobilizarea acestuia la 
îndeplinirea sarcinilor de dez-

i voltare economică și consoli
dare a întovărășirilor. Sub con-

■ ducerea organizațiilor de partid, 
unele organizații U.T.M. — cre-

i ate odată cu înființarea întovă- 
, rășirilor agricole — desfășoară 

o susținută muncă pentru educa- 
! rea politică a utemiștilor, pentru 

antrenarea lor la îndeplinirea 
politicii partidului, pentru ridi
carea combativității lor. De ase
menea organizațiile U.T.M., mo
bilizează tineretul la însușirea 
agrotehnicii înaintate și la e- 
fectuarea lucrărilor agricole în 
comun, pentru dezvoltarea fon
dului de bază și obținerea unor 
producții agricole sporite.

Documentele plenarei a IlI-a 
a C.C. al U.T.M. pun în fața co
mitetelor raionale U.T.M. sarci
na ca în cadrul muncii generale 
de îmbunătățire a activității or
ganizațiilor U.T.M. de la sate, să 
acorde o atenție sporită activi
tății organizațiilor de bază din 
întovărășiri, să vegheze ca oda
tă cu înființarea întovărășirii a- 
gricole să se creeze și organiza
ție de bază U.T.M. în felul a- 
cesta încă de la înființarea în
tovărășirii, sub conducerea or
ganizației de partid, organizația 
U.T.M. să poată desfășura o sus
ținută muncă politică în rîndul 
tineretului în vederea creșterii 
aportului acestuia la întărirea 
și dezvoltarea întovărășirii.

Organizațiile U.T.M. din înto
vărășirile agricole „1 Mai** și 
„7 Noiembrie** din comuna Buda 
Palanga înființate odată cu în
tovărășirile au reușit ca sub 
îndrumarea organizației de par
tid să mobilizeze întregul tine
ret la executarea tuturor lucră
rilor agricole In comun. O a- 
tenție deosebită au acordat 
birourile organizațiilor de bază

U.T.M. din aceste întovărășiri 
primirii în U.T.M. a celor mai 
buni tineri din întovărășiri. Da

torită muncii politice desfășu
rate in această direcție, orga, 
nizațlile U.T.M. din ambele în
tovărășiri au crescut in ultimul 
timp, primind în rîndurile or
ganizației mulți tineri buni, 
cinstiți, conștiențl de sarcinile 
ce Ie revin intrind în organiza
ția revoluționară a tineretului.

Dar în multe întovărășiri agri
cole din raionul Ploești nu există 
încă organizații de bază U.T.M. 
La adăpostul argumentului „Da
torită numărului mic de utemiști 
— n-avem condiții în toate înto
vărășirile să creăm - organizații

găsește și In Întovărășirile agri
cole din comunele Poenari, A- 
postoli, Balta-Doamnei, Lacul 
Turcului, Petroșani și altele.

Tot în legătură cu crearea or
ganizațiilor de bază U.T.M. in 
întovărășiri se mai poate vorbi și 
de un alt fenomen negativ. în 
comuna Bărcănești — comună 
complect cooperativizată — s-a 
înființat încă din anul 1952 
întovărășirea agricolă „1 Mai*. 
Tot de atunci a fost creată și 
organizația de partid. Urmind 
exemplu comuniștilor țăranii în
tovărășiți luptă pentru dezvolta
rea economico-organizatorică a 
întovărășirii agricole, pentru 
efectuarea în comun a tuturor

in
Pe marginea unor lipsuri manifestate 

activitatea Comitetului raional U. T. M.-Ploești

de
nai U.T.M. Ploești a 
crearea organizațiilor de 
U.T.M. în peste 40 de întovără
șiri agricole existente. Să vedem 
cît este de valabil acest argu
ment al lipsei de condiții.

In comuna Rîfov, de pildă, 
sînt două întovărășiri agricole 
create ia începutul anului 1958; 
în prima („30 Decembrie**) sînt 
6 utemiști iar în a doua („7 
Noiembrie**) cinci; în amîndouă 
sînt destui tineri harnici, cinstiți 
care — dacă ar fi existat orga
nizație U.T.M. care să se îngri
jească de educarea și pregătirea 
lor, puteau deveni membri ai or
ganizației noastre de tineret.

De munca organizațiilor U.T.M. 
din această comună se ocupă 
tov. Hie Petre, instructorul co
mitetului raional U.T.M. Ce fel 
de condiții așteaptă pentru a 
crea organizații de bază și în 
aceste două întovărășiri e greu 
de precizat cînd Statutul U.T.M. 
prevede că organizațiile de bază 
U.T.M. se pot crea acolo unde 
există cel puțin trei utemiști. 
Este clar că nu de condiții spe
ciale este vorba ci de încălcarea 
grosolană a Statutului U.T.M.. 
O situație asemănătoare de în
călcare a Statutului U.T.M. se

bază U.T.M.*, Comitetul raio- 
neglijat 

bază

lucrărilor agricole, și crearea 
unui puternic fond de bază. 
An de an, această întovără
șire agricolă s-a dezvoltat. 
Nivelul de trai al întovă- 
rășiților a crescut tot mai 
mult. O bună parte din țăranii 
întovărășiți, printre care și ti
neri, urmînd exemplul comuniș
tilor au cerut să devină colecti
viști. Ultimele 174 familii din 
comună s-au unit și ele de cu- 
rînd formînd întovărășirea a- 
gricolă ,,7 Noiembrie**. In fiecare 
din aceste întovărășiri există 
mai mult de 10 utemiști, pre
cum și un număr mare de 
tineri buni, harnici, care și-au 
manifestat dorința să fie pri
miți în U.T.M. încâlcind pre
vederile Statutului organiza
ției noastre, potrivit căruia or
ganizațiile de bază U.T.M. 
se creează pe baza princi
piului locului de producție și 
teritorial, comitetul raional a 
trecut la „simplificarea* acestor 
prevederi din statut, înglobînd 
utemiștii din ambele întovărășiri 
agricole într-o singură organi
zație, deși în fiecare întovărăși
re este un număr suficient de 
utemiști pentru a forma o organi
zație U.T.M. Cît de greșit este 
acest lucru o arată realitatea 
din însăși organizația d» bază

U.T.M. care nu a putut ține de 
la adunarea de alegeri nici mă
car o singură adunare generală 
datorită faptului că n-au putut 
fi adunați toți utemiștii. Orga
nizația Uf.T.M. nu se ocupă 
de primirea a noi membri; 
participarea tineretului la lu
crările din campania agricolă 
de primăvară, este slabă. Este de 
la sine înțeles că nu poți orga
niza o susținută muncă politică 
în rîndul tinerilor in condițiile 
în care membrii biroului U.T.M. 
sînt răspîndiți în cadrul celor 
două întovărășiri agricole iar 
secretar al organizației U.T.M. 
este o tînără funcționară de la 
sfatul popular comunal. Acest 
exemplu nu este izolat. Și în 
cele două întovărășiri agricole 
din comuna Balta-Doamnei s-a 
creat o singură organizație 
U.T.M. deși numărul utemiștilor 
din fiecare întovărășire permitea 
crearea organizațiilor de bază în 
fiecare din cele două întovără
șiri.

Și exemple de acest fel se mai 
pot da. Instructori raionali ca 
Ion Bucur, Constantin Ghioacă, 
Hie Petre și alții datorită liniei 
greșite imprimate de biroul ra
ional U.T.M., au ajuns să co
mită asemenea încălcări ale pre
vederilor Statutului U.T.M. și 
ale Plenarei a Hl-a a G.C. al 
U.T.M.

Este necesar ca Biroul Comite
tului raional U.T.M. Ploești să 
analizeze felul defectuos în care 
a muncit în direcția creării și 
întăririi activității politice a or
ganizațiilor U.T.M. din întovă- 

“ "lidînd de 
ilcări ale 

se 
timp 

ca 
raional 

toate 
U.T M. 
cele ce

rășirile agricole lichi 
urgență gravele încal 
Statutului U.T.M. de care 
face vinovat. In același 
trebuie să ia toate măsurile 
instructorii comitetului 
U.T.M. să ajute concret 
orgtnizațiile de bază 
din întovărășiri, inclusiv 
vor fi create de acum înainte, să 
desfășoare o intensă muncă po
litică în rîndul tinerilor întovă
rășiți pentru a le explica politica 
partidului nostru, pentru a-i edu
ca în spirit socialist, coFctivist.

N. PUIU

Alimentația constituie un factor 
foarte important ta creșterea ani
malelor-

Verdeața constituie hrana de 
bază a iepurilor pe timpul verii.

în general iepurii mănîncă tot 
felul de verdețuri, însă cea mai 
bună este iarba verde naturală și 
mai ales lucerna verde. Pentru a 
se evita indigestiile și durerile ab
dominale verdeața și mai ales lu
cerna se vor da pălite. Alte plante 
verzi folosite în hrana iepurii 
sînt plantele aromatice ca ism» 
mușețelul, coada șoricelului, pe-1 
linul, mărarul. Tot ca verdețuri se 
pot folosi frunzele de la diferiți 
arbori ca : salcîmul. salcia, etc. 
precum și tot felul de zarzavaturi: 
varza, spanacu], salata, foile de 
sfeclă etc.

Un lucru important de care tre
buie să ținem seama la trecerea 
de la regimul de hrană uscat (de 
iarnă) la regimul verde (de vară) 
este acela de a se face această 
trecere treptată.

In general alimentația zilnică 
a unui iepure adult se compune 
din 80-100 gr. amestec de uruieli, 
750-1000 gr. verdeață vara, sau 
200 gr. fin și 250-300 gr. rădăci- 
noase iarna.

In alimentația iepurilor nu tre- 
bue să lipsească apa de băut. Apa 
se administrează în vase speciale, 
avînd grijă ca să fie în permanență 
proaspătă.

Ing. A. CALATOIU 
Stațiunea experimentală zootel 

Pala s-Constanța
a

Economii 
de peste 470.000 lei

Paralel cu munca pentru rea
lizarea și depășirea planului, în 
centrul atenției mecanizatorilor 
de la S.M.T. Ostrov, regiunea 
Constanța au stat și economiile 
de carburanți și piese de schimb. 
Astfel, s-a realizat pe stațiune 
în actuala campanie o econo
mie de 47Q.428 lei. De aseme
nea din inițiativa organizației 
U.T-M., ca fiecare utemist să 
lucreze voluntar cîte 4 hectare 
arătură normală, s-a reușit să 
se realizeze pe stațiune 194 
hectare arătură normală, adu-., 
cînd în acest fel importante 
economii.

Tot prin muncă voluntară 
organizația U.T.M. a reparat un 
tractor K.D.

NICOLAE PETRESCU 
directorul S. M *". Ostrov



1Mai multă atenție 
„Colțurilor Festivalului"

Primirea 
ambasadorului 
R. P. Monyose 

de către ministrul 
Afacerilor Externe 

al R. P. Romîne
■ ■ 'Jg

ff' *i

Colțurile Festivalului sînt menite 
să desfășoare o bogată activi
tate legată de această măreață sar* 
bătoare a tineretului din lumea 
întreagă. In cadrul lor sînt orga
nizate o seamă de manifestări cu 
scopul de a educa tineretul în spi* 
ritul dragostei și prieteniei cu ti
neri din întreaga lume, care luptă 
pentru pace și o viață mai bună.

De curînd, am întreprins un 
raid prin cîteva organizații LJ.T.M. 
din raionul „Tudor Vladimirescu", 
cu scopul de a vedea cum este or
ganizată activitatea la Colțurile 
Festivalului.

La întreprinderea „7 Noiem- 
brie", de pildă, este deschis de 
cîteva luni un frumos Colț al 
Festivalului la care se desfășoară 
o bogată activitate. Astfel, nu
meroși tineri au participat la ex
puneri și conferințe cu teme ca : 
„Despre viața și lupta tineretului 
din colonii", „Despre F.M.T.D." 
etc. Cu multă regularitate se orga
nizează aici seri literare cu o te
matică bogată, variată. De multă 
apreciere s-a bucurat de pildă 
seara literară cu tema „Lupta pen
tru pace oglindită în poezia noa
stră contemporană", la care a fost 
invitat să vorbească un tînăr scrii
tor. In cadrul acțiunilor între
prinse la Colțul Festivalului s-au 
organizat numeroase competiții 
sportive, de șah, tenis de masă 
etc.

Și la Colțul Festivalului de la 
cooperativa „Tehnica Confecției" 
s a desfășurat un timp o vie acti
vitate. Tinerii au ascultat confe
rințe pe teme ca: „Importanța fe
stivalurilor mondiale", „Despre 
pregătirile pe care tineretul nostru 
le face în întîmpinarea Festivalu
lui de la Viena" etc. De asemenea 
numeroși tineri au vizitat expozi
ția „U.R.S.S. în plin avînt al con
struirii comunismului" cu prilejul 
careia au făcut cunoștință cu uria
șele progrese tehnice și științifice 
ale marei noastre prietene și elibe
ratoare.

Trebuie spus însă că nu în toate 
organizațiile U.T.M. din raion unde 
sînt create Colțuri ale Festivalu
lui exista un program bogat, va
riat care să asigure o activitate 
interesantă, educativă, care să răs
pundă unor scopuri politice pre
cise. Acțiunile organizate la Col
țurile Festivalului trebuie să con
tribuie Ia educarea tineretului în 
spiritul internaționalismului prole
tar. în această privință, s-ar fi 
putut organiza conferințe și expu
neri pentru cunoașterea istoricului 
Festivalului, a aportului continuu 
pe care tineretul progresist din lu

mea întregă îl aduce în lupta po
poarelor pentru apărarea păcii. De 
un real folos în cunoașterea pro
blemelor ridicate la fiecare Festi
val, ar fi fost organizarea întîlni- 
rilor cu participanții la trecutele 
festivaluri, care să comunice tine
rilor impresiile lor, sa le vorbească 
despre prieteniile legate cu tinerii 
din lumea întreagă.

Un loc deosebit în activitatea 
acestor colțuri trebuie să-l ocupe 
acțiunile care să facă cunoscută 
viața minunată a tinerilor din ță
rile socialiste în frunte cu glorio
sul tineret sovietic, primul din 
lume care are fericirea să constru-

de control și îndrumare a comite
tului raional U.T.M. Acum cîteva 
luni la comitetul raional TJ.T.M- 
s-a făcut o instruire a secretarilor 
organizațiilor de bază în legătură 
cu activitatea Colțurilor Festivalu
lui. Atunci s-a stabilit formarea 
unor comisii care să organizeze pe 
baza unui plan amănunțit întreaga 
activitate la aceste colțuri. Dar 
după această ședință de instruire, 
n-a existat o preocupare continuă 
din partea comitetului raional, a 
instructorilor,-să urmărească și să 
îndrume cum sînt îndeplinite indi
cațiile comitetului raional, să ajute 
organizațiile U.T.M. în aplicarea 
lor în viață.

Marți 12 mai a.c„ ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Romine, 
Avram Bunaciu, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Mon
gole la București, Baianbatorin 
Ocirbat, In legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de acredi
tare.

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Varșo
via, Ansamblul artistic central al 
armatei R.P. Polone, care a în
treprins un -turneu în tara noas
tră.
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Prin cîteva 
organizații U.T.M.

din raionul 
„Tudor Vladimirescu*

iască și apoi să trăiască în comu
nism. Pot fi folosite literatura, 
materialele din presă care vorbesc 
zi de zi despre viața nouă a tineri
lor din țările socialiste, hotărîrea 
lor de a contribui, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncito
rești la construirea socialismului în 
patria lor. De asemenea, pentru 
dezvoltarea continuă la tineri a 
dragostei pentru patria noastră so
cialistă s-ar fi putut organiza nu
meroase acțiuni. în fiecare între
prindere unde sînt organizate Col
țuri ale Festivalului sînt colective 
minunate de tineri care urmînd 
exemplul comuniștilor luptă cn 
hotărîre pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid, contribuind 
la continua înflorire a patriei 
noastre socialiste. Acești tineri pot 
împărtăși din experiența muncii 
lor în cadrul acțiunilor de la 
Colțul Festivalului.

Din păcate însă activitatea mul
tor Colțuri ale Festivalului exi
stente în organizațiile de baza 
U.T.M. din raionul „Tudor Vladi
mirescu" răspunde în prea mică 
măsură acestor obiective impor
tante. Sînt ca de pildă lă 
I. C. E. C. H. I. M., „Elena Pa- 
vel", cel al Casei raionale de 
cultura a tineretului, la care se 
desfășoară încă o activitate spora
dică, întreprinzîndu-se

Acest lucru a făcut ca unele or
ganizații U.T.M., ca — de pildă — 
cea de la „Tehnica Confecției", 
să se mulțumească doar cu cîteva 
acțiuni organizate la început, iar 
apoi la Colțul Festivalului să nu 
se mai desfășoare nici un fel de 
activitate saptamîni la rînd. Daca 
ar fi existat din partea comitetu
lui raional U.T.M. o permanentă 
muncă de control și îndrumare a 
activității Colțurilor Festivalului, 
cu siguranță că volumul acțiunilor 
întreprinse ar fi fost mult mai 
mare.

Colțurile Festivalului acolo 
unde au fost create au toate posi
bilitățile pentru a desfășura o ac
tivitate cultural-educativă bogată, 
în această privință, așa cum s-a 
mai arătat, au fost luate hotărîri 
corespunzătoare. Se cere însă din 
partea comitetului raional U.T.M. 
o muncă mult mai susținută pentru 
respectarea și aplicarea în viața 
a propriilor sale hotărîri în această 
privință.

FL. DANCIU

La plecarea artiștilor polonezi, pe 
aeroportul Băneasa se aflau gene- 
ral-maior Gheorghe Zaharia, ofițeri 
superiori, reprezentanți ai I.R.R.C.S' 
membri ai Ansamblului de cîntece 
și dansuri al Ministerului Forțetor 
Armate ale R.P. Romîne.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

★
Marți dimineață a părăsit Capi, 

tala îndreptîndu-se spre Sofia de
legația fracțiunii parlamentare a 
Partidului Social-Democrat din 
Germania compusă din deputății 
Marta Schanzedbach, membru în 
prezidiul P.S.D-G-, Karl Wittrock 
și Willy Muller, care ne-au vizitat 
țara la invitația grupului național 
romîn al Uniunii interparlamen
tare.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții 
din R-F. Germană au fost conduși 
de deputați ai Marii Adunări Na
ționale.

Au fost de față membri ai am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

Expoziția „Construcția economică 
a R. P. Chineze“

Expoziția „Construcția economică 
Republicii Populare Chineze",a ..

care va fi deschisă zilnic, începînd 
de la 16 mai, în pavilionul de ex
poziții din șoseaua Kiseleff nr- 24 
(Parcul I. V. Stalin), prezintă vi
zitatorilor un bogat sortiment de 

dică, întreprinzîndu-se unele ac- produse ale industriei constructoare 
țiuni numai cu ocazii festive. Care de mașini, industriei chimice, indu- 
este cauza acestor stări de lucruri? striei bunurilor de consum și agri- 
Ea se află în primul rînd în lipsa culturii.

în zilele de lucru, expoziția va 
fi deschisă între orele 11 și 20,30, 
iar duminica între orele 9 și 20,30.

în fiecare seară, de la orele 
20,30, la cinematograful în aer 
liber al Expoziției vor fi prezentate 
vizitatorilor filme documentare și 
artistice produse de studiourile 
cinematografice din R. P. Chineză.

„Ați obținut 
succese remarcabile"

Declarațiile membrilor fracțiunii parlamentare 
a P. S. D. din Germania —

înainte de a părăsi țara noastră, 
membrii delegației fracțiunii par
lamentare a Partidului Social- 
Democrat din Germania, au avut 
o convorbire cu un redactor al 
Agenției Romîne de Presă „Ager
pres" despre impresiile lor din 
Romînia.

Pot afirma — a declarat Karl 
Wittrock — că prin vizita făcută 
am reușit șă obținem o imagine 
generală asupra dezvoltării țării

Pe șantierul Combinatului de prelucrare complexă a stufului de la 
Chișcani lucrările înaintează într-un ritm rapid. Fabrica de cartoane 
Duplex — Triplex (pe care o vedeți în fotografie) a intrat în pro
bele mecanice și tehnologice, urmi nd ca în scurt timp să producă pri

mele cantități de pastă semi-chi mică.

Vizitele delegației agricole 
R. P. Ungară

din R. P.

din

Citiți 
PROBLEME 

INTERNAȚIONALE 
(Răspunsuri la întrebările 

cititorilor) 
Publicație tipărită de 
EDITURA POLITICA

Apare de 6 ari pe an 
în „Probleme internaționale", 

agitatorii de la orașe și sate, 
din întreprinderi și instituții, 
propagandiștii și cursanții din 
învățămîntul politic, masele 
largi de cetățeni găsesc răs
puns la cele mai arzătoare pro
bleme privind lupta ce se dă 
între forțele păcii și ale progre
sului și imperialiștii ațîțători la 
război.

★

începînd cu nr. 11 al revis
tei, abonamentele se pot face 
prin oficiile poștale din țară, 
prin librării și prin difuzorii 
voluntari din. întreprinderi.

Prețul unui exemplar este de 
1,50 lei.

Abonamentul pe restul anu
lui 1959 este de 6 lei.

Teatrul de stat din Constanța.

dv. în ultimii ani. Am rămas cu 
impresia că în această țară po
porul lucrează cu energie pentru 
ridicarea nivelului său de trai. Am 
văzut tînăra generație care are un 
rol hotărîtor în diversele domenii 
ale vieții și este plină de energie.

In zilele petrecute în Romînia, 
am putut să cunoaștem mai toate 
domeniile de activitate. Am văzut 
unele din principalele bunuri cul
turale ale Romîniei, păstrate în 
Galeria Națională și am aflat ast
fel de ce comori valoroase dispune 
poporul romîn.

Am putut cunoaște, de aseme
nea, importante întreprinderi in
dustriale, atît în București cît și 
în alte părți ale țării. Ne-a impre
sionat îndeosebi vizita la Ploești, 
unde am văzut instalațiile de ex. 
ploatare petroliferă, renumite în 
toată lumea.

Sînt foarte impresionată — a 
declarat Marta Schanzenfeach, 
membru te Prezidiul P.S.D.G. — 
de tînăra generație plipă de vi
goare și sănătoasă care crește aci. 
A fost foarte interesant pentru mi
ne să aflu că mortalitatea infan
tilă și a mamelor a scăzut consi
derabil în ultimii 10 ani, astfel în- 
cît Romînia se numără acum prin
tre țările europene ou cea mai 
mică mortalitate infantilă și a 
mamelor.

Am observat cu foarte multă a- 
tenție pe copiii dv. peste tot unde 
am fost, în cămine sau în .parcu
rile din București. Ei sînt sănă
toși, viguroși, plini de viață. In 
școli am văzut ce posibilități au 
copiii dv. pentru a învăța. Vizita 
la un cămin de studenți m-a con
vins că asigurați în mare măsură 
tinerilor posibilitatea de a fi bine 
cazați în timpul studiului. M-a im
presionat faptul că guvernul dv. 
și întregul popor au făcut foarte 
mult pentru tineret în ultimii ani.

Zilele petrecute te Romînia 
ne-au arătat că aci se lucrează 
pește tot, ne-au arătat că aci 
mîini harnice se străduiesc să în
făptuiască o mare operă de con
strucție economică și socială — a 
declarat deputatul Willy Muller. Și 
aceasta ne-a dus Ia părerea că ați 
obținut succese remarcabile în 
munca dv. Nu putem decît să vă 
felicităm. Ne-a impresionat felul în 
care rezolvați problema brațelor de 
muncă, felul în care instruiți tine
retul și pe cei maturi. Ați reușit 
într-un timp uimitor de scurt să li
chidați penibila moștenire a trecu
tului — analfabetismul. Am consta
tat că setea de cultură, setea pen-

tru știință a crescut în mod excep
țional.

Putem să vă felicităm pentru 
faptul că prin sistemul dv. de pla
nificare v-ați pus ca țel să obți
neți nu numai ridicarea producti
vității muncii și succese economi
ce, ci și ridicarea nivelului de trai 
și nivelului social al poporului dv. 
Ne-a impresionat faptul că diferi
tele naționalități colaborează în
tr-un adînc spirit de înțelegere.

Willy Muller a arătat: Ați 
făurit o serie de întreprinderi care 
pot suporta cu succes comparația 
cu cele din Germania occidentală 
și di-n Europa occidentală.

Convorbirile pe care le-am avut 
cu diferite personalități din R.P. 
Romînă, cu deputați ai Marii Adu
nări Naționale, s-au desfășurat 
toate în spiritul prieteniei și înțe
legerii reciproce. Sfîrșitul vizitei 
noastre în Romînia coincide cu 
deschiderea Conferinței de la Ge 
neva a miniștrilor Afacerilor 
Externe din Est și Vest. Dorim și 
sperăm că această conferință va 
pregăti atmosfera necesară pentru 
o conferință la nivel înalt de la 
care așteptăm să deschidă porțile 
către pace, către prietenia în lume.

(Agerpres)

Delegația agricolă
Ungară condusă de tovarășul Do- i 
gei Imre, ministrul Agriculturii, 
care se află de cîteva zile în țara 
noastră, a vizitat marți gospodă- ( 
ria agricolă de stat Dragalina și 
Centrul mecanic Ciulnița. Delega

„Cursa
După o zi de repaus, „Cursa 

Păcii" Berlin-Praga-Varșovia a 
continuat cu disputarea etapei a 
IX-a Gottwaldov — Ostrava (140 
km.) care a fost cîștigată de ciclis
tul belgian Henri de Wolf te 
3h46’4O”. Cu același timp au fost 
cronometrați în ordine următorii 
concurenți: Pauw (Olanda), Bed- 
well (Anglia), Geldermans (Olan
da) Gazda (R. P. Polonă), Koțev 
(R. P. Bulgaria), Bradley (An
glia). După 1’06” au trecut linia de 
sosire Venturelli (Italia), Vander-' 
vecken (Belgia), Braune (R.D.G.) 
și la 1’30” grosul plutonului în 
care se aflau și cicliștii romîni 
Marcel Voinea și Ion Stoica. 1. Va
sile și C. Dumitrescu, s-au pierdut 
de acest pluton pe străzile orașului 
Ostrava și au sosit după aproxi
mativ 2 minute.

ția a fost însoțită de tov. I. Coșma, 
ministrul Agriculturii și Silvicul
turii.

Oaspeții au plecat în regiunea 
Constanța.

(Agerpres).'

Păcii44
indivi-In clasamentul general 

dual continuă să conducă Gustav 
Schur (R-D.G.) — 381139’09” ur
mat de Adler (R.D.G.) la 50”, 
Hristov (R.P.B.) la 2’13”. Melehov 
(U.R.S.S.) la 2’21”, Venturelli (Ita
lia) la 6’, Fornalczyk (R.P.P.) la 
9’20”, Vandervecken '(Belgia) la 
9’24”. Din echipa R.P.R. primul 
este Ion Vasile la 26’47”. ‘

Pe echipe primul loc este ocupat 
ca și pînă acum de reprezentativa 
U.R.S.S. Urmează R. D. Germană, 
Anglia, R. P- Polonă etc-

Pînă la terminarea cursei mai 
sînt 4 etape, măsurînd în total 
660 km.

Astăzi se desfășoară etapa . a 
X-a, Ostrava — Krakowia
km).
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Pentru educația muzicala
a tineretului

(Urmare din pag. I-a)

piese cu o structură muzicalădin i__
cît mai simplă, clară și concisă. A- 
ceasta i-a ajutat pe tineri să înțelea
gă cu mai multă ușurință bogăția de 
idei și sentimente transmise de 
opera muzicală respectivă. De a- 
semenea, cu multă căldură au fost 
primite de tinerii muncitori din 
Craiova, Baia Mare, Botoșani, 
concertele simfonice populare date 
de filarmonicile din aceste orașe. 
Filarmonicile din Cluj, Sibiu, Ploești 
«i altele n-au folosit decît cu mare 
întirziere forme pe care practica le-a 
dovedit deosebit de educative pen
tru masa largă a tineretului. Un 
alt mijloc de apropiere a maselor 
largi de tineri de muzica simfonică 
îl constituie și colaborarea cu for
mațiile artistice de amatori. Din 
păcate, insă, foarte puține institu
ții muzicale au folosit ca mijloc 
de educație concertul mixt, dat 
in colaborare cu ansambluri, or
chestre populare, coruri de ama
tori. Colaborare^ în concerte 
mixte cu formații fruntașe de 
amatori din localitatea sau 
giunea respectivă reprezintă

trtu-

Un publicist german se întreabă 
dacă oamenii pot trăi liniștiți în 
vecinătatea unei bombe care ar pu
tea să explodeze oricînd. O aseme
nea bombă poartă denumirea de 
Berlinul occidental. Dealtfel, unul 
din cei mai înrăiți revanșarzi din 
Berlinul apusean, Ernst Reuther, 
spunea cu un cinism monstruos : 
..Berlinul este cea mai ieftină 
bombă atomică".

E oare normală situația din 
Berlinul occidental ? La această în
trebare fiecare berlinez . va răs
punde negativ. Da: repercursiunile 
situației în care se află în prezent 
Berlinul se extind peste hotarele 
orașului, ale Germaniei și se res
ting intr-o măsură. importantă 
asupra Europei și chiar a lumii- In 
mod real, o parte a Berlinului .— 
cea apuseană — a devenit una din 
cele mai primejdioase surse de 
război. Această situație este 
în atenția opiniei publice mondiale 
și ea. se impune ca unul din prin
cipalele obiecte de discuții ale mi
niștrilor Afacerilor Externe întru
niți în Conferința de la Geneva,

O privire retrospectivă ne va 
dezvălui legătura care există între 
situația din Berlinul occidental și 
politica apuseană în problema ger
mană în întreaga perioadă post
belică. Declarația cinică a lui Co
nant, fostul.înaLt comisar al S.U.A. 
în Germania, reflectă exact inten
țiile occidentale în Berlin atunci 
cînd compară acest oraș cu „vîr- 
ful ascuțit al unei lănci care ajun
ge pină în inima zonei răsăritene". 
Strategii Pentagonului au acordat 
Berlinului occidental rolul nefast 
de centru de spionaj și diversiune, 
de instrument al „războiului rece". 
Pentru aceasta occidentalii au 
transformat într-un simplu petec de 
hîrtie acordul de la Potsdam, atit 
în ceea ce privește statutul berli
nez cît și ansamblul problemei 
germane — remilitarizînd Germa
nia occidentală, permitted renaște
rea spiritului revanșard.

Procesul de transformare a 
părții apusene a Berlinului într-un 
punct strategic agresiv al puterilor 
occidentale a fost rapid. El a în
ceput cu introducerea unor admi-

O cerință a popoarelor:

Berlinul occidental
să devină oraș al păcii!

nistrații separate in sectoarele oc
cidentale și a urmat cu o serie de 
măsuri arbitrare ce au împiedicat 
legături 
sectoare 
izolarea 
de la

normale între diferitele 
ale orașului, pină la
lor artificială. Chiar

începutul anului 
comandamentul american 
terzis întreprinderilor din 
torul său să accepte comenzi pro
venite din sectorul aflat sub con
trolul sovietic. Apoi și-au făcut rea
pariția vechii criminali de război 
naziști și situația a evoluat con
tinuu pe linia încurajării elemente
lor revanșarde, la fel ca și în în
treaga Germanie occidentală. Cîte
va cifre sînt suficiente : 28.000 de 
funcționari din aparatul de stat 
hitlerist se găsesc în administrația 
Berlinului apusean, o treime din 
numărul polițiștilor vest-berlinezi 
sînt vechi membri ai partidului 
nazist, 74 de organizații revanșar
de funcționează. în deplină liber
tate, iar numărul centrelor de spio
naj ce sînt adăpostite te această 
parte a orașului depășește cifra de 
80. Urmarea este că Berlinul apu
sean a devenit unul din cele mai 
primejdioase focare de război, un 
loc de refugiu pentru spioni și pro
vocatori. Situația este cu atît mai 
anormală cu cît Berlinul se află pe 
teritoriul Republicii Democrate Ger
mane, stat independent, suveran și 
iubitor de pace. -Perpetuarea unei 
asemenea situații este de neimagi
nat. Chiar și ziarul parizian „Le 
Monde" recunoștea:. .,E greu să ne
găm că situația de Ia Berlin este 
anormală... Acest anacronism tre*

1946, 
a in- 

sec-

buie înlăturat și realizat un acord 
care să țină seamă de interesele 
celor două părți".

O soluție rezonabilă, construc
tivă și cu capacitatea de a putea 
fi imediat aplicată în viață a fost 
propusă de Uniunea Sovietică. Gu
vernul sovietic a propus ca Berli
nul occidental să fie transformat 
într-un oraș liber, demilitarizat, a 
cărui independență și legături co
merciale, culturale și de altă natu
ră cu țările din apus și răsărit să 
fie asigurate prin garanții interna
ționale eficiente cu participarea ma
rilor puteri, precum și a O.N.U. 
In interviul acordat redactorilor 
unor ziare social-democrate din 
R. F. Germană, N. S. Hrușciov a 
spus ■ „Cînd dl. MacMillan a fost 
aci la Moscova noi am prezentat 
o poziție de compromis, pentru ca 
luind în considerare problemele de 
prestigiu și problemele de altă na
tură care prezintă importanță, să 
venim in întîmpinarea aliaților noș
tri din ultimul război. Această po
ziție, pe care ne menținem și as
tăzi, constă in aceea că în decursul 
unei anumite perioade de trecere, 
în Berlinul occidental să poată fi 
dizlocate efective simbolice ale tru
pelor celor patru puteri, adică ale 
Angliei, Franței, S U.A. și Uniunii 
Sovietice, dar, desigur, pe baze 
noi, și nu ca trupe de ocupație". 
N. S Hrușciov a subliniat în acest 
interviu că U.R.S.S. este de acord 
să discute și alte variante în pro- 
b’ema Berlinului care ar fi pro
puse „dacă ele vor fi într-adevăr 
îndreptate spre soluționarea justă 
a acestei probleme".

Enunțarea propunerilor sovieti
ce pentru lichidarea focarului de

• •

război din Berlinul occidental a 
produs iritare în cercurile agresive- 
Unele personalități apusene și co
mentatori diplomatici burghezi 
s-au precipitat în a da publicității 
cele mai năstrușnice presupuneri cu 
privire la consecințele propunerilor 
U.R.S.S. Zarva isterică ce s-a 
stîrnit se încadra într-o campanie 
de intimidare a popoarelor și de 
falsificare a realității. Campania 
aceasta nu numai dă nu a speriat 
popoarele, dar dimpotrivă le-a în
tărit convingerea în necesitatea re
zolvării problemei Berlinului occi
dental pe calea tratativelor. O deo
sebită energie vădește în această 
direcție poporul german. Germanii 
din est și vest, mai ales oamenii 
muncii, dezbat în conferințe și 
adunări comune problema Berlinu
lui și cer rezolvarea ei în confor
mitate cu interesele vitale ale po
porului german iubitor de pace, 
așa cum propune insistent și gu
vernul R. D Germane. Conferința 
sindicatelor și oamenilor muncii din 
țările Europei ca și sesiunea Con
siliului Mondial al Păcii s-au pro
nunțat pentru transformarea Berli
nului occidental într-un oraș al 
păcii. Este semnificativă ancheta 
pe care a întreprins-o ziarul ,,New 
York Times" te rîndul americani
lor spre a constata poziția lor 
față de atitudinea S.U.A.
problema berlineză.
cu aceasta, comentatorul ziaru
lui — Reston scria : „Corespon
denții au constatat că există con
vingerea generală că problema 
Berlinului va fi reglementată pe 
oalea tratativelor și nu prin război.

în
In legătură

Se bucură de un sprijin larg încer
cările de a se ajunge la o înțele
gere în cadrul unei conferințe a 
șefilor de guverne".

Păcat însă că părerea america
nului simplu nu se reflectă în po
litica Departamentului de Stat. De
clarațiile unor persoane oficiale a- 
mericane arată că S.U.A. se men
ține pe poziția nerealistă de a în
cerca să-și. păstreze fără nici un 
temei legal privilegiile pe care le 
are în Berlinul occidental. Deși 
este evident că încâlcind acordul 
de la Potsdam în întregimea lui 
puterile occidentale și-au pierdut 
orice drept juridic și moral pentru 
a ocupa mai departe o parte a Ber
linului, ele insistă ta a menține la 
nesfîrșît. actuala situație. De altfel, 
John Hightower, comentatorul a- 
genției americane Aspciated Press, 
referindu-se la politica puterilor 
occidentale la actuala conferință 
de la Geneva afirmă: „Scopul lor 
este să se mențină în Berlinul occi
dental, să se mențină în Germania 
occidentală-.." In legătură cu a- 
ceasta atrag atenția și unele acțiu
ni provocatoare ce au fost puse la 
cale în Berlinul occidental dirijate 
în mod evident de aparatul propa
gandistic al S.U.A.

Berlinul occidental trebuie să 
devină un oraș al păcii I Aceasta 
este nu numai cerința berlinezilor, 
a poporului german, ci și a tuturor 
oamenilor care analizează cu aten- 

• ție și vigilență situația din partea 
apuseană a Berlinului. La confe
rința de la Geneva trebuie să 
învingă spiritul rațiunii- Opinia 
publică care a salutat cu căldură 
propunerile sovietice și atitudinea 
plină de înțelegere a Republicii 
Democrate Germane, așteaptă ca 
și puterile occidentale să contribuie 
la eliminarea uneia din sursele cele 
mai primejdioase ale unui nou 
război. Tratativele pe care le găz
duiește Geneva vor demonstra dacă 
puterile occidentale sînt dispuse să 
asculte 
porului 
dornice

glasul berlinezilor, al po- 
german, glasul omenirii 

de pace.
EUGEN1U OBREA
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muncă nu numai interesantă dar 
și deosebit de utilă. Această formă 
ar fi dat posibilitatea unei legă
turi mai strînse între muzicienii 
profesioniști și amatori, ar fi dus 
la creșterea nivelului artistic al 
acestora, la creșterea gustului 
pentru muzica de toate genurile a 
maselor largi de tineri.

Multe instituții muzicale nu s-au 
deplasat în cluburi, cămine, săli 
de festivități, in fabrici, uzine, pe 
șantiere, în școli, universități. Or, 
aici la locul de muncă, s-ar fi putut 
realiza o rodnică colaborare cu 
miile de tineri, s-ar fi putut cu
noaște gusturile, preocupările lor, 
nivelul de cunoștințe pentru a se 
putea duce o muncă 
științifică de 
lor muzical.
Teatrul . ___
R.P.R., Teatrul de Stat de Operetă 
din

metodică, 
educate a gustului 
Astfel instituții ca

de Operă și Balet al

---- e —
București, orchestra simfonică

celor mai eficace de educare 
zicală a tineretului pe baza posibi- 
iiiațiiur și îieccsiiațiiur iwaic, d 
nivelului de înțelegere al tinerilor, 
stabilind măsuri și acțiuni con
crete. Procedînd în felul acesta 
conducerea Operei de Stat din 
Iași, de pildă, în colaborare cu 
comitetul orășenesc U.T.M. a or
ganizat concursuri de genul „Dru
meții veseli" cu o tematică strins 
legată de viața și creația unor 
compozitori de opere, de realiză
rile regimului nostru democrat- 
popular în domeniul artei și cul
turii etc. Aceste forme au știrbit 
un viu interes în rîndul tinerilor, 
ele fiind deosebit de educative nu 
numai pentru concurenți, dar și 
pentru masa largă de participanți. 
In munca de educație muzicală a 
tinerilor, instituțiile muzicale tre
buie să 
o intensă 
profesorii 
dirijori și 
tistice de 
pagandiști ai artei muzicale, 
sprijinul profesorilor de muzică din 
școli este de dorit să se organizeze 
periodic concerte-lecții pentru ti
neretul școlar, care să dobîndească 
astfel încă de pe băncile școlii te
meinice cunoștințe muzicale să ia 
atitudine combativă împotriva 
manifestărilor artei decadente bur
gheze, să știe să deosebească ceea 
ce este în artă uman, înălțător, 
de ceea ce este morbid, decadent 

Partidul și guvernul nostru în
conjoară permanent cu deosebită 
grijă creșterea și dezvoltarea artei 
noastre muzicale, asigurindu-i toate 
condițiile. Instituțiile muzicale 
sint chemate să răspundă acestei 
înalte griji și prețuiri printr-o mai 
intensă muncă de educare muzi
cală a maselor largi. Strîngînd 
colaborarea cu organizațiile U.T.M, 
instituțiile muzicale trebuie să 
militeze continuu pentru educarea 
viitorului public permanent al să
lilor noastre de concert — tine
retul muncitor al patriei noastre- 
Ele au datoria să-și sporească e- 
fortul în găsirea unor forme va
riate, interesante pentru a putea 
face accesibilă maselor largi de 
tineri marile valori ale artei mu
zicale.

a Filarmonicii „George Enescu", 
filarmonicile din Iași, Bacău etc. 
nu s-au preocupat multă vreme de lităților și necesităților locale, a 
organizarea spectacolelor în de- 
plasare. In anii puterii populare 
s-a creat și se creează continuu o 
însemnată bază culturală; există 

umeroase săli bune pentru con
cert, cum sînt casele de cultură ale 
tineretului, sălile de festivități ale 
marilor întreprinderi, din universi
tăți, școli, in care instituțiile noas
tre muzicale pot organiza diferite 
manifestări la care să participe 
masa largă a tinerilor.

N-a existat o strînșă cola
borare între instituțiile muzicale și 
organizațiile U.T.M. Știm cu toții 
că în foarte multe organizații 
U.T.M. au luat ființă cercuri de 
„Prietenii muzicii". Foarte puține 
au fost însă instituțiile muzicale 
care s-au preocupat de sprijinirea 
lor. In cadrul acestor cercuri s-ar 
putea face educația muzicală tinere
tului prin organizarea concertelor- 
lecții, spectacolelor-lecții, concursu
rilor cu temă muzicală. Instituțiile 
noastre .muzicale în colaborare cu 
organizațiile U.T.M. au datoria 
să-și îndrepte mai mult atenția spre 
activitatea educativă ce trebuie 
să se desfășoare în aceste cercuri. 
Din acest punct de vedere ar fi 
foarte necesar ca instituțiile mu
zicale să ceară compozitorilor și 
în special tinerilor creatori de 
muzică să vină în mijlocul 
tinerilor, să-i ajute în descifra
rea unor partituri, să-i ajute să 
cunoască tezaurul muzical al po
porului nostru și al întregii ome
niri, noile creații ale compozitorilor 
noștri. împreună cu filialele 
S-R-S.C-, ale Uniunii compozitori
lor, instituțiile muzicale, sprijinind 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
ar putea organiza în aceste cercuri 
cicluri de conferințe care să-i ajute 
pe tineri să înțeleagă condițiile 
istorice in care a creat compozito
rul respectiv, ideile pe care le 
transmite o operă muzicală, mesa
jul ei social-politic etc.

Odată cu diversele manifestări 
pe care instituțiile muzicale le or
ganizează în întreprinderi, școli 
sau săli de concert, conducerile 
instituțiilor muzicale ar trebui să 
discute cu comitetele raionale, 
orășenești U.T-M. asupra căilor

desfășoare de asemenea 
muncă de colaborare, cu 
de muzică din școli, 
instructorii echipelor ar
ama tori care pot fi pro- 

Cu

Oleko Dundicl — Patria, Bucu
rești, înfrățirea între popoare, 23 
August; Cei 44 — Republica, 
Volga; Burghezul gentilom — 
Magheru, Lumina ; Ivan cel groaz
nic (seria Il-ia) — V. Alecsandri, 
Maxim Gorki, Flacăra. Donca 
Simo, Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" ; Favoritul 13 — I. C. Fri
mu. 1 Miai, Alex. Sahia ; Ivan cel 
groaznic (seria I-a) — Central, 
T. Vladimirescu. Popular ; Stea
guri pe turnuri — 13 Septembrie, 
8 Martie. 30 Decembrie ; Amigo — 
Victoria, Vasile Roaită ; Program 
de filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Voluntarii — Tineretului; 
Grădinarul spaniol — Gh. Doja, 
Libertății ; Luna de miere — Gri
vița ; Visul spulberat Cultural; 
Alo ?... ați greșii numărul! — 
8 Mai; Misiune speciala — Unirea; 
Cerul infernului. — C. Dayid; 
Zmeul de la căpătui lumii — Arta; 
Vrăjitoarele din Salem — Munca ; 
Născuți în furtună — Miorița; 
Godzila — II ie Pintilie; Balada 
voinicului — M. Eminescu ,‘ Mandy
— N. Bălcescu ; Capcana lupilor
— G. Coșbuc; De partea cealaltă
— Olga Bancic : D-ale carnavalu
lui — Aurel Vlaicu ; Mingea — 
G. Bacovia; Orașul liber — Dru
mul Serii ; Tn întîmpinarea feri
cirii — 16 Februarie; Intre noi 
părinții — B. Delavrancea.

ADAS
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Facem totul
pentru a asigura 
o pace trainică

m I I I 0

Conferința miniștrilor de Externe de la Geneva

Din R. P. D. Coreeană

tuturor țărilor
— Cuvînfarea lui N. S. HRUȘCIOV, 

cu prilejul ceremoniei înmînării R. S. S. Ucrainene 
a Ordinului „Lenin" —

KIEV 12 (Agerpres). - TASS 
transmite : Luînd cuvîntul la 11 
mai la Kiev cu prilejul ceremoniei 
înmînării Ordinului „Lenin" cu 
care a fost distinsă R.S.S. Ucrai
neană pentru succesele importan
te obținute în sporirea producției 
agricole, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a de
clarat că situația internațională a 
Uniunii Sovietice este mai bună ca 
oricind.

El a subliniat că prestigiul 
Uniunii Sovietice a crescut nemă
surat in toate domeniile. An de 
an se Întărește tot mai mult pu
ternicul lagăr socialist.

Avem o bună situație internă, 
a declarat N. S. Hrușciov, și o 
situație internațională a țării noa
stre ia fel de bună.

Referindu-se la Conferința de la
Geneva a i ' ‘ “
Externe ai ceîor patru
N. S. Hrușciov a declarat:' Am 
pregătit totul pentru ca ministrul 
nostru al Afacerilor Externe, Gro
mîko, să poată obține la Geneva 
rezultate pozitive.

Popoarele așteaptă o încălzire 
a atmosferei internaționale, aș
teaptă slăbirea încordării interna
ționale. Conferința miniștrilor va 
constitui un prim pas în această 
direcție, a spus N. S. Hrușciov. 
Cred că prin eforturi comune vom 
obține o îmbunătățire a situației.

Dacă conferința miniștrilor, a 
spus N. S. Hrușciov. nu va da re
zultate pozitive importante, la or
dinea zilei va fi întllnirea șefilor 
de guverne. Probabil, a spus 
Hrușciov, această întUnire va 
loc.

Domnul Macmillan, a
N. S. Hrușciov, a devenit adeptul 
întîlnirii șefilor de guverne. Potri
vit datelor de care dispunem, dl. 
Eisenhower înclină și el spre ideea 
necesității acestei întîlniri. După 
cum sintem informați, președintele 
De Gau'le ajunge de asemenea‘la 
concluzia utilității întîlnirii la ni
vel înalt în cadrul căreia s-ar pu
tea rezolva o serie de probleme 
actuale. Dar toate aceste persona
lități, a arătat N. S. Hrușciov, 
se pronunță in această problemă 
cu prudență, pentru că fiecare vrea 
să-și asigure o poziție de rezervă.

Desigur, a arătat N. S. Hrușciov, 
nu toate problemele pot fi rezol
vate în cadrul unei singure întîl
niri. Noi vrem, a subliniat el, să 
soluționăm fără război toate pro
blemele

N. S.
prezent 
deosebi 
vietice în dezvoltarea 
creșterea nestăvilită 
pașnice sovietice, 
stare să oprească înaintarea noas
tră.

Amatorilor de aventuri militare 
noi le spunem: Nu vă atingeți 
de noi, și noi nu ne vom atinge

niciodată de voi, a declarat N. S. 
Hrușciov.

Facem totul pentru dezvoltarea 
colaborării pașnice cu celelalte 
țări astfel incit să creăm condiții 
care pot să asigure o pace trai
nică Uniunii Sovietice, o pace 
trainică tuturor țărilor.

In lumea întreagă a spus N. S. 
Hrușciov, crește tot mai mult nu. 
mărul oamenilor care ajung la 
convingerea fermă că în toate ac
țiunile și planurile sale Uniunea 
Sovietică se călăuzește după nă
zuințele cele mai pașnice și dacă 
noi cheltuim mijloace pentru înar
mare, toți iși dau seama că sin
tem nevoiți să facem acest lucru 
deoarece statele imperialiste ne 
încercuiesc cu bazele lor militare 
și pentru rachete, ne amenință cu 
armele lor.

N. S. Hrușciov a menționat că 
oamenii de știință sovietici în co- 

miniștrilor Afacerilor laborare cu inginerii. tehnicienii 
- puteri,' și clasa muncitoare au creat o 

admirabilă tehnică militară. Avem 
rachete bune, a spus el, și în nu
măr suficient. Noi constatăm însă, 
a adăugat N. S. Hrușciov, că ele 
nu ne sînt necesare în număr 
chiar atît de mare. S-ar putea, a 
remarcat N. S. Hrușciov, să nu 
mai treacă mult timp pînă vom 
începe să reducem producția de 
rachete.

Țara sovietică, a spus N; S. 
Hrușciov, a făcut în acești ani un 
mare pas înainte. Ne face plăcere 
să constatăm că avem toate posi
bilitățile să pășim și mai repede 
spre țelul nostru, pentru a asigura 
poporului sovietic tot ce îi este 
necesar, pentru ca oamenii muncii 
să trăiască în îndestulare, pentru 
ca ei să fie asigurați nu numai 
din punct de vedere material, ci 
totodată să progreseze 
spiritual, pentru ca 
știința să continue să înflorească.

, N. Ș. Hrușciov a 
hotărîrile Congresului al XXI-lea 
al Partidului Comunist, constituie 
un grandios program al construc
ției comuniste. El a arătat că po
porul sovietic .va ajunge din urmă 
S.U.A. în anul 1970., Sintem con- 
vinși, a subliniat N. S. Hrușciov, 
că vom Îndeplini cu succes planu
rile stabilite.

N. S. Hrușciov a consacrat o 
mare parte a cuvînfării sale pro
blemelor 
socialiste 
Sovietice,

N.S. 
avea

spus
pe plan 

cultura și

declarat ca

și Uniunii

litigioase sau nerezolvate. 
Hrușciov a declarat că In 
imperialiștii 
de succesele

se tem în- 
Uniunii So- 
pașnică, de 

a economiei
Ei nu sînt în

Reprezentanții Poloniei și Cehoslovaciei
trebuie să participe la discutarea

problemei germane
ca parte cu drepturi egale

Sovie-

decla- 
exaim-

3
se
a-

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko

- TASS 
decernării 
Ordinului

prilejul 
oară a
Ucrainene, la 11 
pe stadionul din

dezvoltării agriculturii 
a Ucrainei 
în general.
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KIEV 12 (Agerpres). 

transmite : Cu 
pentru a doua 
.,Lenin" R.S.S. 
mai a avut loc
Kiev un miting la care au par
ticipat aproximativ 100.000 de oa 
meni ai muncii din capitala 
Ucrainei. La miting a luat cu- 
vîntul N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S,

al

Lucrările sesiunii jubiliare 
a Consiliului Mondial al Pâcii

STOCKHOLM 12 Trimisul spe
cial Agerpres transmite : La Stock
holm continuă lucrările sesiunii ju
biliare a Consiliului Mondial al 
Păcii. In dimineața Zilei de 12 mai 
a avut loc o ședință a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, in 
cadrul căreia au fost pregătite tex
tele ce urmează a fi prezentate șe
dinței plenare a Consiliului.

In după amiaza zilei de 12 mai 
au continuat discuțiile generale pe

Ber-marginea raportului lui John 
nai.

In cadrul acestei ședințe, prezi
dată de Lucio Luzzatto, au luat 
cuvîntul CI—1_ 7— 
(R- F- 
(R-P-D. 
man (Tunisia), Saudi, din pi 
Secretariatului permanent al C<

Clara-Maria Fassbinder 
Germană), Han Ser la 
Coreeană), dr. Ben Sli- 

lartea 
lonsi- 

liului de solidaritate al țărilor A- 
siei și Africii, Mencaraglia (Italia), 
dr. Fritchman (S.U.A.) și Anton 
Refreigier, artist plastic din S.U.A.

GENEVA 12. De la trimisul spe
cial al Agerpres C. Răducanu.

Cea de-a doua ședință a Con
ferinței de la Geneva a miniștrilor 
de Externe s-a deschis marți la 
ora 15,30 sub președinția lui 
A. A. GROMÎKO, ministrul Afa
cerilor Externe al Uniunii 
tice.

Luînd cuvîntul el a 
rat că înainte de a începe
nai ■ problemelor care se afia 
pe ordinea de zi a actualei con
ferințe, urmează să se discute 
problema participării Poloniei și 
Cehoslovaciei la lucrările Confe
rinței. Guvernul sovietic, a amin
tit A. A. Gromiko, a declarat de 
la bun început că este necesară 
participarea Poloniei și Ceho
slovaciei la apropiatele tratative 
in problemele referi.oare la Ger- 
maii.a, inclusiv Tratatul de pace 
cu Germania și situația din berli
nul occidental. El a subliniat că 
chestiunea participării Poloniei și 
Cehoslovaciei la conferință nu 
este o problema de procedură, ci 
o chestiune de mare insemnătate 
politică.

S-ar putea pune întrebarea, 
spus A. A. uromiko, de ce 
pune problema participării la

■ ceasta conferința tocmai a Polo
niei și Cehoslovaciei ? Există doar 
și alte state interesate in regle
mentarea pașnică cu Germania și 
in insănâtușirea situației in Berli
nul occidental, inir-aaevar așa este. 
Dar daca se pune problema care 
state au cele mai mari drepturi să 
particioe, încă in stadiul actual, 
împreuna cu cele patru mari 
puteri și cu cele doua state ger
mane la pregătirea rezolvai ii pro
blemelor releritoare la Germania, 
aiuiKi iară nici o îndoială nu 
poate fi vorba decit de Polonia ji 
cehoslovacia. Ajunge să spunem 
că aceste două țari au fost pri
mele victime ale agresiun.i sa- 
virșite de Germania hitleristă in 
timpul trecutului război mondial. 
Ele au suîerit mai mult timp oecit 
celelalte țări întreaga povară a 
războiului și a ocupației hnle. iste. 
Pe teritoriul Poloniei și Cehoslo
vaciei mașina de război a milita
rismului german a lăsat urme 
deosebit ae dureroase.

Ministrul sovietic al Afacerilor 
Externe a subliniat că ar fi insu
ficient ca reprezentanții Poloniei 
și Cehoslovaciei să fie admiși să 
participe la discutarea problemei 
germane nu ca parte cu drepturi 
egale, ci in vreo altă cablate, de 
exemplu, in calitate de observa
tori. Oare in anii grei de luptă 
împotriva agresorilor hitleriști, a 
întrebat A. A. Gromîko, popoarele 
Poloniei și Cehoslovaciei au fost 
„observatori", oare au stat ele de 
o parte in această luptă, oare 
au participat activ la ea ? I 
știm foarte bine cu toții că 
crurile nu s-au petrecut de 
astfel.

Polonia și Cehoslovacia, a 
în continuare A. A. Gromîko, nu 
sînt numai vecine directe ale Ger
maniei. Ele au constituit nu odată 
obiectul tendințelor agresive ale 
utilitariștilor germani. De aceea se 
înțelege că Polonia și Cehoslovacia 
sînt interesate în mod deosebit ca 
problema germană să îie rezolva
tă cit mai grabnic cu putință și 
pe o bază care să excludă odată 
pentru totdeauna conflictele mili
tare în Europa. Polonia și Ceho
slovacia au declarat aceasta în re-

petafe rînduri, inclusiv încă în 
timpul conferinței da la Potsdam.

A. A. Gromîko a declarat că 
nu trebuie ignorate nici o clipă 
tendințele revanșarde față de Po
lonia și Cehoslovacia pe care nu 
le ascund anumite cercuri din 
Germania occidentală, singurul 
stat care se pronunță pentru mo
dificarea hărții politice a Europei.

Chiar și numai acest lucru, a 
declarat A. A. Gromîko, dovedește 
că nu avem dreptul să respingem 
cererea legitimă a Poloniei și 
Cehoslovaciei de a participa la 
pregătirea Tratatului de pace ca 
Germania și la examinarea celor
lalte probleme legate de aceasta.

A. A. Gromîko a atras atenția 
și asupra unui alt fapt care face 
ca participarea Poloniei și Ceho. 
slovaciei să fie nu numai legitimă 
și justificată din toate punctele de 
vedere, ci și necesară în interesul 
desfășurării cu succes a lucrărilor 
conferinței. Nu sînt necesare mul
te dovezi, a spus el, care să de
monstreze că întreaga politică ex
ternă promovată de Republica 
Cehoslovacă și Republica Popu
lară Polonă, că toate acțiunile lor 
în problemele internaționale de cea 
mai mare importanță, fie in ca
drul O.N.U., fie in alt cadru, ara
tă în mod convingător că aceste 
două state sînt apărătoare active 
și consecvente ale cauzei păcii, a- 
depte înflăcărate ale destinderii 
încordării internaționale și ale a- 
sigurării unei securități trainice a 
popoarelor europene.

Acestea sînt cauzele, a spus 
A. A. Gromiko in încheiere, in vir
tutea cărora delegația sovietică 
consideră necesar ca problema 
participării la actuala conferință 
a delegațiilor Republicii Populare 
Polone Și Republicii 
să fie rezolvată chiar 
tul lucrărilor acestei

★

Șefii delegațiilor- puterilor occi
dentale, care au luat apoi cuvîntul, 
și-au expus pozițiile în problema 
pusă in declarația lui A. A. Gro

Cehoslovace 
de la începu- 
conferințe.

pusă în declarația lui A. A. 
rnîko.

Chr. Herler, secretarul de Stat

Succes
Conferinței!

— Telegrame sosite 
pe adresa lui 

A, A, Gromîko —

al S.U.A., a afirmat că întrucît 
conferința . se ocupă de problema 
Germaniei, pentru care cele patru, 
puteri poarta răspunderea princi
pală, componența conferinței ar 
trebui limitată la aceste puteri.

Deși Herter a recunoscut că Po
lonia și Cehoslovacia sînt în mod 
legitim și direct interesate să 
participe la conferință, el a negat 
că aceste două țări, care au fost 
primele victime ale agresiunii 
hitleriste și care au adus o con
tribuție deosebit de mare la zdro
birea dușmanului comun, sînt în 
mod deosebit interesate în rezol
varea problemei germane astfel 
îrtcît să asigure dezvoltarea ci 
pașnică, democratică. Chr. Herter 
a declarat că Polonia și Ceho
slovacia vor putea participa la 
conferință cu prilejul examinării' 
problemelor care prezintă pentru 
ele un interes direct. .

Chr. Herter a propus să nu fie 
examinată în prezent problema 
pusă de delegația sovietică, pro
blemă pe care a calificat-o în mod 
neîntemeiat drept „procedurală", 
pînă cînd „va fi justificată pune
rea acestei probleme".

Couve de Murville, șeful dele
gației Franței, care a luat cuvîn
tul după Chr. Herter, a repetat de 
fapt argumentele secretarului de 
Stat al S.U.A. încă nu ne-am a- 
propiat, a_ afirmat el, de stadiul î.i 
care să începem elaborarea Tra
tatului de pace cu Germania. De 
aceea deocamdată nu putem invita 
alte țări. Couve de Murville a de
clarai că este de acord că Polo
nia și Cehoslovacia au dreptul de 
a participa la elaborarea Tratatu
lui de pac?, la fel ca și state ca 
Norvegia, Danemarca, Luxembur
gul, Olanda și Belgia. In încheie
re Couve de Murville a propus să 
se amine pentru mai tîrz:u exami
narea propunerii prezentate de de
legația sovietică.

Selwyn Lloyd, șeful delegației 
engleze, s.a alăturat în scurta sa 
cuvîntare colegilor lui american și 
francez. Repetind, ca și ceilalți re
prezentanți ai puterilor occidenta
le, că includerea Poloniei și Ceho
slovaciei în rîndui participanților 
la conferință ar necesita atrage
rea și altor țări, inclusiv a Ital'ei, 
Selwyn Lloyd a declarat că pro
blema lărgirii cercului participan
ților la conferință trebuie amîiiaiă 
pentru mai tirziu.

A. A. Gromîko a declarat că a 
ascultat cu atenție considerentele 
exprimate de Herter, Couve de 
Murville și Lloyd. Aici se spune, 
a arătat Gromîko, că nu numai 
Polonia și Cehoslovacia, ci și alte 
țări au avut de suferit de pe urma

agresiunii hitleriste menționate, în 
special țari ca Norvegia, Belgia 
și Ulanda. Este adevărai că au a- 
vut de suferit nu numai Polonia 
și Cehoslovacia, ci și alte state ; 
acesta este uri fapt incontestabil. 
Nimeni nu va nega însă că dife
rite țâri au avut de suferit in chip 
diferit: unele mai mult, altele 
mai puțin.

Polonia și Cehoslovacia, victime 
ale agresiunii hitleriste, au dat 
jertfe deosebit de mari. Referin- 
du-se la declarațiile. potrivit căro
ra ar trebui aminata examinarea 
problemei ridicate de delegația 
U.R.S.S., A. A. Gromîko a arătat 
că nu se formulează nici un fel de 
argumente convingătoare pentru 
sprijinirea acestui punct de vedere.

Sintem convinși, a subliniat 
șeful delegației U.R.S.S., că este 
imposibil să se găsească aseme
nea argumente. Dacă Polonia și 
Cehoslovacia au temeiuri de a 
pune problema participării la con
ferință, în acest caz ele trebuie să 
participe chiar de la început, în- 
trucît chiar de la început vor fi 
examinate probleme referitoare la 
Germania, iar la rezolvarea aces
tor probleme sînt interesate 
Polonia cit și Cehoslovacia.

Ocupindu-se de observația 
Chr. Herter că ar fi bine să se în
cheie cit mai grabnic discutarea 
problemelor de procedură și să 
se treacă la discutarea fondului 
problemelor de care trebuie sâ se 
ocupe conferința, A. A. Gromîko a 
spus că problema participării Po
loniei și Cehoslovaciei nu poate fi 
socotită ■ drept o problemă de pro
cedura. Daca ar ii vorba de o pro
blemă de procedură, guvernul so
vietic nu i-ar atribui o asemenea 
importanță, cu toate că și pro
blemele de procedură pot avea im
portanța lor.
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MOSCOVA. - Zn F.dUura pen. 
tru literatură beletristică din 
Moscova a apărut In limba rusă 
o culegere 'n două volume de. nu
vele f‘ povestiri de scriitori romlni 
datind din secolul al XlX-lea fi 
începutul secolului al XX-lea. Cu
legerea cuprinde aproximativ 100 
de opere printre care nuvele isto. 
rice de Costache Negruzzl și 
Alexandru Odobesc.u, momente și 
schițe de Ion Luca Caragiale. pam
flete de Alexandru Vlahuță și An. 
ton Bacalbașa, nuvele și povestiri 
de Ion Creangă, Ion Slavici, Mihail 
Sadoveanu, reportaje de Geo Bog- 
za, povestiri de Lij'U Rebreanu, 
scrieri de Alexandru Sahia.

Majoritatea acestor opere sînt 
traduse pentru prima oară in limba 
rusă.

GENEVA. — In cadrul ședinței 
din 12 mai a conferinței de la Ge
neva a celor trei puteri în proble
ma încetăi'i experiențelor cu arma 
nucleară s-a hotărît să se suspende 
lucrările conferinței pînă la 8 
iunie a.c.

GENEVA - Delegația R. P. Ro- 
mtne care participă la lucrările 
celei de-a 12-a sesiuni a Organiza
ției Mondiale a Sănătății, formată 
din dr. Volnea Marinescu, mi- 
nistrul Sănăiății și Prevederilor 
Sociale, dr. Octavian Belea, pre
ședintele Crucii Roșii a R. P. Ro- 
mtne. și dr, Zgîndăr Pompiliu. di
rector tn Ministerul Sănătății, a 
avut la 11 mai o întrevedere cu

general el 

amicale în 
zi a actue- 

. _. . . în vederea
organizării sesiunii O.M.S. pentru 
Europa care va avea loc tn toamna 
acestui an la București

MOSCOVA. — O delegație co
mercială engleză condusă de David 
Eccles, ministrul Come-țului al 
Marii Britanii, a sosit la Moscova 
pentru a duce tratative cu privire 
la dezvoltarea comerțului intre 
U.R.S.S. și Marea Britanie.

VIENA. — Agenția France Presse 
relatează că Julius Raab, cancela
rul Austriei, a remis președintelui 
Republicii. Adolf Schaerf, demisie 
sa. ca urmare a alegerilor generale 
ce au avut loc la 10 m.ai. Președin. 
tele Schaerf a însărcinat actualul 
cabinet să gireze afacerile curente 
pînă cînd va fi format «oul guvern.

YALTA. — Dr. Sukarno președin. 
tele Indoneziei, a plecat la 12 mai 
la Budapesta cu un avion „Tu-104u.

MOSCOVA. — In seara zilei de 
12 mai a sosit la Moscova Averell 
Harriman. fost ambasador el 
S.U.A. tn U.R.S.S., împreună cu 
soția și alte persoane care-l înso
țesc. Harriman va face o călătorie 
prin Uniunea Sovietică pentru a 
lua cunoștință de viata economică, 
științifică și culturala a poporului 
sovietic.

STOCKHOLM. — La 9 mai oa
menii de știință prezenți la sesi-

dr. Tandau, director 
O.MS.-ului

S-au purtat discuții 
legătură cu ordinea de 
lei sesiuni, precum și

unea Consiliului Mondial al Păcii 
a-au tnttlnit îti vederea Congresu- 
lui Federației mondiale a oameni
lor de știință care va avea loc în 
septembrie la Varșovia. Au parti, 
cipat prof John Bernal, Go Mo-jr>. 
Helene Langevin, Leopold Infeld 
acad. Horia Hulubei, prof. Barwich 
(R.D.G ), Schonberg (Brazilia!. 
David Marengo (Argentina), Mln- 
naert Coenlicb (Olanda)

BAGDAD. — După cum anunță 
agențiile de presă, guvernul ira
kian a recunoscut oficial Federația 
asociațiilor țărănești a cărei con
stituire are drept scop ridicarea 
nivelului social șl economic a a- 
proape 70 la sută din populația 
țării.

LONDRA — Agenția France 
Presse relatează că in seara zilei 
de U mai a sosit la Londra gene
ralul Hans Speidel, comandantul 
forțelor terestrg ale NATO, din 
Europa Centrală și tost gene-al In 
armata nazistă Londonezii l-au 
primit cu o pancardă pe c.are se 
putea citi: „Nazistul» Speidel. 
cară-te acasă

HANOI. — Agenția Vietnameză ■ 
de informații anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Derrocrate Vietnam a <*at publici
tății o declarație în care subliniază 
că orice acord dintre guvernul ja
ponez și autoritățile lui Ngo Dinb 
Diem (sudvietnameze — N. R.) în 
problema plăți' reparațiilor de 
război datorate Vietnamului de că
tre Japonia va fi neva labil.

GENEVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pe adresa 
lui A. A. Gromîko, conducăto
rul delegației sovietice la Con. 
ferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe, s-a 
primit următoarea telegramă 
din Stockholm:

„Consiliul Mondial al Păcii, 
întrunit la Stockholm, salută 
conferința miniștrilor Afaceri
lor Externe ai Statelor Unite, 
Franței, Marii Britanii și 
U.R.S.S. ca pe un eveniment 
important. Exprimind urarea 
ca conferința să ajungă la un 
acord cit mai grabnic, Consi
liul Mondial al Păcii este con
vins că acest lucru oglindește 
speranța tuturor popoarelor, 
întreaga omenire cere confe
rinței să creeze o atmosferă 
de bunăvoință, care ar ușura 
lucrările conferinței la nivel 
înalt și i-ar permite să înlă
ture primejdia unui război a- 
tomic și să se treacă de la 
războiul rece la coexistența 
pașnică. Consiliul Mondial al 
Păcii adresează cele mai cor
diale urări de succes în activi
tatea conferinței.

CONSILIUL MONDIAL 
AL PĂCII"

★
GENEVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-a pri
mit o telegramă adresată de 
George Cristopher, primarul 
orașului și districtului San 
Francisco, lui A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., conducătorul delega
ției sovietice la conferința rai- 
niștrilo# Afacerilor Externe.

in ajunul deschiderii con
ferinței dumneavoastră, se 
spune în telegramă, exprim 
în numele populație din San 
Francisco cele mai bune urări 
de succes. Adresind din nou 
invitația de a se ține confe
rința ia nivel înalt la San 
Francisco, vă asigur că toate 
condițiile și tot confortul, pre
cum și întreaga noastră ospi
talitate vor fi puse la dispozi
ția dumneavoastră. Din punct 
de vedere al climei, 
lui regiunii și al 
său, San Francisco 
loc ideal pentru o 
atît de importantă, și noi sin
tem gata să răspundem tuturor 
cerințelor.

in cazul de față nu este 
de o problemă de procedură, 
o problemă de mare irnpor- 
politică. Doresc să subliniez 
mai mult, a spus A. A. 

Gromiko, că participarea Poloniei 
și Cehoslovacia la lucrările noas
tre nu numai că n-ar aduce pre
judicii vreunui stat, ci, dimpotrivă, 
ar contribui la cauza noastră co
mună și ar ușura lucrările con
ferinței noastre.

In Încheiere A. A. Gromîko a 
spus că discutarea și examinarea 
problemei sus-menționate nu pot 
fi considerate drept încheiate, in 
calitate de președinte al ședinței, 
el a propus ca următoarea ședință 
să aibă loc miercuri la ora 15,30.

Propunerea președintelui ședin
ței nu a întîmpinat obiecțiuni. Cu 
aceasta ședința a luat sfîrșit.

Conferința de presă 
a delegației sovietice

GENEVA 12 (Agerpres).J t» 1 M. ' . * '
de la Palatul Națiunilor a avut 
loc conferința de presă a delega
ției sovietice organizată de V. A. 
Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., la 
care au participat peste 400 de 
ziariști.

V. A. Zorin a explicat poziția 
Uniunii Sovietice și conținutul 
propunerilor făcute de A. A. 
Gromîko în ședința de marți a

GENEVA 12 (Agerpre»), — conferinței miniștrilor de Externe. 
Imediat^ după terminarea ședinței El ■ arătat că Uniunea Sovietică 

va inaista pentru o aoluționare 
pozitivă a problemei participării 
Poloniei și Cehoslovaciei la Con
ferința miniștrilor de Externe 
chiar de la începutul lucrărilor. 
V. A. Zorin și-a exprimat speranța 
că reprezentanții puterilor occi
dentale vor discuta propunerile 
Uniunii Sovietice și vor aborda în 
mod mai lucid această problemă.

Întîlnirea 
de Externe

' GENEVA
Llf. în cursul ___ ,.__
trei miniștri occidentali, împreună 
cu ministrul veștgerrnan von

miniștrilor 
occidentali

Palatui

al reliefu- 
istoricului 
este un 
conferință

12 (Agerpres). 
dimineții de marți cei

Un purtător de cuvînt al
gației americane a declarat presei 

__ după întllnirea celor patru miniștri
Brentano au avut o^intilnire con- .occidentali că deși „se recunoaște 
sacrală examinării participării Po- dreptul acestor țări de a lua parte 

Ia examinarea problemelor Trata-

dele-

loniei și Cehoslovaciei la confe
rință, problemă. care, după cum se ... .
știe, a fost ridicată oficial de de- ,tuIul de, Pac* cu Germania, puten- 
legația sovietică în ședința de 
marți după-amiază.

le occidentale nu consideră însă 
oportună prezența lor“.

fi declarație a F.D.I.F. înmuiată participanților 
la Conferința de la Geneva

BERLIN 12 (Agerpres). —
TASS transmite : Cu prilejul înce- __  T___ r_ t_____ ______ r__
perii Conferinței miniștrilor Afa- dere in armată și în aparatul de 
cerilor Externe de la Geneva, Fe
derația Democrată Internațională ■__ 1_ ___ ___ _______ __
a Femeilor a dat publicității o de- tinuare în declarație, faptul 
clarație in care și-a expus punctul 
de vedere in problemele care fră
mîntă toate popoarele lumii. Acea
stă declarație a fost înmînată par
ticipanților la conferința de la 
Geneva și organizațiilor naționale 
de femei afiliate la F.D.I.F.

in declarație se arată că milioa
nele de femei sînt neliniștite ji in
dignate de înarmarea accelerată a 
Germaniei occidentale și pentru 
că militariștii și foștii fasciști care 
poartă răspunderea pentru crimele 
nemaiauzite comise în perioada

nazismului, primesc armament ato
mic și ocupă posturi de răspun-

stat.
După cum se subliniază în con- 

.... I că 
după 14 ani de la terminarea răz
boiului nu a fost încheiat încă 
Tratatul de pace cu Germania, iar 
Berlinul occidental continuă să 
fie un focar al încordării și al 
primejdiei pentru pace, dovedește

anecesitatea rezolvării imediate 
acestor probleme.

in declarație se subliniază 
semnarea Tratatului de pace

ca 
. cu 

Germania și realizarea unui acord 
în problema Berlinului ar deschide 
perspective largi pentru rezolva
rea pașnică pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioase.
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îndeplinirea planului de stat 
pe primul trimestru 

al anului 1959
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

Partidul Muncii din Coreea a 
dat publicității un comunicat 
cu privire la îndeplinirea pla
nului de atat pe primul tri
mestru al anului 1959.

Comunicatul subliniază că 
producția industriei R. P. D. 
Coreene în primul trimestru al 
anului 1959 depășește cu 75 la 
sută producția primului tri
mestru și cu 7 la sută produc
ția ultimului trimestru al anu
lui trecut. In felul acesta a 
fost realizat 87 la sută din ni

velul prevăzut pentru 1961, ul
timul an al primului cincinal.

După cum este de prevăzut, 
planul cincinal al R.P.D. Co
reene va fi îndeplinit cu mai 
bine de doi ani înainte de ter
men, adică pînă la 15 august 
1959, cînd poporul coreean va 
sărbători a 14-a aniversare a 
eliberării țării. In felul acesta 
planul de stat pe 1959, care 
reprezintă un punct de cotitură 
în construcția socialistă a ță
rii, va fi cu mult depășit

Tinerii — entuziaști 
constructori ai socialismului
Tinerii din R.P.D. Coreeană, 

participă activ la construcția 
saciaiistă a țării. In fabrici, 
în mine și pe ogoare tineretul 
coreean organizează brigăzi 
de șoc, care se angajează în 
lupta pentru realizarea celor 
niai grele sarcini.

Răspunzind cu entuziasm la 
chemarea Partidului Muncii din 
Coreea pentru dezvoltarea in
dustriei siderurgice și construc
toare de mașini, 12.000 de ti
neri din toate colțurile țării au 
venit pe diverse șantiere ale 
întreprinderilor siderurgice. De 
asemenea numeroși tineri au 
plecat în regiunile muntoase 
din nordul provinciei Hamhîn, 
unde au organizat o mină a ti
neretului. Ei s-au angajat să. 
extragă în acest an -100.000 
tone de minereu de fier.

Foarte nnilțî tineri participă 
de asemenea la reorganizarea 
•ndustriei carbonifere. 60—70 
la sută dintre cei care lucrea

ză în minele carbonifere ale 
R.P.D. Coreene, sînt tineri. 
Majoritatea lor lucrează In 
minele tineretului din provin
cia Phenianul de Sud: ei vor 
da o producție anuală de 
3.500.000 tone cărbune. La 
Songnam au fost deschise. în 
ultimii doi ani, două mine car
bonifere ale tineretului. La lu
crările de deschidere a acestor 
mine au participat 420 de tineri 
din diferite regiuni ale țării, 
care au creat aci un nou oră
șel industrial. Conform preve
derilor, în anul viitor aceste 
mine vor da țării 400.000 tone 
de cărbune.

Calea ferată Phensan-Ciha, 
cu o lungime de 52 km. a fost 
construită în întregime de 
7.500 tineri care, în cadrul lu
crărilor au escavat 3.000.000 
m.c. de pămînt. Calea ferată a 
fost terminată în numai patru 
luni.

După întrevederile 
greco-turce de la Ankara
La Ankara și Atena a fost dat 

publicității comunicatul comun 
privind întrevederea dintre pri
mul ministru al Turciei, Menderes 
și primul ministru al Greciei, 
Karamanlis.

In cadrul întrevederii care a 
durat trei zile au fost purtate 
discuții asupra unor probleme ce 
privesc participarea celor două 
țări la pactul agresiv al N.A.T.O., 
evenimentele din Orientul Mijlo
ciu, despre situația din Cipru și 
altele. Comunicatul final expedia
ză lapidar problemele discutate 
și insistă asupra „identității de 
păreri" dintre cele două guverne 
pentru a arunca un văl asupra 
unor divergențe ce persistă între 
Turcia și Grecia.

Cercetînd cu atenție comunica
tul, observatorul politic obiectiv 
constată cu uimire că în cadrul 
întrevederii dintre cei doi oameni 
de stat balcanici n-au fost abor
date probleme de o deosebită im
portanță ce frămîntă opinia pu
blică din cele două țări.

In zadar se caută în comunicat 
o cit de slabă aluzie la neliniștea 
ce a cuprins popoarele celor două 
țări în urma acceptării de către 
guvernele turc și grec ca S.U.A. 
să instaleze pe teritoriul acestor 
state rampe de lansare a rachete
lor și să depoziteze armament 
nuclear. O asemenea măsură la 
care au consimțit guvernele Tur
ciei și Greciei, nemulțumește opi
nia publică din cele două țări 
deoarece, prin caracterul ei agre
siv, înrăutățește,' po de o parte, 
relațiile cu țările vecine, iar pe 
de altă parte, atrage în caz de 
război incalculabile primejdii a- 
supra Greciei și Turciei. Aceste 
două consecințe, ce decurg din 
actuala orientare agresivă a po
liticii celor două guverne a tre
zit nemulțumirea și neliniștea o- 
piniei publice din Turcia și Gre
cia. Or, în comunicatul ' ' 
deriî dintre Menderes 
manlis nu se vede nici 
că frămîntările maselor 
au găsit vreun ecou în ___ _________ ____ _
politice întreprinse de cei doi pre- și nici nu s-a manifestat dorința 

fie rezolvate în snirifu! 
toate popoarele diri

faptul că cei doi prim-mi- 
au trecut cu destulă ușu- 

peste neliniștea și nemulțu-

întreve- 
și Kara- 
un semn 
populare 
acțiunile

mieri. Dimpotrivă referirea din 
comunicat la identitatea de pă
reri „în ce privește organizația 
Atlanticului de nord și obiectivele 
acestei organizații" lasă să se
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vadă 
niștri 
rință 
mirea pe care această atitudine 
de totală supunere față de prin
cipiile agresive ale N-Â.T.O. le-au 
trezit în riridurile opiniei publice 
din Grecia și Turcia.

Analiza comunicatului publicat 
la Atena și Ankara arată că în 
discuțiile dintre cei doi premieri 
balcanici s-a trecut fără să fie 
cit de puțin abordată, peste o al
tă problemă importantă, ce a pri
mit adeziunea popoarelor din 
Balcani. Se cunoaște ecoul favo
rabil stîrnit în rîndurile opiniei 
publice balcanice de propunerea 
făcută de cătra guvernul romîn 
cu privire la convocarea u- 
nei conferințe a șefilor de guver
ne ai țărilor balcanice. Obiecti
vul unei astfel de conferințe este 
întărirea păcii și securității în 
Balcani pe baza dezvoltării cola
borării multilaterale și a relații
lor de bună vecinătate dintre toa
te statele acestei regiuni. Acest 
obiectiv poate fi ușor atins dat 
fiind comunitatea de interese și 
tradiții care leagă popoarele bal
canice. cu condiția ca toate gu
vernele balcanice să dea dovadă 
de bunăvoință șt să activeze cu 
hotărîre pentru întărirea păcii și 
securității în Balcani. Era de aș
teptat ca în cadrul convorbirilor 
dintre cei doi prim-rniniștri să fie 
abordată și această problemă, dat 
fiind că propunerea făcută de gu
vernul romîn iși păstrează actua
litatea.

Analizînd comunicatul final al 
întrevederii dintre Menderes și 
Karamanlis din punctul de vedere 
al dorințelor exprimate de opinia 
publică din Grecia și Turcia, se 
poate constata că ea n-a răspuns 
frămîntări’or si neliniștii expri
mate în manifestări publice și că 
discuțiile purtate nu contribuie la 
întărirea păcii și securității în 
Balcani. Aceasta tocmai din cau
za faptului că o serie de proble. 
me dintre cele mai acute și de 
mare actualitate n-au fost atinse

ca ele să 
dorit de 
Balcani.

AL. GÎRNFăTă


