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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Constantin Bălan și Duca Traian, muncitori la secția Triple valve a Complexului C.F.R, „Grivița Ro
șie" discută despre o nouă inovație realizată.

In drum spre Republica Cehoslovacă 
delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Bulgaria a trecut prin București
Marți după-amiază a trecut prin 

București, în drum spre Republica 
Cehoslovacă, unde va face o vi- 
zită de prietenie, delegația de 
, ’d și guvernamentală a Repu- 
BiJn Populare Bulgaria alcătuită 
din tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al C. C. al Partidului 
Comunist Bulgar, conducătorul 
delegației, Anton lugov, membre 
al Biroului Politic al C# C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, Raiko Damia- 
nov, membru al Biroului Politic 
a! C. C. al P- C. Bulgar, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri și ministrul comerțului, 
Pencio Kubadinski, secretar al 
C. C. al P.C.B. și Karlo Lukanov, 
membru al C. C. al P. C. Bulgar, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Bulgaria.

In gara Băneasa, membrii dele
gației au fost salutați de tova
rășii Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Bîrlădeanu, Avram Bu- 
naciu și Aurel Mălnășan.

Au fost de față de asemenea 
membri ai Ambasadei R. P, Bul
garia la București.

jt

T El E G ll A MĂ

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

De Ia intrarea în țară și pînă 
în București delegația a fost în
soțită de tovarășii: Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Gh. Necula, prim-secretar al 
Comitetului Regional București al 
P.M.R., V. Mateescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular Regional, N. Șerban, di
rector ad-înterim al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

Delegația a fost însoțită de ase
menea de Stoian Pavlov, amba
sadorul R- P. Bulgaria la Bucu
rești, și de Bohumil Verner, în
sărcinat cu afaceri ad-interim ,a! 
R. Cehoslovace la București.

In Gara Băneasa, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria s-au între
ținut cordial cu conducătorii de 
partid și de stat romîni.

(Agerpres)

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși, trecînd prin frumoasa dv. țară ținem să vă adre
săm dv., conducătorilor Republicii Populare Romine frățești și har
nicului popor romin un salut sincer, prietenesc și urări de noi suc
cese și mai mari in construirea socialismului în patria dv., în întă
rirea prieteniei intre cele două po poare vecine ale noastre, a păcii in 
Balcani și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV, 
prim-secrelar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar
ANTON IUGOV, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Spectacol festiv al 
studențești

In seara zilei de 19 mai studenții 
din centrul universitar București 
s-au întîlnit din nou dar nu în 
amfiteatrele sau laboratoarele de 
studiu ci în cea mai frumoasa sala 
de spectacole din Capitală, sala 
Teatrului de Operă ți Balet.

La spectacolul de gală dat de 
formațiile artistice studențești din 
centrul universitar București, lau
reate și premiate la cel de al 
III-lea concurs al formațiilor ar
tistice de studenți din București și 
la - rimul concurs al formațiilor 
a ce ale caselor de cultură ala 
stuuenților, a participat o numeroa
să asistență formată din membri 
ai Comitetului Central al P.M.R., 
ai C.C. al U T.M., reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului ți Cul
turii, profesori, muncitori, oameni 
de artă ți cultură, studenți frun
tași la învățătură.

Ridicarea cortinei a stîrnit un 
puternic ropot de aplauze. Rînd pe 
rind, sub lumina reflectoarelor, 
formațiile studențești prezintă un 
program artistic bogat în conținut 
ți interpretat cu multă căldură și 
talent.

In rîndul artiștilor amatori în- 
tîlnim studenți fruntași la învăță
tură ți în munca obțtească cum 
sînt: Cristina Todea de la Uni
versitatea C. I. Parhon, Angela 
Fodoreanu de la Conservatorul 
,,Ciprian Porumbescu", Laurențiu 
Spireanu de la Institutul Medico- 
Farmaceutic, Florin Chiriac de la 
Institutul de Construcții ți mulți

ehestra de muzică populară 
ți soliștii vocali ți dansatori ai 
Casei de Cultura a studenților „Gri- 
gore Preoteasa", au adus pe scenă 
în cîntece, în jocuri înflăcărate 
viața nouă a poporului nostru, 
lupta sa pentru construirea socia
lismului, optimismul sau, bogăția 
producțiilor folclorice din diverse 
regiuni ale țarii.

Alături de formații cu tradiție 
care au împlinit de curînd un de
ceniu de activitate cum e de exem
plu corul Universității „C. I. Par- 
bon" s-au produs formații artistice 
ale Institutului Medico-Farmaceu- 
■lic, Institutului de Cultură Fizica 
și altele de curînd înființate.
, In încheierea spectacolului, co
rurile reunite ale Universității 
„C. I. Parhon", Institutului Medico- 
,Farmaceutic și Casei de Cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" a- 
companiate de orchestra semisim- 
onică a Conservatorului „Ciprian 

Vorumbescu" au prezentat într-o 
frumoasă montare scenică imnul

„Sub steagul partidului" de Matei 
Socor.

Spectacolul s-a bucurat de « 
buna apreciere și nu odată asis
tența a răsplătit din plin prin a- 
plauze furtunoase pe talentații stu
denți artiști amatori.

D. PAUL’
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515 m. c. 
cherestea 

peste plan
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru).
De la începutul anului și pînă 

acum, tinerii, alături de întreg co
lectivul, au înscris frumoase rea
lizări pe graficul de producție de 
la U.I.L. Curtea de Argeș. In 
luna care a trecut, de pildă,, 
planul de producție a fost 
realizat în proporție de 100,70 la 
sută, In luna aprilie, datori
tă introducerii pe scară lar
gă a tehnicii noi în exploatarea 
lemnului, s-a dat peste plan 515 
m.c. cherestea de stejar. In cele 
patru luni care s-au scurs de la 
începutul anului și pînă acum au 
fost confecționate din deșeuri pe
ste 384.000 bucăți șiță. In aceeași 
perioadă s-au dat peste plan 
12.000 bucăți ulucă de fag, 3.500 
lăzi pentru ambalat. Tinerii au 
confecționat din deșeuri 1.000 bu
căți taburete.

Acordînd o atenție deosebită 
realizării de economii prin redu
cerea consumurilor specifice, la 
secția fag s-au dat peste plan din 
deșeurile economisite peste 25 
metri cubi cherestea iar la fabri
carea lăzilor consumul specific la 
cherestea a fost de asemenea redus 
față de procentul admis. In pri
mul trimestru au fost realizate 
economii în valoare de 432.000

Fiecare student practicant 
să lucreze efectiv

în producție
In ultimii an!, la Institutul po. 

lifetime din Orașul Stalin proble
ma practicii în producție a stu
denților a fost privită cu multă 
seriozitate. Buna organizare a 
practicii a fost o preocupare a 
conducerii institutului, a organi
zației U.T.M. și a asociațiilor 
studenților sub directa îndrumare 
a organizației de partid. Problema 
pe care ne-am pus-o noi, cu 3—1 
ani în urmă a fost organizarea 
participării studenților în timpul 
practicii la procesul de producție, 
a contribuției lor, încă de pe băn
cile facultății, la 
nuri materiale. 
Aceasta are o 
mare importan
ță pentru forma
rea deprinderilor 
practice la stu- 
denți, pentru familiarizarea cu ac
tivitatea viitoare — este, în ultimă 
instanță, educarea comunistă prin 
munca productivă.

Așa cum am prevăzut la în
ceput, realizarea sarcinii pe care 
ne-o propusesem nu a fost ușoară.

Primele încercări nu au dat 
cele mai bune rezultate. După a- 
aceasta s-au întreprins noi ac
țiuni care să ne ajute să schim. 
băm părerea greșită atit a unor 
studenți cît și a unor cadre di-

Gh. Nițescu 
candidat în științe tehnice, rector 

al Institutului politehnic 
din Orașul Stalin

crearea de bu

dactice. S-au organizat întîlniri 
ale studenților cu foștii studenți 
ai institutului, Mulți dintre absol
venți, ingineri în producție, au a- 
râtat greutățile pe care le-au în- 
tîmpinat datorită faptului că în 
timpul practicii din perioada stu
diilor, nu au dat atenția cuvenită 
însușirii cunoștințelor practice.

crete în producție. Multe cadre 
didactice vîrstnice ca prof, doctor 
in științe tehnice Silviu Crișan, 
conf. univ. Enric Silianu, conf. 
univ. Vasile Andreescu, conf. univ. 
Alexandru Săvulescu, conf. univ. 
Ion Stănescu, conf. univ. Iulian 
Cazacu și alții au constituit exem
plu în conducerea și îndrumarea 
practicii studenților. Cu mult en
tuziasm s-au antrenat în această 
muncă numeroase cadre didactice 
tinere.

Aceste măsuri, precum și altele 
au făcut ca 
unii ani de

în vara anului 1957, 
studii să participe 

efectiv la proce
sul de producție 
în timpul practi
cii. In anul 1958 
toți studenții au 
participat la pro

cesul de producție, mulți dintre ei 
aducînd un aport însemnat la rea
lizarea planului întreprinderii res
pective.

Nu trebuie să trecem peste fap
tul că rezultatele acestea se dato- 
resc unor avantaje de care insti
tutul nostru beneficiază din plin. 
Noi ne aflăm într-un mare cen
tru industrial, lucru care a făcut 
ca între institut și industrie să 
existe legături strînse, din toate 
punctele de vedere. Repartizarea 
lor la practică în uzinele din lo
calitate sau din împrejurimi ne-a 
ușurat munca de conducere și În
drumare a practicii.

In acest an școlar, după dezba
terea documentelor Conferinței 
Naționale a U.A.S.R. din masa 
studenților a venit propunerea să 
se lucreze efectiv în producție și 
în timpul anului universitar. Con
ducerea institutului împreună cu 
conducerile uzinelor, avînd spriji
nul

Din experiența Institutului politehnic 
din Orașul Stalin în organizarea practicii 

în producție a studenților
Apoi s-a luat măsura de a 

schimba cu totul rolul cadrelor 
didactice în procesul de practi
că. Ele nu trebuiau doar să con
troleze practica, ci să o conducă 
și să-i îndrume permanent pe stu
denți, să stea în uzină cu studenții 
tot timpul practicii. S.a stabilit 
să fie trimise să îndrume prac
tica toate cadrele didactice, nu 
numai asistenții așa cum se obiș
nuia. Rezultatul a fost neașteptat. 
Multe cadre didactice, foști ingi
neri în uzinele respective, apre- 
ciați de colectivele de muncitori, 
de maiștri, ingineri și tehnicieni 
au fost privite cu toată încrede
rea atunci cînd au început să în
credințeze studenților sarcini con-

în secția telefonie bobinai 
de la întreprinderea „Grigo- 
re Preoteasa" din Capitală, 
lucrează și utemista Cazaca 
Maria, responsabila brigăzii 
de tineret. Ea este frunta
șă în muncă, realizind în
semnate economii la sirma 
pentru bobinele auto.

—e—

M. DOBRICESCU

Un moment din spectacolul festiv,

Pe șantierul de la Onești - Borzești

Mai multă atenție organizării
muncii brigadierilor

In marele colectiv al construc
torilor complexului industrial de 
la Onești-Borzești, un loc impor
tant îl ocupă brigadierii. La che
marea partidului, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., tinerii briga
dieri au venit pe șantier să-și a- 
ducă aportul lor entuziast la con
struirea și darea în folosință îna
inte de termen a importantelor 
obiective din planul de dezvoltare 
a industriei noastre chimice. ,

Aici, la Onești, brigadierii au 
venit cu sutele. Vreo trei sute din 
regiunea lași, două sute din regiu
nea București, încă două sute din 
regiunile Cluj și Pitești etc. Numai 
pe șantierul combinatului de cau
ciuc lucrează 700 de brigadieri.

Prin munca lor entuziastă acești 
tineri aduc un aport serios la în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
planului de construcție. In unele 
locuri cheie de producție lucrează 
brigadieri și reușesc să facă față 
cu succes sarcinilor construc
ției. La stația de preparat 
betoane de la șantierul combina
tului de cauciuc lucrează brigada 
condusă de Gheorghe Dobre. Ea 
își depășește planul de producție 
lunar cu 20 la sută. Alți brigadieri 
aduc șantierului economii de zeci 
de mii de Iei, prin îngrijirea și 
gospodărirea cu atenție a materia
lelor. Brigadierii au contribuit ca 
într-o singură lună — ianuarie de 
pildă —- la șantierul construcției 
de locuințe să se economisească 
materiale in valoare de 200.000 lei.

Brigadierii sint interesați ca 
munca Iar pe șantier să dea cele 
mai bune roade. Adesea în cadrul 
adunărilor generale U.T.M. ei dis
cută problemele curente ale pro
ducției ca de exemplu : aportul 
brigăzilor la reducerea prețului de 
cost, munca posturilor utemiste de 
control etc.

Din păcate însă, pe șantier, mai

sînt încă multe brigăzi al căror 
aport la construirea marilor uni
tăți chimice nu este încă pe mă
sura posibilităților lor. Munca a- 
cestora nu se ridică la nivelul bri
găzilor amintite mai înainte. Și de 
acest lucru vinovat — în cea mai 
mare parte — se face conducerea 
șantierului.

Unii conducători tehnici descon
sideră aportul brigadierilor la con
struirea și darea în funcțiune îna
inte de termen a marelui complex. 
Ei nu repartizează brigadierilor 
sarcini 
muncă — intr-un cuvint nu orga
nizează bine munca brigadierilor. 
Meșterul Ion Stoica de la șantierul 
combinatului de cauciuc este unul 
dintre aceștia. Meșterul Stoica 
obișnuiește să organizeze munca 
brigadierilor efectuînd repartizări 
și pontări din ochi și uneori după 
bunul său plac. De aceea briga
dierii de care el se îngrijește 
muncesc prost — fie înghesuiți 
într un front îngust de lucru, fie 
atit de răspîndiți incit nu se poate 
urmări rezultatul muncii lor.

Această situație se datorește fap
tului că unii tovarăși din condu
cerea tehnico-administrativă a 
șantierului, subapreciază munca 
brigadierilor, privesc cu neîncre
dere pe acești tineri. Din această 
cauză pe lingă faptul că munca 
muitor brigadieri este prost orga
nizată, se trece adesea cu ușurință 
peste posibilitățile și' capacitatea 
de muncă a brigăzilor, repartizîn- 
du*li-se locuri de muncă auxiliara 
Permanentizarea muncii brigadie
rilor este privită cu indiferență și 
unele brigăzi sînt schimbate de la 
un loc la altul de muncă, la sfîr- 
șitul fiecărei săptămîni. Brigada 

pildă, care lucra 
de apă, a fost

și operații precise de

nr. 6 de
la bazinele 
mutată la lotul A, înainte de 
a-și îndeplini sarcina și fără să

noi
Se construiesc 
blocuri de locuințe

existe vreun motiv serios. Din noul 
loc de muncă, brigada a fost de 
asemenea mutată după citeva zile. 
Lucrurile acestea fac ca să nu se 
întărească autonomia muncii bri
gadierilor și ei să nu poată privi 
cu toată răspunderea sarcinile de 
producție.

In aceste condiții, cînd organi
zarea muncii multor brigăzi se 
face defectuos, cînd se subapre- 
ciază munca lor, cînd nu există 
preocupare pentru permanentizarea 
brigăzilor, brigadierii muncesc sub 
nivelul posibilităților lor. Multe 
brigăzi lucrează sub normă. De 
pildă, brigada nr. 2 de la șantie
rul combinatului de cauciuc. Multe 
brigăzi ca de pildă brigada nr. 10 
au o defectuoasă ritmicitate a 
muncii. Dacă pe întreg șantierul 
pe primul trimestru unul din in
dicii planului de producție — pro
ductivitatea muncii — a fost rea
lizat doar în proporție de circa 90 
la sută, acest lucru se datorește 
într-o oarecare măsură și muncii 
acelor brigăzi care au muncit sub 
posibilitățile lor.

Comitetul U.T.M. al șantierului 
a sezisat această situație condu
cerii șantierului și a insistat ca 
munca brigadierilor să fie bine or
ganizată de meșteri pricepuți, 
acestor

ca 
tineri să li se repartizeze

cu proces-verbal locuri de muncă 
cheie în activitatea șantierului. 
Dar din păcate conducerea șantie. 
rului n-a luat încă măsuri con
crete și eficace în această direcție. 

Este în interesul conducerii șan
tierului ca munca brigadierilor să 
fie folosită din plin la îndeplini
rea sarcinilor de producție. Este 
timpul ca acele cadre tehnice care 
au un punct de vedere îngust să 
înțeleagă că brigadierii au venit 
pe șantier din proprie dorință să 
ajute la construirea mai rapidă a 
marelui complex industrial.

Comitetul regional U.T.M.-Ba- 
cău trebuie să se îngrijească mai 
mult de acest șantier, să îndrume 
și să ajute cit mai grabnic comi
tetul U.T.M. al șantierului în or
ganizarea muncii brigadierilor, în 
luarea de măsuri care să înlăture 
cauzele ce frînează munca brigă
zilor.

Brigadierii au venit pe șantier 
să construiască și, alături de cei
lalți constructori, ei pot și trebuie 
să-și aducă din plin, pe măsura 
posibilităților lor, aportul la con
struirea și darea în folosință îna
inte de termen a marilor unități 
industriale de la Onești-Borzești 
așteptate atît de mult de industria 
noastră chimică în dezvoltare.

V. CONSTANTINESCU

pentru Festival
Intr-o pauză de prînz, în atelie

rul de reparații mecanice de la 
I.M.S.-Roman, Constantin Grigoraș, 
Ion Serbu, Robert Fică, Anton 
Brudaru și Gheorghe Stoleru, dis
cutau. In alte ocazii o asemenea 
discuție obișnuită era făcută poate 
in jurul unor chestiuni curente, de 
producție, ori de viață. Acum insă 
era vorba de altceva. Cei 5 din 
brigada de tineret își spuneau cu 
aprindere părerea în jurul unui 
strung micuț, in miniatură care va 
funcționa perfect ca și un strung 
normal. Strungul era aproape gata 
și-l confecționaseră ca un dar al 
lor pentru Festivalul Mondial al 
Tinerelului și Studenților de la 
Viena. Se puneau la punct ultime
le amănunte : să se schimbe un pi
nion, să se confecționeze un lagăr, 
ori să i se monteze șurubul-mamă.

Cu aceasta nu poți avea însă 
pretenția că ai epuizat lista celor 
care, in timpul lor liber, confecțio
nează daruri pentru Festival, in 
fiecare secție tinerii 
se 
ze 
la 
la 
va 
real în patru timpi, 
brigada de turnători a lui Dumi
tru Bănică vor confecționa două 
statuete — una reprezentînd un 
muncitor forjor, iar alta o tinără 
voleibalistă. Era de asemenea nor
mal ca tinerii de la secția tinere
tului — diverse 11, să nu se lase 
mai prejos : ei vor confecționa un 
glob pămintesc in miniatură in ju
rul căruia se va învirtî 
a unui satelit artificial 
Uniunea Sovietică.

se frămintă, 
gindesc și au început să lucre- 
la asemenea daruri. Tinerii de 
sectorul mecanic-șef lucrează 
un motoraș în miniatură care 
funcționa perfect ca și unul 

Tinerii din

o imitație 
lansat de

organelor U.T.A1. și a aso-

In apropierea stadionului „Tine
retului" din Bîrlad, a început 
construirea a două blocuri de lo
cuințe care vor cuprinde in total 
72 apartamente. Aceste blocuri se 
construiesc cu sumele repartizate 
Sfatului popular al' orașului din 
fondurile unor întreprinderi bîr- 
lădene : fabrica de rulmenți,

(Continuare in pag. 3-a) . brica de confecții și P.T.T.R.

O cititoare
și ceva mai mult..

lleana Cerbu își frămintă cu 
amindouă miinile uniforma șco
lărească — rochia bleumarin 
bine călcată — și privea bui
măcită in jur fără să poa
tă zări ceva. In fața ei, din
colo de scenă, sala avea un 
vuiet de cascadă. Lumea fusese 
entuziasmată de precizia ulti
mului răspuns, juriul se ridica
se in picioare, eleva cîștigase 
in finalele pe țară ale întrece
rii „Prietenilor cărții".

Abia citeva zile mai tîrziu, 
in drum spre Odesa, spre Yal
ta cind alături de lăcătușul 
Neagu de la „Mao Țze-dun", 
ciștigător în cealaltă serie de 
concurenți, stătea sprijinită de 
parapetul vasului „Transilva- 
nia" și privea zimbind jocul 
valurilor in Marea Neagră, 
Ileana a avut răgazul să gin- 
dească la „îndepărtatele" în
ceputuri ale acestei călătorii — 
răsplată.

Dragostea ei pentru cărți... 
Cum ar putea fi oare definită? 
O carte care-i place este o 
dragoste. Descoperă o comoară 
de o bogăție incalculabilă. Du
pă ce rămîne mută de uimire 
și bucurie, întoarce, iarăși și 
iarăși, sutele de pagini, cu lă
comia descoperitorului de co
mori ce lasă să-i 
căușul palmei, una

fa-
1

pu
tt*

Au realizat importante venituri bănești 
prin valorificarea produselor agricole

valorificarea produselor a- și un saivan pentru 1000 oi, iar 
vegetale și animale, gos- colectiviștii din Romînași au cons

truit un grajd pentru 80 vite. Gos
podăriile colective din Ocna De
jului, Cițcău, Apahida și altele au 
împărțit ca avans lunar membri
lor lor cite 10 lei la ziua muncă.

Prin 
gricole 
podăriile agricole colective din 
regiunea Cluj au realizat anul a- 
cesta venituri bănești de aproape 
10.000.000 lei. Din veniturile ob
ținute și folosind resurse locale, 
colectiviștii din Ocna Dejului au 
construit un grajd pentru 50 vaci (Agerpres)

BODEA

Valea Prahovei: Bușteni

vechile monede de au-r masiv 
și multicolorele pietre prețioa
se. Pe urmă însă, comparația 
n-ar mai putea fi valabilă, căci 
care dintre eroii unei astfel de 
descoperiri ar da pretutindeni 
de veste, care s-ar duce să 
caute un număr cît mai mare 
de părtași la neașteptata sa bo
găție ?

Așa procedează Ileana. A ci
tit de pildă „Străinul** • A reci
tit cartea și impresia puternică 
s-a reconfirmat. Le-a vorbit 
colegelor de clasă cu atîta ar
doare despre acest viu, atrăgă
tor și frămîntat Andrei Sabin, 
i-a urmărit cu atîta participare 
afectivă drumul sinuos pînă la 
înțelegerea și îmbrățișarea re
voluției incit, cucerite de cu- 
viatul Ilenei, toatp fetele 
teau la scurtă vreme după
ceea să discute controversat pe 
marginea lecturii proaspete a 
romanului, trecut dintr-o rnînă 
în alta. Tot astfel a vorbit 
altădată — în cadrul organizat 
al unor adunări — despre fru
musețile uriașe ale folclorului 
romînesc sau despre ma
rile satisfacții pe care le oferă 
cartea, încheind cu un îndemn 
fierbinte pornit din adîncul 
inimii: să citim ! Să citim cit 
mai mult, să gîndim asupra ce
lor citite !

îi place, mai mult decît ori
ce, proza noastră contempora
nă, în ale cărei pagini descope
ră caractere, probleme și idei 
care o pasionează. Tocmai pen
tru că în cărți nu vede palpi
tând o lume în sine ci găsește 
răsfringerea artistică a vieții tu
multoase din jurul ei, iubește 
Ileana Cerbu operele noii noa
stre literaturi. Și dacă orizon
tul ei se va lărgi mereu mai 
mult în anii care vor veni, 
neîndoielnic că și literaturii îi 
va datora mult.

Elevă în clasa Xl-a C a Șco
lii medii nr. 7 ~ ~
giale**, pregătindu-se 
conștiincios la toate 
riile, grăbindu-se de la școa
lă spre casă, cu o grijă 
manifestă pentru teza la chimie 
de a doua zi, această fată nu 
citește anume în vederea parti
cipării la concursuri pe teme 
literare. Totuși, prezentîndu-se, 
le ciștigă. Semnele $înt bune. 
Pasiunea adevărată își spune și 
aici ca pretutindeni, cuvîntul. 
Poate visează să fie și ea unul 
dintre „sutele de catarge** ale 
revistelor literare. Poate. Deo
camdată este prea devreme 
pentru asta, căci în viitorul a- 
propiat urmează, nu-i așa, 
examenul de maturitate, și 
chiar înainte de asta, uite, mîi- 
ne e teză la chimie...

Tocmai de aceea, hotărît, 
semnele sînt bune.

,/. L. Cara- 
foarte 
mate-

I. ȘTEFAN



Membrii întovărășirii ,.23 August" din comuna Vasilați ra

ionul Brănești, regiunea București, au început prașila a 11-a la 

floarea-soarelui.

Foto: N. STELOR1AN

Tot sprijinul 
tinerilor muncitori 

din G.A.S. care învață

Pentru educația politică 
a tinerilor întovărășiți

în satul Salcia din raionul 
Tecuci c,a pretutindeni în raion 
au loc mari transformări în viața 
oamenilor. Trudei individuale, fă- 
rimițată pe ogoare mărunte, i-a 
luat locul munca colectivă, rod
nică, a majorității țăranilor mun
citori din sat uniți in cele două 
unități agricole socialiste: gospo
dăria colectivă „9 Mai" și întovă
rășirea „Gheorghe Doja". De la 
înființarea lor și pînă acum, aceste 
unități s-au dezvoltat și s-au întă
rit continuu.

întovărășirea „Gheorghe Doja" 
va strînge în toamna aceasta pen
tru a șasea oară roadele ogoare
lor unite. Are acum 133 de fami
lii care lucrează laolaltă peste 360 
hectare de pămînt. Toate lucrările 
se execută în comun, întovărășiți! 
fiind organizați in șapte echipe 
alcătuite pe bază de rudenie, prie
tenie, vecinătate pentru a se putea 
într-ajutora cu unelte și animale 
de muncă. Repartiția produselor 
se face după producția medie ob
ținută la unitatea de suprafață.

Mai mult de jumătate din cele 
133 de familii s-au înscris in înto
vărășire în anul acesta. Au fost 
pînă acum cităva vreme 150, dar 
numărul lor s-a micșorat și se 
micșorează aproape in fiecare zi, 
pentru că sînt tot mai mulți cei ce 
se conving de superioritatea mun
cii în gospodăria colectivă și-și în
dreaptă pașii spre această formă 
superioară a agriculturii so
cialiste.

In întovărășire, muncesc alături 
de părinții lor, peste 70 de tineri 
din care 48 sînt utemiști. Pentru 
a-i înarma pe tineri cu cunoștin
țele necesare cu privire la politica 
partidului, pentru a-i mobiliza la 
luptă conștientă, activă pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid, organizația de bază U.T.M. 
din întovărășire, condusă și îndru
mată permanent de organizația de 
partid desfășoară o intensă activi
tate educativă. Una din princi
palele forme ale acestei activități

o constituie adunările generale. în 
ultima vreme, după cum am amin
tit, în întovărășire au intrat foarte 
mulți tineri. Pentru a-i mobiliza 
activ la continua întărire a înto
vărășirii, la efectuarea tuturor lu
crărilor in comun, la dezvoltarea 
fondului de bază, organiza
ția de bază U. T. M. îndrumată 
de organizația de partid, a organi
zat o adunare generală deschisă 
cu tema : „Să cunoaștem bine sta
tutul întovărășirii și să luptăm ca 
toți tinerii să respecte cu strictețe 
prevederile lui". Înainte de a avea 
loc această adunare, au fost îm
părțite utemiștilor și tinerilor mai 
multe exemplare din statutul mo
del al întovărășirilor agricole pen
tru a fi studiat. Adunarea s-a

Din experiența 
organizației U.T.M. 
din întovărășirea 

„Gh. Doja" din satul 
Salcia, raionul Tecuci
deschis cu o informare politică 
despre marea importanță a lucră
rilor celui de al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S. După aceea s-a citit 
și s-a prelucrat statutul, insistin- 
du-se mai mult asupra capitolelor 
în legătură cu executarea tuturor 
lucrărilor în comun, crearea și 
dezvoltarea fondului de bază. La 
discuții utemiștii au pus intrebări 
și s-au angajat să-și lămurească 
părinții (îndeosebi cei noi înscriși) 
despre importanța practică a exe
cutării tuturor lucrărilor în comun 
și dezvoltarea fondului de bază.

Succesele importante obținute de 
gospodăria agricolă colectivă din 
sat au stîrnit tot mai mult inte
resul țăranilor întovărășiți față de 
această formă superioară a agri
culturii socialist-cooperatiste. In 
ultima vreme mulți țărani întovă
rășiți printre care și opt utemiști

s-au înscris în gospodăria colec
tivă. Răspunzind interesului pe 
care tinerii îl manifestă față de 
gospodăria colectivă, organizația 
de bază U.T.M., condusă și îndru
mată permanent de organizația de 
partid, a desfășurat o rodnică ac
tivitate pentru a lămuri tinerilor 
superioritatea muncii în gospodă
ria colectivă față de aceea din în
tovărășire. In acest scop a luat 
măsura ca tinerii să studieze sta
tutul model al G.A.C., a organi
zat vizite la gospodăria colectivă, 
întîlniri ale tinerilor întovărășiți 
cu tinerii colectiviști. A folosit 
toate căile pentru ca tinerii din în
tovărășire să cunoască rezultatele 
obținute de gospodăria colectivă, 
să știe cum muncesc și trăiesc ti
nerii aici. Apoi, la o adunare ge
nerală a organizației de bază 
U.T.M. din întovărășire a fost 
invitat tovarășul Gheorghe Vi- 
tănescu, președintele gospodăriei 
colective din sat, care le-a vorbit 
participanților despre munca și 
viața tinerilor colectiviști. Aceste 
acțiuni ar fi fost și mai utile dacă 
organizația de bază U.T.M. ar fi 
antrenat la aceste vizite, discuții, 
întilniri pe toți tinerii din întovă
rășire, și dacă ar fi invitat la 
adunarea generală amintită și ti
neri colectiviști care să vorbească 
despre munca lor in gospodărie.

In afară de aceste acțiuni, mun
ca desfășurată de organizația de 
bază U.T.M. din întovărășire pen
tru a lămuri tinerilor politica 
partidului nostru și pentru a-i mo
biliza la înfăptuirea ei a îmbră
cat și alte forme. De exemplu, în 
urma unei vizite pe care un grup 
de tineri din sat au făcut-o prin 
întreprinderile industriale din Ora
șul Stalin, aceștia, Ia întoarcere, 
le-au vorbit tovarășilor lor despre 
politica partidului si guvernului în 
legătură cu industrializarea țării, 
despre munca muncitorilor din u- 
zinele vizitate, despre strădaniile 
acestora de a da agriculturii toț 
mai multe tractoare și mașini 
agricole moderne. Cu această oca
zie s-au purtat discuții vii în legă
tură cu datoria utemiștilor și a ti
nerilor întovărășiți de a lupta cu 
tot elanul tinereții lor pentru obți
nerea unor recolte bogate, pentru 
a contracta cu statul tot mai multe 
produse agricole.

Pentru a lărgi necontenit ori
zontul cunoștințelor politice ale 
utemiștilor și tinerilor, in invăță- 
mintul politic au fost cuprinși toți 
utemiștii și zece tineri neutemiști. 
Organizația de bază U.T.M. a ob
ținut rezultate bune în mobilizarea 
tinerilor la invățămint dar, din 
păcate, s-a mulțumit numai cu 
atît. N-a controlat cu regularitate 
dacă tinerii studiază, dacă vin 
pregătiți la discuții și seminarii. 
Din această cauză multi tineri au 
fost prezenți numai fizic la cursu
ri, n-au participat la discuții, fapt 
care a influențat negativ com- 
plectarea cunoștințelor lor politice.

Cu toate acestea, organizația de 
bază U.T.M. din întovărășirea 
agricolă „Gheorghe Doja" are o 
experiență bună în munca de edu
cație politică a tinerilor întovără
șiți. Roadele vor fi însă și mai 
bune dacă în viitor se va acorda 
mai multă atenție atragerii tuturor 
tinerilor la toate acțiunile inițiate 
de organizație.

N. SIMIONESCU

Hotărirea partidului și guver
nului cu privire la îmbunătățirea 
învățămînlului seral și fără frec
vență de cultură generală și supe
rior a stîrnit un deosebit interes 
în rindurile tinerilor mecanizatori 
și al celorlalți tineri muncitori dh 
gospodăria noastră. Conștienți de 
importanța ce o prezintă Hotărî- 
rea conducere-a gospodăriei noas
tre, comitetul U.T.M. și comitetul 
sindical, sub îndrumarea organi
zației de partid, au organizat adu. 
nări generale cu toți tinerii mun
citori din gospodărie. Atît cadrele 
de conducere, cit și inginerii și 
tehnicienii, le-au explicat tinerilor 
pe larg că pentru a stăpini cu 
pricepere tehnica modernă pusă la 
îndemîna lor de stiatul democrat 
popular, pentru a deveni tehni
cieni desăvîrșiți, ei trebuie să stă. 
pînească bine tainele culturii 
științei avansate, socialiste.

In urma discuțiilor purtate, 
cursurile serale și fără frecvență 
s-au înscris tineri din diferite sec
toare de muncă. Comisia de selec
ționare, a recomandat pe 8 din cei 
mai destoinici tineri, fruntași în 
producție și cu o bogată activitate 
obștească, să urmeze cursurile dife
ritelor școli medii și superioare.

Printre cei recomandați se nu
mără tînărul tractorist Alexandru 
Sava, utemistul Ion Costache — 
Spirea, brigadier orezar, Liviu Ma- 
teiaș, tehnician agronom la secția 
Oltenița și Gheorghe Păun, meca
nic de atelier tineri harnici, 
tași în muncă.

fi

la

i, frun-

Tinerii cercetători 
sprijină dezvoltarea 

pomiculturii
Pe lîngă munca de cercetare 

științifică, cei 11 colaboratori 
științifici, în marea lor majori
tate tineri, de la Stațiunea de 
cercetări Horti-Viticole, din co
muna Voinești, raionul Tîrgo- 
viște, duc și o bogată activitate 
pentru sprijinirea întovărășirilor 
din împrejurimi în dezvoltarea 
pomiculturii. De exemplu, unele 
întovărășiri aveau nevoie de în
drumări tehnice pentru creșterea 
producției de fructe, îndeosebi de 
mere, în livezile existente. In alte 
întovărășiri, trebuiau convinși 
membrii acestora de însemnăta
tea economică a dezvoltării sec
torului pomicol, prin extinderea 
plantărilor in masiv. Pentru a-și 
aduce o contribuție efectivă la 
rezolvarea acestor probleme, în 
toate întovărășirile limitrofe, cer
cetătorii stațiunii au făcut ex
puneri în legătură cu posibilită
țile pe care le au țăranii întovă
rășiți de a contribui la înflorirea 
pomiculturii în bazinul pomicol 
Dîmbovița, despre rolul pomicul
turii de aici la aprovizionarea oa
menilor muncii de la orașe cu 
cantități sporite de fructe. Expu
nerile acestea au fost apoi înso
țite de măsuri practice. In fie
care întovărășire s-au creat lo
turi pomicole demonstrative, sub 
directa îndrumare a cercetători
lor de la stațiune. La lucrările 
executate pe aceste loturi au fost 
atrași, în primul rînd, cursanții 
cercurilor agrozoopomicole. îm
preună cu colaboratorii științifici 
ei au obținut, de pe aceste lo
turi, producții excepționale de 
mere, între 40.000-50.000 kg. la 
ha.

P. SU1UCIUC

A CONS TA TA T
ȘI A PLECAT...

Fără îndoială, că nu este 
lucru ușor să muncești cu abneț 
ție în producție și să înveți to 
dată. Dar conducerea gospodar 
noastre va crea condiții bune 
turor tinerilor dornici să înve 
să-și desăvîrșească cunoștințele 
cultură generală. De pe aci 
am luat o serie de măsuri — n 
nite să asigure tinerilor care înv< 
posibilități bune de muncă și in 
țătură.

In acest scop, am hotărît să 
ființăm, cu posibilități prop 
cercuri de consultații și mediti 
la fiecare secție a gospodar 
Corpul de lectori care a lua/— 
ță și e condus de mine e 
din inginerul Constantin Petnca 
mecanic șej, inginerul Aurel 1 
canu, de la secția Ulmeni și in 
nerul Ștefan Tuhar de la set 
Chirnogi. De patru ori pe sap 
mină, lectorii de la secțiile resp 
tive vor preda lecții după prog 
mele trimise de școlile respecți 
cu care am luat legătură, vor ac 
da consultații și meditații la me 
nică, agrotehnică, fizică și romi 
Cu mijloace de transport asigur 
de conducerea gospodăriei, tint 
care învață vor fi aduși de </< 
ori pe săptămînă la clubul gos 
dăriei, unde lectorii vor ține le 
și vor acorda consultații la mt 
riile amintite. Dacă pînă acum 
cam tărăgănat lucrurile în acei 
privință, pe viitor vom face tc 
ca tinerii înscriși să se bucure 
condiții bune, de un sprijin c 
ficat și continuu. Promitem tutu 
tinerilor înscriși cît și acelora c 
doresc să urmeze învățămîntul 
ral și fără frecvență, că le - * 
asigura astfel de condiții d{ 
că și învățătură, incit efr 
poată să-și desfășoare activity 
cu maximum de eficacitate și 
bune rezultate atît în produ 

și la învățătură.

ing. NICOLAE BALMU 
directorul G.A.S. Olteniț

cit

sînt mur-

însă

In raionul Gheorghieni 
te organizații de bază U.T.M., care 
au crescut, care exercită o influen
ță tot mai mare în rîndul tinere
tului, și care sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid se ocupă cu 
grijă de educarea comunistă a ti
nerilor, ii mobilizează la îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
partid. Aceasta constituie fără în
doială și un merit al muncii des
fășurată de comitetul raional 
U.T.M., de aparatul acestuia.

Cu toate acestea mai sînt
unele organizații U.T.M. care des
fășoară o slabă activitate politico- 
educativă în rîndul tineretului, 
care nu se ocupă suficient de edu
carea tinerilor ce vor să devină 
utemiști, care mai au încă slăbi
ciuni în mobilizarea maselor tine
retului la acțiunile întreprinse de 
organizație. Comitetul raional tre
buie să ajute, in primul rînd, a- 
ceste organizații de bază să se în
tărească, să-și îmbunătățească acti
vitatea pentru a fi capabile să e- 
duce și să organizeze tineretul.

Pentru a putea îndruma și con- 
‘trola mai bine munca organiza
țiilor de bază U.T.M. din raion, 
secretarii comitetului raional răs
pund de cîte un sector. Raionul 
Gheorghieni este un raion relativ 
mic, de aceea fiecare secretar răs
punde doar de organizațiile de 
bază din 3-4 comune. Tovarășul 
Fiilop Istvan secretar cu proble
mele de propagandă, de pildă, 
răspunde de îndrumarea și spriji
nirea activității organizațiilor 
U.T.M, din Lăzarea, Joseni, Bor- 
zont ți Ciumani.

In aceste condiții, membrii bi
roului, secretarii comitetului raio
nal, au posibilitatea să cunoască 
temeinic activitatea organizațiilor 
U.T.M. din sectorul lor, să instru
iască cadrele, să ajute practic 
munca ' acestor organizații de bază 
Dar nu totdeauna lucrurile se pe
trec așa...

Activitatea în birou, organizarea 
de ședințe ocupă încă prea mult 
timpul unor membri ai biroului 
raional. Dar de cele mai multe 
ori, chiar și timpul petrecut pe te
ren nu este dedicat decît în foarte 
mică măsură îndrumării concrete a

In legătură 
cu munca formală 
a unor membri 

ai biroului 
Comitetului raional 
U.TM, - Gheorghieni

In fotografie : Găminul mecani
zatorilor de la S.M.T. Bobadin, re
giunea Gonstanța.

Fotei AGERPRES
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Vor reda 
agriculturii 

500 ha.
Pentru anul acesta tinerii din ra

ionul Mizil s-au angajat ca prin 
muncă voluntară să redea circuitu
lui agricol o suprafață de 500 ha. 
de teren. Organizațiile de bază 
U.T.M. împreună cu sfaturile popu
lare în raza cărora se află terenuri 
inundate sau mlăștinoase, au și 
luat măsuri pentru organizarea 
muncii tineretului.

Așa de pildă în comuna Fulga, 
vreme îndelungată a stat nefolosită 
o suprafață de 290 ha. de teren. 
Utemiștii au hotărît să ceară or
ganizației de partid și comitetului 
executiv comunal să le încredin
țeze lor executarea unui canal lung 
de 310 m. și adine de 1,60 m. în 
scopul redării acestor terenuri a- 
griculturii. Dorința le-a fost înde
plinită.

Din primele zile de lucru tine
rii, organizați în echipe, au obți
nut unele succese. Canalul a fost 
săpat pe o lungime de 160 m. Ac
țiunea continua. Tinerii și-au in
tensificat eforturile în scopul termi
nării în cel mai scurt timp a în
tregii lucrări.

N. PUIU

Grupa 
din brigada

U. T. M

muncii comitetelor și birourilor 
U.T.M. In aprilie, de pildă, tova
rășul Fiilop Istvan a petrecut in
tr-adevăr 13 zile în organizațiile de 
bază. Majoritatea timpului s-a ocu
pat însă aproape exclusiv de în- 
minarea de carnete. Tovarășul Bcla 
Karoly secretar cu problemele de 
școli și pionieri, a fost în aprilie 
doar 4 zile pe teren în organiza
țiile U.T.M. sătești și 8 zile în 
Școala medie din Gheorghieni de 
care răspunde, restul timpului pe- 
trecîndu-l in diferite ședințe.

Dar nu numai despre asta este 
Vorba.

In unele deplasări membrii bi
roului comitetului raional U.T.M. 
se mulțumesc doar să constate si
tuația „de pe teren“, fără a ajuta 
însă în mod
U.T.M, respectivă să lichideze lip
surile existente.

Tovarășul Fulop, de pildă, a 
fost la începutul lui aprilie vreo 5 
zile în comuna Lăzarea, în care 
există 9 organizații de bază U.T.M. 
Cu acest prilej a înmînat cîteva 
carnete, s-a interesat de activitatea 
brigăzilor de tractoriști de la 
S.M.T., a controlat evidența mem
brilor și activitatea cercurilor po
litice. S-a interesat într-adevăr de 
multe dar ce folos dacă nu a dus

practic organizația

de tractoare
încă de la începutul campaniei 

de primăvară, cînd în adunarea 
organizației U.T.M. din stațiunea 
de mașini și. tractoare Sibioara, 
regiunea Constanța, tinerii me
canizatori s-au angajat să lup
te pentru- încadrarea în timpul 
optim ■ agrotehnic a tuturor lucră
rilor și să facă economii de com- 
bustibil și piese de schimb, ute
miștii brigăzii a 8-a au hotărît ca 
întreaga lor activitate să fie în
dreptată în această direcție. Re
parațiile de bună calitate, făcute 
din iarnă, le dădeau posibilitatea 
să obțină rezultate din cele mai 
bune. Dar lucrul acesta nu era 
de ajuns. Era nevoie de o intensă 
muncă politică pentru ca fiecare 
utemist să înțeleagă și mai bine 
că îndeplinirea acestui obiectiv va 
aduce recolte bogate gospodăriei 
colective „13 Februarie 1933“ din 
Corbul de Sus pe care o deserveau, 
că prin aceasta dovedesc puterni
cul lor atașament față de politica 
partidului pentru consolidarea sec
torului socialist al agriculturii.

In acest sens Gheorghe Vulpe, 
organizatorul grupei U.T.M. a adu
nat întreaga grupa pentru a dis
cuta care sînt mijloacele cele mai 
potrivite pentru îndeplinirea sarci
nilor de campanie. Și pentru că 
pe tarlaua aceleași gospodării co
lective lucra brigada a 7-a, cea 
mai bună brigadă a S.M.T.-ului, 
condusă de comunistul Gheorghe 
Diaconu, utemiștii au hotărît să 
învețe din experiența ei. Intr-o 
seară l-au invitat în mijlocul lor pe 
Gheorghe Diaconii care le-a expli
cat metoda pe care o vor folosi 
tractoriștii din. brigada sa pentru 
scurtarea perioadei de lucru și în
cadrarea lucrărilor în timpul optim 
agrotehnic și le-a demonstrat cum

să alcătuiască agregatele de cîte 
două mașini — discuitor și semă
nătoare — trase de un singur trac
tor. Aplicînd această metodă ute
miștii din brigada a 8-a au redus 
timpul de lucru la jumătate, fapt 
care le-a dat posibilitatea să ur
genteze lucrările și să folosească 
la maximum capacitatea de lucru 
a tractoarelor. De dimineața pînă 
seara și uneori și noaptea tractoa
rele au mers încontinuu.

Răspunzînd chemării la întrecere 
lansată de brigada a 7-a ei urmă
reau în fiecare seară cu emoție 
graficul care arăta rezultatele din 
ziua respectivă. E adevărat că 
brigada a 7-a, alcătuită în majori
tate din comuniști, a ciștigat în
trecerea, dar utemiștii se mîndresc 
cu faptul că, învățînd din experien
ța lor, s-au situat pe locul II rea- 
iizînd planul în proporție de peste 
150 la sută, făcînd în același timp 
economii la combustibil și piese de 
schimb în valoare de aproape 
10.000 lei- Individual, fiecare trac
torist și-a depășit planul începînd 
cu cîteva zeci de hantri pînă la 
două norme așa cum e cazul ute- 
mistului Dragu Stelian. Organiza
torul grupei, Vulpe Gheorghe, a 
fost tot timpul un adevărat exem
plu pentru brigadă realizînd 150 
hantri peste plan.

In afară de antrenarea utemiști
lor la îndeplinirea planului de pro
ducție, în atenția grupei U.T.M. a 
stat permanent problema educației 
politice a tinerilor.

O problemă deosebit de impor
tantă în grupă a constituit-o învă- 
țămîntul politic U.T.M. Deoarece 
cursurile „Să ne cunoaștem patria"

iîrziu, învățămîntul aau început
fost organizat odată pe săptămînă. 
Aceste lecții se țineau în cadrul 
stațiunii cu toți mecanizatorii și 
din cauză că brigada lucra de
parte de stațiune s-a ivit greutatea 
deplasării. Organizatorul grupei 
a luat legătura cu stațiunea și a 
stabilit ca alimentarea brigăzii cu 
combustibil, piese de schimb și ma
teriale să se facă în aceeași zi în 
care utemiștii trebuiau să meargă 
la cursuri. Utemiștii erau transpor
tați astfel cu remorca ce făcea ali
mentarea. Fără îndoială că și a- 
ceasta este o treabă bună. In cen
trul antenției organizatorului gru
pei U.T.M. trebuia să stea însă 
grija față de felul în care se pre
gătesc utemiștii, cum studiază ma
terialul bibliografic. Acest lucru 
se putea realiza printr-o strînsă 
legătură între organizatorul gru
pei U.T.M. și propagandistul cer
cului de învâțămînt politic. Din 
păcate de acest lucru — esențial— 
organizatorul grupei U.T.M. nu 
s-a ocupat.

Un interes deosebit a acordat 
grupa U.T.M. citirii presei. Abona
mentele s-au făcut prin cooperativă 
și în fiecare seară, pe rînd, unul 
din utemiști merge să ridice zia
rele. Unele probleme mai impor
tante, sînt dezbătute pe larg în 
cadrul grupei pentru a fi înțelese 
deplin.

Utemiștii brigăzii a 8-a de trac
toare sînt în același timp și locui
tori ai comunei în care se află 
podăria pe care o deservesc, 
fitînd de acest 
U.T.M. a hotărît 
răgaz, seara, utemiștii să meargă 
la căminul cultural pentru a împru
muta cărți de literatură sau să 
joace șah.

'OS-
*ro-

avantaj grupa 
ca în orele de

La adunarea generală U.T.M. 
.1 luna februarie, s.a diacu-din

tat problema unei înalte calificări 
profesionale și sub lozinca „Fie
care tractorist un mecanic agri
col" s-a cerut tractoriștilor să stu
dieze mai mult pentru ca nivelul 
cunoștințelor lor să fie la nivelul 
tehnicii cu 1 care sînt înzestrate 
brigăzile. In acest scop, organiza
torul U.T.M. Gheorghe vulpe a 
luat inițiativa ca în brigadă să e- 
xiste în permanență cărți tehnice. 
Nichifor Ștefan a ' ” 
să se _ ocupe de : 
acestei biblioteci 
verificarea studiului 
discuțiile organizate 
întîmplat uneori ca 
să vină nepregătiți Ia aceste dis
cuții. Așa a fost cazul utemistului 
Mocartu Miilcea. Grupa U.T.M. a 
criticat atitudinea acestuia, arătind 
că fiecare tractorist din brigada 
are aceleași sarcini de producție 
și cu toate acestea ceilalți tracto
riști își organizează în așa fel 
timpul liber incit să învețe.’

Intr-o ședință de grupă din ulti
ma vreme utemiștii brigăzii a 8-a 
au discutat cea mai actuală pro
blemă privind campania agricolă : 
întreținerea culturilor. O prășită 
făcută la timp la culturile de po
rumb și floarea-soarelui echivalea
ză în condițiile actuale cu o ploaie 
bună- Utemiștii Gheorghe Vulpe, 
Milcea Mocanu, Nichifor Ștefan și 
toți ceilalți care au luat cuvîntul 
și-au exprimat convingerea că și 
la această lucrare vor putea să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile.

pînă la capăt nici una din aceste 
probleme ?

Evidența membrilor atât la or
ganizația U.T.M. din gospodăria 
colectivă din Lăzarea, cit și din 
întovărășirea „Viață Nouă“ nu este 
clară nici în prezent.

O serie de acțiuni inițiate de co
mitetul raional U.T.M. ca de pildă 
organizarea de ferme pentru creș
terea de păsări și iepuri, organi
zarea unei acțiuni largi pentru 
sporirea abonamentelor la presa de 
tineret, pentru sporirea participan
ților la concursul „Iubiți Cartea* 
etc. (trecute și în planul comitetu
lui raional) se desfășoară foarte 
slab în organizațiile U.T.M. din 
comuna Lăzarea. Dar tov. Fiilop a 
trecui pe lîngă acestea ca pe lingă 
niște lucruri pe care trebuie să le 
rezolve altcineva. A constatat și a 
plecat mai departe.

Acest stil de muncă defectuos 
care se rezumă doar la constatarea 
situației, această muncă de „poș
tași este o frină serioasă în mun
ca comitetului raional. Membrii 
biroului prin experiența și capaci
tatea lor de muncă au datoria să 
ajute mult mai concret, cu mai 
mult spirit de răspundere, organi
zațiile în care merg. Nu este sufi
cient dacă un secretar al comitetu
lui raional a fost și a văzut ce se 
întîmplă pe teren. El trebuie să 
lupte pentru ca o acțiune începută 
să fie dusă la capăt, să participe 
la înfăptuirea ei, să studieze expe
riența acumulată și să ajute la 
răspîndirea ei, să 
U.T.M. să-și organizeze 
ca pentru 
luate.

în acea 
nizație de 
a trecut un secretar al comitetului 
raional trebuie să se resimtă un 
suflu nou, înviorător în activitatea 
U.T.M., astfel ca după aceea ca
drele U.T.M. ți toți membrii or
ganizației să lucreze cu mai multă 
pricepere, cu mai multă însuflețire 
și entuziasm pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și or
ganizația noastră. Lucrul acesta 
trebuie să-l facă și tovarășul 
Fiilop, ca și toți ceilalți membri 
ai biroului Comitetului raional 
U.T.M. Gheorghieni.

îndeplinirea

ajute
învețe cadrele 

bine mun- 
hotărîrilor

comună, în
bază U.T.M. prin care

acea orga-

----• —

Să nu tslsrăm 
lipsa de grijă fați 

de bunurile statuh
Anul acesta stațiunea noastr 

obținut o serie de succese im] 
fante. Am reușit să terminăm 
parațiile tractoarelor și mașin 
cu 12 zile înainte de termenul | 
nificat, iar în campania de pri: 
vară ne-am situat pînă acum 
locul fruntaș pe regiune, înde 
nindu-ne planul cu 30 de zile 
devreme. Mobilizați de organ 
(ia U.T.AL, sub conducerea și 
drumarea organizației de pai 
tinerii mecanizatori din stațiu 
noastră au adus o contribuție 
portantă la obținerea acestor : 
cese.

Din păcate, mai sînt unii ti 
în stațiunea noastră care ne 
greutăți, a căror atitudine cor 
tuie o piedică în calea succes- 
noastre. liste cazul ținerilor ti 
toriști Traian Pop și Gheorghe 
suț care nu-și îngrijesc tractoar 
fac consumuri nejustificate de i 
buranți, lubrefianți și piese 
schimb, nu-și realizează norn 
de lucru.

Noi știm că mașinile care nc 
fost încredințate sînt bunuri 
statului, de care trebuie să a' 
grijă ca de propriile noastre 
cruri. De aceea d ’
atitudinea înapoiată a 
șilor noștri de 
Pop și Gheorghe Ursuț. 
ținîndu-și bine mașinile care lc 
fosț încredințate, nu odată s-a 
tîmplat ca tractoarele lor să ; 
nevoie de reparații neplanific 
în cîrnp, pe brazdă- " 
reparație accidentală la track 
lui Ursuț a costat 300 lei. Tre 
Pop, tot datorită proastei înțr 
neri a tractorului, a realizat 
toată campania de primăvară 
anul acesta numai 26 de hif 
plus consumînd într-o singttar 
cadă 21 litri de motorină p< 
plan, fără nici o justificare.

Șeful de brigadă le-a atras a' 
ția în cîteva rînduri dar fără 
zulfat.

Noi ne străduim să ne înde 
nim conștiincios datoria di 
păstra cu grijă tractoarele și i 
șinile pe care le avem în prin 
și de aceea dezaprobăm atitudi: 
tovarășilor noștri amintiți ci 
din cauza unor neglijențe cond; 
nabile, aduc pagube statului.

ION MORARU, ION LAȘON1 
și DUMITRU LAȘONȚI 
tractoriști de ta S.M.T.

Bonțida-Cluj

dezaprot 
tov; 

muncă Tra 
Neîn

O aseme

primit sarcina 
împrospătarea 
volante, dar 
s-a făcut prin 
în grupă. S-a 

i unii utemiști

G. MIHAIESCU

ȘT. NEKAN1ȚKI

d» radioficare din comuna Dragalina, raionul Călărași, tinerii colectiviști Rozalia lugaLa stația c. .....      o...... _, ______ _____________ ______ ______ ____
Gheorghe Badea și Vasilica luga interpretează un cîntec, compoziție proprie, în care satirizează p< 

codași
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Viață de organizație

Ce vor raporta
în adunarea generală

Am în față hotărârile ultimei a- 
dunări de alegeri din organizația 
de secție U.T.M. nr. 3 de Ia uzi
na „Klememt Gottwald" din Ca
pitală și drept interlocutor pe 
bobinatorul Alexandru Ispas, secre
tarul acesteia.

— Pe la sfârșitul anului trecut, 
cînd s-a ținut adunarea de alegeri, 
mai erau multe de făcut pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în pro
cesul de producție. De aceea s-au 
și luat asemenea hotărâri ca cele 
pe care le vedeți. Unii dădeau 
rebuturi pentru că se muncea în 
asalt spre sfîrșit de lună, nu toți ti
nerii erau antrenați în întrecerile 
socialiste; nu se prea realizau e- 
conomii, și nici nu era vorba de 
aplicarea vreunei inițiative a tine, 
retului în producție...

Stăteam de vorbă într-o încăpe
re mică, despărțită de atelier prin- 
tr-un grilaj de sîrmă. Prin el se 
vedeau bancurile de lucru și mul
te fețe tinere, aplecate cu grijă 
asupra pieselor. Doar pe ici, pe 
colo cîte un muncitor mai vârstnic.

Urmărindu.mi privirea, secreta
rul îmi spuse că în secția lor care 
produce demarori (motoare de 
pornire automată la mașini) mun
cesc mulți tineri ; de aci și răspun
derea organizației pentru îndepli
nirea planului de producție.

In secția noastră se fac eco
nomii lunare egale cu valoarea 
unui motor. Iar rebuturile sînt de 
acum o amintire nu tocmai plăcu
tă de care nu mai merită să vor
bim, pentru că vedeți, în vitrina 
cu rebuturi s-a așternut praful, 
semn că n-a mai fost folosită de 
multă vreme...

îmi plăcea siguranța cu care-mi 
vorbea. Mă uitam la băiatul din 
fața mea și mă gîndeam că deși 
n-a depășit cu mult vîrsta adoles
cenței este în fruntea unei or
ganizații de 40 de utemiști, 
băieți și fete, cu diferite gra
de dț. calificare, unii mai zbur
dalnici, alții mai serioși, unii care 
se achită cu răspundere de sarci
nile lor, alții care trebuie ajutați 
să înțeleagă răspunderea pe care 
o au. Și l am invitat să.mi vor
bească tocmai despre acest lucru.

— Adunarea noastră de alegeri 
a adoptat o serie de hotărâri pri
vind educarea comunistă a tine
retului. Noi n-am fi putut obține 
rezultatele de care v-am vorbit în 
producție dacă, sub conducerea 
organizației de partid, n-am fi 
desfășurat o susținută 
litică de lămurire a 
sarcinilor noastre în

fi
muncă po- 
import antei 

producție,

dacă n-am fi convins tine
retul că munca fiecăruia din
tre ei este o părticică a lup
tei generale de construire a 
socialismului. In adunările noastre 
s-a discutat de multe ori despre 
îndeplinirea planului de produc
ție, unii utemiști — dintre acei 
care au înțeles mai greu și s.au 
abătut un timp de la disciplina 
noastră — au fost puși în dis
cuția colectivului. Organizația 
de partid ne-a ajutat ca în 
munca educativă să punem 
un accent deosebit pe ridi
carea nivelului politic și ideolo
gic al tineretului. în anul acesta 
toți utemiștii au fost încadrați în 
învățămîntul politic. S.au ținut 
conferințe despre lupta U.T.C., au 
fost invitați muncitori vîrsțnici să 
împărtășească tineretului expe
riența lor, să le vorbească despre 
felul în care se muncea în trecut.

Hotărârile adunării generale de 
alegeri au stat la baza activității 
noastre în această perioadă. Dar 
ele au fost îmbogățite pe parcurs, 
pentru că și experiența noastră s-a 
îmbogățit continuu, pentru că, 
creșterea conștiinței politice a ti
neretului a ridicat noi cerințe că
rora trebuia să le facem față. Da
că în urmă cu cîteva luni era va. 
labilă, de pildă, hotărârea ca fie
care utemist să-și îngrijească uti
lajul, acum n-ar mai fi necesară o 
asemenea hotărîre ; tiperii își în
grijesc utilajul și nu numai atît, 
cîteva zile pe lună se face muncă 
voluntară pentru îngrijirea și în. 
frumusețarea atelierului. Tinerii 
se simt răspunzători nu numai 
pentru utilajul pe căre i folosesc 
ei, dar și pentru îngrijirea întregu
lui atelier. Este aceasta o dovadă 
a maturizării sale, a creșterii sim
țului lor politic de răspundere?

Nu pot să nu fiu de acord. Dar 
în ce sens au crescut cerințele ti
neretului ?

— Vedeți, adunarea generală 
de alegeri a dezbătut munca or
ganizației noastre sub toate aspec
tele. Și hotărârile adoptate au țin. 
tit să îmbunătățească activitatea 
noastră în toate direcțiile. Dar în 
procesul îndeplinirii acestora co
lectivul nostru s-a sudat, tinerii 
și-au dat seama că împreună pu
tem realiza multe lucruri bune și 
frumoase, ne putem sprijini reci
proc în munca de ridicare a ca. 
lificării noastre profesionale, a 
lărgirii orizontului nostru politic 
și cultural. Noi mergem acum îm
preună la muzee și expoziții, la 
teatru și cinematograf, sîntem ne-

lipsiți de la activitatea clubului, 
iar brigada noastră de muncă pa
triotică (în care sînt încadrați toți 
tinerii) are de acum realizări cu 
care se poate mîndri. Fiind majo- 
ritatea timpului împreună, am a. 
juns să ne cunoaștem mai bine, 
să ne influențăm, să ne ajutăm 
reciproc. înainte o întîrziere de la 
lucru, motivată sau nu, un răspuns 
obraznic, ori o jignire adusă unei 
fete, apăreau ca abateri de mai 
mică importanță, în jurul cărora 
nu trebuia făcută mare discuție. 
Acum, dacă Gheorghe Alexandru 
a -îndrăznit să răspundă obraznic 
unui tovarăș mai în vîrsță, colec 
tivul a hotărît imediat să-l pună 
în discuția adunării generale. Iar 
în jurul lui Gheorghe Tănase, care 
și-a închipuit că va fi mai intere
sant dacă își va lăsa părul lung pe 
ceafă și se va îmbrăca fistichiu, 
adăugind la această ținută și com
portarea corespunzătoare, s.a cre
at o adevărată opinie. Tinerii sînt 
deciși să-l ajute să se îmbrace cu 
gust, să se poarte civilizat. Iată 
dar că schimbarea atitudinii tine
retului față de muncă s-a făcut 
în strinsă legătură cu matiiriza- 
rea lui pe plan mai general, 
contribuind la formarea unor 
trăsături morale și de caracter 
proprii oamenilor înaintați. Cea 
mai bună dovadă în direcția 
aceasta este faptul că din 
ianuarie și pînă în prezent, cinci 
utemiști din secție au dovedit ma
rea încredere de a fi primiți în 
rîndurile candidaților de partid.

îl ascultam pe tovarășul Ispas 
și mă gîndeam la apropiata adu
nare în care biroul U.T.M. va tre
bui să prezinte darea de seamă 
asupra activității depuse în ulti
mele șase luni pe baza hotărîrilor 
adunării de alegeri. Va avea ce să 
spună utemiștilor. Am căpătat con
vingerea că utemiștii vor formula 
noi cerințe pentru dezvoltarea ac. 
tivității lor în viitor, astfel încît 
aceasta să înregistreze un progres 
continuu.

M. VIDRAȘCU

Tovarășul Țoi En Ghen 
în vizită la colectiviștii

din comuna Hărman

Vizita delegației militare 
a R. P. Chineze condusă 
de mareșalul 

în regiunea
Pîn De-huai
Constanța

continuarea vizitelor pe careIn continuarea vizitelor pe care 
le face în regiunea Stalin, tova
rășul Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. (Soreene și per
soanele care-1 însoțesc au fost 
oaspeții colectiviștilor din comuna 
Hărman.

Locuitorii comunei Hărman, co
muna cu agricultura cooperativi- 
zată, le-au făcut o primire căldu
roasă. Sute de colectiviști și țărani 
muncitori întovărășiți — romîni, 
germani și maghiari — îmbrătați 
în straie de sărbătoare, în pito
rești costume naționale, Iluturînd 
stegulețe romînești și coreene, au 
ovaționat îndelung pe solii înde
părtatei țări prietene.

La sosire, tovarășul Țoi En 
Ghen și persoanele care-1 însoțesc 
au fost întîmpinați de conducători 
ai organelor regionale de partid 
și de stat, de Ion Gîrceag, preșe
dintele gospodăriei agricole colec. 
tive, de numeroși colectiviști.

După vechea tradiție a 
porului nostru, oaspeților li s-a o- 
terit pîine și sare. Pionierii i-au 
înconjurat cu dragoste, oferindu-le 
flori și cravate roșii.

Președintele gospodăriei colec
tive a vorbit oaspeților despre suc
cesele obținute de colectiviști în 
dezvoltarea producției agricole, în 
ridicarea nivelului lor de trai. Oas
peții coreeni au vizitat apoi secto
rul zootehnic al gospodăriei, o tar. 
la unde se cultivă sfeclă de zahăr, 
creșa, locuința unuia din cei 80 
de colectiviști care și-au construit 
de curînd case noi.

In fața sediului gospodăriei a 
avut loc apoi un entuziast miting.

Primit cu îndelungi aplauze și 
ovații, tovarășul Țoi En Ghen a 
transmis oamenilor muncii din co
mună și prin ei întregii noastre 
țărănimi muncitoare salutul frățesc 
al țăranilor coreeni.

Alegeri parțiale de deputați în Marea 
Adunare Națională pentru locurile 

de deputați devenite vacante
ziua de 17 mai a.c. au avut

po-

Ne bucură nemărginit faptul că 
am avut prilejul să vizităm mi
nunata dv. țară și să luăm cu
noștință nemijlocit de uriașele 
succese obținute de dv. în cons
truirea socialismului 
spus vorbitorul. Sub 
Partidului Muncitoresc Rotnîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiti-Dej, colectiviștii și cei
lalți țărani muncitori obțin rea
lizări însemnate în lupta pentru 
grăbirea transformării socialiste a 
agriculturii și a revoluției tehnice 
și culturale la sate.

Asupra noastra a produs o pro. 
fundă impresie faptul că în satele 
romînești se clădește o bogată 
viață socialistă. Vă felicităm fier
binte pentru înfăptuirile dv. în 
construcția socialistă și vă dorim 
noi Succese în muncă.

Sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, în frunte ou tova
rășul Kim Ir Sen, țăranii coreeni 
au terminat transformarea 
listă a satului și astăzi 
tuiesc reconstrucția tehnică 
griculturii. Vom electrifica 
în 1—2 ani, iar mecanizarea 
muncilor agricole o vom înfăptui 
în esență în 4—5 ani.

Astăzi, în rîndurile țărănimii 
coreenei este larg răspîndită miș
carea pentru o creștere conside
rabilă a producției de cereale.

In încheiere, tovarășul Țoi En

uriașele

la sate, a 
conducerea

socia- 
înfăp- 
a a- 
satele

Sesiunea a IV-a a 
Comisiei Mixte 

Romîno-Albaneze 
de colaborare tehnico 

științifică
perioada 15—18 mai 1959, a 
loc la Tirana cea de-a IV-a

P.
Ș'

Ș' 
au

Ghen a urat țăranilor din R. 
Romînă noi succese în muncă 
fericire în viață.

Sutele de țărani colectiviști 
întovărășiți prezenți la miting
manifestat îndelung pentru priete
nia romîno-coreeană, pentru unita
tea de nezdruncinat dintre popoa
rele marii familii a țărilor socia
liste, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, pentru unificarea pașnică a 
Coreei, pentru pacei și colaborare 
între popoare.

Tovarășul Țoi En Ghen a 
mînat apoi colectiviștilor un 
pel roșu pe care erau înscrise 
ri de noi succese în munca 
construcție pașnică a 
nostru- El a oferit de
daruri pentru colțul roșu al gos
podăriei.

în- 
dra- 
ură- 

de 
poporului 
asemenea

★
Marți, Comitetul executiv al 

Sfatului popular al regiunii Sta
lin a organizat o reuniune în cin
stea tovarășului Țoi En Ghen. 
Au luat parte persoanele 
care însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita pe care o face în țară, 
conducători ai organelor locale dei 
stat și de partid, ai organizațiilor 
obștești și ai unor întreprinderi și 
instituții din regiune, ofițeri su
periori, muncitori și colectiviști 
fruntași.

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regiunii 
Stalin, Nicolae Iorga, și tovară
șul Țol En Ghen au rostit scurte 
cuvîntări.

Reuniunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Delegația militară a R. P. Chi
neze condusă de mareșalul Pin 
De-huai, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, locțiitor al premie
rului Consiliului de Stat și minis
trul Apărării al R.P. Chineze, a 
făcut în cursul zilei de marți o 
vizită în regiunea Constanța.

împreună cu membrii delegației 
au venit tovarășii general-colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțe
lor Armate ale R.P. Romine, și 
general-maior Mihai Burcă, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate.

Oaspeții sînt însoțiți de locote- 
nent-colonel Nicu Gheorghe, atașat 
militar al R. P. Romîne în R. P. 
Chineză, și locotenent-colonel Mei 
Iun-și, atașat militar al R. P. 
Chineze în R. P. Romînă.

Dimineața, membrii delegației 
militare a R. P. Chineze au sosit 
în orașul Constanța. în gară, ei 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al Co
mitetului regional Constanța ai 
P.M.R., Anton Nițescu, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu. 
lui popular regional Constanța, 
contraamiralul Florea Diaconu, ilie 
Ionescu, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Constanța al P.M.R., 
Tudose Vasiliu, președintele Sfatu
lui popular al orașului Constanța, 
ofițeri superiori ai forțelor mari
time militare, activiști de partid și 
de stat, precum și de numeroși 
militari, muncitori din întreprinde
rile orașului, muncitori portuari, 
marinari ai flotei maritime comer
ciale. Cei veniți în întîmpinare au
făcut o călduroasă primire mem- în stațiunea Eforie.

brilor delegației militare a R. 
Chineze, manifestînd pentru pi 
tenia frățească dintre popoarele 
armatele R. P. Romîne și R 
Chineze, pentru unitatea 
nezdruncinat a țărilor lagăre 
socialist.

In cursul dimineții, oaspeții 
vizitat orașul, faleza, sala spor 
rilor, stadionul, acvarium-ul și 
tele. In trecerea pe străzile ora 
lui ei au fost salutați cu mc 
prietenie de locuitori. îmbarcați 
o șalupă membrii delegației și 
ce îi însoțesc au făcut apoi o 
zită în rada portului Constanța

In regiunea Constanța oasp 
au vizitat unități militare. A 
Mareșalul Pin De-huai și me 
brii delegației s-au interesat 
felul cum este organizată preg; 
rea de luptă și politică, de mo
de trai al militarilor. Oaspeții 
luat cunoștință de succesele 
care militarii le obțin în desăi 
șirea măiestriei lor militare și 
însușirea tehnicii de luptă.

In stațiunile de pe litoral o 
peții s-au interesat de lucră: 
pentru reconstrucția părții centr 
a orașului Mangalia prin const: 
rea unui centru de odihnă, 
lucrările ce se fac la Vasile Roi 
pentru terminarea amenajării ir 
grale a falezelor, și au vizi 
noile ansambluri de hotel; 
case de odihnă și case sanator; 
ce au fost clădite în ultimii

Maistrul șef Leu Victor din sectorul Uzinaj al Uzinelor „1 Mai“ 
din Ploești arată utemistului Sava Alexandru de Ia strungul carusel 
greu cum trebuie executată noua piesă ce i-a fost dată în lucru 

pentru morile de ciment.
Foto: S. VIOREL

în
loc alegeri parțiale de deputați în 
Marea Adunare Națională, pentru 
locurile de deputați devenite va
cante în cinci circumscripții elec
torale.

Comisia Electorală Centrală 
pentru alegerea unor deputați în 
Marea Adunare Națională, verifi- 
cînd lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale secțiilor de 
votare, a constatat că alegerile 
s-au desfășurat în conformitate cu 
dispozițiile Legii pentru alegerea 
deputaților in Marea Adunare Na
țională, candidații propuși întru
nind marea majoritate a voturilor 
alegătorilor.

aComisia Electorală Centrală 
hotărît înregistrarea și confirma
rea rezultatului alegerii ca depu
tați în Marea Adunare Națională 
a tovarășilor Silviu Opriș, în cir
cumscripția electorală Bicaz, re
giunea Bacău, Gheorghe Necula, 
in circumscripția electorală Ale
xandria, regiunea București, luliu 
Hațieganu, în circumscripția elec
torală Atelierele C.F.R. „16 Fe
bruarie'1 din orașul Cluj, regiunea 
Cluj, Ion Popescu-Puțuri, in cir
cumscripția electorală Arcani, re
giunea Craiova și Maria Rosetti, 
în circumscripția electorală Căli- 
mănești, regiunea Pitești.

In 
avut . _ 
sesiune a Comisiei Mixte Romîno- 
Albaneze de colaborare tehnico- 
științifică. In conformitate cu pro
tocolul semnat, Republica Popu
lară Romînă va acorda Republicii 
Populare Albania, ajutor tehnico- 
științific în problemele industriei 
petrolului și chimiei, metalurgiei, 
agriculturii și silviculturii, indus
triei bunurilor de consum etc.

Republica Populară Albania va 
acorda Republicii Populare 
mîne ajutor tehnico-științific mai 
ales în domeniul agrosilvic prin 
predare de semințe pentru diferite 
soiuri de legume și material sădi- 
tor.

Sesiunea a decurs într-o atmos
feră de deplină înțelegere, subli
niind dorința sinceră a celor două 
părți de a dezvolta continuu co
laborarea tehnico-științifică între 
cele două țări.

—e

Ro-

Un aspect din timpul vizitei delegației militare a R.P. Chineze la Eforie.
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10 ani
de la apari^a revistei 
„ȘTIINȚĂ $1 TEHNiCĂ

Se împlinesc astăzi 10 ani de 
la apariția primului număr al 
revistei „Știință și tehnică", re
vistă editată de Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor și Societatea pentru Ras- 
pîndirea Științei și Culturii.

Astăzi, cu prilejul aniversării 
a 1Q ani de la apariția primu
lui număr al revistei, colecti
vul redacțional al ziarului 
„Scînteia tineretului", trimite 
colectivului redacțional al re
vistei „Știință și tehnică" un 
călduros salut, felicitînd din 
toată inima pe redactorii, cola
boratorii și cititorii revistei.

Dorim colectivului redacțio
nal al revistei, colaboratorilor

revistei să dobîndească noi 
noi succese pe drumul îmbogă
țirii conținutului științific al 
revistei, pe drumul inter
pretării materialist-dialectice 
a problemelor pe care le ridică 
dezvoltarea științei contempo
rane, combaterii, concepțiilor 
idealiste ale apologeților bur
gheziei imperialiste, pe drumul 
prezentării marilor biruinți ale 
științei și tehnicii romînești și 
a țărilor lagărului socialist în 
frunte eu .știința sovietică, pe 
drumul găsirii unor forme tot 
mai interesante și atractive de 
prezentare, de popularizare a 
uriașelor biruinți ale științei și 
tehnicii contemporane în rîndu
rile tinerei noastre generații.

Fiecare student practicant să lucreze
efectiv în producție

INFORMAȚII
Mărfi la ora 16 s-a înapoiat în 

Capitală delegația mișcării pentru 
pace din R. P. Romînă, în frunte 
cu acad. Mihail Redea, care a 
participat la sesiunea de la Stock
holm a Consiliului Mondial al 
Păcii, consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a mișcării mondiale 
pentru pace.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă au sosit în Capitală, ve
nind de la sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii de la Stockholm, 
dr. Le Dinh Thum, președintele 
Comitetului Păcii din K. D. Viet
nam, membru în Consiliul Mon
dial al Păcii, Nguyen Thi-Lan, 
activistă a Comitetului Păcii din 
R. D. Vietnam, prof. Nguyen Thi- 
Luu, vicepreședinta Comitetu
lui Păcii din Vietnamul de Slid, 
precum și ing. agronom Manuel 
Mesa Andraca, profesor de eco
nomie agrară la Institutul Agro
nomic din Mexico.

★
Intre 6 și 19 mai a.c. ne-a vi. 

zitaf țața, la invitația Consiliului 
Central A.S.I.T., prof. dr. ing. 
Mustafa loan, rectorul Universi
tății tehnice din Istanbul, cu soția 
— Jale Inan, conferențiar la ca
tedra de arheologie a Universității 
din Istanbul.

Oleko Dundicl — Patria, Bucu- 
rești, Gh. Doja, Libertății ; O sluj
bă importantă — Republica, Lumi
na Flacăra ; Favoritul 13 — Ma- 
gheru, I.C. Frimu; Lady Hamilton 
— V. Alecsandri, înfrățirea între 
popoare, 1 Mai; Spioana din Hong- 
Kong — Central ; Marinarul în
drăgostit — 13 Septembrie ; Sub 
cerul pustiurilor antice — Maxim 
Gorki ; Moulin Rouge — Victoria; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Misiune specială — 
Tineretului ; Cei 44 — 8 Martie ; 
Orașul liber — Grivița ; Burghe
zul gentilom — Vasile Roaită, 
T. Vladimirescu ; Ivan cel Groaz
nic (seria I-a) 
Banele ; Nauris 
guri pe turnuri 
gust; De partea „ .
Munca, B. Delavrancea ; Răsfăța
tul — C. David ; Grădinarul spa
niol — Alex. Sahia ; In întîmpi- 
narea fericirii — Arta ; Capcana 
lupilor — Miorița, Clubul C.F.R. 
„Grivița Roșie" ; Zmeul de la ca
pătul lumii — Dorica Simo ; Min
gea — Popular ; Voluntarii — Ilie 
Pintilie ; Tatăl meu actorul — 
M. Eminescu ; Noile. aventuri ale 
motanului încălțat — N. Bălcescu; 
Amigo — G. Coșbuc; "Melba — 
Aurel Vlaicu ; Intre noi părinții — 
G. Bacovia, 16 Februarie; Ivan 
cel Groaznic (seria Il-a) — Dru
mul Serii.

Vasile

— Cultural, Olga
— 8 Mai ; Stea-

— Unirea, 23 Au- 
cealaltă — Volga,

După cea de-a 14-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. 

pentru Europa
Declarațiile tov. Gogu Râdulescu

i 20 aprilie și 8 mai a avut 
Geneva cea de-a 14-a sesi

une a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa. Delegația R. P. 
Romîne a fost condusă de tov. 
Gogu Râdulescu, adjunct al mi
nistrului Comerțului, care a fost a- 
les vicepreședinte al acestei se
siuni.

Intr-o convorbire pe care a a- 
vut-o cu un redactor al Agenției 
Romîne de Presă, tov, Gogu Ră- 
dulescu a declarat printre altele: 
Se poate spune că lucrările sesi
unii actuale au marcat un progres 
față de șesiunea anterioară în ce 
privește spiritul de cooperare și cli
matul de înțelegere.

Delegația R. P. Romîne a luat 
parte activă la dezbaterile sesiunii. 
Contribuția pe care R. P. Romînă 
o aduce de mai mulți ani în ca
drul G.E.E, și al altor organizații 
internaționale . la dezvoltarea coo
perării internaționale a fost favo
rabil apreciată de numefoase dele
gații. Reprezentanții R. P. Romîne

Intre 
loc la i

(Urmare din pag. I-a) 
ciației studenților, sub îndrumarea 
organizației de partid, a organizat 
la anul IV de la Facultatea de 
mecanică un schimb care lucrează 
o zi pe săptămînă în uzinele din 
oraș. Aceasta constituie începutul 
unei experiențe care în viitorul an 
va fi extinsă în întreg institutul.

în preala-

★
Anul universitar se apropie de 

sfîrșit. Studenții au de trecut un 
examen greu — sesiunea de vară 
și apoi vor merge la practică.

Experiența bună pe care am a- 
cumulat-o ne ușurează munca în 
vederea organizării și desfășurării 
practicii. Sarcinile deosebite care 
au fost puse în fața învățămîn- 
tuluî superior, pentru apropierea 
lui mai strinsă de producție au 
pus însă în fața noastră, o seamă 
de probleme noi. Anul acesta 
ne-am preocupat de organizarea 
practicii încă de la începutul se
mestrului II și ne-am propus mă
suri noi care vor 
tățirea activității

Studenții vor 
practică în grupe
fel încît să lucreze cu mai mult 
randament la locurile de muncă; 
grupele de studenți vor fi forma
te înainte de începerea sesiunii de

duce la îmbună- 
practlce.
fi repartizați la 

mai mici, in ața

examene și vor vizita
bil colectivul de muncitori în mij
locul cărora vor lucra în timpul 
practicii, vor discuta împreună 
asupra muncii ce o vor desfășura; 
studenții nu vor mai fi schimbați 
în diverse locuri de muncă, ci vor 
lucra în maximum două-trei sec
ții ; caietele de practică vor fi re
duse mult ca volum, rezumîndu-se 
la problemele esențiale, dînd ast
fel posibilitatea studenților să par
ticipe măi mult la procesul de 
producție ; colocviul de practică 
va fi susținut în uzină, la înche
ierea perioadei de practică și cu 
participarea inginerilor, maiștrilor 
și muncitorilor fruntași care au 
urmărit practica studenților- Orga
nizația U.T.M. și asociația stu
denților și-au propus să stabileas
că de pe acum planul comun de 
activitate cu organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi.

De asemenea, conducerea insti
tutului se preocupă de a formula 
propuneri Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii pentru a se sta
bili, in cadrul planului de învă
țămînt, ca perioada de practică 
în producție 
Silvicultură 
nului de vîrf 
rul forestier, 
poată participa 
mai importante lucrări.

Desigur mai sînt și dificultăți

a studenților de la 
să corespundă sezo- 
al muncii din secto- 
pentru ca aceștia să 

efectiv la cele

în organizarea și desfășurarea 
practicii în producție a studenți
lor. Astfel ar fi necesar ca între
prinderile să privească cu mai 
multă seriozitate problema antre
nării studenților în procesul de 
producție, să aibă mai multă în
credere în ei și să-i folosească la 
cele mai importante lucrări. Folo
sirea studenților practicanți la lu
crările auxiliare, cum s-a întîm- 
plat la întreprinderea ,,Ion Fona- 
ghi“ din Orașul Stalin, nu trebuie 
să se repete. Propunem întreprin
derilor din Orașul Stalin, care 
primesc studenții la practică, să 
organizeze împreună cu institutul 
nostru o brigadă de specialiști 
care să studieze de pe acum po
sibilitățile existente în fiecare în
treprindere pentru ca atunci cînd 
studenții vin la practică să se știe 
unde vor fi repartizați, ce mașini 
sînt disponibile pentru ei, lîngă 
ce muncitori vor lucra, în ce me
serii se vor califica diferitele gru
pe de studenți. Din prima zi de 
practică studenții trebuie să în
ceapă treaba, să aibă o respon
sabilitate precisă, să li se încre
dințeze sarcini de producție. Stu
denții vor privi altfel munca dacă 
vor simți că avem încredere în ei, 
în priceperea lor de a rezolva sar
cini de producție. De asemenea, 
întreprinderile trebuie să rezolve 
însfîrșit acea doleanță formulată 
in fiecare an ca inginerii repar
tizați să-i îndrume pe studenții

practicanțî să se ocupe exclusiv 
de această problemă în perioada 
cînd se desfășoară practica în 
producție. întreprinderile trebuie 
să simtă răspunderea politică ce 
o au de a sprijini pregătirea vii
toarelor lor cadre, aducîndu-și 
contribuția la munca ce o desfă
șoară institutul de a forma specia
liști cu o bună pregătire teoretică 
și practică.

Orașul Stalin fiind un centru 
industrial puternic, întreprinderile 
sale sînt folosite ca centre de 
practică de multe institute din 
București, Iași, Cluj, Timișoara, 
Galați etc. Trebuie să spunem 
însă că nu toate institutele au 
fost preocupate de a asigura o 
conducere și îndrumare permanen
tă și competentă a practicii stu
denților lor. Unii studenți ai aces 
tor institute, care au fost trimiși 
la practică fără a fi conduși și 
îndrumați de cadrele didactice, au 
constituit exemple negative pentru 
ceilalți studenți, demobilizîndu-i.

Practica în producție a studenți. 
lor constituie o problemă impor
tantă; la buna ei desfășurare tre
buie să contribuie institutele de 
învățămînt superior, întreprinde
rile, organele și organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților. 
Trebuie să pregătim din timp toa
te condițiile pentru ca munca stu
denților să înceapă din prima zi 
de practică.

(Agerpres)

Căminul săptămînal al fabricii de confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Capitală este frecven
tat de 240 copii între 3-7 ani.

In fotografie un grup de amatori ai jocului popular.
Foto: AGERPRES

au făcut numeroase intervenții 
diferite problejne, îndeosebi în c 
cutia privind activitatea G.E.E. 
ansamblu și a Comitetelor, pen 
agricultură, energie electrică, 
dustriel și produse de bază, o 
lemn, dezvoltarea comerțului 
grupei pentru problemele de gr 
precum și în discuția situației 
conomice în Europa. Aceste ini 
venții, care cuprindeau propur 
concrete, constructive, au fost 
mărite cu atenție și apreciate 
zitiv. Cele două proiecte de re 
luție prezentate de delegația R. 
Romîne — și anume, cel p 
zentat împreună cu Anglia, priv 
continuarea și lărgirea activității 
domeniul documentării economici 
tehnico.științifice în cadrul C.E. 
precum și proiectul de Rezoli 
comun cu R.S.S. Ucrainea 
Suedia și Belgia, cu privire 
transiormarea grupei de lucru p 
tru problemele de gaze într-un 
gan permanent au fost adoptate 
unanimitate.

Un interes deosebit au stîr 
propunerile delegației Uniunii t 
vietice privind crearea în cad 
C.E.E. a unei organizații comerc 
le europene permanente, încheiei 
acordurilor comerciale pe tern 
lung și a altor acorduri econoi 
ce între statele membre ale Cot 
siei, convocarea conferinței t 
niștrilor Comerțului Exterior ai 
r.'lor Europei și dezvoltarea colat 
rării în ceea ce privește schiml 
de experiență în domeniul știin 
și tehnicii.

La sesiune s-a arătat încă 
dată că o piedică serioasă în di 
voltarea schimburilor comerci, 
între țările europene este menții 
rea unor măsuri discriminatorii 
Comerțul cu țările socialiste. Ura 
delegații occidentale au recunosc 
in legătură cu situația economi 
generală a țărilor lor, că intens; 
carea schimburilor comerciale 
tereuropene ar avea o influe: 
pozitivă în trecerea greutăților i 
economice actuale. Cu atît n 
mult sînt constructive și reale pi 
punerile delegațiilor țărilor soc 
liste de a dezvolta multilatei 
colaoorarea economică intereur 
peana.

Delegația R. P. Romîne — 
spus în încheiere tov. Gogu R 
dulescu — a făcut cunoscute 
timpul sesiunii realizările econ 
mice dobîndite de țara noastră 
ultimul timp, precum și unele a 
pecte ale dezvoltării viitoare, ca 
au fost primite cu interes de cel 
lalte delegații.
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Conferința de la Geneva
a miniștrilor Afacerilor Externe

sa

3ENEVA 19 (Agerpres). — Co- 
pondență specială.
Ședința de marți a miniștrilor 
icerilor Externe s-a deschis la 

. 15,30, sub președinția lui Chr, 
rter, secretarul Departamentului 
Stat al Statelor Unite. Această 
lințâ a fost cea mai lungă de la 
‘eputul conferinței. Primul vor- 
>r a fost ministrul de externe 
Franței, Couve de Murville, care 
Expus poziția delegației fran. 
e. El a remarcat că inițiativa 
jivocării conferinței aparține 
iunii Sovietice. In discursul 
i, șeful delegației franceze nu a 
zedit însă în nici un fel inten- 

de a discuta măcar in parte 
tpunerile făcute de Uniunea So- 
tică.

-Ainistrul Afacerilor Externe al 
mței și-a asumat sarcina de 
•ealizat de a dovedi că puterile 
țidentale, prezentindu-și „planul 
;het“ au fost călăuzite de dorin- 
de a merge în întîmpinarea 

rițiilor Uniunii Sovietice și chiar 
grijă pentru asigurarea securi- 

ii ei.
\ luat apoi cuvîntul W. Gre- 
, șeful delegației R. F. Ger- 
ne, în locul ministrului Afa- 
Hor Externe al R. F- Germane, 
i Brentano, care în mod os- 
itativ stă la reședința sa din 
neva, afișînd lipsa dorinței gu- 
nului de la Bonn de a contri- 

i la reglementarea problemei 
•mane pe o bază pașnică și de- 
cratică. Intr-un discurs plin de 
:xactități și în totală contradic- 

cu faptele largi cunoscute a- 
ara situației din Germania Oc- 
entală, Grewe a încercat -* 
Știfice politica revanșardă 
lităristă a guvernului de la 
nn care este principalul obsta’ 
. in calea încheierii unui Tratat 
pace și a apropierii între cele 

ua state germane.
Grewe a ocolit în mod inten- 
nat faptul unanim recunoscut și 
lontcstabil că în actualele eon
ii o Germanie unită poate fi 
iată doar prlntr-un acord între 

■ a două state germane și că in- 
îierea Tratatului de pace cu 
rmania, pe. care îl propune 
liunea Sovietică, ar contribui 
rezolvarea acestei probleme.

Sellwyn Lloyd, ministrul Aface- 
br Externe al Marii Britanii, 
■e a luat cuvîntul după W. 
ewe, a încercat în cuvîntarea 
să demonstreze că proiectul 

/ietic al Tratatului de pace cu 
rmania nu ar duce la o regle- 
■ntare justă și trainică.
Incerclnd să-și „fundamenteze" 
ziția, el a repetat cele două 
gumente neîntemeiate ale pu
ilor occidentale. Primul constă 
aceea că nu poate fi încheiat 
Tratat cu două state germane,

• al doilea că prin însuși 
-acterul său un astfel de tratat 
constitui „un dictat".

Apoi a luat cuvîntul A. A. Gro- 
ko, șeful delegației U.R.S.S. 
Arătînd că cu o zi înainte el a 
pus poziția guvernului sovietic 
:ă de „planul global" al celor 
;i puteri occidentale, A. A. Gro- 
ko a făcut citeva observații su- 
mentare. El a respins afirma- 
le, că „planul global" este 
concesie, sau chiar un cora- 
omis, care ține seama de pune- 
1 de vedere al Uniunii Sovietice, 
obabil că declarații de acest fel, 
declarat ministrul de Externe 
vietic, au fost tăcute cu scopul de 
se da un aspect mai atrăgător 
achetului" în care au fost puse și 
jate cu multe noduri, ca pentru 
eme îndelungată, cele mai dife-

întrevedere 
intre A. A. Gromîko, 
hr. Herter și S. Lloyd
GENEVA 19. Agerpres. - TASS 
ansmite: La 19 mai A. A. Gro- 
iko, ministrul Afacerilor Externe 

U.R.S.S., a avut o întrevedere 
i Chr. Herter, secretarul de stat 

S.U.A., și cu S. Lloyd, mi- 
Astrul Afacerilor Externe al Marii 

- ritanii, cu care a avut o convor- 
re asupra tratativelor în pro- 
ema încetării experiențelor cu 
rma nucleară.
La convorbire au participat 

. K. Țarapkin, D. Wadsworth și 
I. Wright.

MOSCOVA. - La 19 mai, N. S. 
rușciov. președintele Consiliului 
» Miniștri al U.R.S.S., a oferit în 
alatul Mare al Kremlinului un 
sjun în cinstea Iui Sardar Mu- 
ammed Daud, primul ministru al 
fganistanului.
MOSCOVA. — In cursul dimi- 
eții de 19 mai primul ministru al 
fgamstanului, Muhammed Daud, 
a vizitat la Kremlin pe N. S. 
'rușciov, președintele Consiliului 
e Miniștri al U.R.S.S.
COLOMBO. — După cum rela- 

sază agenția Reuter, cinci miniștri 
. in guvernul Ceylonului, prezidat 

e Solomon Bandaranaike, și-au 
rezentat demisia.
HANOI. — Ziarul „Nhan Dan" 
publicai la 19 mai comunicatul 

u privire la cea de-a XVI-a ple- 
ară lărgită a C.C. al Partidului 
elor ce muncesc din Vietnam, care 
. avut loc recent. Plena'a a deb
utat problema cooperativizării la 

. ate și problema transformării 
ociaiiste în industria șl comerțul 
larticular-capitalist din R. D. Viei, 
lam și a adoptat hotăriri corespun
zătoare.

ACCRA. — Premierii Ghanei și 
luineel au dat publicității simul
au la Acera și Conakiy o decla. 
■ație tn care critică rezoluția asu- 
va Camerunului adoptată de Adu
larea Generală a O.N.U. ca fiind 
.contrară aspirațiilor legitime ale 

-toporului Camerunului și întregii 
conștiințe a opiniei publice din 

■ Africa". Declarația cere ca cea 
ie-a 14-a sesiune a Adunării Ge
nerale d O.N.U. să ia din nou In

rite probleme. Unele teze si idei vernul S.U.A. nu a așteptat pînă 
lucide cuprinse în plan sînt înecate -------- : ---------
într-un amalgam de condiții cu to
tul inacceptabile, care determină 
aspectul general al „planului glo
bal".

Referindu-se la cuvîntarea rostită 
la 18 mai de Chr. Herter, care a 
obiectat împotriva propunerilor 
guvernului sovietic de a se încheia, 
tară alte amînări, Tratatul de pace 
cu cele două state germane și care 
a adus ca argument în sprijinul 
obiecțiunilor sale afirmația că 
R. D. Germană și R. F. Germană 
nu ar putea să reprezinte nici fie
care în parte, nici împreună, Ger
mania, A. A. Gromîko a declarat:

Nu putem fi în nici un caz de 
acord cu teza că existența pe teri
toriul Germaniei a două state ar 
da temei pentru a refuza poporului 
german un tratat de pace. Care ar 
fi ieșirea din această situație ? Ea 
este cuprinsă in proiectul sovietic 
al Tratatului de pace cu Germania. 
Acest proiect se călăuzește după 
realitatea obiectivă că în prezent 
Germania este reprezentată de 
R. D. Germană și R. F. Germană. 
TRATATUL DE PACE TREBUIE 
AȘA DAR ÎNCHEIAT CU CELE 
DOUĂ STATE GERMANE.

A nega celor două state ger
mane existente în prezent dreptul 
de a acționa în numele Germaniei, 
a subliniat A. A. Gromîko, este 
echivalent de fapt cu încercarea de 
a nu ține seama de întreaga evo
luție a evenimentelor care au avut 
loc în Germania în ultimii 15 ani.

Guvernul S.U.A., a continuat 
A. A. Gromîko, declară că nu 
poate încheia un Tratat de pace 
cu cele două state germane — cu 
R. D. Germană și R. F. Germană 
— ci poate încheia Tratatul de 
pace numai cu o Germanie unită. 
In legătură cu aceasta, însă, este 
momentul să punem încă odată în
trebarea : de ce, în acest caz, gu-

Puterile occidentale au o 
ce nu ușurează progresul

atitudine 
tratativelor

GENEVA 19 De la trimisul spe
cial al Agerpres, C. RADUCANU : 
Modul în care miniștrii de Exter
ne au pus problemele în ședințele 
de luni și marți ale Confermței 
de la Geneva a confirmat faptul 
că în timp ce de partea sovietică 
precumpănește vădit tendința ho- 
tărîtă de a găsi soluții de comun 
acord în jurul mesei conferinței, 
puterile occidentale manifestă o 
atitud.ne care nu ușurează pro
gresul tratativelor.

In cercurile din preajma dele
gațiilor a fost apreciat in mod 
deosebit caracterul constructiv al 
amplului discurs rostit luni de 
ministrul sovietic de Externe, 
A. A. Gromîko, In mod semnifi
cativ la conferințele de presă ale 
delegației franceze și vestgermane, 
deși discursul șefului delegației 
sovietice a fost caracterizat la
pidar ca „inacceptabil pentru noi“, 
NU S-AU PUTUT ADUCE NICI 
UN FEL DE ARGUMENTE CARE 
SA POATA RĂSTURNĂ VREUNA 
DIN TEZELE EXPUSE IN ACEST 
DISCURS. Și aceasta deoarece 
ele decurg îp fapt din principiile 
fundamentale ale politicii guver
nului sovietic în problema germa
nă, principii care corespund rea
lității actuale și cerințelor asigu
rării păcii și securității în intere
sul popoarelor europene și în pri
mul rind în interesul poporului 
german însuși. Intr-o formulare 
caracteristică unei anumite prese, 
corespondentul ziarului „Le 
Monde" recunoaște acest lucru, 
referindu-se la „suplețea dovedită 
de A A. Gromîko".

In același timp intervenția se
cretarului de Stat american Her
ter s-a îndepărtat considerabil de 
principiile enunțate în propria sa 
declarație inaugurală. Cuvîntarea 
pe care a rostit-o luni, aplaudată 
zgomotos de majoritatea repre
zentanților presei revanșarde vest
germane, a fost considerată de 
corespondentul influentului ziar, 
britanic „News Chronicle" ca 
„unilateral îndreptată spre închi
derea ușii conferinței". Compa- 
rînd pozițiile pe care s-au situat 
în ședința de luni ministrul de 
externe sovietic și respectiv secre- 

discuție problema Camerunului și 
să o rezolve In conformitate cu 
Carta O.N.U. și cu interesele popu
lației Camerunului.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
anunțat în mod oficial că guvernul 
Uniunii Sovietice a hotărît să efec
tueze reevaluarea și inventarierea 
fondurilor fixe ale economiei națio
nale a U.R.S.S. în situația în care 
vor fi ele la 1 ianuarie I960 Aceste 
operații vor cuprinde toate ramu
rile economiei naționale și vor face 
o caracterizare amănunțită a clă
dirilor, construcțiilor, utilajului și 
a celorlalte fonduri fixe existente. 
O muncă asemănătoare a fost efec
tuată în Uniunea Sovietică acum 
34 de ani la 1 octombrie 1925. Ope
rațiile de reevaluare si inventariere 
vor da o imagine completă asupra 
valorii și stării fizice a fondurilor 
fixe ale tării. Rezultatele acestor 
operații vor servi drept bază pen
tru luarea unor măsuri în vederea 
dezvoltării continue a bazei tehni- 
co-materiale a Uniunii Sovietice în 
septenalul 1959-1965.

BAGDAD. — Ziarul irakian „Itti
had Aș-Șaab" a publicat un articol 
tn care anunță că unități ale arma
tei irakiene au zdrobit grupuri de 
bandiți care acționau la frontierele 
Iranului și Turciei cu Irakul. Zia
rul amintește că în ultima vreme 
aceste bande s-au dedat la nu
meroase nelegiuiri pe teritoriul Ira. 
kului și au atacat posturile de 
frontieră. Datorită acțiunilor ener
gic® ale armatei și poliției, care 
s-au bucurat de sprijinul populației 
din regiunile de frontieră, grupu
rile de bandiți au fost zdrobite. 

la crearea statului german unic 
și a considerat posibil să încheie 
cu guvernul uneia dintre statele 
germane și anume cu guvernul 
R. F. Germane, acorduri avînd 
drept scop înarmarea Bundesweh- 
rului cu arma atomică și rachete 
și crearea de instalații atomice și 
pentru rachete pe teritoriul R. F. 
Germane ?

Referindu-se la afirmația că în< 
cheierea Tratatului de pace cu cele 
două state germane ar însemna 
„recunoașterea unei scindări per
manente a Germaniei", A. A. Gro
mîko a declarat:

Acest mod de interpretare a pro
punerii sovietice cu privire la Tra
tatul de pace cu Germania este, 
vorbind în termeni eufemistici, un 
mod cam liber de interpretare. 
Este bine știut că Uniunea Sovie
tică propune să se încheie pacea 
cu R.D.G. și R.F.G. din simplul 
motiv că aceste două state germa
ne există de fapt, în timp ce o 
Germanie unită nu există pînă în 
prezent.

După cum se știe, proiectul Tra
tatului de pace cu Germania pre
zentat de guvernul sovietic spre 
examinare actualei conferințe cu
prinde articole speciale care pre
văd ca Tratatul să rămînă în vi
goare și după unificarea Germa
niei. Textul proiectului prevede și 
posibilitatea ca în momentul sem
nării lui problema restabilirii uni
tății Germaniei să fie într-un sta
diu avansat și Tratatul să poată 
fi semnat cu participarea unei con
federații germane. Unde se află, 
deci, „recunoașterea unei scindări 
permanente a Germaniei ?“ Acest 
lucru nu există și nu poate exista, 
deoarece el nu corespunde politicii 
noastre.

Cîte o dată ni se spune, a conti
nuat A. A. Gromîko, că unul din 
defectele proiectului sovietic al 
Tratatului de pace cu Germania 

tarul de stat al S.U.A-, corespon
dentul citat al ziarului britanic se 
întreabă : „De ce dl. Herter nu a 
văzut in proiectul sovietic de Tra
tat de pace nici măcar atît cît a 
văzut Gromîko in pachetul occi
dental ?" Această întrebare pe 
deplin justificată și-au pus-o și 
astăzi mulți ziariști neplăcut im
presionați de tonul dur al cuvin- 
tării ministrului francez de Exter
ne, Couve de Murville, și de vio
lențele de limbaj ale obstrucțio- 
nîstului domn Grewe.

Intr-un articol intitulat suges
tiv „Tratat. ve“, influentul ziar 
britanic „Sunday Times" considera 
că „înțelegerea poziției occidentale 
la Conferința miniștrilor de Ex
terne nu a fost sprijinită de pre
zentarea planului pachet. Aceasta 
înseamnă că s-a făcut oferta de a 
se accepta totul sau nimic și că 
se va refuza discutarea separată 
a elementelor constitutive". Dar 
această poziție subliniază cores
pondentul ziarului, „este total 
greșită", deoarece „conferința a 
fost convocată pentru tratative și 
nu pentru vreun dictat și nu pot 
avea loc tratative în baza pache
tului decît dacă acesta va fi des
făcut și conținutul său analizat 
bucată cu bucată".

Părerea exprimată de ziarul 
britanic citat este foarte justă și 
ea este împărtășită de un mare 
număr de diplomați și ziariști de 
la Geneva.

După părerea ziarului „New 
York Herald Tribune", însăși pu
terile occidentale ar fi ajuns la 
această concluzie, recunoscind că 
„diferitele aspecte ale problemei 
germane pot fi discutate unul cîte 
unul", menționînd însă condiția 
rezolvării lor globale". Dar nu 
este vorba numai de „desfacerea 
pachetului occidental" și de discu
tarea și rezolvarea problemelor 
una cîte una, ceea ce este impus 
de logica cea mai elementară. La 
Geneva sînt numeroși acei care au 
fost de acord cu aprecierea că, 
deși cuprinde o serie de probleme

care 
bună dreptate 

violentă în toată 
fiica mea ar fi su-

In timp ce la Veneția se descăr- 
eau primele materiale trimise de 
S.U.A. în vederea instalării ram
pelor americane pentru rachetele 
teleghidate pe pămîntul Italiei, mi
nistrul de Externe, Pella, pronunța 
la un banchet din New-York acea 
frază inumană, revoltătoare, 
a produs pe ' ~ ’
o reacție 
țara : „Dacă 
pusă riscului de a trăi într-o lume 
comunistă — a spus Pella — eu 
ca tată, prefer pentru ea riscul 
bombei atomice." Această frază a 
provocat o asemenea indignare în 
rîndurile opiniei publice, incit 
oamenii politici și presa legată de 
guvern au fost siliți să încerce mai 
întîi a o dezminți. Chiar ți secre
tariatul Vaticanului a cerut o con
firmare expresă de la Washington 
asupra declarației lui Pella. Cînd 
agenția americană Associated Press 
a confirmat fraza, în țară s-a des- 
lănțuit un puternic val de pro
teste.

Revista italiană „Vie Nuove" a 
deschis și o anchetă pe marginea 
declarației nesăbuite a lui Pella 
din care spicuim :

Arturo Santoro, socialist din or
ganizația P.S.I. din Bari-Centro : 
Pentru noi, gestul lui Pella este 
un nou prilej de a arăta celor care 
nu înțeleg, ori celor ce nu vor să 
înțeleagă, pînă unde sînt gata să 
meargă oamenii din guvern cu 
servilismul lor față de străinătate 
pentru a menține haosul politic, 
economic și moral de care aceștia 
se agață cu disperare pentru a su
praviețui.

Un grup de cetățeni. (Albina 
Bonezzi, Maria Roși, Giuseppe Me- 
lotti, Maria Baraldi, Carlo Rebuzzi 
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este faptul că în acest proiect exi
stă teze care prevăd anumite în
grădiri față de înarmarea Germa
niei.

După ce a amintit că proiectul 
sovietic al Tratatului de pace por
nește de la ideea că Germania 
trebuie să aibă tot ce-i este ne
cesar pentru apărarea sa, dar 
fără a primi mijloace de atac, care 
i-ar permite să amenințe din nou 
statele vecine, A. A. Gromîko a 
spus:

Din cele expuse de reprezen
tanții puterilor occidentale rezultă 
că cererea Uniunii Sovietice de 
a se interzice înarmarea atomică 
a Germaniei, ar constitui aproape 
repetarea Versaillesului. Dar cînd 
puterile occidentale strecoară pe 
ascuns arma atomică și rachetă 
pentru Bundeswehrul vestgerman, 
acest lucru înseamnă idealul drep
tății, exemplul servirii intereselor 
păcii.

In încheiere, A. A. Gromîko a 
declarat că în nici un caz nu se 
poate considera că posibilitățile 
de apropiere a pozițiilor părților, 
Inclusiv în ce privește articolele 
cu caracter militar ale Tratatului, 
au și fost epuizate. Prin discutarea 
problemelor concrete și a artico
lelor concrete ale proiectului Tra
tatului de pace care a fost pre
zentat, a declarat el, pot fi lămu
rite pozițiile tuturor participanți- 
lor la conferință și posibilitățile 
de a se ajunge la un punct de 
vedere comun atît asupra celor 
mai importante probleme care 
constituie conținutul principal al 
Tratatului de pace, cît și asupra 
celorlalte probleme care trebuie 
să fie rezolvate în legătură cu 
reglementarea pașnică cu Germa
nia.

După cuvîntarea lui A. A. Gro
mîko, ședința a luat sfîrșit.

Următoarea ședință va avea 
la 20 mai.

loc

interesante și demne de a constitui 
obiectul unor tratative, în ansam
blul său planul occidental a fost 
elaborat de pe pozițiile războiului 
rece. Pentru ca conferința să intre 
pe un făgaș cu adevărat construc
tiv ar fi nevoie în consecință să se 
renunțe la anumite cereri formula
te în planul occidental și care par 
unui observator obiectiv ca fiind 
extrase direct din arhivele diplo
matice ale guvernului vest-german.

Ar fi bine ca miniștrii occiden
tali să țină seama de aceste ob
servații și ca eforturile lor să 
meargă în sensul propriilor lor 
declarații de săptămîna trecută 
cînd, în unanimitate, au recunoscut 
necesitatea de a se găsi îii comun 
cele mai bune căi pentru a se rea
liza o cotitură în situația interna
țională, spre destindere și securi
tate.

O

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La Geneva continuă lucrările ce
lei de-a XH-a Adunări a Organi
zației Mondiale a Sănătății. Dr. 
Pompiliu Zgîndăr, director în 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, a vorbit despre însem
natele succese obținute în Romînia 
pe tărimut educației sanitare.

în cadrul discuțiilor privind 
problema malariei dr. Octavian 
Belea, președintele Crucii Roșii a 
R. P. Romine, a propus realizarea 
unor programe largi de combatere 
a malariei. Reprezentantul romîn a 
propus de asemenea cooperarea 
largă a tuturor țărilor, pentru pre
venirea reintroducerii acestei boli 
în zonele unde ea a fost lichidată.

In continuare dr. O. Belea a tre
cut în revistă marile succese obți
nute de R. P. Romînă în acest do
meniu.

Cerința poporului italian

Bazele americane pentru rachete 
n-au ce căuta pe pămîntul Italiei

fi mul ți alții): Fraza lui Pella 
ne-a produs indignare. Noi îi vrem 
tot binele fiicei lui Pella așa cum 
vrem binele copiilor întregii Italii 
și întregii lumi și nu dorim ca 
vreunul din ei să fie lovit de ra
diațiile atomice. De aceea cerem 
președintelui Republicii să inter
vină pentru ca în Italia să nu fie 
amplasate baze pentru rachete.

Comuniștii și socialiștii au ce
rut demisia lui Pella, iar foarte 
mulți republicani și social-demo- 
crați, care întotdeauna și-au expri
mat fidelitatea față de alianța lor 
atlantică, au fost și ei nevoiți, în 
urma reacției opiniei publice ita
liene, să ceară acelaș lucru. Opi
nia publică italiană și-a dat seama 
că această frază nu este doar re
zultatul unei nechibzuințe, ci ea 
reprezintă rodul politicii reacțio
nare a cercurilor conducătoare din 
Italia. Perspectivei destinderii in
ternaționale care să pună capăt 
„războiului rece" și să asigure 
pacea și securitatea în Europa, a 
rezolvării pașnice a problemei ger
mane cercurile diriguitoare italie
ne preferă riscul unei distrugeri 
atomice, consecință a acordului 
italo-american privitor la instala-

A» tVX;* </.;

Lacul de acumulare Hășui din provincia Guandun (R. P. Chineză) poate iriga mai mult de 6.600 ha. de pămînt.

Lucrările Congresului 
scriitorilor sovietici
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul ședin
ței din după-amiaza zilei de 18 
mai a celui de-al III-lea Congres 
al scriitorilor sovietici au început 
dezbaterile pe marginea raportului 
lui Alexei Surkov, prim-secretar al 
conducerii uniunii.

Oles Gongear (Ucraina) și-a 
consacrat expunerea dezvoltării li
teraturii ucrainene în perioada 
care a trecut după Congresul al 
II-lea al scriitorilor (1954).

Fiodor Panferov a vorbit despre 
rolul educativ al literaturii sovie
tice, care tinde să-l ajute pe om 
să soluționeze problemele mari ale 
vieții, să atingă cel mai luminos 
țel: construirea societății comu
niste.

Serghei Mihalkov și-a consacrat 
expunerea problemelor dezvoltării 
literaturii pentru copii.

Vorbitorul a amintit că în 
U.R.S.S. se editează anual peste 
170 milioane cărți pentru copii în 
58 de limbi ale popoarelor din 
țară.

Scriitorul azerbaidjan Mirza 
Ibraghimov a vorbit despre pro
blemele noului în artă, despre 
căutarea creatoare a unor noi 
forme și a unui conținut nou. Ex
periența îndelungată a literaturii 
sovietice, a subliniat el, este o do 
vadă incontestabilă a faptului că 
realismul socialist deschide scriito
rilor perspectiva unui spirit cu a- 
devărat nou, a afirmării libere a 
personalității artistice.

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS transmite : In ședința 
19 mai a celui de-al lll-lea Con
gres unional al scriitorilor, 
meroși vorbitori s-au ocupat 
problema eroului în literatura 
viet.că.

Eroul literaturii sovietice se 
racterizează prin aceea că 
omul societății noi. al primei so
cietăți socialiste din lume, 
ceasta idee a fost subliniată 
dramaturgul Afanasi Salinski din 
Moscova. Afirmînd pe eroul nos
tru cu trăsături de caracter cali
tativ noi, a spus vorbitorul, noi a- 
firmăm totodată victoria societă
ții noi, a concepției socialiste des
pre lume.

Vorbitorii au .subliniat că toc
mai acest lucru a stîruit atacu
rile înverșunate a.le revizioniștilor 
împotriva noțiunii însăși de 
„erou pozitiv"-

Țelul literaturii sovietice este 
de a educa înalte calități morale 
la oamenii noștri, a spus scriito
rul Serghei Sartakov din Siberia.
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Din nou eșec la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 19 (Ager

pres). — După cum anunță agen
țiile de presă, pe poligonul de la 
Cape Canaveral a eșuat la 18 mai 
experimentarea a două noi proiec
tile balistice intercontinentale.

Prima rachetă, un proiectil de 
tip Polaris, a fost lansată de co
mandamentul marinei. La scurt 
timp după lansare s-a pierdut con
tactul prin radio cu aparatele de 
pe bord. Ministerul de Război al 
S.V.A. a dat publicității un comu
nicat în care arată că, „potrivit 
informațiilor primite, experiența a 
eșuat deoarece a doua treaptă a

rea rachetodroamelor pe teritoriul 
Italiei. O asemenea măsură nu 
numai că nu contribuie la întări
rea securității Italiei, care după 
cum se știe nu este amenințată de 
nimeni, dar creează riscuri se
rioase pentru Italia însăși și are 
consecințe grave pentru pacea 
Europei. O asemenea măsură fo
losește doar cercurilor agresive 
din occident interesate în perma-

Corespondență 
telefonică din Roma

nentizarea încordării în relațiile 
internaționale. Actualii diriguitori 
ai Italiei se tem de destinderea 
internațională și coexistența paș
nică între țări cu regimuri dife
rite. în acest sens, Claudio Bar
bieri, de la un centru universi
tar din Brescia seria în ca
drul aceleiași anchete desehi 
să de revista „Vie Nuove" : „Ges 
turile necontrolate sînt caracteris
tice pentru cei care sînt stăpînili 
de teamă; o hotărîre periculoasă 
ca cea de a pune Italia în centru) 
represaliilor atomice în caz de 
război — fără nici o justificare

Sâptamîna culturii romînești
în R. S. S. Letona

RIGA 19 (Agerpres). — La 18 
mai, în cea de-a doua zi a Săptă
mînii culturii romînești care se 
desfășoară în Letonia, la două 
cinematografe din Riga, precum și 
la Liepai, Daugavpils, Valmier, 
Țesis și în alte orașe din R.S.S. 
Letonă, a început fstivalul filmu
lui romînesc. La inaugurare^ fes
tivalului, la cinematograful „Ri
ga", pavoazat cu drapelele de 
stat romînești și sovietice și cu 
lozinci în limbile rusă, romînă și 
letonă, consacrate prieteniei so- 
vieto-romîne, au luat cuvîntul 
Pavel Cerkovski, locțiitor al mi
nistrului Culturii al R.S.S. Leto
ne și Traian Șelmaru, consilier 
al Ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova.

Apoi asistența a vizionat fil
mul „Două lozuri" și două filme 
documentare romînești, care au 
stîrnit entuziasmul spectatorilor 
pentru frumusețea Bucureștiului. 
a cîmpiilor și obiceiurilor noastre 
populare. In afară de aceasta în 
Letonia vor mai fi prezentate fil
mele „Citadela sfărîmată", „Ne
poții gornistului” și „Alarmă în 
munți".

Intr-o declarație referitoare la 
cinematografia romînă regizorul 
de cinema leton Varls Kruminș a 
relevat succesele remarcabile obți
nute de aceasta.

R1GA 19 Corespondentul Ager
pres transmite: In legătură cu 
desfășurarea Săptămînii culturii 
romînești în Letonia s-au tra
dus și tipărit o serie de lucrări 
ale scriitorilor romîni. Acum cîte- 
va zile a apărut pentru prima dată 
în limba letonă o culegere din 
poeziile lui Mihail Eminescu. 
Pentru a doua oară s-a tipărit 
„Mitrea Cocor" de M hali Sado- 
veanu.

Editura de stat a publicat cu
legerea „Glasurile prietenilor" 
care cuprinde poezii, piese și po
vestiri de Maria Banuș, Horii 
Lovinescu, Em. Galan, în general 
creații a 21 de autori romîni.

Cititorii letoni cunosc bine 
role lui Ion Luca Caragiale. 
prezent a apărut o culegere 
opere alese ale scriitorului 
cuprinde foiletoane, articole, 
vele, precum și comedia „O scri
soare pierdută".

Numai în ultimii doi ani, în 
R.S.S. Letonă au fost editate ope
re aparținînd unui număr de 30 
de scriitori romîni.
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rachetei nu s-a declanșat. Obiecti
vele, se precizează in comunicat, 
nu au fost atinse".

Cinci ore mai tirziu, comanda
mentul aviației a lansat o rachetă 
intercontinentală Atlas de un tip 
nou. „La numai 60 de secunde de 
la lansare, transmite coresponden
tul agenției Reuter care se afla pe 
poligonul de experiențe, s-a auzit 
zgomot uriaș și s-a văzut o imensă 
minge de foc portocalie. Atlas ex
plodase". Corespondentul aceleiași 
agenții amintește că este „al nouă
lea eșec al rachetei Atlas",

din punct de vedere strategic, tac
tic sau politic — dovedește nu nu
mai disprețul guvernului față de 
problemele naționale, ei și frica 
de care este stăpînită clasa al că
rui purtător de cuvînt este guver
nul. Segni și Pella încearcă să 
facă față crizei economice, crește
rii șomajului și costului vieții prin 
rachete și proiectile teleghidate", 

stingă au 
informarea 

acordului 
prevede 

a trecut 
acord în 

au re- 
parlamen- 

italo-ameri- 
cu

Cînd forțele de 
cerut cu insistență 
parlamentului asupra 
italo-ainerican, așa cum 
Constituția, guvernul 
la discutarea acestui 
senat. Segni și Pella 
fuzat să informeze 
tul asupra acordului 
can, și au cerut, în legătură 
aceasta, un vot de încredere. Gu
vernul a obținut votul de încre
dere numai cu sprijinul dreptei 
reacționare și fasciste.

Poporul italian răspunde însă 
tuturor acestor manevre prin in
tensificarea luptei împotriva am
plasării rachetodroamelor ameri
cane. La această luptă participă în 
număr impresionant și tineretul 
italian. Adunări, petiții către par
lament și președintele republicii, 
manifestații de stradă au loc în 
toate orașele italiene. La Reggio

RIGA 19 Corespondentul Ager
pres transmite: La sanatoriul 
Bulduri, de pe litoralul Mării 
Baltice, a avut loc o însuflețită 
manifestare a prieteniei sovieto- 
romîne. Au participat aproape toți 
cei 250 de oameni veniți aici la 
odihnă din toate colțurile Uniu
nii Sovietice.

Cei prezenți au ascultat o ex
punere despre R. P. Romînă fă
cută de Foma Portnov, candidat

Succesul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ la Praga
PRAGA 19. — Corespondentul 

Agerpres transmite:
Luni seara a avut loc în Sala 

„Smetana" din Praga ai doilea 
Concert al Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", sub conducerea 
muzicală a maestrului George 
Georgescu.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes. Compozitorul sovietic 
Aram Haciaturian, aflîndu-se în 
drum spre Budapesta, s-a oprit în

C. Silvestri
SYDNEY 19 (Agerpres). - Tur- 

neul pe care îl întreprinde în 
Australia dirijorul romîn Constan
tin Silvestri se află în centrul 
atenției oficialităților și a lumii 
muzicale din această țară.

Lordul primar al orașului Syd
ney a oferit în sala mare a primă
riei o recepție in cinstea dirijoru
lui romin.

Comitetul de conducere al Or
chestrei simfonice din Sydney și 
conducerea Radiodifuziunii austra
liene au oferit, de asemenea, re-

Acțiuni provocatoare 
ale guvernului din Laos

PEKIN 
fia China 
mai 1959 
creată în prezent în Laos Ministe
rul Afacerilor Externe a] Republicii 
Ponulare Chineze a dat publicității 
o declarație în care se subliniază :

La 16 mai 1959 guvernul regal 
al Laosului a declarat că la 11 mai 
a dat ordin ca în decurs de 24 ore 
două foste unități militare ale Pa- 
tet Lao să predea armele. în caz 
contrar ele vor fi considerate ca 
rebele. Concomitent cu aceasta co
mandanții fostelor unități militare 
din Patet Lao, inclusiv prințul 
Sufanuvong, au fost puși sub o 
supraveghere severă și li s-a fixat 
domiciliul forțat de către trupele 
și poliția guvernului regal. Acesta 
este un act și mai grav de denun
țare totală a acordurilor de la 
Geneva din partea guvernului re
gal al Laosului, care a urmat de
clarațiilor sale fățișe din 11 fe
bruarie a.c., constituind un refuz 
unilateral de a îndeplini acordurile 
de la Geneva cu 
Aceasta face, de

19 (Agerpres). — Agen-
Nouă anunță că la 18 
în legătură cu situația

privire la Laos, 
asemenea, parte

conducătorii or»Emilia, de pilda, 
ganizațiilor de tineret comuniste, 
socialiste, social-democrate, radi
cale și republicane au luat împre
ună atitudine în problemele de 
politică externă, pronunțîndu-se în 
favoarea unei politici de destin
dere și pace, împotriva instalării 
bazelor americane pentru rachete 
în Italia.

Protestul popular, împotriva po
liticii agresive, aventuriste, a gu
vernului, care ia o tot mai mare 
amploare în întreaga Italie, a avut 
răsunet și pe plan parlamentar 
Tovarășul Togliatti, într-o recentă 
declarație, a arătat că nesăbuita 
frază a lui Pella, care repugnă 
oricărei conștiințe curate, este ro
dul politicii războinice a alianței 
atlantice.

Cercurile conducătoare din Ita
lia au încercat să justifice încheie
rea acordului italo-american pri
vind instalarea de baze americane 
pentru rachete prin calomnii ne
rușinate la adresa țărilor socia
listo, despre o pretinsă construire 
pe teritoriul acestor țări a unor 
baze pentru lansarea armelor ra 
chete. Guvernele țărilor socialiste, 
prin declarații oficiale, au demas
cat întrutotul aceste calomnii in 
spirate din declarațiile războinice 
ale conducătorilor N.A.T.O.

In mod evident, guvernul italian a 
repetat asemenea calomnii cu sco 
pui de a justifica în fața opiniei 
publice italiene acordul încheiat 
cu S.U.A., acord vădit agresiv 
Faptele arată însă că opinia pu 
blică din Italia nu poate fi înșe 
lată.

LUIGI P1NTOR 
corespondentul „Scînfeii 

tineretului" la Roma

Ro-

în științe medicale, membru al 
Consiliului de conducere al Filia
lei letone a Asociației de priete
nie sovieto-romînă.

La întrunire a luat de aseme
nea cuvîntul Traian Șelmaru, con
silier al Ambasadei R. P. 
mîne la Moscova.

Pînă la sfîrșitul săptămînii 
sanatoriu vor avea loc zilnic 
nifestări închinate prieteniei 
vieto-romîne.

la 
ma- 
so-

mod special la Praga pentru a as
culta concertul Filarmonicii de 
stat „George Enescu". In pauza 
concertului, Aram Haciaturian și-a 
exprimat încă odată admirația față 
de interpretarea Filarmonicii noa
stre.

După concert, Frantisek Ka- 
huda, ministrul Invățămîntului și 
Culturii al R. Cehoslovace a oferit 
în localul Clubului Național o 
masă prietenească.

în Australia
cepții în cinstea lui Constantin 
Silvestri.

Presa australiană publică cro
nici elogioase in legătură cu con
certele dirijate de Constantin Sil
vestri. „Daily Mirror" scrie, prin
tre altele: „E minunată forța cu 
care Silvestri conduce orchestra. 
Duceți-vâ să-l ascultați și veți 
auzi lucruri admirabile. Ritmul pe 
care îl imprimă orchestrei este atît 
de plin de viață incit aproape îți 
taie respirația"...

din complotul mzit de imperialiștii 
americani menit să creeze încor
dare în Asia de sud-est și să înles
nească o agresiune în Indochina. 
In legătură cu aceasta guvernul 
Republicii Populare Chineze nu 
poate să nu protesteze și să nu 
condamne aceste acțiuni.

Guvernul Chinei consideră nece
sar să sublinieze cu toată seriozi
tatea faptul că acordurile de la 
Geneva trebuie să fie respectate și 
că trebuie să înceteze imediat 
acțiunile guvernului regal al Lao
sului care subminează acordurile 
de la Geneva, urmăresc persecuta
rea fostelor unități militare ale 
Patet Lao și provocarea unui 
război civil In Laos. In caz contrar 
el va trebui să suporte toate con
secințele grave care vor decurge 
din aceasta.

Arestarea unui spion 
american in Irak

BAGDAD 19 (Agerpres).— Zia
rul „Ittihad Aș Șaab" anunță că 
autoritățile irakiene au arestat un 
american care s-a strecurat prin 
munții Sulaimaniya avînd asupra 
lui o hartă amănunțită a Orientu
lui Mijlociu și mari sume de bani 
— în monedă iraniană. Autorită-> 
file irakiene au stabilit că ameri
canul se numește Couch și a tre
cut ilegal frontiera dintre Iran șl 
Irak.

Ziarul amintește că acesta nu 
este singurul caz cînd S.U.A. tri
mit spioni pe teritoriul Irakului, 
în urmă cu o lună a fost arestat 
americanul John Nash, funcționar 
al administrației „punctului 4“. La 
percheziția făcută la locuința lui 
Nash s-a găsit un post de radio« 
emisie.

Sărbătorirea Iui 
Kostas Varnalis 

Ia Pireu
ATENA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite : La filiala Asociației 
grecosovietice din Pireu a avut 
loc la 17 mai sărbătorirea lui 
Kostas Varnalis, care a primit 
Premiul Internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare". 
La adunare au participat Kostas 
Varnalis, deputați în parlament, 
Sapunakis, primarul orașului Pi
reu, M. G. Sergheev ambasadorul 
U.R.S.S. în Grecia și alte perso
nalități.


