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Serbările 
tinereții

In muncă, întreceri, 
distracții—în toată 
țara se desfășoară 

festivalurile 
tineretului

BtblioteC’

Proletari rdin toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Primirea mareșalului Pîn De - huai la Comitetul Centralal Partidului Muncitoresc Romîn
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3117

bocanci

dintre 
priveau 

nedu-

Brigada de tineret de la Fabrica de hîrtie „Steaua Roșie 
Bacău, condusă 
producție.

de comunistul Gheorghe Beca este fruntașă în

Foto : D. F. DUMITRU

Tinerii participă 
la amenajarea

drumurilor
Un bilanț rodnic
Acțiunea de înfrumusețare a o- 

lașeloț ți satelor, constituie unul 
dintre principalele obiective ale 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică din raionul Hîrlău, regiu
nea Iași. Aproape în fiecare sat și 
comună din raion se refac drumuri 
ți șosele, se curăță șanțurile exis
tente ori se sapă altele noi, se re
pară ori se fac din nou poduri și 
podețe — lucrări la înfăptuirea 
cărora, tinerii brigadieri își aduc 
o prețioasă contribuție. Numai în 
ultimele luni, ei au spart și îm
prăștiat 92 metri cubi de piatră, 
pe o distanță de 9 kilometri șosea, 
au săpat și curățat 5.384 metri li
niari de șanț și au refăcut 16 po
dețe. Totalul economiilor realizate 
se cifrează la peste 56.000 lei. In 
obținerea acestui succes, se eviden
țiază în deosebi tinerii brigadieri 
ai muncii patriotice din localitățile 
Ț’lămînzi, Frumușica, Nicolae Băl- 

escu, Ceplenița ți altele.

TRAIAN BABOR.
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Hîrlău

care au așternut straturi de pămînț 
bine bătătorit. Lungimea acestui 
drum reparat în ziua aceea a fost 
de aproape 3 km.

A doua zi, brigada a continuat 
lucrarea. Tinerii au adus pietriș 
din matca Mureșului, pe care l-au 
împrăștiat pe drum. După ce au 
terminat de pietruit drumul, ei au 
construit mai întîi două ppdețe în 
locul celor stricate de ploi, apoi 
s-au apucat să construiască un 
pod de ciment. In șase zile conse
cutive de muncă, tinerii au termi
nat cu succes și această lucrare.

Acțiunile brigăzii utemiste de 
muncă patriotică condusă de tînă- 
rul Ion Florea se bucură de o 
bună apreciere din partea țărani
lor muncitori din sat.

ALEXANDRU BĂLGRADEAN 
student

Au pavat strada 
din apropierea școlii

număr cit 
aceste ac-
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Și totuși, 
mai

La adunarea generală U.T.M. 
deschisă care, din inițiativa comi
tetului U.T.M. al Fabricii de încăl
țăminte „11 Iunie“ din Rm. Vîlcea, 
se discuta problema reducerii con
sumurilor specifice erau prezenți 
mulți tineri din fabrică. Au fost 
invitați și numeroși muncitori și 
tehnicieni vîrstnici, tovarăși din 
conducerea uzinei.

— Gîndiți-vă, vorbea secretarul, 
dacă am reduce consumurile spe
cifice doar cu 1 la sută am putea 
realiza anual din aceeași cantitaterealiza anual din 
de materii prime 
peste 2400 pe
rechi de 
în -plus.

Mulți
tineri
oarecum-
meriți pe secre
tar. Ar fi vrut să 
se scoale și să-n- 
trebe ; ce anume 
de vreme ce numai în primele pa
tru luni ale anului curent s-au 
economisit peste 24.000 dm.p., piele 
și 2.430 kg. talpă în afară de în
semnate cantități de materiale au
xiliare, de vreme ce consumul 
specific pe unitatea de produs 
la piei fețe bocanci bărbă
tești a scăzut cu 30 cm. p. 
iar la bocanci copii cu 27-43 cm. p? 
Adică, gîndeau ei, ce mai puteau 
face de vreme ce aplicînd iniția
tiva de la „Ianoș Herbak“ consu
murile specifice la talpă au fost și 
ele reduse la bocanci bărbătești cu 

■23 gr., iar la bocanci băieți—fete 
cu 100 gr.? Mulți tineri erau ten-

tați să se scoale și șă-și spună se
cretarului :

— Cum nu s-a făcut totul ? Nu 
s a redus pe trimestrul I prețul de 
cost cu 1,52 la sută față de plan ca 
urmare a economiilor realizate ? 
Ce, le-ai uitat secretare ? Ai uitat 
că Alexandru S.'ngurcanu a rea
lizat anul acesta 3234 dm. p. piele 
economii, iar Dumitru Grădinaru 
2156 dm. p. ? Dar secretarul vor
bea calm, măsurat, răspunzînd 
parcă gîndurilor lor.

— Și totuși n-am făcut încă to-

în legătură cu acțiunea inițiată de comi
tetul U.T.M. de la Fabrica „11 iunie" din 
Rimnicu Vîlcea, privind mobilizarea tuturor 
tinerilor la reducerea consumurilor speci
fice de materii prime și materiale.

mai putem face, tul I Avem mulți tineri buni ca 
Singureanu. Dar avem și unii care 
nu lucrează ca el. Știți ce ar cîști- 
ga fabrica dacă toți croitorii ar lu
cra cu consumuri specifice reduse 
ca Singureanu ? Din economiile 
realizate s-ar obține 6170 perechi 
de fețe bocanci.

Pentru cîteva minute în sală se 
făcu liniște. Intr-adevăr, secreta
rul avea dreptate. Așa cum i-a e- 
ducat partidul, organizația noastră, 
utemiștii, tinerii nu aveau dreptul 
să se automulțumească, să se culce 
pe lauri.

— Ce credeți că putem face ?
Printre propunerile făcute cu 

cest prilej a fost și aceea de a 
organiza un colectiv larg care
studieze munca fiecărui tînăr, po
sibilitățile existente la fiecare loc 
de muncă pentru reducerea consu
murilor specifice. Particip-nții la 
adunare au aprobat cu căldură a- 
ceastă propunere. Comitetul de 
partid, direcțiunea, comuniștii, au 
sprijinit inițiativa tinerilor. Ca ur
mare, mulți membri de partid, cu 
experiență în procesul de produc
ție, tineri fruntași, cu prestigiu, 
au fost numiți in acest colectiv. La

a-
se 
să

■

Vineri la amiază mareșalul Pin De-huai, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, locțiitor al premierului Consiliului de Stat 
și ministrul Apărării al R. P. Chineze, a făcut o 
vizită la Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn, unde a fost primit de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, general de armată Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, general-colonel Leontin Sălăjan.

Mareșalul Pîn De-huai a fost însoțit de membrii

delegației militare a R.P. Chineze, de Van Lu-min, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze ta 
București, și locotenent-colonet Mei lun-si, atașatul 
militar al R.P. Chineze la București.

La primire au fost de față tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil și general-maior Mihai Burcă.

Intîlnirea a decurs într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Ager preș)

Sub îndrumarea organizației de 
partid sfatul popular al comunei 
Oarda, din raionul Alba, regiunea 
Hunedoara în colaborare cu orga
nizația U.T.M. din satul Pielița, a 
lansat chemarea ca toți locuitorii 
să ajute prin muncă voluntară la 
repararea drumurilor deteriorate ale 
satului. Primii care au răspuns a- 
cestei chemări au fost tinerii din 
brigada utemistă de muncă pa
triotică condusă de tînărul Ion Flo
rea. In prima zi de muncă ci au 
reparat drumul ce leagă satul de 
pădurea cea mai apropiată. La 
astuparea gropilor au întrebuințat 
crengi uscate și nefolosite, peste

Paralel cu munca de învățătură, 
elevii Școlii profesionale de meca
nici agricoli din orașul Roșiori de 
Vede în frunte cu utemiștii, parti
cipă activ la acțiunile de folos 
obștesc.

Pentru a mobiliza un 
mai mare de tineri la
țiuni, organizația U.T.M. din școa
lă a folosit ca agitatori pe cei mai 
buni utemiști.

Printre ultimele realizări ale ti
nerilor din această școală, se nu
mără și pavarea unei străzi din 
apropierea școlii, lungă de a- 
proape 2 km.

Pentru buna desfășurare a mun
cii voluntare tinerii s-au organizat 
în 2 echipe. O eclupă s-a îngrijit 
de transportul pietrișului și a nisi
pului, iar cealaltă de pavarea stră
zii. Muncind organizat, în cjteva 
după amieze tinerii au reușit să 
paveze întreaga stradă. Elevii a- 
nului I și II au fost în fruntea 
acestei acțiuni.

S. LAURENȚIU 
elev

Vacanță plăcută 
pentru studenți

Anul acesta peste 10.009 de stu
denți fruntași la învățătură și in 
activitatea obșteasca își vor pe
trece vacanța de vară în stațiunile 
balneo-climaterice din localitățile 
de munte sau de pe litoralul marii 
și în taberele studențești

Prin C.C.S. vor fi trimiși la 
odihnă și pentru cură sanatorială 
în diferite stațiuni aproape 3-00‘J 
de studenți.

Consiliul 
Studenților din 
Ministerul î 
turii organizează în perioada 1 iu- 
lie-16 septembrie tabere studen
țești la Costinești pe litoral, Slănic- 
Moldova, Izvoru- Mureșului și Pîrîu 
Rece, unde își vor petrece vacanța 
de vară aproape 4.200 de studenți.

Studenții străini care învață în 
țara noastra și studenți romîni vor 
avea posibilitatea să cunoască fru
musețile și bogățiile patriei noastre 
și realizările regimului democrat 
popular cu prilejul excursiilor ce 
vor fi organizate in timpul vacan
ței de vară în diferite regiuni ale 
țării.

Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
în colaborare cu O.N-T.-Carpați va 
organiza în vara aceasta schim
buri turistice internaționale stu
dențești pe bază de reciprocitat» 
cu U.R.S.S. și țările de democrație 
populară.

Mii de studenți vor continua și 
în timpul verii să sprijine lucrările 
ce se desfășoară în gospodăriile a- 
gricole de stat, pe diferite șantiere 
naționale, regionale și locale, să' 
colecteze fier vechi etc.

(Agerpres)

prima ședință de lucru a colectivu
lui, secretarul de partid le a spus: 
„problema principală este să orga
nizați o mișcare de masă. Întregul 
tineret să participe la studiul pe 
care-l faceți. Sfătuiți-vă cu tinerii, 
ajutați-i sa vada mai bine cc posi
bilități au de a reduce consumurile 
specifice la fiecare operație, la fie
care loc de muncă".

Au inceput munca. Alexandru 
Singureanu s-a oprit intr-o zi la 
masa de lucru a lui lonescu Ște
fan. L-a urmărit cum muncește, 

cum așează ti
parele.

— E bine cum 
lucrezi. Dar uite, 
dacă ai așeza 
altfel tiparele — 
și-i arătă cum 
să le combine — 
a i obține mai 
multe economii.

Nicolae Cernea, șeful sectorului 
încălțăminte, a discutat îndelung 
cu tinerele Letiția Dobrițoiu, Ele
na Dumitrescu și Paraschiva Dia- 
conescu asupra cauzelor pentru 
care au pierderi.

— Vedeți, a zis Letiția Dobri- 
foiu, de multe ori nu primesc nu
merele de tipare intercalate și nici 
pielea de diferite calități. Din a 
ceasta cauză, tăind numai un nu
măr, rămîne multă furda.

Tov. Cernea și-a notat cu grijă. 
Peste cîteva zile s-au luat măsuri. 
Și astfel numai în 5 zile Letiția 
Dobrițoiu a economisit 90 din. p. 
piele.

In fiecare secție, în fiecare ate
lier al fabricii ajutați de comuniști, 
de tehnicienii și muncitorii vîrst
nici, tinerii au desfășurat o intensă 
activitate pentru reducerea oricăror 
cheltuiri de prisos a materiei pri
me și a materialelor auxiliare. La 
atelierul stanțat de exemplu, în 
luna mai, s-au economisit 291 kg-

LIDIA POPESCU

da Van Lu-minRecepția oferită
însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze 

la București

(Continuare în pag. 3-a)

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Chineze la București, 
Van Lu-min, a oferit vineri seara 
o recepție în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, cu ocazia vizitei 
în R.P. Ilomină a delegației mili
tare a Republicii Populare Chine
ze, condusă de mareșalul Pin De- 
huai.

La recepție ' au participat tova
rășii Chivu Stoica, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Dumitru Coliu, general-colonel 
Leontin Sălăjan, Alexandru Birlă- 
deanu și Popa Gherasim, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Gheorghe Stoica, secretarul

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Avram Bunaciu, ministrul A- 
facerilor Externe, membri ai C.C. 
al P.M.R., miniștri, conducători ai 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori.

A participat tovarășul Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a ll.P.D. 
Coreene, și persoanele care-l înso
țesc în vizita în țara noastră.

Au fost prezenți 
siuni diplomatice, 
și alți membri ai 
matic.

Lu-min, Pin De- 
Sălaj an au rostit

Tovarășii Van 
huai și Leontin 
toasturi.

Recepția s-a 
atmosferă de caldă prietenie.

desfășurat intra

(Agerpres)

șe/ii unor mi- 
atașați militari 
corpului diplo-

Citiți în pag III-a toasturile 
rostite de tovarășii Van Lu-min, 
Pîn De-huai și Leontin Sălă
jan.

dar oferit din partea 
Armate ale R. P. Romine,

Un
Forțe lor

Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Uniunii Asociațiilor 
" i R. P. Romîna și 
Invățamintului și Cul- Eliberare, 

luat parte 
militare a

și general-

în urma Hotăririi partidului și guvernului cu privire la îmbunătățirea învățămîntului se
care lucrează direct în pro-

Vineri după-amiază, la Casa 
Centrală a Armatei, generalul- 
colonel Leontin Sălăjan. minis
trul Forțelor Armatei ale R. P. 
Romine, a inmînat mareșalul Pin 
De-huai, ministrul Apărării al 
R. P. Chineze, un drapel de lup
tă al Forțelor Armate ale R. P. 
Romine, oferit in dar Armatei 
Populare Chineze de

La festivitate au 
membrii delegației 
R. P. Chineze.

Au fost de față general-loco- 
tenent I. Tutoveanu 
maior M. Burcă, adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Armate, gene-

ral-colonel Iacob Teclu, general- 
maior Marcu Stan, generali și 
ofițeri ai Forțelor noastre Armate, 

lnmînînd drapelul generalul- 
colonel Leontin Sălăjan a arătat 
că Forțele Armate ale R. P. Ro
mine dăruiesc acest drapel de 
luptă ca un simbol al prieteniei 
de nezdruncinat dintre popoarele 
și armatele noastre frățești.

Răspunzînd, mareșalul Pin 
huai a mulțumit în numele 
matei Populare Chineze de
berare pentru acest prețios dar.

De- 
Ar- 
Eli-

(Agerpres)

Consiliului do Miniștri al R. P. Romine, Chivu Stoica, 
a noului ambasador al R. P. Mongole la București

Vineri, 22 rpai 1959, președintele plenipotențiar al Republicii Popu- 
Consiliului de Miniștri al Repu- ,are Mongole, Baianbatorin Ocir- 
blicu Populare Rotntne, Chivu . . 
Stoica, a primit în audiență pe D T' 
noul ambasador extraordinar și (Agerpres)

Succesele siderurgiștilor 
hunedoreni

în primele două decade ale a- 
cestei luni, siderurgiștii de la Com
binatul Hunedoara au dat peste 
sarcinile de plan o cantitate de 
fontă și oțel din care se pot fa
brica peste 1.000 tractoare UTOS 
26. Cele mai mari depășiri au fost 
obținute și de data aceasta la a- 
gregatele siderurgice construite în 
ultimii ani. La furnalul nr. 6 de 
pildă, s-a obținut în medie zilnic, 
de pe fiecare m.e. volum util de 
furnal cu 131 kg de fontă mai 
mult decît era planificat.

laLa rîndul lor, topitorii de 
noua oțelărie Siemens Martin care 
au organizat mai bine procesul de 
topire și de turnare a oțelului au 
elaborat în aceeași perioadă 90 de 
șarje rapide și au dat peste plan 
2.053 tone de oțel. Producînd în 
medie zilnic cîte 27 tone oțel peste 
plan, oțelarii din brigada prim 
topitorului Paul Orelt au realizat 
cea mai mare producție de oțel 
obținută pînă acum de brigăzile 
de oțelari de la Hunedoara.

(Agerpres).

ral și fără frecvență, de cultură generală și superior, numeroși tineri 
ducție s-au hotărît să pornească pe drumul învățăturii.

Astfel, numeroși muncitori și tehnicieni din cadrul Combinatului 
tează cu regularitate cursurile de pregătire care s-au deschis recent.

In fotografie : elevul Gheorghe Pop, maistru lăcătuș, dezle gînd 
calculul forțelor și al reacțiilor exersate asupra unui corp.

metalurgic Reșița frecven-

o problemă tn legătură i 
Foto: AGERPRES

cu
Prin școala muncii 

spre învățătură

Dincolo de panourile cu afișe
străzi și te 

___ , , , , t cu 
pas înaintează șantierul cel 
nou. Clădim pentru miile de 
oameni care, muncind, înfru
musețează nu numai orașul nos
tru, ci întreaga noastră viață.

Uneori cele două șantiere 
își dispută, aproape în aceeași 
săptămână, spațiul, incit con
strucția de locuințe care înce
pe, pare că smulge pur și sim
plu pămîntul de sub tălpile 
clădirii vechi, atît de grabnic 
se schimbă peisajul. Și este 
fără îndoială o continuă smul
gere a pozițiilor trecutului. 
Dărîmăm și construim, nu al
ternativ ci simultan, intr-un 
singur proces complex, plin de 
neasemuită măreție pentru că 
slujește omului muncitor, îm
bunătățirea continuă a traiului 
său. Aici, este unul din filoa
nele poeziei citadine, încă ne
consumate în prezent, ce zic I 
abia, abia atinse, la suprafață, 
pînă azi.

Ce minunat a surprins Maia- 
kovski grija partidului leninist 
pentru omul care muncește I 
Aduceți-vi aminte de „Pove-

Treci astăzi pe 
tonifică priveliștea: pas 
pas f

stea turnătorului Kozîreo care 
s-a mutat într-o locuință nouă". 
Și în patria noastră, și în ora
șul nostru vedem la fiecare 
pas dovezile manifeste ale pre
ocupării partidului nostru în 
direcția construcțiilor de locu
ințe. In scurtă vreme proiectul 
publicat în ziarel&ie duminică 
va fi o parte vie a Capitalei 
R.P. Romîne, bucuria și mîn- 
dria noastră îndreptățită.

care ridică din pămlnt noile 
podoabe ale orașului.

Omul vine în fața panoului 
pestriț, caută oeva care-l in
teresează, se străduiește să re
țină o oră anunțată, eventual 
își notează numărul de tele
fon al unei case de bilete, in 
general este preocupat, prefi
gurează în minte satisfacțiile 
pe care le va avea aici sau 
dincolo, alege. Și în tot acest

Jur-împrejurul șantierului se 
întind gardurile de protecție 
pe care („să rămînă suprafețe 
nefolosite" ?1) centrul de afișaj 
așterne multicolorele sale in
formații. Și astfel recitalul so
pranei, vernisajul expoziției de 
artă grafică, feeriile estradei, 
minunile circului, noutățile ga
leriei de modă, programul fi
larmonicei, conferința savantu
lui, premiera teatrală, turneul 
orgii electronice etc., etc. — 
toate vin în atenția publicului 
pe fundalul acestor șantiere

timp prezența continuă, a șan
tierului, trepidînd peste gar
dul de seînduri ori de împle
titură din papură, dă momen
tului acesta zilnic, obișnuit, 
neobservat, o frumusețe cu
rioasă.

Dar încă nu este un instan
taneu. Peste oîteva clipe însă 
omul, ațițat de fragila opreliște 
a gardului, caută crăpătura 
mulțumită căreia să vadă unde 
s-a ajuns cu lucrările. Priviți 
fața în clipa în care se întoarce

spre stradă! Ea exultă o satis
facție intensă.

— Se excavează fundațiile...
— Se toarnă primul plan- 

șeu...
— Se instalează cofrajele 

etajului I.
... îți trîntește necunoscutul 

informații, solicitîndu-te în 
chipul cel mai spontan să fii 
părtaș la bucuria lui. Nu este 
sigur că omul acesta se va 
muta personal în viitorul bloc 
a cărui naștere o urmărește.

Dar mulțumirea lui este un 
reflex cetățenesc, astăzi deve
nit atît de comun incit trece 
neluat în seamă. Omul nostru 
se simte gospodar al orașului 
său socialist, intinerindu-l și 
împodobindu-l. Dărimă și zi
dește și el, odată cu cei care 
sînt strict de meserie, atunci 
cînd timpul ii îngăduie, dumi
nică dimineața sau în alte ore 
de răgaz. Luptă și el 
frumosul construit, 
echilibrul proporțiilor 
după an, își rafinează 
își sporește exigențele.

Simplu locuitor al orașului 
său.

Numeroși oameni al muncii din 
țara noastră , se pregătesc pentru 
a deveni elevi și studenți. Pînă 
în prezent, aproape 3.100 de mun
citori și țărani muncitori din re
giunea lași au fost selecționați 
pentru a urma cursurile serale și 
fără frecvență ale școlilor medii 
și facultăților.

Peste 700 de muncitori, care în 
anul școlar 1959—1960 vor fi 
elevi în clasa a VlIl-a a școlii me
dii serale, urmează cursurile de 
pregătire organizate pe lingă u- 
zine, fabrici, școli medii, școli pro
fesionale. Asemenea cursuri fun
cționează pe lingă Atelierele C-F.R. 
„ilie Pintilie", Fabrica „Țesătura", 
Școala de 7 ani nr. 4 din lași, 
Fabrica de rulmenți din Birlad, 
Atelierele C.F.R. din Pașcani, 
S.M.T. Moara Grecilor din raio
nul Vaslui etc.

In regiunea Cluj, peste 2.850 de

oameni ai muncii romîni și ma
ghiari vor urma în anul școlar 
1959—1960 cursurile serale și fără 
frecvență din invățătnintul mediu 
și superior. La Cluj, Cimpia Tur- 
zii, Ocna Mureș, Bistrița, Aghi- 
reș și in alte centre au fost des
chise pe lingă întreprinderile in
dustriale 31 de cursuri de pregă
tire, dintre care 9 în limba ma
ghiară, pentru muncitorii care in 
noul an școlar vor fi elevi în 
clasa a VII l-a. Un mare număr 
de muncitori frecventează cursu
rile care funcționează pe lingă 
Uzinele „Janos Herbak*. Direcția 
regională C.F-R. și Fabrica de 
porțelan din Cluj,’ Uzinele „In
dustria Sîrmei" din Cimpia Tur- 
zii etc. Cursurile, la care predau 
cei mai buni profesori, se țin cu 
regularitate de 4 ori pe săptămină.

(Agerpres)

pentru 
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ȘTEFAN IUREȘ

Importante economii realizate 
de petroliștii

Petroliștii din rafinării au reali
zat în primul trimestru al anului 
economii peste plan în valoare de 
5.500.000 lei.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în aceasta perioada de 
petroliștii din rafinăriile nr. 1, nr. 
6 și nr. 10 care au acordat o mai 
mare atenție valorificării optime a 
fiecărei tone de țiței.

din rafinării
Concomitent cu lupta pentru . 

realizarea a cit mai multe eco
nomii, petroliștii din rafinării ob
țin succese de seamă in îndepli
nirea sarcinilor de producție. Ma
joritatea colectivelor de muncă ale 
rafinăriilor din țară și-au depășit 
sarcinile de plan in primele 4 luni 
ale acestui an.

(Agerpres)



RILE TINERET
In muncă, întreceri, distracții

în toată (ara se desfășoară festivalurile tineretuluiPeste 10,000 de tineriîn acțiunile pregătitoareV

Zorii zilei de duminică ou gă
tit comuna Melinești îritr-o adevă
rată fierbere. Toate străzile, dru
murile și șoselele s-au umplut de 
tineri îmbrăcați in haine de sărbă
toare, Nu se aștepta decît semna
lul deschiderii celui de-al IlI-lea 
festivii al tinerelului de pe cu
prinsul raionului Amaradia.

Aproape 4.000 de utemiști și 
neutemiști din satele și întreprin
derile raionului s-au întrunit aici 
pentru a sărbători acest eveniment.

Și festivalul a fost deschis. Co
loanele tinerilor care purtau in-
signa celui de-al Vll-lea Festival 
Mopdial al Tineretului, drapele 
albe, albastre, roșii 
numeroase eare 
alegorice, lozinci 
și panoarte, au 
început defila
rea. A trecut 
prin fața tribu
nei in aplauzele tuturor 
zenți un grup de tineri 
de mină reprezentînd alegoric ti
neretul popoarelor lumii întregi, 
unit in lupta pentru pace și pro
gres.

Au urmat apoi coloanele tineri
lor țărani muncitori colectiviști și 
întovărășiți, au defilat pionierii și 
școlarii — care au arătat prin 
pancartele cu nota 10 cum 
au întimpinat ei festivalul ti
neretului. Un grup compact, pri
mit cu vii aplauze, l-au format cei 
300 de tineri țărani muncitori din 
satele și comunele raionului care, 
la îndemnul partidului și guvernu
lui, au luat hotărirea de a se pre
găti să învețe la cursurile serale 
și fără frecvență pentru a fi cît 
mai de folos patriei noastre socia
liste. Pe una din pancartele ce le 
purtau erau scrise cuvintele: „Vom 
cuceri cetatea științei și culturii". 
Viitorii elevi și studenți ai 
cursurilor serale și fără frecvență 
își arătau hotărirea de a munci și

și tricolore,

învăța totodată de a se pregăti 
cit mai temeinic pentru a fi, sub 
conducerea partidului, constructori 
de nădejde ai socialismului.

Toți cei ce trec prin fața tribu
nei de altfel au cite ceva de ra
portat partidului nostru, organiza
ției, despre felul cum au întîmpi- 
nat acest eveniment. Utemiștii și 
ceilalți tineri din comunele Goești, 
Negoiești, Balota și Murgașu rapor
tează că in cadrul acțiunilor în
treprinse cu ocazia festivalurilor 
comunale, au plivit voluntar de 
buruieni 600 ha. de gtîu la G.AS. 
Goești, că au ajutat gospodăria de 
stat și la alte lucrări care au adus

ostatului

în raionul 
Amaradia

celor pre- 
ținin.du-se

O inițiativă bună

Foaia volanta
„Festival"

Pentru a face cunoscute o serie 
’de succese obținute de către ti
nerii din raion in cinstea celui de 
al Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului ți Studenților de la Viena 
Comitetul raional U.T.M. Olteni
ța, sub îndrumarea comitetului raio
nal de partid a luai o frumoasă 
inițiativă, aceea de a edita o 
foaie volantă intitulată „Festi
val". Pe Ungă succesele lo
cale ale tinerilor „foaia" mai cu
prinde informații ou privire la 
festivalurile mondiale anterioare, 
spicuiri interesante din revista 
„Tineretul lumii", din presa de 
tinerei și altele. Foaia este scrisă 
de activul U.T.M. și trasă la șa- 
pirogrof. Agitatorii utemiști și 
instructorii raionali difuzează foaia 
volantă în toate organizațiile 
U.T.M. din raion. Ea este citită 
în adunări generale deschise ale 
organizațiilor de bază U.T.M.

B. N1CUȚA

economie de peste 
25.000 lei. A Iți 
tineri din G.A.C. 
„Partizanii Pă
cii" din comu
na Slăbuța, „13 
Martie" din co

muna Stoina, „1 Mai" din comuna 
Fărcașu etc., raportează despre mun
ca desfășurată de ei, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
continua întărire și dezvoltare a 
G.A.C. din care fac parte.

Este foarte greu să-ți notezi 
pe scurt realizările minunate 
obținute de tineret, sub conduce
rea organizațiilor de partid în cin
stea festivalului. Ceea ce este ca
racteristic în anul acesta în pregă
tirea și desfășurarea festivalului 
este faptul că organizațiile U.T.M. 
au știut să folosească cu pricepere 
acțiunile întreprinse în cadrul fes
tivalurilor comunale și inter-comu- 
ncle, pentru a atrage la activitatea 
organizației un număr cît mai 
mare de tineri. Și aici cifrele sînt 
edificatoare. In comunele și satele 
raionului sînt aproximativ 13D00 
tineri de vîrstă utemistă. Peste 
10.000 dintre aceștia au fost an
trenați în mod activ la acțiunile 
culturale sau de muncă patriotică 
organizate cu ocazia festivalurilor 
comunale. Lucrul acesta s-a putut 
realiza pentru că organizațiile 
U.T.M., îndrumate de organizațiile 
de partid, au reușit să desfășoare 
o susținută muncă politică în rin* 
dul tineretului de lămurire a im
portanței politice și economice a 
fiecărei acțiuni întreprinse. In a- 
ceasta constă de altfel și succesul 
tuturor realizărilor obținute în cin
stea festivalului.

„A fost frumos, a fost o adevă
rată sărbătoare a tinereții". Cuvin, 
tele acestea le puteți 
de la fiecare participant 
festival. Ele sînt însă totodată 
și o chemare pentru comitetul ra
ional U.T.M., pentru organizațiile 
de bază, de a intensifica și pe mai 
departe munca cultural-educativă 
în rîndul tineretului, de a antrena 
în permanență mase din ce in ce 
mai mari de tineri la acțiunile 
politice inițiate de organizația 
noastră.

auzi 
la

DUMITRU CIOGH1A 
activist al Comitetului regional 

U.T .M.-Craiova
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La deschiderea festivalului tineretului din orașul și raionul Lugoj.
Foto: N. STELORIAN

Prin organizații,
în ajunul festivalului

Pregătirile de întîmpinare a celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților ce se va desfășura la Viena anul 
acesta, contribuie la creșterea volumului mun
cii cultural-educative și îmbunătățirea conținu
tului acesteia.

Punînd în centrul atenției îmbunătățirea 
muncii politico-educative în rîndul tineretului 
pentru mobilizarea lui la îndeplinirea marilor 
obiective economice puse de partid, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Bacău a folosit perioada 
de pregătire și desfășurare a festivalurilor în 
organizațiile de bază pentru îmbogățirea și 
lărgirea formelor muncii culturale de masă. 
Pînă in prezent au avut loc festivaluri în ma
joritatea organizațiilor U.T.M. din oraș. De 
remarcat că în marile întreprinderi ele s-au 
organizat și pe secții și sectoare, ceea ce a 
avut ca efect atragerea unui număr mare de 
tineri la activitățile culturale.

In prezent sînt antrenați în activita
tea artistică peste 2000 de tineri, ceea ce a 
dus și la sporirea numărului formațiilor 
artistice — de la 30 cite au participat la fes
tivalurile de anul trecut — la 50 în acest an. 
îmbinarea acțiunilor ce au avut loc în ca
drul festivalurilor tineretului cu cel de-al 
5-lea concurs al echipei artistice de amatori 
a avut drept rezultat îmbunătățirea conținutu
lui programelor artistice și în special al bri
găzilor artistice de agitație, a dus la creșterea 
nivelului lor de interpretare.

în această perioaaă s-a acordat o mai 
mare atenție propagandei prin conferințe. In 
cadrul joilor festivalului, s-au organizat întîl- 
niri cu activiști de partid și de stat, cu parti
cipant! la festivalurile mondiale ale tineretu
lui anterioare. De altfel, după cum se vede și 
din denumirea lor, programele acestor joi au 
fost închinate festivalului. Conferințele, spec
tacolele prezentate cu această ocazie, sînt le
gate de scopul festivalului, de lupta tineretului 
progresist din lumea întreagă pentru pace și 
progres social. Trebuie spus că multe din 
aceste activități au fost organizate la colțu
rile festivalului.

In organizațiile U.T.M. perioada de pregă
tire și desfășurare a festivalurilor tineretului 
a dus la promovarea unor noi inițiative me
nite să contribuie la educarea patriotică a ti
neretului. Dintre acestea merită să amintim 
două: cercurile „Să cîntăm viața nouă" și 
cercurile de artă populară. în primele, care 
s-au organizat în 40 de organizații U.T.M., 
s-au învățat cîntece revoluționare, patriotice 
și populare.

Trebuie să recunoaștem că noi nu am 
răspîndit suficient această inițiativă, nu am 
vegheat ca în aceste cercuri să fie cuprinsă 
marea masă a tineretului, nu am insistat să

In orașul Bacău

te învețe un număr mai mare de cîntece. Din 
această pricină, deși ne-am propus, nu am 
putut organiza o întrecere între ele care să 
ducă la răspindirea cînteculqi în masele largi 
ale tineretului. Vom lichida acest neajuns 
pînă la organizarea festivalului orășenesc.

Cercurile de artă populară în care tinerii 
lucrează în vederea confecționării .unor ca
douri pentru participanții la festivalul de la 
Viena, au de asemenea un mare rol educativ. 
Aci se promovează tradițiile artistice din re 
giune in ceea ce privește cusăturile, încrusta- 
țiile îh lemn etc. Dar nici aceste cercuri nu 
au luat pînă în prezent un caracter de masă. 
Conștient de acest lucru comitetul orășenesc 
U.T.M. va îndruma organizațiile de bază să 
creeze mai multe asemenea cercuri la care 
să atragă un număr cît mai mare de tineri 
talentați din oraș.

Spre deosebire de anul trecut, anul acesta 
festivalul din organizațiile de bază U.T.M. a 
avut o durată mai mare (de zile și chiar de 
săptămîni) în care, paralel cu desfășurarea 
unor activități cultural-educative, s-a dat 
atenție îmbunătățirii activității tineretului în 
producție și s-au organizat mari acțiuni de 
muncă patriotică, competiții sportive etc. Ase-

(Qefleelii diLțLa feM&al...
Acum, cînd ziua desfășurării 

festivalului raional al tineretului 
a trecut, este folositor să privim 
critic modul in care am muncit 
pentru pregătirea și desfășurarea 
festivalului, să vedem ce a fost 
bun și ce nu in munca noastră.

Noi am urmărit prin organiza
rea festivalului atragerea în 
acțiunile întreprinse de organiza
ție a unui număr cit mai mare de 
utemiști și neutemiști pentru înde
plinirea sarcinilor reieșite din do
cumentele Plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 și ale Plenarei 
a Vl-a a C.C. al U.T.M. In ace s- 
tă privință noi am obținut rezul
tate frumoase in antrenarea tineri
lor la acțiunile de folos obștesc. 
Prin acțiunile voluntare între
prinse numai în cadrul festivalu
rilor comudale, intercomunale și in 
cele 15 zile premergătoare festiva
lului raional, tinerii au adus sta- 
tu'ui economii de aproape 600.000 
lei.

Dar întreaga perio dă de pre
gătire a festivalului raional a dus 
și la creșterea activității culturale 
a tineretului, la îmbogățirea con

ținutului acesteia. In cele 56 for
mații artistice au fost încadrați 
pină în prezent aproape 1.400 de 
tineri. Cîntecele patriotice, revo
luționare care slăvesc trecutul de 
luptă al clasei muncitoare, con
dusă de partid, viața nouă pe care 
o construim astăzi, ocupă un 
loc preponderent în repertoriul 
echipelor artistice.

Organizațiile U.T.M., în această 
perioadă au dat o atenție deose
bită învățării cîntecelor patrio
tice și revoluționare de către tot 
tinerelul din comunele și satele 
raionului nostru.

Toate acestea ne-au îndreptățit 
să sperăm că festivalul raional se 
va desfășura la un nivel superior 
celui de anul trecut. Și lucrurile 
așa s-au și petrecut. La aceasta a 
contribuit mu t și faptul că, îndru
mați de Comitetul raional de partid, 
noi am organizat lucrurile in așa 
fel incit festivalul raional s a des
fășurat concomitent cu cel de-al 
V-lea concurs al formațiilor artis
tice ale căminelor culturale. 
Mult entuziasm a stîrnit în rîn
dul finirilor și ștafeta culegă

torilor de folclor. Tinerii au adunat 
versuri și cintece care slăvesc 
partidul, viața noastră nouă, ver
suri care oglindesc ura celor ce 
muncesc împotriva dușmanilor noș
tri.

Toate acestea sînt rezultate fru
moase care ne bucură. Dar în 
munca noastră nu totul a fost per
fect, nu toate au decurs așa cum 
noi am fi dorit. Noi, de pildă, nu

In raionul 
Bozovici

am știut să antrenăm din timp în 
munca de pregătire a festivalului 
casa raională de cultură. Activiștii 
acesteia ar fi putut da un sprijin 
mult mai substanțial în special pre
gătirii echipelor artistice. Din a- 
ceastă cauză, neîndrumate, neaju
tate, unele formații artistice au 
avut un repertoriu cu un slab con. 
ținut educativ. Brigada artistică de

agitație din comuna Lăpușcani de 
pildă, a avut un program general, 
nelegat de problemele specifice vie
ții și muncii tineretului din co
mună. De asemenea și din vina 
noastră tinerii din unele sate, cum 
ar fi cei din Putna, de exemplu, au 
venit la festival fără a avea for
mație artistică proprie. Pentru 
buna desfășurare a festivalu
lui noi am amenajat parcuri, 
estrade, în sfîrșit, tot ce am 
crezut că este necesar ca tine
retul să petreacă frumos, educativ. 
Am omis insă un „amănunt" : ce 
se va intîmpla dacă va ploua ? Și 
tocmai în momentul cînd trebuia 
să aibă loc serbarea de gală dstă 
de formațiile artistice fruntașe a 
început ploaia. Dacă noi am fi pre
gătit din timp, pentru orice even
tualitate, sala de spectacole a ca
sei de cultură, serbarea nu ar fi 
fost dată peste cap.

Dar cu toate acestea festivalul 
și-a atins scopul. Manifestările 
care au avut loc cu această ocazie 
au contribuit la educarea comu
nistă a tinerilor, la dezvoltarea dra- 
gostei tineretului pentru partid, au

înfrățiți sub soarele 
patriei socialiste comune

La 17 mai a avut loc îfi comuna 
Harghita cel de-al IlI-lea festival 
al tineretului din raionul Ciuc.

Deși s-a ținut în comuna Har
ghita și nu la centrul de raion 
(Miercurea Ciuc) festivalul s-a bu
curat de o largă participare. 
Peste 4.000 tineri, printre care pu
teau fi zăriți și numeroși, vîrstnici, 
s-au întrunit la poalele Harghitei, 
unde a avut loc sărbătoarea tine
retului.

In cinstea. festivalului raional 
organizațiile U.T.M. au întreprins 
mari acțiuni de muncă patriotică, 
la care au participat mii de tineri, 
curați nd 497 hectare 
plantînd cu puieți 18 
terenuri forestie
re și degradate, 
reparînd drumu
rile pe o lungi
me de 1.200 
metri etc.

In același timp, festivalul raio
nal a fost precedat de intense pre
gătiri culfural-artistice, formațiile 
artistice de la sate, din întreprin
deri și școli îmbogățindu-și re
pertoriile.

Duminică, întreaga comună Har
ghita era îmbrăcată în haine de 
sărbătoare. Pretutindeni erau stea
guri roșii și tricolore, insigne ale 
festivalului de la Viena și steaguri 
ale F.M.T.D.

Aici au sosit de diminea
ță reprezentanți ai tineretului 
și oameni ai muncii din toate co
munele raionului. Din Racul au 
venit peste 500 de tineri cu stea
guri și cu fanfara în frunte, par. 
curgînd pe jos drumul pînă 
aici. Din Sîndominic tinerii au 
venit la festival cu 20 de căruțe, 
pavoazate cu steaguri și lozinci. 
Sute de tineri au venit și din sa
tele apropiate: Mădăraș, Cîrta, 
Sîncrăieni și din cele două sate 
ale comunei Harghita: Ciceu și 
Siculenl.

După deschiderea festivalului, 
au început concursurile artistice și 
sportive. Pe scena în aer liber, au 
evoluat formațiile artistice fruntașe 
din raion. Tinerii artiști amatori 
romîni și secui au demonstrat și 
cu acest prilej înfrățirea și priete-

de pășune, 
hectare de

In raionul 
Ciuc

nia care-i animă atît în muncă cît 
și în activitatea culturală. Corul 
din Armășeni, de pildă, care a 
deschis festivalul artistic, a pre
zentat un frumos program de cîn
tece patriotice, revoluționare, cîn. 
tece populare romînești și secuiești. 
Acest cor, format din 93 de tineri 
țărani muncitori romîni și secui, 
a cucerit auditoriul prin repertoriul 
său bogat, prin măiestria interpre
tării.

Și coriștii din Sîndominic au 
c.ules numeroase aplauze pentru 
cîntecele de mulțumire și recu
noștință adresate partidului pen
tru viața frumoasă pe oare a 
creat-o tineretului nostru.

Echipele de 
dansuri populare, 
de asemenea au 
prezentat un pro
gram deosebit 
de interesant și

bogat. Astfel cele din comunele 
Bancu, Livezi, Lunca de Sus au 
prezentat numeroase jocuri popu
lare romînești, secuiești, ciangăiești 
care au cîștigat aprecierea unani
mă a tuturor celor prezenți la 
festival.

Evoluția formațiilor artistice 
dovedește preocuparea organizații
lor U.T.M. și a activiștilor cultu
rali din raionul Ciuc pentru îm
bogățirea repertoriului, pentru pro
movarea cîntecelor și jocurilor ce 
oglindesc viața nouă, socialistă, 
pe care o trăiesc, datorită parti
dului, oamenii muncii din patria 
noastră. Un loc important au ocu
pat în programul festivalului cîn
tecele de masă, cîntecele revolu
ționare și patriotice care vorbesc 
despre frăția oamenilor muncii de 
toate naționalitățile în opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

Paralel cu evoluția formațiilor 
artistice ale tineretului, au avut 
loc la festivalul raional și nume
roase. concursuri sportive de gim
nastică, motociclism, 
concurs demonstrativ

In aceeași zi au 
multe comune din 
festivități și serbări
concursuri sportive, iar duminică 
seara a avut loc la Miercurea Ciuc 
un reușit carnaval al tineretului.

Toate acestea au făcut din fes
tivalul raional o sărbătoare a ti
nereții, o manifestare a dragostei 
tinerilor romîni, secui, ciatigăi, 
față de patria socialistă comună, 
față de partidul nostru drag.

ST. nekanițki

fotbal și un 
cu arcuri.
avut loc în 

raionul Giuc 
cîmpenești,

orășenesc
menea festivaluri au avut loc la Steaua Ro
șie, Proletarul, P.T.T.R., Complexul C.F.R., 
Energo-combinat, Școala profesională de me
serii, Școlile medii nr. 1 și 2 și altele. La 
Steaua Roșie, de pildă, în timpul festivalului 
s-au consolidat brigăzile utemiste de producție 
și posturile utemiste de control, s-au creat 
încă 6 brigăzi de muncă patriotică, care au 
amenajat un parc lîngă întreprindere, au co
lectat fier vecni; la joia festivalului s a orga
nizat o întîlnire cu un participant la festivalul 
de la Moscova ; de un mare succes s-a bucu
rat.concursul „Drumeții veseli" pe tema luptei 
pentru pace etc. Festivalul s-a încheiat cu un 
frumos spectacol dat de formațiile artistice 
care au crescut în această perioadă cu încă 
aproape 50 de tineri.

In multe organizații de bază festivalurile 
au adus ceva nou, au marcat îmbunătățirea 
activității tineretului într un domeniu sau al
tul. Astfel, datorită preocupărilor comitetului 
U.T.M. de la fabrica de confecții, în timpul 
festivalului echipa de dansuri a pus în scenă 
un frumos dans cu temă inspirată din munca 
tineretului. La școala medie nr. 1 a luat ființă 
o brigadă artistică de agitație care a fost 
apreciată ca fiind una dintre cele mai bune 
din oraș.

Această bogată activitate cultural-educativă 
a dus la dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tineretului, la mobilizarea sa pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 1959.

Ne vom strădui să continuăm și să dezvol
tăm toate aceste acțiuni care s-au bucurat de 
succes în rîndul tinerilor, încît ele să cuprindă 
masa largă a utemiștilor și tinerilor din oraș.

MIRCEA MOLESCU 
secretar al Comitetului orășenesc 

U-T.M. Bacău

mărit hotărirea tinerilor de a nu-și 
precupeți nici un efort pentru con
tinua întărire și înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Perioada de pregătire și desfă
șurare a festivalului a dat naștere 
la numeroase inițiative ale tinere
tului, a dus la o simțitoare creș
tere a activității cultural-educa
tive. Tot acest avînt al muncii cul
turale noi trebuie să-l menținem, 
să-l dezvoltăm. Există la unele co
mitete comunale U.T.M. tendința 
ca odată cu terminarea festivalu
lui raional să o lase mai domol și 
cu munca culturală de masă. Ase
menea tendințe noi le combatem cu 
tărie. Prin membrii comitetului ra
ional, prin aparatul nostru vom 
continua să sprijinim organizațiile 
de bază U.T.M. ca ceea ce am cu
cerit să dezvoltăm mai departe. 
Acesta va fi cuvintul de ordine în 
ceea ce privește activitatea cultu
rală în viitor.

NICOLAE SPOREA 
secretar al Comitetului raional 

V.T.M. Bozovici

Brigada artistică de agitație ai 
căminului cultural „Pavel Tea- 
cenco“ din comuna Pantelimom 
București pregătește un nou 

spectacol.
Foto: S. NICULESCU

Popularizînd ideile 
păcii și prieteniei

tn orașul nostru tineretul des
fășoară o susținută muncă tn 
cinstea Festivalului de la Viena.

Organizațiile U.T M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, organizează numeroa
se acțiuni de popularizare 
a ideilor festivalului. La oolțu-' 
rile festivalului organizate în 
numeroase întreprinderi, școli 
și facultăți se țin conferințe, 
expuneri despre viața tineretu
lui din țările socialiste, despre 
lupta tineretului din colonii 
pentru pace, independență na
țională ți o viață mai bună.

Pe un panou în centrul o* 
roșului sînt expuse cu regulari
tate realizările cele mai însem
nate ale tineretului in cinstea 
festivalului.

De asemenea Comitetul oră
șenesc U.T.M, a organizat îm
preună cu întreprinderea regio
nală cinematografică un eon- 
curs cu premii pe tema celor 
6 festivaluri mondiale ale tine
retului.

Tot în scopul popularizării 
ideilor de pace și prietenie în
tre tineretul cinstit, luptător 
pentru o viață mai bună din 
lumea întreagă, formațiile de 
tineret au prezentat în între
prinderi, sate, școli și facultăți 
aproape 70 programe artistice. 
Prin cîntec, dans și poezie, ti
neretul nostru și-a exprimat do
rința sa de pace, întărirea de 
a lupta pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

VASILE OLTEANU 
secretar al Comitetului orașe* 

nesc U.T.M.-Cluj

Festivalul tineretului
sătmărean

». umplut de 
voie bună, de cîntec 
și larmă, întregul o- 
raș. Clădirile, stră
zile, parcurile au fost 
minunat împodobite. 
Mii de drapele ro
șii și tricolore flu
turau pe străzile ora
șului. Pancartele și 
lozincile artistic lu
crate anunțau 
are loc cel de 
IlI-lea festival raio
nal și orășenesc al 
tineretului sătmărean.

Cei peste 15.000 
de tineri care au par
ticipat la festival au 
raportat 
că și-au 
anga jamentele 
dind produse 
multe, mai bune, ob- 
ținînd noi succese 
în dezvoltarea și 
consolidarea gospodă
riilor colective ți în
tovărășirilor, noi rea
lizări în acțiunile

partidului 
îndeplinit 

luate 
mai

patriotice de muncă 
voluntară.

tn sălile Teatrului 
de Stat și ale casei 
raionale de cultură, 
cît și pe scena insta
lată în piața din cen
trul orașului, nume
roase echipe artistice 
formate din tineri ro- 
mini și maghiari, 
prezentat 
minunate 
dovedit 
frăția și hotărirea lor 
de a 
cauza 
tru.

De 
cadrul 
reuniuni 
care 
tinerii 
deri, 
au 
mult 
concursul 
ne știe, câștigă", 
ganizat pe 
„Festivalurile

0“
spectacole
care au 

încă odată

lupta pentru 
partidului nos-

asemenea in 
celor două 

tovărășești 
au avut loc 
din întreprin- 
sate și 
participat 
entuziasm

gen

școli, 
cu 
la 

„Cl
or- 

tema : 
mon

diale — prilejuri de 
strîngere a prieteniei 
și unității de luptă 
pentru pace și o 
viață mai bună a ti
neretului din lumea 
întreagă".

Trebuie să înserăm, 
în această scurtă cro
nică a festivalului săt
mărean și bogăția 
de manifestări spor
tive care au avut las 
pe stadionul „7 No
iembrie" din oraș. 
Ceea ce merită subli
niat aici este numă
rul mare, dominat-*— 
al sportivilor de 
rate care au evoluaf 
pe stadion.

Și toate manifestă
rile la Un loc au do
vedit hotărirea ti- ' 
nerilor de pe aceste 
meleaguri de a lupta 
sub conducerea par- 
tidului, pentru pace 
și socialism.

V. ZANOAGA '

La festivalul tineretului din raionul Ciuc, corul din Armășeni a prezentat un bogat program de cintece 
patriotice și revoluționare și de cintece populare

Foto: N. P1ȘTA r''



Viață de organizație

Ce trebuie să știe 
un viitor utemist

„de ce dorești să

devin utemistă... 
alături de ceilalți

tnembrii biroului 
că fata nu este

A trecut de atunci un an și mal 
bine...

Livia Prodea a intrat în sediu 
liniștită. Maria Tudor, Eugenia 
Munteanu membre în comitetul 
U.T.M. îi spuseseră cam ce se va 
întîmpla la biroul comitetului oră
șenesc U.T.M., unde urma să se 
confirme primirea ei în organiza
ție. Ședința a început. Iată și pri
ma întrebare: 
devii utemistă ?

— Vreau să 
ca să fiu și eu 
tineri...

Din discuție 
și-au dat seama 
pregătită pentru acest pas impor
tant din viața ei, că ea n-a fost 
ajutată să înțeleagă scopul pentru 
care luptă organizația noastră re
voluționară de tineret, sarcinile a- 
cesteia de educare comunistă a ti
neretului, de mobilizare a lui în 
lupta activă pentru traducerea în 
viață a politicii partidului nostru 
de construire a socialismului. Or
ganizația de bază U.T.M. de la 
cooperativa „îmbrăcămintea" nu 
a ajutat-o să înțeleagă că intrînd 
în U.T.M., luptînd alaturi de cei
lalți utemiști pentru construirea 
socialismului, ea luptă în același 
timp pentru realizarea propriilor 
6ale visuri și năzuinți. Și totuși 
organizația de bază a acceptat pri
mirea în rindurile Uniunii Tine
retului Muncitor a Liviei Prodea. 
Oare în asemenea condiții, cînd 
Livia nu știa încă ce este organi
zația U.T.M., de ce vrea să devină 
utemistă, ce drepturi și ce îndato
riri revin unui utemist, era firesc 
ca organizația să accepte primirea 
ei în U.T.M. ?

Lucrul acesta îl știu și mem
brii biroului Comitetului orășenesc 
U.T.M. Sibiu. Dar cu toate acestea 
dovedind lipsă de exigență ei au 
acceptat primirea în U-T.M. a 
Liviei Prodea, confirmînd hotărîrea 
organizației de bază-

Desigur intrînd în U.T.M. tinerii 
sînt ajutați de organizație să 
crească, să-și îmbogățească cuno
ștințele lor politice, ideologice și 
de cultură generală. Uniunea Ti
neretului Muncitor, face educația 
comunistă, revoluționară membri
lor săi, educă la utemiști trăsătu
rile morale înaintate ale omului 
societății socialiste : pasiunea și 
perseverența în muncă, cinstea, 
modestia, curajul, dragostea ne
țărmurită față de patrie și partid, 
spiritul de abnegație și sacrificiu 
în lupta pentru construirea socia
lismului, vigilența și combativita-

©

Tinerii Ion Alexandru, Gheorghe Gurău ți Emil Pop din secția 
montaj a Uzinelor „1 Mai“ din Ploești își depășesc permanent
sarcinile lunare cu peste 25 la sută.

lată-J In fotografia noastră lucrînd la montarea „troliului" F. F. 
Foto : S. NICULESCUViniciu Gafița: 99Oameni și oameni"

Volumul de schițe și nuvele 
„Oameni ți oameni", apărut re
cent la E.S.P.L.A., ne demons
trează că Viniciu Gafița este un 
prozator talentat, bun cunoscător 
al vieții noastre noi ți al oame
nilor ei, înzestrat cu reale posi
bilități artistice. Schițele ți nu
velele lui Viniciu Gafița au o 

tematică variată, interesantă, 
transpusă într-o viziune artistică 
proprie, originală. Prozatorul 
evocă astfel lupta neînfricată a 
comuniștilor, sub conducerea 
partidului, în anii grei ai ilega
lității, („O bombă neexplo
dată", „Un sfert de oră"), zu
grăvește procesul de transfor
mare a mentalității unor oame
ni sub influența comuniștilor 
(„Frica"), descrie momente dra
matice din ultimul război mon
dial („O noapte grea"), relie
fează în culori vii destinul nou 
al oamenilor muncii („Un om 
nervos"), evidențiază cu preg
nanță frumusețea trăsăturilor 
oamenilor noi de azi („O zi din 
cele multe", „Dracul din strada 
Merișor").

Accentul cade în schițele și 
nuvelele lui Viniciu Gafița cu 
deosebire asupra oamenilor, a 
vieții lor sufletești. Desigur, oa
menii sînt văzuți în conexiunea 
realităților sociale, dar scriito
rul insistă cu precădere asupra 
structurii lor lăuntrice. Viniciu 
Gafița zugrăvește astfel carac
tere umane, profiluri morale. 
Schițele și nuvelele sale sînt, în 
esență, o suită de portret ale 
unor oameni din diferite medii 
ți categorii sociale. Volumul ne 
oferă o galerie vie de tipuri 
umane, întruchipînd idei, atitu
dini ți sentimente foarte preg

tea revoluționară împotriva dușma
nilor patriei. Dar este o datorie 
elementară a organizației U.T.M. 
de a pregăti pe tînărul care cere 
șă între în organizația noastră 
pentru a înțelege cu seriozitate 
importanța acestui pas. El trebuie 
să știe să exprime clar motivele 
pentru care cere să fie primit în 
U.T.M. El trebuie să știe că odată 
intrat în rindurile U.T.M. devine 
Un luptător activ pentru înfăptui
rea politicii partidului, pentru con
struirea socialismului, împotriva 
oricărui dușman care ar încerca 
să atenteze la cuceririle noastre 
revoluționare.

Livia Prodea este de un an și 
mai bine membră a Uniunii Tine
retului Muncitor, Ce s-a schimbat 
în conștiința, în viața acestei ti
nere în acest răstimp î Din punct 
de vedere profesional Livia își face 
datoria. Dar ea continuă să nu 
aibă o atitudine tovărășească în 
relațiile cu ceilalți tovarăși de 
muncă, continuă să se certe cu 
celelalte fete, ba de multe ori chiar, 
ea dă tonul gîlcevei în secție. Li
via nu citește ziare, cărți, nu 
merge la cercul de învățămînt po
litic, fiindcă pretinde că este 
„prea ocupată". Ea nici acum nu 
știe bine pentru ce a intrat în 
U.T.M. Livia nu vrea să-și con- 
tinuie studiile la liceul seral, fiind
că după propriile ei mărturisiri, în 
viață nu are nevoie de învățătură, 
de cultură. Am întrebat-o ce are 
de gînd să facă în viitor. Mi-a 
răspuns într-o doară...

— ...Deocamdată... lucrez co
voare, apoi..., probabil că mă că
sătoresc și mai pe urmă... cine 
știe...

Din păcate, cazul Liviei Prodea 
nu este singurul în orașul Sibiu. 
Petre Cuteanu, de la centrul școlar 
tehnic profesional, Margareta 
Gugu de la „Drapelul Roșu", Luize 
Klamer de la „Flamura Roșie" Și 
alți tineri au fost primiți în U.T.M. 
cu aceeași ușurință.

Toate acestea s-au putut întîm- 
pla pentru că la biroul Comitetului 
orășenesc U.T.M. Sibiu, a slăbit 
exigența politică față de tinerii 
nou primiți în U-T.M. Biroul co
mitetului orășenesc a 
vedere faptul că 
U.T.M. din oraș, se 
măresc forța lor de 
mobilizare a tineretului, nu numai 
crescînd numeric, ci prin gradul 
de pregătire politică, prin con

scăpat din 
organizațiile 
întăresc, își 
educare și

nante. Intîlnim astfel în paginile 
volumului reprezentanții a două 
lumi ; pe de o parte reprezen
tanții măreței lumi noi, socia
liste, iar pe de altă parte repre
zentanții modului de trai bur
ghez, condamnat istoricește la 
pieire. Prozatorul îți concentrea
ză atenția cu deosebire asupra 
celor dinții, asupra celor care 
poartă cu cinste denumirea de 
om, care îți dăruie toate puterile 
luptei pentru făurirea unei vieți 
luminoase, fericite, pentru între
gul popor muncitor. Bogăția ți 
frumusețea trăsăturilor morale 
ale oamenilor noi sînt reliefate 
cu dragoste ți căldură de către 
scriitor. Evocînd trecutul de 
luptă al clasei muncitoare, .Vini
ciu Gafița zugrăvețte în culori 
vii profilul moral al comuniști
lor care militau cu neînfricare 
în condițiile extrem de grele ale 
ilegalității. Pe Mihail Pîntea ți 
pe Catinca din nuvela „O . bom
bă neexplodată" îi' caracterizea
ză eroismul, spiritul jertfei pa
triotice, devotamentul ți încre
derea nestrămutată în partidul 
clasei muncitoare, în victoria de
plină a cauzei lui. Ei țtiu să în
deplinească cele mai grele sar
cini, trecînd prin primejdii 
mari, dar păstrîndu-ți întotdea
una calmul, seninătatea, opti
mismul, neccdînd nici un pas 
înapoi, acționînd mereu cu 
aceeași hotărire de luptă, în nu
mele celor mai. curate și înalte 
idealuri ale umanității. Aceleași 
sînt și trăsăturile lui Alexandru 
Bătrînu-, din nuvela „Un sfert 
de oră". Primind sarcina de a 
transporta în plină zi, într-o 
nouă ascunzătoare, un post de 
radio-emisie al partidului, Ale

știința revoluționară a tinerilor 
nou primiți in U.TJW.

Analizîndu-și într-un spirit cri
tic activitatea desfășurată pînă 
acum, comitetul orășenesc U.T.M. 
va trebui să ajute organizațiile de 
bază in desfășurarea unei mai sus
ținute munci politice de pregătire 
a tinerilor care manifestă dorința 
de a fi primiți în U.T.M. Trebuie 
să se extindă organizarea cercu
rilor de studiere a Statutului 
U.T.M,, ținerea de conferințe des
pre calitatea de utemist. despre 
tradițiile revoluționare de luptă ale 
organizației noastre, organizarea 
de intilniri cu activiști de partid 
și U.T.M. etc. Organizațiile de 
bază U.T.M. sînt datoare șă-i 
educe pe acești tineri în spiritul 
vigilenței și combativității revolu
ționare, în spiritul devotamentului 
și abnegației pentru cauza parti
dului, să Ie lămurească scopul și 
sarcinile revoluționare ale organi
zației noastre.

I. ANDREI

Recepția oferită de Van Lu-min
însărcinatul cu afaceri acMnterim al R. P. Chineze 

la București
Cuvîntarea tovarășului

Van Lu-min
Vizita pe care a făcut-o în R. P. 

Romînă delegația militară de prie
tenie a R. P. Chineze în frunte cu 
tovarășul Pin De-huai, vicepremie- 
rul Consiliului de Stat și ministrul 
Apărării Naționale al R. P. Chi
neze la invitația tovarășului Leon
tin Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, și primirea 
călduroasă pe care a acordat-o po
porul romîn delegației au arătat 
grăitor dezvoltarea pe zi ce trece 
a prieteniei profunde dintre po
porul romîn și poporul chinez.

Actuala vizită prietenească a 
delegației militare de prietenie a 
R. P. Chineze ca și vizita pe care 
a întreprins-o anul trecut în țara 
noastră delegația Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne în frunte cu to
varășul Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Române, 
a întărit considerabil unitatea și 
prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele și armatele celor două 
țări ale noastre. întărirea și dez
voltarea necontenită a acestei uni
tăți și prietenii, nu numai că vor 
aduce foloase cauzei construirii so
cialismului în țările noastre, dar 
vor constitui totodată o contribu
ție însemnată la întărirea măreței 
unități a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, la 
cauza nobilă de apărare a păcii 
în întreaga lume.

Ne bucură deosebit de mult fap
tul că astă seară tovarășul Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, și ceilalți tovarăși coreeni 
care l-au însoțit în vizita în R. P. 
Romînă, participă la recepția noas
tră și le exprim pentru aceasta 
mulțumiri cordiale.

Propun să închinăm un toast 
pentru unitatea și prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele și 
armatele R. P. Chineze și R. P. 
Romîne; pentru înflorirea și 
prosperitatea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică; pen
tru pace în întreaga lume

Cuvintarea tovarășului 
mareșal Pin De-huai
Vizita delegației militare de 

prietenie a R. P. Chineze în R. P. 
Romînă va lua în curînd sfîrșit. 
Vom părăsi frumoasa și bogata dv.

xandru Bătrînu acționează cu 
curaj sub ochii patrulelor fas
ciste și ai polițiștilor. El nu se 
teme însă de nimic. Comunistul 
Alexandru Bătrînu îndeplinește 
cu curaj sarcina primită pe de
plin conștient de însemnătatea ei 
și își pune viața în primejdie, 
profund convins că slujește unei 
cauze mărețe»

Viniciu Gafița este un bun cu
noscător al psihologiei oameni
lor. Procesele lăuntrice ale aces
tora, care determină trecerea de 
la o mentalitate veche, la una 
nouă, sănătoasă și optimistă,

Cronica literară
sînt surprinse de către pronator 
cu ingeniozitate și talent anali
tic, edificatoare în acest sens 
fiind schița .frica". Niță, regis
trator la o instituție, în. anii re
gimului burghezo-moșievesc, este 
un om timorat de contradicțiile 
societății în care trăiește, este 
stăpînit de o frică grozavă, mai 
ales în fața polițiștilor, deși nu 
întreprinde nimic deosebit. 
Trăind într-un cartier de munci
tori, venind în contact cu aceș
tia, mai ales cu comuniștii, Niță, 
care are un fond moral cinstit, 
reușește însă să devină alt om. 
Cînd comunistul Tudor îi cere 
să ascundă în casa lui pe un ac
tivist de partid în ilegalitate, 
Niță acceptă, auzind că cel ce se 
ascunde urăște războiul ca și el, 
care avea copiii pe front. După 
ce-l primește pe activist în casa 
lui, Niță trece prin mari frămin- 
țări, stăpinindud mai mult fri

Printre noile blocuri de locuințe din Bîrlad se numără și blocul tineretului terminat de curînd, 
Foto : D. F. DUMITRU

țară. In numele delegației militare 
de prietenie a R. P. Chineze, ex
prim încă o dată cordiale mulțu
miri pentru invitația tovarășului 
ministru Leontin Sălăjan și pen
tru primirea călduroasă și plină 
de grijă pe care ne-au făcut-o po
porul și tovarășii de luptă din for
țele armate romîne.

Deși vizita noastră de data a- 
ceasta a fost de scurtă durată, da
torită însă bunei ei organizări de 
către tovarășul ministru Sălăjan, 
am putut cunoaște și mai aprofun
dat poporul și armata frățească ro- 
mină. Tot ceea ce am văzut in 
cursul vizitei, dovedește din plin 
că în cei 15 ani ce au trecut de 
la eliberare, harnicul și curajosul 
popor romîn, sub conducerea fermă 
a Partidului Muncitoresc Romîn in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a obținut succese 
uriașe în construirea socialismu
lui. Poporul romîn traduce rodnic 
in viață sarcinile trasate de Con
gresul al II-lea al Partidului Mun
citoresc Romin și de Plenara din 
noiembrie a anului 1958 a Comite
tului Central, accelerează dezvob 
tarea industriei socialiste a țării 
și transformarea socialistă a agri
culturii, dezvoltă producția agri
colă și ridică .necontenit nivelul de 
trai material și cultural al poporu
lui. Recenta hotărire a Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
elaborarea unui plan măreț de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii I960-1965 va deschide căi 
și mai largi pentru viața fericită 
a poporului romîn. Aceste realizări 
strălucite ale poporului romîn ne 
însuflețesc mult și ne fac șă-i ex
primăm călduroase felicitări

Sintern fericiți să constatăm că 
Forțele Armate ale R. P. Romîne, 
avînd o tradiție glorioasă, au obți
nut sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român strălucite succe
se în construcția armatei. Armata 
populară romînă acordă o mare 
importanță muncii de educație po- 
litico-ideologică desfășurind în a- 
ceiași timp în mod temeinic hv 
strucția militară. Ea este o armată 
revoluționară modernă, devotată 
cauzei partidului și poporului, o 
forță de nădejde pentru menține
rea păcii în Europa și lumea în
treagă. Armata Populară Chineză 
de Eliberare prețuiește foarte mult 
experiența dv. Înaintată în con
strucția armatei, din care va învăța 
cu modestie. In același timp, vă 
asigurăm că în lupta pentru apăra- 

ca. Comunistul pe oare îl ascun
dea îi vorbește însă despre pace, 
despre dărimarea regimului an- 
tonescian care îi trimisese copiii 
într-un război nedrept, îi descrie 
cu înflăcărare, entuziast, viața 
liberă și fericită care va fi con
struită în viitor. Și atunci Niță 
începe să-l iubească și să-l în
țeleagă, ca pe un frate. El de
vine astfel un om încrezător în 
victoria clasei muncitoare. Fri
ca ce-l stăpînea pînă atunci, dis
pare pentru totdeauna. El capătă 
curaj, optimism, devenind alt
om.

Procesele sufletești ale perso
najului, frămîntările care-l cu
prind, transformarea treptată a 
mentalității și conștiinței lui 
sînt zugrăvite cu mult realism 
de către Viniciu Gafița, în ima
gini convingătoare, pătrunzînd cu 
subtilitate în structura lui psi
hică.

In portretizarea unor tipuri 
umane, prozatorul utilizează 
contrastul, maniera satirizatoare, 
un umor suculent. Așa procedea
ză în schița „Un om nervos", 
llie Popescu, fost în trecut argat 
la un boier, acum crescător de 
vite într-o gospodărie colectivă, 
sosește la Călimănești pentru în
grijirea sănătății. In camera în 
care este repartizat întîlnește 
însă un individ cu apucături re
trograde, ajuns prin tertipuri în 
stațiunea de odihnă, llie Popes
cu suportă cu calm apucăturile 
acestuia, dar pînă la un moment 
dat, cînd, într-o convorbire a- 
parent amicală, îl face pe veci
nul său de cameră să înțeleagă 
că oamenii muncii de azi nu 
mai sînt slugi și nu mai permit 
nimănui să se atingă de demni

rea păcii și a cauzei socialismului, 
poporul chinez de 650 milioane de 
oameni și Armata Populară Chine
ză de Eliberare vor sta întotdeauna 
alături de voi 1

Partidul Muncitoresc Romîn și 
poporul romin este consecvent de
votat marxism-leninismului și a 
adus contribuții importante în lup
ta pentru întărirea unității lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, în lupta împotriva revi
zionismului contemporan și pentru 
apărarea purității marxism-leninis
mului. Guvernul R.P. Romîne pro
movează neabătut o politică exter
nă de pace și a depus mari efor
turi in menținerea păcii în Europa, 
în lumea întreagă și, mai ales în 
regiunea Balcanilor. In lupta po
porului nostru împotriva agresiunii 
imperialismului american, guver
nul și poporul romîn ne-au acordat 
un sprijin puternic. Sîntem profund 
convinși că prietenia dintre po
porul chinez și poporul romîn- ba
zată pe principiul internaționalis
mului proletar, este tare ca grani
tul și nu se va veșteji niciodată.

Propun să toastăm pentru înflo
rirea și prosperitatea R.P. Romîne; 
pentru prietenia frățească și de 
nezdruncinat dintre popoarele și 
armatele R.P. Chineze și R.P. Ro
mîne; .pentru marea unitate a la
gărului socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică; pentru sănătatea 
tovarășilor din conducerea Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej; 
pentru sănătatea președintelui Con
siliului de Miniștri, tovarășul Ghivu 
Stoica ; pentru sănătatea tovarășu
lui ministru Leontin Sălăjan și a 
tuturor tovarășilor din Forțele Ar
mate Populare Romîne: 
pace în întreaga lume I

pentru

Cuvintarea 
tovarășului general-colonel 

Leontin Sălăjan
Poporul romîn, militarii Forțelor 

noastre Armate au bucuria de a 
fi găzduit timp de 5 zile prieteni 
dragi : delegația militară a R. P. 
Chineze, în frunte ou tovarășul 
Pin De-huai.

Caldele manifestații ale oameni
lor muncii, bucuria cu care au fost 
primiți stimați i noștri oaspeți în 
orașe, sate șî unități militare ex
primă cu putere trăinicia legături
lor care unesc popoarele romîn și 

tatea lor umană, cucerită prin 
construirea vieții noi.

Colectivistul llie Popescu creș
te din paginile povestirii ca un 
om cu frumoase trăsături morale, 
ca un om caracteristic vieții 
noastre de azi. Asemenea lui 
sînt și locotenentul de miliție 
Enache Tudor din nuvela „Dra
cul din strada Merișor", și în
vățătoarea Zenovia Gheorghiu, 
din nuvela „O zi din cele multe". 
Aceștia sînt purtătorii unor bo
gate și minunate trăsături de 
caracter, sînt oameni noi ai 
vieții noastre socialiste, purtînd 
cu cinste denumirea de om.

Portretele din schițele și nu
velele lui Viniciu Gafița reies 
din acțiune, din evoluția fapte
lor și a situațiilor. Personajele se 
autodefinesc prin însăși compor
tarea lor, nu prin comentariile 
exterioare ale scriitorului. De 
aceea schițele și nuvelele din 
acest volum atrag și prin dina
mismul lor, prin naturalețea 
scenelor și episoadelor. Unele 
din ele, cum sînt ,Juji" sau 
.fotografia veche" au însă mai 
puțină substanță, mai puțină in
tensitate, semnificația lor fiind 
estompată.

Viniciu Gafița scrie concis, lim
pede, oprindu-se cu pricepere a- 
supra elementelor esențiale, sem
nificative cu capacitate caracte- 
rizatoare. Portretele umane sînt 
realizate din linii precise, clare, 
în culorii vii, autentice. Prin 
noul său volum, Viniciu Gafița 
și-a dovedit încă odată posibili
tățile creatoare, oferindu-ne în 
același timp și o plăcută și in
structivă lectură.

TEODOR VÎRGOLICI 

chinez în lupta pentru aceeași 
cauză nobilă — construirea socia
lismului.

Poporul nostru, harnic construc
tor al vieții noi în R.P. Romînă, 
urmărește cu mult interes munca 
plină de abnegație și avînt patrio
tic a poporului frate chinez pentru 
construirea socialismului și salută 
din toată inima succesele remar
cabile obținute de oamenii muncii 
din țara dumneavoastră în dezvol
tarea economiei și culturii, îmbu
nătățirea continuă a nivelului de 
trai, întărirea capacității de apăra
re a țării.

De multă stimă se buoură în rin
durile poporului romin, Armata 
Populară Chineză de Eliberare, 
crescută și educată de Partidul 
Comunist Chinez, armată care a 
dobîndit mari merite în fața po
porului său prin zdrobirea forțe
lor reacționare ciankaișiste și iz
gonirea imperialiștilor străini de 
pe întreg teritoriul Chinei conti
nentale, armată glorioasă care a- 
pără cu vigilență orinduirea nouă 
democrat-populară, viața și munca 
pașnică a poporului chinez de 650 
de milioane de oameni.

Dezvoltarea relațiilor frățești 
dintre popoarele noastre contribuie 
la întărirea invincibilului lagăr al 
socialismului în fruntea căruia se 
află măreața patrie a constructo
rilor comunismului — Uniunea 
Sovietică.

Republica Populară Chineză se 
bucură de un prestigiu tot —1 
mare în viața internațională 
torită promovării politicii de 
coexistență pașnică între popoare 
și state, de slăbire a încordării 
internaționale și menținere a 
păcii în Asia și în lumea întreagă.

Ne exprimăm convingerea că 
eforturile susținute ale Uniunii 
Sovietice, ale celorlalte țări so
cialiste, ale tuturor forțelor iubi
toare de pace vor face să progre
seze spiritul înțelegerii, vor li
mita și infringe politica „războiu
lui rece", vor asigura omenirii o 
pace trainică.

Poporul romîn, care duce o po
litică de pace și colaborare intre 
popoare și state, este hotărît să-și 
aducă și în viitor aportul său la 
cauza menținerii păcii in lume.

Ridic paharul pentru noi suc
cese ale poporului chinez construc
tor eroic al socialismului; pen
tru Partidul Comunist Chinez; 
pentru scumpii noștri! tovarăși 
Mao Țze-dun, Liu Ș-ao-ți, Ciu En- 
lai; pentru Armata Populară Chi
neză de Eliberare și militarii ei; 
pentru prietenia romîno-chineză; 
pentru pace intre popoare ;

In sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe mareșal, în sănătatea 
dumneavoastră dragi oaspeți.

mai 
da-

Și totuși, se
(Urmare din pag, l-a)

talpă. Gheorghe Pană, Muja Nico- 
lae și alții s-au comportat ca ade- 
vărați gospodari. Dar ochiul vigi
lent al tinerilor a descoperit că 
lucrurile nu stau chiar așa, pe 
roze, că se mai face încă risipă de 
piele.

O mare atenție au acordat-o ti
nerii lucrurilor așa zise mărunte. 
S-a dat bătălia pentru economisi
rea fiecărui cui, fiecărui gram de 
pap, ego sau fiecare centimetru de 
pînză.

După o săptămînă de muncă a 
acestui colectiv, comitetul U.T.M. a 
organizat o nouă adunare generală 
U.T.M. deschisă. Aceasta a consti
tuit un prilej de discuții și de pro
puneri pentru obținerea unui avînt 
general al mișcării pentru reduce
rea consumurilor specifice. Tinerii 
au arătat că posibilități pentru 
reducerea consumurilor specifice e- 
xistă la fiecare loc de muncă.

— Dacă am avea grijă de fie
care tex — au spus tinerii — lu
nar am putea ecoiRjmisi 20 kg., te
xuri, cu care am putea confecționa 
mii de perechi de bocanci în plus. 
Alți tineri au vorbit despre posi
bilitățile de a economisi ața.

— Capetele ațelor de la cusut 
doppel sînt prea mari. Nimeni nu 
s a sezisat. Dacă le-am micșora 
numai cu 2 cm. am economisi lu
nar ață cu care am putea lucra 
în plus 100 de perechi bocanci.

— O mașină bine îngrijită ne

Vizita tovarășului Toi En Bhen 
la școala „Kim Ir Sen" 

din Tîrgoviște
Tovarăși! Țoi En Ghen, preșe- coreean. Qatorită dragostei șî 

dintele Prezidiului Adunării Popu- grijii cu rare poporul frate romîn 
l-are Supreme a R.P.D. Coreene; și înconjoară pe orfanii noștri de 
persoanele care îl însoțesc au vi. război, pe copiii patrioțHoc căzuți 
zitat vineri școala ,,Kim Ir Sen” - in lupta, ca pe pr<U>riii săi copii, 
Tirgoviște. aceștia trăiesc fără .șă cunoască

La intrarea tn școală oaspeții au lipsuri, cresc sănătoși și voioși, 
fost întimpijiați de tovarășii Du- Mulți dintre ei, absolvind școala 
mitru Balalia, membru al C.C. al elementară, au intrat în școlile me- 
P.M.R.. prjm-flecretar al Comitetu- dii tehnice și în institute de învă
lui regional Ploești al P.M.R., țămînt superior unde studiază teh- 
Gheorghe Stan, președintele Corni- nica înaintată. Cunoștințele dobîn. 
tetului executiv al Sfatului popular dite de ei în țara tiv. aduc o con- 
regional, ing. Ștefan Bălan, ad- tribuție de seamă la cauza con
junct al ministrului învâțămînlultii struirii socialismului în țara noas- 
și Culturii, Aura Mesza-roș și Fio- tră.
rica Bagdasar, vicepreședinte ale Permiteți-mi să exprim încă 
Crucii Roșii a R.P. Romîne. odată mulțumirea noastră profun-

Elevii școlii au făcut oaspeților dă Partidului Muncitoresc Romîn, 
o primire emoționantă, manifes- guvernului Republicii Populare 
tând cu entuziasm pentru conducă- Romine și întregului popor romîn 
torii Partidului Muncii din Co- pentru grija părintească pe care 
reea și ai patriei lor. au arătat-o față de orfanii noștri

Tov. Aurel Iordache, președin. și să urez tuturor profesorilor,- 
tele Comitetului executiv al Sfatu- educatorilor și celorlalți lucrători 
lui popular raional, a adresat oas- ai acestei școli succese și mai 
pețitor un cuvînt de bun sosit. mari în munca lor de viitor.

însoțit de conducerea școlii, to- In numele celor decorați tov. 
varășul Țoi En Ghen a vizitat să- Aurelia Papp a mulțumit Prezidiu- 
iile de curs, biblioteca, clubul, ate- lui Adunării Populare Supreme ■ 
lierele, staționarul, dormitoarele Coreene și guvernului R.P.D. Co-- 
școlii. In sala de festivități înal- reene pentru înaltele distincții con
tul oaspete a vorbit celor peste ferite.
500 de elevi coreeni ai școlii ,,Kim ,,In timpul activității noastre, a 
Ir Sen“-Tîrgoviște, despre marile spus ea, ne-am străduit să creăm 
succese obținute de poporul co- o atmosferă plăcută elevilor ce-- 
reean în construirea socialismului, reeni, să suplinim lipsa afecțiunii, 
sub conducerea Partidului Muncii părintești și să stabilim între noi 
din Coreea, în frunte cu tovarășul și copii legături de dragoste și a- 
Kirn Ir Sen, despre viitorul fericit propiere sufletească.
care îi așteaptă la întoarcerea lor Vă asigurăm că și de acum 
în țară, despre necesitatea însu- înainte vom căuta să ne organizăm 
șirii temeinice a cunoștințelor teo- cît mai bine munca noastră didac- 
retice și practice predate în tică pentru ca elevii coreeni din 
școală. țara noastră să primească o pre-

Apoi secretarul Prezidiului Adu. gătire cît mai temeinică și să de- 
nării Populare Supreme a R.P.D. vină cadre de nădejde care să con- 
Coreene, Kan Rian Uk, a dat ci- tribuie din plin la construirea sa
tire Decretului Prezidiului Adu- cialismului în patria lor dragă —b 
nării Populare Supreme a R.P.D. Republica Populară Democrată Go- 
Coreene cu privire la decorarea cu reeană".
ordine și medalii ale R.P.D. Co- In încheierea festivității, elevii 
reene a 22 de educatori, cetățeni coreeni au prezentat un program 
ai R.P. Romîne. artistic alcătuit din coruri și dan-

Felicitînd pe cei decorați, tova- suri populare coreene și romînești. 
rășul Țoi En Ghen a spus printre La despărțire elevii au dăruit to- 
altele ; varășului Țoi En Ghen și persoa-

Prezidiul Adunării Populare Su- nelor care îl însoțesc daruri con. 
preme a R.P.D. Coreene vă înmî- fecționate de ei în timpul orelor 
nează aceste distincții ca semn al de activitate practică.
dragostei și prieteniei poporului (Agerpres)

Intîlnirea dintre tovarășii 
Toi En Ghen și Pîn De-huai

Vineri dimineața a avut loc o 
întîlnire între tovarășul Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene și mareșalul Pîn De-huai, 
conducătorul delegației militare a 
R. P. Chineze, care ne vizitează 
țara.

La întîlnire au participat per-

Conferința 
de la ambasada
Vineri la prînz a avut loc la 

Ambasada R.P.D. Coreene o con
ferință de presă la care au parti
cipat ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine. Ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik, a vorbit despre pla
nurile criminale ale clicii lisînma- 
niste de a strămuta cu forța cetă
țenii din Coreea de Sud în țări din 
America Centrală și din America 
de Sud. A fost citită apoi Decla
rația guvernului R.P.D. Coreene 
în legătură cu această problemă.

La 19 mai a.c., se spune în de
clarația guvernului R.P.D. Coreene, 
clica lisînmanistă a dat publicității 
un așa-numit decret referitor la 
crearea „comitetului pentru stră
mutarea în străinătate" pornind 
astfel pe calea înfăptuirii fățișe a 
planului criminal de „strămutare". 
O nenorocire groaznică planează 
asupra multor cetățeni sudeoreeni.

Declarația demască încercările 
de a prezenta aceste acțiuni cri
minale ale lisînmaniștilor drept 
„măsuri de ajutorare a populației 
sărace" ca urmare a „suprapopu
lării" și subliniază că situația ca
tastrofală în care se află compa- 
trioții sudeoreeni nu este rezulta
tul așa-numitei „suprapopulări", ci 
al sălbaticei politici prădalnice a 
imperialiștilor americani și a clicii 
lisînmaniste, care au dus Coreea 
de Sud la ruină economică com
plectă.mai poate...
ajută să obținem economii mai 
mari — a spus tînăra Elena Bă- 
descu. Dar de multe ori mașinile 
nu sînt bine reparate. Mașina mea 
de egalizat tălpi nu este reparată 
așa cum trebuie. De aceea luna 
trecută mi s-au înapoiat 10 tălpi 
defecte. Din ele am tăiat numere 
mai mici. In felul acesta s-au pier
dut ceva tălpi. Adunarea a cerut 
tinerilor mecanici Andrei Mesescu, 
Dumitru Popa să sprijine mai mult 
acțiunea de economii asigurînd re
parații de bună calitate.

Discuțiile tinerilor s-au referit la 
cele mai multe locuri de muncă.

In cadrul adunării au fost cri
ticați tineri ca Paraschiv Bălășel, 
Constantin Bobîlcă, Constantin 
Comănescu și alții care risipesc 
diferite materiale.

Sfatul tinerilor a durat cîteva. 
ore. La sfîrșit, tinerii au hotărît ca 
pe baza descoperirii și Valorificării 
tuturor posibilităților de reducere 
a consumurilor specifice, angaja
mentul luat pentru acest an pri
vind realizarea de economii să fie 
majorat cu 40.000 lei. Deci, pînă 
la sfîrșitul anului, tineretul va e- 
conomisi prin reducerea consumu
rilor specifice 94.000 lei, ceea ce 
înseamnă o reducere a prețului 
de cost cu 0,30 la sută.

Experiența organizației U.T.M. 
de la fabrica de încălțăminte „11 
Iunie" din Rîmnicul Vîlcea poate 
fi extinsă și generalizată de orga
nizațiile U.T.M. din multe întreprin
deri din țară. 

soaneie care însoțesc pe tovarășul 
Țoi En Ghen, Kim Ben Dik, am
basadorul R.P.D. Coreene la Buțji- _ 
rești, membri ai delegației militira • 
a R.P, Chineze și Van Lu-min, în
sărcinatul cu afaceri ad-interitn al 
R.P. Chineze în București.

(Agerpres), <

de presă
R. P. D. Coreene

Cauza tragicei scindări naționale • 
a poporului coreean, cauza suferin
țelor de neînchipuit ale populației 
din Coreea de Sud, se arată în de
clarație, o constituie ocuparea 
Coreei de Sud de către imperialiștii 
americani. Imperialiștii americani 
trebuie să se retragă de îndată din 
Coreea de Sud. Regimul reacțio
nar al clicii lisînmaniste trebuie 
să fie lichidat, iar Coreea trebuie 
să fie unificată cît mai curînd po
sibil pe cale pașnică de către co
reenii înșiși. Această cale este sin
gurul mijloc de salvare a compa- 
trioților sudeoreeni de nenorocirile 
pe care le suferă astăzi.

Guvernul R.P.D. Coreene, se sub
liniază în declarație, condamnă din 
nou cu hotărire, în numele poporu
lui coreean, aceste uneltiri josnice 
ale clicii lisînmaniste și cere să li
se pună capăt de îndată. Poporul 
coreean nu tolerează ca, sub pre-, 
textul „suprapopulării", compatrio- 
ții lor din Coreea de Sud să fie 
înrobiți forțat capitaliștilor și 
plantatorilor străini.

Guvernul R.P.D. Coreene cere 
din nou cu hotărire să fie trimiși 
de îndată în Coreea de Nord toți 
compatrioții care urmează să fie 
trimiși forțat în străinătate și pro
pune, ca în scopul rezolvării prac
tice a acestei probleme, pe viitiir 
să aibă loc la Panmunjon, sau m 
oricare alt loc tratative între re
prezentanți ai Coreei de Nord și 
Coreei de Sud. Guvernul R.P.D- 
Coreene este gata să ia loc îți 
orice moment la aceeași masă cu 
reprezentanții autorităților sudeo- 
reene.

In încheiere, guvernul R.P.D- 
Coreene iși exprimă convingerea 
că opinia publică mondială vă.: 
condamna uneltirile criminale ale 
imperialiștilor americani și ale 
clicii lisînmaniste în legătură cu- 
așa-nuraita „strămutare" și va spri
jini activ lupta dreaptă, a poporu-' 
lui coreean pentru zădărnicirea 
josnicului plan antipopular al 
clicii lisînmaniste, lupta pentru 
unificarea pașnică a patriei.

In încheiere Ambasadorul R.P.D.c 
Coreene, Kim Ben Dik, a răspuns 
lă întrebările puse de ziariști. ,

(Agerpres)
--- «—_

INFORMAȚII
Vineri a sosit în Capitală o de

legație de tineri muncitori petro:. 
liști din Austria, care la invitația. 
Comitetului Central al U.T.M., va 
face o vizită de 10 zile în țara 
noastră pentru a cunoaște viața și 
activitatea organizației Uniunii Ți-; 
neretului Muncitor și a tineretului 
din R. P. Romină.

* rJoi seara s-a înapoiat în patr.îț. 
delegația Comitetului Central ăl, 
U.T.M. compusă din Florea Rista- 
che membru al Biroului C.C. al 
U.T.M. și prirn-secretar al Comite1, 
tului regional U.T.M. Ploești și 
Alice Fetcu șef adjunct al Secției 
Relații cu Străinătatea a C.C. al 
U.T.M., care a participat la lucrăm 
rile celui de al Vț-lea Parlament 
al Tineretului Liber German,



Uniunea Sovietică se pronunță 

pentru încetarea cît mai grabnică
Lucrările Congresului 
scriitorilor sovietici

Problema cea mai importantă - 
încheierea Tratatului de pace 

cu Germania
Conferința de la Geneva a miniștrilor de Externe

GENEVA 22 (Agerpres).
Ședința din 22 mai, cea de-a 

10-a la număr, a conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe, care 
s-a desfășurat sub președinția lui 
A. A. Gromîko, a început cu dis
cursul lui Chr. Herter.

Secretarul de stat al S.U.A. a 
declarat că vrea sa se ocupe din 
nou de prevederile „planului de 
pace" occidental care se referă la 
j.Toblemels securității. El și-a ex
plicat intenția pretextind că în cu. 
vîntarile sale ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. ar fi declarat 
ca ridicarea la conferință a pro- 
blemebr concrete ale securității 
„creează obstacole", deși in reali
tate delegația U.R.S.S. s-a decla
rat dispusă să examineze în mod 
separat într-o ordine corespunză
toare orice propuneri rezonabile în 
vederea întăririi securității în Eu
ropa, inclusiv și unele propuneri 
fâcînd parte din planul occidental, 
•dar a obiectat împotriva punerii 
problemei securității europene in 
legătură cu problema germană.

Chr. Herter a expus părțile 
„planului global" occidental care 
se referă la problemele asigurării 
securității. Comparînd acest plan 
cu proiectul sovietic de Tratat de 
pace cu Germania, el a afirmat că 
planul occidental are un avantaj 
deoarece el prevede renunțarea la 
fabricarea de arme chimice, bacte
riologice ți nucleare atît în Ger
mania cît și în țările europene a- 
flate la răsărit de Germania, în 
timp ce proiectul sovietic, după 
spusele lui, se limitează numai la 
Germania. Totodată, Herter a oco. 
lit faptul hotărîtor că toate mă
surile propuse de planul occiden
tal în vederea asigurării securi
tății, în general sînt propus: for
mal, întrucît. potriyit acestui plan, 
ele pot fi înfăptuite abia după

----- O-----  

trans- 
a fost 

diploma-

0 zi cu bogată 
activitate diplomatică

GENEVA 22 Trimisul special „A- 
gerpres, C. RADUCANU, 
mile: Ziua de astăzi 
bogată în activitate 
tica. Minisirul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S,, A. A. Gromîko, s-a în- 
tiinit în cursul dimineții cu minis
trul de Externe al Franței, Couve 
de Aturville.

A avut loc de asemenea o întîl- 
nire a adjuncților miniștrilor de 
Externe occidentali la sediul dele
gației franceze, precum și o ședin
ța a celor trei miniștri occidentali 
împreună cu von Brentano, în 
cursul căreia, potrivit agenției 
France Presse, „s-a stabilit tac
tica ce trebuie urmată în zilele ur
mătoare". De asemenea, secretarul 
de stat al S.U.A., Chr. Herter, s-a 
întilnit ulterior cu ministrul Afa
cerilor Externe al Marii Britanii, 
Selwyn LIoyd.

Se anunță că ministrul britanic 
va pleca în aceste zile la Londra 
unde va prezenta premierului 
Alacmillan o dare de seamă asupra 
mersului lucrărilor. Șr ministrul 
vestgerman Brentano va lipsi de 
la Geneva. El pleacă la Bonn și va 
avea întrevederi cu cancelarul 
Adenauer, iar luni va lua cuvîn
tul în comisia pentru Afacerile 
Externe a Bundestagului.

obiectivele puterilor 
Couve de AlurviHe

formarea unui guvern al întregii 
Germanii.

Se știe că, analizînd „planul 
global" occidental, delegația 
U.R.S.S. a și arătat că o aseme
nea legare a problemelor securi
tății îmr-un singur „pachet" îm
preună cu alte probleme complexe 
tace numai jocul acelora care se 
străduiesc de fapt să impied.ee în
făptuirea oricăror măsuri pentru 
îmărirea securității.

In discursul sau de vineri Chr. 
Herter nu a fost în stare să for
muleze vreun argument convingă
tor de natură să infirme într-o cît 
de mică măsură, critica sovietică 
la adresa planului occidental. El 
s-a mărginit să declare din nou 
că înainte de reunificarea Germa
niei ar fi „greu să se aștepte 
chiar și într-o mică măsură asi
gurarea păcii și securității in Eu
ropa".

Couve de Murville, care a îuat 
apoi cuvîntul, urrnînd exemplul lui 
Chr. Herter. s-a îndeletnicit de 
asemenea cu popularizarea „avan
tajelor" „pachetului" occidental. 
Aidoma lui Herter el a subliniat 
în fel și chip că n’ci o problemă 
nu poate fi soluționată aiîta timp 
cît Germania nu va fi reunificată 
în conformitate cu planurile și 

occidentale, 
a trecut sub 

tăcere problema proiectului de Tra
tat de pace cu Germania, deși nu
mai prin încheierea unui traiat de 
pace se poate ajunge la reglemen
tarea problemei germane și asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa.

In succinta sa cuvînfare, A. A. 
Gromîko a subliniat din nou ma
rea importanță pe care guvernul 
sovietic o acordă problemei Tra
tatului de pace cu Germania care 
se examinează la actuala confe
rință în conformitate cu înțelege
rea la care s-a ajuns intre gu
vernele marilor puteri.

Delegația sovietică, a spus el, 
consideră că în prezent, de cea 
mai mare utilitate poate fi discu
tarea problemelor concrete privind 
tratatul de pace. Pe această cale 
vom atinge cel mai bine țelul cu 
care, se pare, toți sint de acord, 
concentrindu-ne atenția asupra a 
ceea ce ne poate uni și poate con
stitui o bază pentru apropierea 
pozițiilor noastre și nu asupra a 
ceea ce ne dezbină. Considerăm 
că partea utilă a acestui mod de 
abordare a problemei constă in a- 
ceea că IN CADRUL DISCUTĂ
RII 
IN 
TE 
TA
ȘI ASUPRA UNOR PROBLEME 
MAI LARGI DECIT ACELEA 
CARE CONSTITUIE OBIECTUL 
UNOR ARTICOLE • SEPARATE 
DIN TRATAT.

Subliniind că în timpul discu
tării proiectului sovietic al Trata
tului de pace cu Germania la șe
dințele anterioare, unele delegații 
au fost nelămurite în privința di
feritelor principii din acest pro
iect, A. A. Gromîko a spus:

„Delegația Republicii Federale 
Germane și-a exprimat îngrijora
rea că proiectul sovietic al Trata, 
tutui de pace conține principii în 
virtutea cărora R.F. Germană va 
trebui să iasă din uniunile econo
mice la care participă în prezent. 
Noi am mai avut prilejul să a- 
rătăm că o astfel de concluzie nu

ARTICOLELOR CUPRINSE 
TRATATUL DE PACE, POA- 
IE$I LA IVEALA O ANUMI- 
INȚELEGERE RECIPROCA

ai se întemeiază pe nimic. Pentru 
elucida aceasta problemă, delega-

I ția sovietică face propunerea con- 
i cretă ca în proiectul Tratatului
• de pace să fie introdus un nou
■ articol, astfel formulat:

„Prezentul Tratat nu afectează
• drepturile și obligațiile Germa- 
' niei, decurgind din participarea
■ R. D. Germane și R. F. Germane 
1 la alianțele și organizațiile eco

nomice internaționale, inclusiv 
cele create pe bază regională, in 
problema apartenenței Germaniei 
unificate la astfel de alianțe sau 
organizații trebuie să hotărască 
organele competente pe întreaga 
Germanie, iar puterile aliate și 
ur.ite vor recunoaște la 
această hotărîre".

A. A. Gromîko și-a 
speranța că partenerii 
la tratative vor examina 
biectivltatea cuvenită această pro- 

’ punere.
Cînd șeful delegației sovietice 

și-a încheiat cuvîntarea, S. Lloyd 
a declarat că nu ar fi „utilă" dis
cutarea în momentul de față a 
unor articole din proiectul Tra
tatului de pace, deși, după cum 
se știe, acest proiect este supus 
conferinței spre examinare con
form înțelegerii dintre guvernele 
țărilor participante la conferință. 
El a afirmat, că în primul rînd 
ar fi necesar să fie examinate di
feritele condiții pentru reunifica- 
rea Germaniei, iar abia după a- 

. ceea să se treacă la studierea tra
tatului de pace, care, a declarat 
el, se află „la sfîrșitul acestui 
proces de muncă".

Cu aceasta ședința a luat sfîr- 
șit. Participanții la conferință au 
căzut de acord să se întrunească 
într-o nouă ședință luni 25 mai.

rîndul lor

exprimat
U.R.S.S.

CU 0-

Polonia și Cehoslovacia 
trebuie sâ participe 

la Conferința de la Geneva
GENEVA 22 (Agerpres).

TASS transmite : In seara zilei de 
22 mai la Casa Presei din Gene
va a avut loc o conferință de presă 
n delegației sovietice, în cadrul că
reia un purtător de cuvînt al de
legației a făcut următoarea de
clarație :

După cum se știe, încă în schim
bul de note cu guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței referitoare la 
convocarea Conferinței de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne, guvernul sovietic a ridicat 
problema participării la această 
conferință a Republicii Populare 
Polone și a Republicii Ceho
slovace, pornind de la interesul 
direct al acestor țări în soluțio
narea problemelor puse in discu
ția conferinței, ca state vecine cu 
Germania care au devenit primele 
victime ale agresiunii hitleriste. 
Guvernele puterilor occidentale 
au considerat că este legitim și 
justificat interesul pe care il ma
nifestă aceste țări față de unele 
probleme ce vor fi discutate la 
conferință, dar au preconizat exa
minarea chiar la conferință a po
sibilității participării acestor țări 
și a altora.

Chiar de la începutul conferin
ței, în cadrul tratativelor cu de
legațiile S.U-A., Angliei și Fran-

a experiențelor nucleare

al U.R.S.S. La 22 mai, 
oamenilor de știință din 

conferința 
delegației 
oamenilor 
dat citire 
lui N. S.

A1OSCOVA 22 (Agerpres). —- 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la 20 mai mem
brii delegației Federației mon
diale a oamenilor de știință au 
fost primiți de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. La 22 mai, la 
Casa
Moscova a avut loc 
de presă a membrilor 
Federației mondiale a 
de știință la care s-a 
memorandumului remis 
Hrușciov de membrii delegației și 
au fost făcute cunoscute răspun
surile lui N. S. Hrușciov la în
trebările puse de membrii dele
gației în cursul întîlnirii.

Am fi foarte bucuroși, a decla
rat N. S. Hrușciov, dacă pînă la 
sfîrșitul acestui an s-ar reuși să 
se ajungă la un acord la Geneva 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare.

Prof. P. Biquard (Franța) a fă
cut cunoscut că N. S. Hrușciov 
a subliniat că nu vede nici un 
fel de piedici în calea încheierii 
grabnice a unui acord cu privire 
la. încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. După cum a ară
tat prof. Biquard, N. S. Hrușciov 
a declarat că problema număru
lui și componenței posturilor de 
control nu prezintă mari dificul
tăți și că nu este necesar un 
mare număr de călătorii de in
specție. In instituirea controlului 
asupra respectării acordului, a 
declarat N. S. Hrușciov, poate fi 
folosită cu succes metoda cerce
tării selective, care este folosită 
pe larg în diferite domenii ale 
științei și permite să se tragă 
concluzii juste cu privire la ca
racterul întregului fenomen.

La conferința de presă s-a a- 
nunțat de asemenea că N. S. 
Hrușciov a declarat membrilor 
delegației că Uniunea Sovietică 
nu sprijină propunerea cu privire 
la efectuarea exploziilor experi
mentale la o altitudine de peste 
50 km. El a declarat că el 

sti-

SUCCESUL CONFE-

POPOARELE POLO-

— ței, precum și la ședințele confe
rinței din 12 și 13 mai, delegația 
sovietică a propus ca problema 
participării Poloniei și Ceho
slovaciei la Conferința miniștrilor 
să fie rezolvată în mod pozitiv. 

In ultimele săptămini, cînd. la 
conferință a început discutarea 
problemei Tratatului de pace cu 
Germania, în cursul tratativelor cu 
delegațiile puterilor occidentale 
delegația sovietică a propus din 
din nou insistent să fie rezolvată 
problema participării cu drepturi 
depline a Poloniei și Cehoslova
ciei la conferință. Fără a aduce în 
fond nici un argument convingă
tor și fără a propune ceva la rîn
dul lor, delegațiile S.U.A., Angliei 
și Franței continuă deocamdată să 
se mențină în refuzul lor de a re
zolva în prezent această problemă. 

DELEGAȚIA SOVIETICA CON
SIDERA NECESAR SA DECLA
RE CA TERGIVERSAREA PE 
VIITOR A REZOLVĂRII ACES
TEI PROBLEME IMPORTANTE 
PENTRU
NIEI ȘI CEHOSLOVACIEI ȘI 
PENTRU --------------
RINȚEI, NU POATE FI JUSTI
FICATA CU NIMIC. DELEGAȚIA 
SOVIETICA SPERĂ CA ÎN ZI
LELE URMĂTOARE EA VA FI 
REZOLVATA ÎN MOD POZITIV,

a auzit încă să se fi dovedit din 
punct de vedere științific securita
tea exploziilor la această înălți
me și imposibilitatea căderii pe 
pămint a rezidurilor radioactive.

Dr. E. Burhop a făcut cunoscut 
că N. S. Hrușciov, răspunzind 
la o întrebare pe care acesta i-a 
pus-o, a remarcat că ar fi foarte 
util ca oamenii de știință ameri
cani și sovietici să colaboreze in 
construirea unor aparate mai per
fecționate pentru detectarea explo
ziilor.

La conferința de presă s-a a- 
nunțat de asemenea că la între
barea prof. A. Lacassagne (Fran
ța) dacă există vreo justificare 
pentru continuarea exploziilor ex
perimentale, N. S. Hrușciov a răs
puns că Uniunea Sovietică nu 
consideră justificate nici un fel de 
explozii nucleare.

Oamenii de știință au comuni
cat că N. S. Hrușciov a constatat 
cu regret că unele cercuri din Oc
cident nu manifestă interes pentru 
a explica opiniei publice largi ma
rea primejdie pe care o reprezin
tă experiențele nucleare. Fără a 
avea suficiente motive, ele caută 
să minimalizeze acest pericol. 
N. S. Hrușciov a subliniat rolul 
important pe care il pot avea oa
menii de știință din diferite țări în 
explicarea acestei primejdii și în 
demascarea afirmațiilor false ale 
adversarilor interzicerii experiențe
lor.

Pentru noi a fost o mare cinste 
că delegația noastră a fost primită 
de N. S. Hrușciov, a declarat 
prof. C. Powell, președintele Fe
derației mondiale a oamenilor de 
știință. Am fi bucuroși dacă șefii 
guvernelor celorlalte state ne-ar 
primi tot așa cum ne-a primit 
N. S. Hrușciov.

In memorandumul pe care de
legația l-a înmînat lui N. S. 
Hrușciov și căruia i s-a dat citire 
la conferința de presă, se exprimă 
îngrijorarea în legătură cu perico
lul grav care decurge din cursa 
înarmărilor și din continuarea ex
periențelor cu arma nucleară.

Cheiul celui mai mare șantier naval cehoslovac de la Komarno „Slo* 
ycnske Lodenice". In ultimii ani, șantierul și-a mărit neîncetat

ÎHfc . producția, ț
O declarație semnificativa 

a lui Montgomery

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 mai În 
Alarele Palat al Kremlinului au 
continuat lucrările celui de-al 
Ill-lea Congres al Scriitorilor din 
U.R.S.S. La ședința de dimineață, 
prezidată de M. Tursun-Zade<, a 
continuat discuția asupra rapoar
telor privind sarcinile literaturii 
sovietice în construcția comunistă 
și introducerea unor modificări in 
statutul U.S-S.

Vs. Ivanov a vorbit despre 
măiestria scriitorului. Marea aten
ție care se dă îmbunătățirii cali
tății cărților, a spus el, se explică 
în primul rînd prin sarcinile înalte 
pe care le-au pus în fața poporu
lui partidul și guvernul sovietic.

1. Stnolicl (R-S.S. Ucraineană) 
a recomandat in cuvîntarea sa să 
se aprobe raportul cu privire la 
introducerea unor modificări in 
statutul Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S. prezentat spre discutare 
prezentului congres.

Vorbind despre sarcina educării 
tinerilor scriitori care este o pro
blemă de mare importanță, vor
bitorul a subliniat necesitatea de 
a schimba metodele de lucru în 
această privință. Tinerii scriitori, 
a spus el, trebuie să intre în viața 
literară cu biografia unui munci
tor, a unui ostaș, a unui explora
tor, a unui inventator și să 
vețe arta literară fără a ieși 
producție.

în- 
din

.MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Ședința din seara zilei de 21 mai, 
a Congresului scriitorilor sovie
tici, s-a desfășurat sub președin
ția lui V. Luks. A luat cuvîntul 
B. Riurikov (R.S.F.S.R.). El ă 
vorbit despre colaborarea tot mai 
strînsă a scriitorilor din țările 
socialiste. Aceasta a spus el, im
pune scrisorilor din Uniunea So
vietică o răspundere deosebită, 
deoarece experiența noastră ajută 
prietenilor, iar lipsurile, greșelile, 
omisiunilei noastre îi împiedică 
să-și atingă scopurile. Vorbitorul 
a criticat unele teze tratate într-un 
articol publicat în „Literaturnaia

Gazeta", sub semnătura lui K. 
Paustovski, în care autorul caută 
să minimalizeze importanța teme
lor actuale, substituindu-le noțiu
nea de „literatură bună". Astfel, 
arată vorbitorul, K- Paustovski, 
subapreciază problema oglindirii 
vieții contemporane, a contempo
ranilor noștri în literatură. Enci
clopedia vieții sovietice, a spus el, 
nu poate fi înlocuită printr-un ro
man istoric despre viața din .se
colele XV111-X1X. Riurikov a acor
dat q deosebită atenție criticii 
care tfebuie să-și îndrepte și de 
acum înainte ascuțișul împotriva 
tuturor adversarilor revizioniști ai 
literaturii „socialiste, împotriva 
scolasticii și a dogmatismului.

Relerindu-se la educarea tine
rilor scriitorii începători în ale 
scrisului, A. Tvaraovski averti
zează tineretul împotr.va atracției 
simpliste față de viața „ușoara" 
de scriitor. Pentru a deveni scrii
tor este nevoie de ani și ani de 
muncă grea, uneori istovitoarei El 
a subliniat că fără o chemare 
lăuntr.că, profunda, pentru creație PARTIDULUI, 1 
este mai bine să nu te apuci de FAȚA DE POPOR, 
nici o activitate literară.

In ședința de seară a congresu
lui au mai luat cuvîntul R. Gam
zatov (Daghestan), A. Sofronov, 
D. Granin, L. -Sobolev (R.S.F.S.R.), 
P. Huzangai (R.S.S-A. Ciuvașă), 
cunoscutul scriitor turc N. Hikmet, 
M. Vikramasinghe (Ceylon), Mi
hai Beniuc (Republica Populară 
Romîpă), A. Pen (Israel), Dang 
Thai Mai (Vietnam), lubaar Aiuu 
(Indonezia).

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS- transmite: La 22 mai, la 
Moscova au continuat lucrările 
celui de-al Ill-lea Congres 
scriitorilor sovietici. Ședința de 
dimineață a fost prezidată 
Berda Kerbabaev (Turkmenia).

Leonid Novicenko, scriitor 
ucrainean, luînd cuvîntul, s-a ocu
pat de unele probleme ale metodei 
realismului socialist.

Aleksandr Dîmșiț, critic și teo
retician literar din Leningrad,' a 
criticat în cuvîntarea șa pe acei 
reprezentanți ai revizionismului 
din Occident care afirmă că lite
ratura realismului socialist excludă 
prezentarea 'multilaterală a vieții 
spirituale a omului, analiza psi
hologică profundă, descrierea amă
nunțită a felului de viață. Alek
sandr Dîmșiț a subliniat că în
treagă dezvoltare a literaturii so
vietice'arată caracterul fals al 
acestor născociri ale revizioniști
lor. El a subliniat că realismul 
socialist nu exclude, ci dimpo
trivă oferă perspectivă cercetărilor 
creatoare, unei abordări profund 
personale a vieții, este caracteris
tic prin bogăția formelor și a 
lulr.1.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
TASS transmite: In cadrul

al

de

Expoziție romînească de gravuri 
la Riga

RIGA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : In cadrul Săp- 
tăminii culturii romînești la 
Muzeul de artă letonă și rusă 
s-a deschis o expoziție de graiuri 
ale cunoscutului artist romin Gy. 
Szabo Bela, care se bucură de un 
mare succes. Sini prezentate peste 
120 de gravuri in lemh și ilustra
ții pentru cărți.

Gy. Szabo Bela este un mare 
maestru al graficii, a declarat cu- 
născutul artist leton Alexandr 
lunker. Operele lui pot fi consi- 

dinței din dimineața zilei de 22 
mai a Congresului scriitor.lor, 
poetul Nikolai Tihonov a dat ci
tire mesajului de salut al C. C. 
al P.C.U.S. adresat congresului.

In mesajul de salut se arată că 
în prezent, cînd Uniunea Sovietică 
a pășit în perioada construcției 
desfășurate a comunismului, cmd 
visele omenirii devin realitate, 
creșta nemăsurat rolul educativ al 
literaturii sovietice. Ea trebuie aii 
oglindească just și clar măreața 
cauză a poporului, să educe po
porul în spirit comunist, să să
dească în el înalte calități mo
rale.

C.G. al P.C.U.S. , subliniază în 
mesajul său că VIAȚA A DE
MONSTRAT RODNICIA Șl FER
MITATEA PRINCIPIILOR CREA
TOARE ALE REALISMULUI SO
CIALIST, CA IN LUPTA ÎMPO
TRIVA UNELTIRILOR REVIZIO
NIȘTILOR SCRIITORII SOVIE
TICI AU DAT DOVADA DE MA
TURITATE IDEOLOGICA, FER
MITATE, COEZIUNE IN JURUL ------------------ DEVOTAMENr

In literatura sovietică, se spuns 
în mesajul C. C. al P.C-U.S., ca
pătă o importanță tot mai mare 
tema nobilă a internaționalismu
lui, a prieteniei frățești, a întăririi 
lagărului socialist, tema luptei 
împotriva primejdiei războiului, 
pentru pace. Scriitorii sovietici 
trebu.e să întărească și pe viitor 
prietenia, colaborarea cu toți 
scriitorii progresiști din lume.

l-n încheierea ședinței de dimi
neață a rostit o cuvintare N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In cuvîntarea rostită, N. S- 
Hrușciov a analizat importanța și 
rolul literaturii în viața Țării So
vietice care a • pășit în perioada 
construcției desfășurate a comu
nismului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
partidul comunist și poporul 
vietic apreciază mult munca 
ținută și foarte importantă

inaită a 
arătat 

po-

că 
so- 

sus- 
pen- 

tru țară pe care o depun oamenii 
de artă și literatură. Ei au făcut 
și continuă să facă mult, dar fap
tele poporului sovietic sînt atît de 
grandioase incit chiar dacă s-ar 
tace de zeci de ori mai mult, nici 
atunci nu s-ar putea oglindi m 
toată plenitudinea amploarea mun
cii eroice a oamenilor sovietici.

Chemarea cea mai i 
scriitorului sovietic, a 
N. S. Hrușciov, este slujirea 
porului său.

N. S. Hrușciov a chemat 
scriitori să dea dovadă de 
multă Înflăcărare in creația

Vorbitorul a spus ,că poporul 
sovietic desfășoară pe un front 
larg ofensiva împotriva a tot ce 
împiedică înaintarea sa spre co
munism. Și ip această ofensivă 
literaturii îi aparține unul din 
primele locuri de cinste.

Pe 
mai 
lor.

derate clasice — atît de magistral 
o 

Nume- 
spus 
din 
ro-

sînt executate. El realizează 
expresivitate neobișnuită, 
roși graficieni ai noștri, a 
Alexandr lunker, pot învăță 
măiestria cunoscutului artist 
min.

Expoziția de lucrări ale lui Gy. 
Szabo Bela a stirnit un mare in
teres în rindurile oamenilor mun
cii din capitala Letoniei. Ea a 
fost vizitată de mii de cetățeni din 
Riga,

Cu cîteva ore înainte ca la Ge
neva să înceapă tratativele la 
nivelul miniștrilor de externe, în 
presa occidentală se putea auzi 
un cor sumbru. Erau falși proo
roci ce înmormîntsu conferința 
în ajunul deschiderii ei. Ei presu
puneau pe cele mai diferite tonuri 
că problema reprezentării germa
ne la Geneva nu va putea fi re
zolvată in nici un fel și ca atare 
conferința va eșua din- primul 
moment. Cîteva ore mai tîrziu, 
bocitoarele au amuțit. Cele patru 
mari puteri au soluționat chesti
unea prezenței germane recuno- 
scind dreptul celor două state 
germane de a participa cu un 
statut egal. In sala conferinței 
din Palatul Națiunilor, alături de 
miniștrii celor patru puteri, au 
luat loc reprezentanții Repu
blicii Democrate Germane și ai 
Republicii Federale Germane.

Faptul acesta depășește cadrul 
obișnuit al unor probleme de pro
cedură. Prezența delegației Repu
blicii Democrate Germane la Con
ferința de la Geneva, cuvîntarea 
rostită de Lothar Bolz în cadrul 
acesteia, au dovedit eșecul defini
tiv al incercărilor occidentale de 
a ignora pe plan internațional 
R.D. Germană. Pe drept cuvînt, 
agenția americană „Associated 
Press" remarca : „NICI O OFI
CIALITATE OCCIDENTALA NU 
AR MAI NEGA ACUM INTRA
REA R.D. GERMANE PE ARE
NA DIPLOMATICA INTERNA
ȚIONALA". E semnificativă în 
privința aceasta, remarca unor 
ziariști apuseni cu privire la „si
multaneitatea surprinzătoare cu 
care Federația industriașilor bri
tanici și agenția, de presă Reuter 
au hotărit deschiderea unor biro
uri in Germania de răsărit".

Trebuie remarcată îri aceiași 
ordine de idei, reacția unor 
cercuri vest-germane față de pre
zența R D. Germane la Geneva. 
Buletinul de presă al P.S.D.G. 
vorbea de „un capitol nou in is
toria postbelică". In ziarul,.Tage- 
spiegel" se putea citi afirmația că* 
„prezența celor două delegații 
germane a adus un element nou

«■I , . . ................

Cele
în Istoricul conferințelor interna
ționale". Ziarul „General Anzei- 
ger" desprindea concluzia că Bo
nn-ul trebuie să renunțe cît mai 
repede 1- încercările de a ignora 
R.D. Germană.

Dar diplomația Bonn-ului este 
tributară „războiului rece". Fap
tul că delegația vest-germană a 
acționat la Geneva împotriva re
prezentării celor două state ger
mane, că ministrul de externe al 
Germaniei occidentale, von Bren
tano, deși se află la Geneva re
fuză să calce în sala conferinței 
și preferă să stea într-o vilă situ
ată nu departe de frontiera fran-

două state germane
obstruc- 

situat din
ceză, a dezvăluit poziția 
ționistă pe care s-au 
capul locului trimișii lui Adena
uer. Citeam, într-o relatare a tri
misului Agerpres la Geneva, des
pre o caricatură pe care o sugera 
un ziarist vest-german : conducă
torul delegației Bonn-ului căutînd 
să împingă masa delegației sale 
cit mai departe de masa rotundă 
la cara se găsesc miniștrii 
externe ai marilor puteri.

Delegația vest-germană a eșu
at în încercările sale de a obține 
„succesul insuccesului" („Ham
burger Morgen Post"), Diploma
ții Bonn-ului cred zadarnic că

de

continuă tratativele pentru a seIn timp ce la Geneva continuă tratativele 
destinde situația internațională, ministrul de război, de la 
Bonn, Strauss, a achiziționat în S.U.A. rachete atomice și 
a înarmat cu ele o unitate a Bundeswehrului care stațio
nează la Giessen.

STRAUSS : Ce dracu, oare nimeni nu spune „intrați" ?
(Din „Junge Welt“)

„roata istoriei ar putea fl frtnată 
măcar pentru un scurt timp prin 
propria opunere". Are perfectă 
dreptate „Neue Rhein Zeitung" 
cînd afirmă că „IN MOMENTUL 
DE FAȚA NIMIC NU ESTE MAI 
NEFERICIT DECIT FELUL IN 
CARE BONN-UL CONTINUA 
SA ÎNOATE ÎMPOTRIVA CU
RENTULUI OPINIEI PUBLICE 
MONDIALE".

La Geneva, trimișii vest-ger- 
mani iau o atitudine agresivă, lim
bajul lor este de o violență pe ca
re o egalează uneori doar Couve 
de Murville, ministrul de externe 
francez, considerat în culisele 
conferinței ca fiind avocatul lui 
Adenauer. Reprezentanții Bonn
ului și-au manifestat o atitudine 
categoric negativă față de propu
nerile sovietice ce tind la norma
lizarea situației din Germania 
prin încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și lichidarea foca
rului de război din Berlinul apu
sean. Ei resping, pe un ton revol
tător, posibilitățile de apropiere 
între punctele de vedere exprima
te în conferință. Iar atunci cînd 
cercuri diplomatice și ziaristice 
au emis presupuneri cu privire la 
unele tentative britanice de con
ciliere, delegații vest-germani nu 
și-au ascuns furia și dezaproba
rea. Numeroși sînt acei comenta
tori apuseni care afirmă că asu
pra propunerilor occidentale și-a 
pus în mare măsură pecetea punc
tul de vedere al lui Adenauer ce 
exprimă maximum de rigiditate 
și inflexibilitate. Revista „Der 
Spiegel‘S din Hamburg dezvăluia 
recent că experții occidentali care 
stabileau planul apusean la Ge
neva au fost întrerupți din lucră
rile lor de 5 ori datorită preten
țiilor continue ale lui Adenauer. 
Are o semnificație deosebită pen
tru înțelegerea consecințelor pe

care le comportă perpetuarea ac
tualei evoluții a Germaniei occi
dentale, faptul că nici măcar la 
Geneva nu au fost camuflate 
tendințele revanșarde, expansio
niste ale Bonn-ului. Lucrul acesta 
s-a întîmplat șt în conferințe de 
presă, și prin intermediul delega
ției de naziști veniți la Geneva 
pentru a expune... cereri terito
riale față de Cehoslovacia și Po
lonia, delegație ce a fost primită 
imediat de von Brentano.

Exponenții Bonn-ului la Gene
va mizează pe divergențele între 
marile puteri. La conferințele de 
presă vest-germane se vorbește 
numai despre ceea ce desparte pe 
participanții la tratative. Nu-i 
Vorba doar de o optică deformată, de 
un pesimism exagerat, ci de ace
eași tactică obstrucționistă pe ca
re am relevat-o și pe care chiar 
și agenția vest-germană D-P.A. 
o caracterizează ca fiind „poziții 
nepopulare".

Poziția pe care se află Bonn-ul 
este aceea a renunțării germanilor 
la dreptul de a hotărî singuri 
soarta lor. Bonn-ul insistă pentru 
permanentizarea ocupației din 
Germania occidentală și refuză 
orice contact între cele două state 
germane. Diplomația vest-germa
nă s-a agățat de „planul-pachet" 
și refuză or.ce altă soluție. Aceas
tă situație nemulțumește chiar și pe 
unele persoane din anturajul ’ lui 
Adenauer. Revista americană „New 
Republic" vorbea de „murmurele 
care se aud chiar în Ministerul 
de Externe de la Bonn împotriva 
atitudinii negative adoptate de 
cancelarul Adenauer". Revista su
bliniază că la Bonn „chiar în 
rîndul cercurilor guvernante, unii 
sînt nemulțumiți de politica imo
bilității diplomatice", politică pro
movată de Adenauer și von Bren
tano.

Confruntarea poziției celor do
uă state germane la Geneva rele
vă că interesele naționale ale 
poporului german sînt exprimate 
doar de Republica Democrată 
Germană. Vorbind la conferință 
ministrul de externe al R.D. Ger
mane, Lothar Bolz a arătat că 
poporul german cere încheierea 
cît mai grabnică a unui tratat de 
pace care să dea întregului popor 
german pace și libertate și să 
împiedice militarismul german de 
a azvîrli Germania într-un nou 
război. ÎNCHEIEREA TRATATU
LUI DE PACE CU GERMANIA 
REPREZINTĂ CALEA CEA MAI 
SCURTA CĂTRE REFACEREA 
UNITĂȚII NAȚIONALE a subli
niat ministrul de externe al R.D. 
Germane.

Delegația R.D. Germane t fă
cut dovada năzuinței de a contri
bui la o reglementare pașnică a 
problemei Berlinului occidental, 
oraș aflat pe teritoriul R.D. Ger
mane, sprijinind propunerea ca 
Berlinul occidental să devină un 
oraș liber demilitarizat. De ase
menea delegația R.D. Germane a 
făcut propuneri pentru contacte cu 
reprezentanții Bonn-ului, pentru 
că germanilor le revine răspunde
rea principală pentru soarta patriei 
lor. Propunerile R.D. Germane n-au 
găsit însă ecou la 
Bonn-ului. . .

Prezența celor două 
mane la Geneva este 
atît pentiu poporul german, cît 
și pentru opinia publică mondi
ală. Pozițiile pe care s-au situat 
cele două delegații germane dez
văluie două atitudini diametral 
opuse în raport eu interesele po
porului german, cu viitorul Ger
maniei și al păcii in Europa, în 
lumea întreagă. Dacă însă atitu- 
d.nea constructivă a Republicii 
Democrate Germane face să 
crească prestigiul ei internațional, 
în schimb comportarea trimișilor 
Bonn-ului demonstrează ridicarea 
spiritului revanșard la rangul de 
politică de stat în Germania oc
cidentală. . t

EUGENII) OBREA

exponenții

state ger- 
instructivă
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I LONDRA 22 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe ținute în 
fața studenților Universității din 
Oxford, feldmareșalul Montgomery 
a cerut ca puterile occidentale să 
accepte următoarele principii în 
domeniul politicii externe: să re
cunoască China comunistă ca o 
putere mondială principală, să 
recunoască faptul că Republica 
Democrată Germană există, să re
cunoască faptul că reunificarea 
întregii Germanii nu poate fi rea
lizată în mod practic în prezent.

Montgomery a spus că accepta
rea acestor trei „factori realiști" 
ar putea duce la o mai bună în
țelegere între Est și Vest.

Noi nu trebuie să frlntim ușa

tn fața oricărei posibilități de co
existență pașnică cu poporul rus, 
dacă acest lucru poate fi realizat 
cu cinste pentru ambele părți", 
a spus el.

„Dacă vom reușit în aceastg în
cercare, a continuat Montgomery, 
vom putea transmite o lume paș
nică copiilor copiilor noștri".

Montgomery a subliniat că este 
„lipsit de logică" din partea pu
terilor occidentale să aștepte ca 
Rusia să consimtă la integrarea 
în N.A.T.O. a unei Germanii Înar
mate cu arma atomică. De aseme
nea Montgomery a calificat drept 
„lipsită de logică" presupunerea 
că guvernul R D.G. nu există și 
că adevăratul guvern al Chinei s-ar 
găsi in... Taivan.

MOSCOVA. - La 22 ntai, Mu
hammed Daud, primul ministru al 
Afganistanului, a plecat cu un 
avion din Moscova spre Kabul — 
via Tașkent. Pe aeroportul Vnu
kovo, șeful guvernului afgan a fost 
condus de Nikita Hrușciov, Anastas 
Mfkoia.n,' Nuritdin Muhitdinov, de 
miniștri ai U.R.S.S., precum și de 
diplomați străini acreditați la Mos
cova. N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Muhammed Daud, primul minis
tru al Afganistanului, au rostit 
cuvîntări.

RIO DE JANEIRO. - Agenția 
France Presse anunță că bilanțul 
total al victimelor ploilor torențiale 
ce s-au abătut în cursul zilei de 20 
mai asupra orașului Rio de Ja
neiro ( se ridică la 22 de mor ți, 4 
dispăruți și 39 de răniți. Peste 40 
de case au fost distruse, iar circu
lația a fost întreruptă de stlncile 
și aluviunile aduse de torentele 
provenite de pe colinele din ime
diata apropiere a capitalei brazi
liene.

NEW YORK. - De o săptămînă 
continuă greva tîmplarilar de la

centrul experimental, de lansare a 
rachetelor de la Gap© Canaveral. 
Greviștii cer mărirea salariilor. Ne
gocierile duse pînă în prezent nu 
au dat nici un rezultat în ciuda in
tervenției mediatorului federal. Gre
va a paralizat lucrările în curs nu 
nutrai la centrul de lansare de la 
Cape Canaveral, dar și la baza 
aeriană de la Patrick, din apro. 
piere.

PRAGA. — In după-amiaza zi'ei 
de 21 mat. în Hradul din Praga a 
avut loc o Intilnire între delega
țiile de partid și guvernamentale 
ale Cehoslovaciei și Bulgariei. De
legația cehoslovacă este condusă 
de Antonin Novotny, orim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Ce
hoslovac șl președintele Republicii 
Cehoslovace, delegația bulgară — 
de Todor Jivkov, prim secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar.

VARȘOVIA. — La 21 mai s-a 
deschis la Varșovia consfătuirea 
pe întreaga Polonie în problemele 
tehnicii rachetelor și astronauticii. 
La lucrările consfătuirii .participă 
aproape 200 de oameni de știință 
din țară.
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