
''■«see Canflrafâ ■;
Regionali '<

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Citiți
pag. Il-a:

Viața culturala
a tineretului

Anul XVI, seria Il-a nr- 3337 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 6 februarie 1960

RECOMANDĂRILE
privind dezvoltarea colaborării între tineretul 

și studenții din țările regiunii Balcanilor
și Mării Adriatice

O contribuție 
importantă 

la asigurarea păcii 
trainice în lume

Ziarele de ieri au publicat 
Comunicatul cu privire 
la Consfătuirea Comitetu

lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, cola
borare și asistență mutuală. 
Consfătuirea, care constituie un 
eveniment de o mare însemnă
tate internațională, a discutat 
cele mai importante probleme ale 
situației internaționale actuale și 
a procedat la un schimb de pă
reri asupra unor importante 
probleme ca dezarmarea gene
rală și totală și încheierea Tra
tatului de pace cu Germania. In 
cadrul Consfătuirii care s-a des
fășurat sub semnul unității fră
țești a țărilor lagărului socialist, 
s-a căzut de acord asupra viitoa
relor acțiuni ce vor fi întreprinse 
pentru consolidarea și dezvolta
rea destinderii încordării inter
naționale care s-a conturat. 
Schimbul de păreri a arătat de
plina unani nitate a participanți- 
lor atît în aprecierea situației 
inter.iaț onale, cît și în ce pri
vește problemele concrete care 
s-au discutat.

In cadrul consfătuirii, Comite
tul Politic Consul ativ a adoptat 
un important document, de o 
mare însemnătate pentru viața 
politici internațională actuală 
— „Declarația statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via". Acest document face o a- 
preciere amplă asupra dezvoltă
rii situației internaționale mai 
cu seamă din ultima vreme, și 
constată că „lumea a intrat 
acum in faza tratativelor în ve
derea reglementării principale
lor probleme internaționale liti
gioase pentru stabilirea unei 
păci trainice**.

Datorită mărețelor realizări 
ale Uniunii Sovietice și in ge
neral datorită avîntului dezvol
tării tuturor țărilor lagărului so
cialist, precum și creșterii con
tinue a rolului internațional al 
țărilor iubitoare de pace din 
Asia, Africa și America Latină 
care s-au eliberat de dependența 
colonială și semi-colonială, ra
portul de forțe în lume se schim
bă tot mai mult în favoarea ce
lor care se pronunță pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru coexistență pașnică între sta
tele cu orînduiri sociale diferite. 
Datorită nivelului pe care l-a 
atins in prezent dezvoltarea ar
melor de exterminare în masă 
și mijloacele de transport în orice 
punct de pe glob, războiul în 
general nu mai poate sluji drept 
mijloc de soluționare a neînțe
legerilor internaționale, iar re
lațiile trebuie întemeiate pe baza 
coexistenței pașnice.

Participanții la consfătuire 
și au exprimat profunda satisfac
ție că întâlnirile și tratativele 
dintre conducătorii de state din

importante

diferite țări din Est și Vest ca
pătă o importanță tot mai mare. 
Se subliniază astfel rolul deose
bit de important pe care l-a ju
cat călătoria istorică a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov în 
S.U.A. și tratativele sale cu D. 
Eisenhower. In urma acestei că
lătorii s a deschis o nouă etapă 
in dezvoltarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. și în rela
țiile internaționale în ansamblu, 
a fost spartă gheața „războiului 
rece". Participanții la consfătui
re și-au exprimat speranța că 
vizitele ce vor avea loc în acest 
an între oamenii de stat din 
Est și Vest vor duce la întări
rea continuă a înțelegerii reci- 
p.oce între state și vor contri
bui la consolidarea păcii în lu
mea întreagă.

Cu toate progresele obținute 
pe calea destinderii încordării 
internaționa.e, participanții la 
consfătuire au apreciat că forțe 
influente din țările occidentale 
continuă să adopte o atitudine 
ostilă păcii. Astfel aceste state 
reinarmează Bundes /ehrul vest- 
german și îl înzestrează cu ar
me rachetă, în timp ce la co
manda acestuia se află foști ge
nerali și ofițeri hitleriști. Se 
produce o înviorare a forțelor 
militariste din Japonia. Con.i- 
njarea cursei Inarmăr.lor de că
tre participanții lj NA.T.O. pre
cum și la S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. arată că dușmanii 
coexistentei pașnice continuă sî 
unekcască. Numai că nici un fel 
de încercări ale adepților „răz
boiului rece" nu pot schimba 
faptul că înțelegerea necesității 
coexistenței pașnice devine în 
zilele noastre factorul determi
nant în dezvoltarea relațiilor in
ternaționale. Datorită faptului 
că raportul de forțe pe arena 
internațională este în favoarea 
forțelor păcii s-au creat condi
ții favorabile realizării scopuri
lor pentru care luptă cu consec
vență și in mod constant statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia: destinderea încordă
rii internațioa»ile și dezvoltarea 
colaborării prietenești intre toaie 
țările.

Un prim loc ocupă în decla
rație problema dezarmării, pro
blema principală a vieții in
ternaționale în zilele noastre 
de soluționarea căreia depinde ex
cluderea deplină a posibilității 
de izbucnire a unui nou război 
pustiitor. Propunerea Uniunii So
vietice făcută în cadrul O.N.U., 
privitor la dezarmarea generală 
și totală, corespunde celor mai 
profunde interese vitale ale o- 
menirii. Astfel se și explică una
nimitatea cu care statele mem-

„Sctnteia tineretului"

Tinerii Bata Lhriu și Kondra'h 
Karoly, de la secte maș'ni de 
calculat a întreprinderi ..Sece-a 
și Ciocanul*4 dn Tg. Mjreș lu
crează la un lot de mașini da 

calculat
------ •------

Intr-o lună 
70.000 kg. fier 
vechi colectat

In întrecerea desfășurată In 
luna ianuarie sub lozinca .JTe- 
c .re utemist sau pionier să pre
dea cite 10 kg fier vechr, orga
nizațiile U.T~M. dm orașeîa și 
satele regiunii Constanța au ob
ținut realizări frumoase. Orga
nizația de bază U.T M. a Trustu
lui de construcții edilitare și hi
drotehnice, bunăoară, a colectat 
și predat în luna trecută mai 
mult de 30.700 kg fier vechi, de- 
pășind'i-și angajamentul luat in 
întrecere.

In această întrecere, organi
zațiile U.T.M. din raza orașului 
Constanța au colectat și predat 
pentru oțelării peste 70.000 kg. 
fier vechi. (Agerpres)
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Tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Dragă tovarășe Gomulka,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite un 
salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.

Poporul polonez, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a Comitetului său Central în frunte cu dv. construiește cu 
succes socialismul și aduce o contribuție importantă la întărirea 
unității și coeziunii lagărului socialist și la consolidarea păcii în 
lumea întreagă.

Vă urăm, dragă tovarășe Gomulka, ani mulți de sănătate și acti
vitate rodnică pentru prosperitatea țării dv., pentru victoria cauzei 
nobile a păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Membrii delegațiilor romîne 
care au participat 

la consfătuirile de la Moscova 
au plecat spre patrie

(Agerpres). — 
părăsit Moscova

MOSCOVA 5 
Vineri seara au 
îndreptîndu-se spre patrie, mem
brii delegațiilor romîne care au 
luat parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, co
laborare și asistență mutuală și 
la Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste ale Eu
ropei cu privire la schimbul de 
experiență in dezvoltarea agri
culturii.

La gara Kiev, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș,

general de armată Leontin Sălă- 
jan, Alexandru Bîrlădeanu, Avram 
Bunaciu, au fost conduși de to
varășul Averki Aristov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., de 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., pre
cum și de funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Apărării și Ministe
rului Agriculturii al U.R.S.S.

Delegația a fost de asemenea 
condusă de Mihail Dalea, amba
sadorul R. P. Romine la Moscova, 
precum și de A. A. Epișev, am

il

In Recomandările privind dez
voltarea colaborării între tinere
tul și studenții din țâ<rile regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
adoptate de participanții la ln- 
tîlnirea de la București, se spune 
printre altele :

Participanții la Intîlnirea tine
retului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice, care a avut loc la Bucu
rești, între 30 ianuarie și 4 fe
bruarie 1960, apreciază impor
tanța lărgirii contactelor și ac
țiunilor comune ale tineretului 
și studenților din țările noastre, 
ale organizațiilor de tineret și 
studenți, ca o contribuție con- 
cretă la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere între popoarele 
noastre, pentru îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre state 
și îndepărtarea dificultăților exi
stente în stabilirea unor contacte 
directe ca o contribuție concretă 
la realizarea unei atmosfere de 
încredere și colaborare.

De aceea, Intîlnirea reco
mandă organizarea cît mai mul
tor acțiuni concrete și lărgirea 
contactelor bilaterale și regio
nale pentru a ușura tinerilor po
sibilitatea de a vizita alte țări, 
de a se cunoaște mai bine între

ei, pentru a mări contribuția ti’ 
neretului și studenților și a or
ganizațiilor lor la transformarea 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice într-o zonă a păcii, de- 
nuclearizată, la îmbunătăț.rea 
climatului internațional în acea
stă parte a lumii și în lumea în
treagă.

Participanții la întîlnire consi
deră utilă dezvoltarea diferitelor 
forme de colaborare bilaterală 
între organizațiile de tineret și 
studențești din regiunea noastră, 
ca de exemplu :

Organizarea de schimburi de 
delegații oficiale, de grupe de 
studiu, de întîlniri pe graniță în
tre tineri, de schimburi de for
mații culturale și artistice, schim
buri de publicații, de articole, de 
materiale informative, schimburi 
sportive și turistice etc.

Printre acțiunile tineretului și 
studenților din zona Balcanilor și 
Mării Adriatice recomandate de 
întîlnire sînt : O întîlnire a tine
rilor țărani la începutul anului 
1961, la Sofia, organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist Di* 
mîtrovist ; o întîlnire a conducă
torilor organizațiilor de copii pe 
tema problemelor de educație, 
la începutul anului 1961, la

basadorul Uniunii Sovietice 
București. Examenele

Pentru îmbunătățirea calității 
și reducerea prețului de cost 
al construcțiilor de locuințe

Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. împreună cu Sfatul 
Popular al Capitalei a organizat 
joi 4 februarie în sela Dinamo, 
o consfătuire pentru analiza ca
lității construcțiilor de locuințe 
executate în anul 1959 și stabili
rea de noi măsuri în vederea înu 
bunătâțirii confortului 
rii prețului de cost- 
tui re au participat 
muncitori, ingineri și
de pe șantierele de construcții de 
locuințe din Capitala, arhitecți 
proiectanți, cercetători, deputați, 
conducători ai unor ministere 
economice și instituții centrale 
de stat, activiști de partid și ai

și reduce-
La consfă- 

numeroși 
tehnicieni

Numeroși tineri de la Uzinele „Mao Jze-dun'* din Capitală ur
mează cursurile de minim tehnic, lată pe cîțiva dintre aceștia 

studiind o schiță tehnică.

organizațiilor obștești pi 
oameni ai muncii care au pri
mit locuințe in blocurile noi con
struite.

La consfătuire au luat parte to
varășii Petre Borili, Nicolae 
Ceaușescu, membri ai Biroului 
Politic >1 C.C. al P.M.R. și Ia- 
noș Fazekaș, secretar al C.C. al 
P.M.R.

Tov. Florian Dânălache. prim* 
aecretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., a deschis lu
crările consfătuirii.

Președintele Sfatului Popular 
al Capitalei, tov. Dumitru Dia- 
conescu. a făcut o prezentare a 
activității în domeniul construc
țiilor de locuințe și social-cultu- 
rale în Capitală.

La discuții au participat nu
meroși oameni ai muncii eare 
locuiesc în noile blocuri, proiec
tanți, arhitecți, constructori, acti
viști de partid și de stat.

în cuvîntul său, tov- D. Diaco- 
nescu a ară,at că, datorită spri
jinului acordat de partid și efor
turilor depuse de muncitorii și 
tehnicienii constructori, în anul 
trecut. Sfatul Popular al Capi
talei a realizat 5.600 de aparta
mente. La acestea se adaugă cele 
1.000 de apartamente ridicate în 
jurul noii săli a Palatului R. P. 
Romîne de Departamentul con
strucțiilor și industriei materiale
lor de construcții. Anul trecut 
au fost date în folosință 380 săli 
noi de clasă, noi laboratoare și 
alte construcții social-cuiturale și 
gospodărești. Au fost obținute 
realizări în privința reducerii 
prețului de cost al locuințelor. 
Un aport deosebit la îmbunătăți
rea activității de construcții l-au 
adus organele și organizațiile de 
partid care au mobilizat pe 
muncitori, proiectanți, tehnicieni 
în vederea ajutorării conduceri
lor șantierelor și trusturilor pen
tru rezolvarea unor probleme 
dificile.

în cuvîntul lor, numeroși oa
meni ai muncii, care locuiesc în

F
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// la lâră frecventă77
Se spune de obicei, ci sesiunea 

de examene incepe cu prima oră 
de curs. Și lucrui este pe deplin 
valabil și pentru invițămintul su
perior Iară frecvența ale cărui 
examene au Început să se desfă
șoare de curind la toate facultă
țile. Studenții de la fara frecven
ță nu merg in fiecare zi la fa
cultate, c doar la cursurile pre
gătitoare. Totuși, învățătura in
cepe și pentru ei in prima zi a 
anului universitar. Profesorul 
este cursul tipărit și asistentul 
este însuși studentul care-și au- 
tcvenfică cunoștințele; în locul 
frecvenței zilnice la ore i se cere 
studentului o condiție esențială: 
perseverență și tenacitate pentru 
ca in fiecare zi să dedice studiu
lui citeva ore, capacitatea de 
a și organiza bine munca în fa
voarea învățăturii. Și cei mai 
multi fac acest lucru. O dove
desc rezultatele la examen...

Deși vacanjâ, culoarele lnstiț 
tutului politehnic din București 
cunosc în zilele acestea atmos- 
iera de examene. Studenții care 
după orele de muncă găsesc 
timpul necesar să-și aplece pri
virea și pe un manual de «Teo
ria mecanismelor-, de „Rezisten
ța mecanismelor*, de „Organe 
de mașini*, dau acum examene. 
Sirrt oameni mai virstnici. cărora 
regimul nostru le-a deschis posi- 
biiități de studiu in invățămlntuț 
superior, sint tineri dornici de 
a-și furălamenta științific expe
riența dobindită lingă mașină 
sau la planșa de desen tehnic 
sau la volanul tractorului. Oa
meni maturi, serioși, căliți in 
muncă, studenții au totuși emo
ție in fata examinatorului: să nu 
se facă de rușine — aceasta-i 
dorința lor...

Pentru utemistul Ghica Nico
lae, electromecanic la sta;ia 
GF.R. Ploești-Triaj, exame
nul de socialism științific este 
primul examen în viața sa de 
muncitor-student. El a învățat 
sîrguincios — și efortul n-a fost 
zadarnic. Primul examen, prima 
notă bună. Acum, Nicolae Gliica 
pregătește cel de al doilea exa
men la chimie, la care dorește să 
se prezinte la fel de bine. Hotă- 
rîrea lui este de a da examenele 
atunci oînd sint programate, pen, 
tru a nu se aglomera in sesiu
nea din vară.

De grija și dragostea cu care 
i-a fost netezită calea spre re
zultatele bune obținute Ia exa
menul de tehnologia chi-

mici, povestește Emil Gavrilă, 
proiectant la l.P.P.C.: ..Era 
in noiembrie anul trecut. 
Ln camion se oprise in fata Șco
lii nr. 1 „1. L. Ca.-agia.e“ din 
Ploești. unde se țineau cursurile 
pregătitoare pentru noi, studenții 
d n localitate care sîntein înscriși 
la invațâmintul fărâ frecvență. 
Camionul era încărcat cu utilaj 
de laborator, manuale și cărți de 
specialitate, trimise pentru noi 
prin grija Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București. 
De atunci. Institutul de petrol, 
gaze și geologie, ne ajută per
manent in pregătirea noastră: 
ne indruma prin profesori de 
-----‘ma.

Nu nu- 
vi-

specialitate, ne trimite 
terial pentru studiu, 
mai o dată am primit 
zita prof, universitar Moise Cu- 
ciuc, de la catedra de matema
tici a institutului, care ne-a ți
nut lecții la cursurile pregătitoa
re. Cursul acesta de pregătire, 
este Intr-un fel, facultatea noas- 
stra ploeșteană*4.

Cei care au folosit cursurile 
de pregătire, culeg acum roadele 
la examen...

Tînărul H. Siman a fost tri
mis la învățătură la Institutul 
politehnic de către Uzinele „Tim
puri Noi*4, unde lucrează. In cei 
trei ani de cînd este student la 
secția fără frecvență a Facultă
ții de mecanică, Siman a obți
nut numai note foarte bune. Des. 
chizînd carnetul său de student 
aflăm că în primul an a obținut 
nota 10 la mecanică și geome
trie analitică. Aceleași note le-a 
obținut în anu-1 II la analiza ma
tematică și la mecanică. .Nici 
acum nu-și dezminte titlul de 
student fruntaș. Siman s-a pre
zentat bine la examenul de ma
tematici superioare, prijna con- 
fruntare din această sesiune. Se
cretul succeselor sale ? Munca 
perseverentă și metodică. ,,în fie
care zi după muncă, rezerv cî- 
teva ore învățăturii** — spunea 
el. Utemistul Siman n-a lipsit 
la nici unul d'n cursurile pregă
titoare ținute de tov. prof, uriiv. 
Dumitru Flondor. Aceasta l-a 
ajutat mult în studiul individual.

...Sînt numai cîțiva din sutele 
de studenți de la fără frecven
ță, care la acest început de se
siune prezintă în fața profesori
lor examinatori și a celor care 
i-au trimis la învățătură, bilan
țul unei perioade de studiu, de 
efort constructiv și creator în ve. 
derea desăvîrșirii lor profesio
nale. Examenele continuă...
i

DESPRE CULORI

Tovarășa Elena Ochea, Inginer în secția țesătorie a întreprin
derii „Tudor Viadimirescu" din Capitală discută adesea cu 
tinerele din secție despre procesul de producție la noile războaie 

de (eect

— Am venii la dvs. pen
tru o problemă foarte seri
oasă, îi spun inginerului Pas
cali Nicolae din Direcția 
bumbacului — Departamentul 
industriei ușoare.

— Văd că aveți o cămașa 
bej adaug după ce mă pof
tește să iau loc. Surprăns de 
întrebare îmi răspunde oare
cum intrigat :

— Da.
— Ce culori de cămașă mai 

purtați.
Un bleu cum aveți și 
observă interlocutorii

gerată de materiale și cămăși 
(zefiruri și poplinuri) în culo
rile bej și bleu.

— Și-acum ajută-ne să ve
dem cine e vinovatul ?

— Problema e intr-adevăr 
serioasă, conchide intr-un tir- 
ziu tovarășul ing. Pascali. Dar 
trebuie să mă gindesc, să mă 
consult si cu alți tovarăși. Și 
după citeva ore de „cercetări 
și consultări**, mi-a răspuns :

— Da ! Am descoperit vi-

are o bază de desfacere) se 
găsesc destule culori. Se poa
te vedea la fața locului, mă 
asigură ea. De vină sînt cei 
de la magazine : nu ne cer 
culori variate I Asta-i. Dacă 
ne-ar cere.,.

— Stați să vedeți. Tovarășii 
de la magazine ne-au spus că 
nu găsesc în baze ceea ce vor 
și le solicită cumpărătorii. 
Adică diverse culori. Am fost 
la fața locului...

Apoi stînjenit, mi-a amin-

— Spuneați că a-ți venit 
pentru o problemă foarte se
rioasă, mi se adresează cu un 
aer oficial dorind parcă să se 
depărteze de subiectul abor
dat. Despre ce e vorba ?

— Despre asta ! Despre 
problema culorilor cămășilor.

— Vorbiți serios ? intervine 
el vădit intrigat.

Atunci ca să-l liniștesc i-am 
explicat de unde a pornit pro
blema. I-am arătat că în urma 
unui raid făcut prin mai 
multe magazine am constatat 
lipsa varietății de culori a 
materialelor pentru cămăși. Și 
încă ceva : o abundență exa-

novatul : „comerțul**. Pe baza 
colecțiilor de mostre pe care 
le prezintă fabricile producă
toare, „comerțul** (A se înțe
lege Direcția generală a co
merțului cu ridicata — De
partamentul comerțului inte
rior) solicită ceea ce vrea... 
Noi facem ce ne cer ei. Așa 
că...

Așa că vinovății să-i căutăm 
acolo. Și iată-ne astfel ia Di
recția Generală a Comerțului 
cu ridicata. Aici am luat le
gătura cu tovarășa inginer 
Manea, șefă de serviciu.

— In bazele noastre de des
facere (fiecare regiune « țarii

Interlocutoarea a rămas în
curcată.

— Atunci nu ei rint de 
vină, săracii.

— Da, desigur că nu. Ei ar 
vinde, că li se cere si alte cu
lori.

— Stați puțin. Am descope
rit vinovății. Fabricile de tex
tile. Nu produc sortimente 
variate și le cerem, tovarășe, 
le cerem ci doar știm și noi 
că e o anomalie în problema 
culorilor cămășilor. Dar nu 
vor să producă ce vrem noi...

Deci fabricile care produc 
aceste materiale (printre care 
fi Bumbacul-Tiimișoara, l.T.

Lugoj, „7 Noiembrie** și 
.JDonca Simo** din București) 
sînt vinovate. Să luăm una 
dintre acestea.

Fabrica „Do nea Simo** pro
duce de ani de zile poplinuri 
și zefiruri. Le-am spus la crea
tori și la cei de la serviciul 
tehnic și al controlului tehnic 
toată istoria pe nerăsuflate. 
M au ascultat și pe măsură 
ce-i puneam in problemă, in 
loc să se crispeze, le venea să 
zîmbească. Asta-i culmea I 
Ești vinovat și rizi. Mi-am 
țiiut calmul pină la sfîrșit :

— Am toate informațiile 
că dvs. nu produceți după 
gustul cumpărătorilor. Că stn- 
teți vinovați e clar : așa că 
v-am... (era să zic prins). Dar 
vreau să aflu cauzele, am în
cheiat eu, grav.

Observ că mi se deschide 
ușa și...

— Vă rugăm să poftiți in 
magazie. E mai bine. Acolo 
avem toate mostrele și putem 
discuta ,1a concret** mi se 
spune. Uit ați-vă.

Și m-am uitat. Aveau 29 
culori de zefiruri și 18 culori 
de poplinuri. Să enumerăm

(Continuare în pag. 3-a)

V. BABUL EA

București, organizată de Uniunea 
Tineretului Muncitor; o întîlnire 
a tinerilor deputați din țările 
balcano-adriatice în apri'lie 1950 
la Atena, la inițiativa deputați- 
lor socialiști italieni și a depu- 
taților greci prezenți la întîlnire; 
o întîlnire regională a reprezen
tanților ziarelor de tineret în mai 
1960, la Belgrad, organizată de 
Tineretul Popular din R.P.F, Iu
goslavia.

Printre activitățile culturale co
mune recomandate de întîlnire 
sînt : un concurs literar pe tema 
solidarității popoarelor și tinere
tului din țările balcano-adriatice 
în lupta împotriva fascismului» 
inițiat de delegația italiană ; 
participarea la festivalul tinere
tului din Cipru, între 7 și 9 iulie 
1960 |a Famagusta ; prezentarea 
succesivă a expoziției cu privire 
la unele aspecte din viața și ac
tivitatea tineretului și studenților 
organizată cu ocazia Intîlnirii, o 
expoziție de desene și lucrări 
executate de copii, la Tirana, în 
noiembrie - decembrie 1960; un 
concurs al tinerilor fotografi 
amatori în octombrie 1960 - la 
Tirana; colaborarea tinerilor cer
cetători din țările balcanice pen
tru redactarea unui studiu mono
grafic asupra eroului grec Rigas 
Fereos; o expoziție de proiecte 
de diplomă ale studenților facul
tăților de arte plastice la Sofia 
la sfîrșitul anului 1960 și a unei 
expoziții de proiecte de diplomă 
ale studenților de la arhitectură 
în 1961 la București.

Printre activitățile comune pri
vind colaborarea în domeniul 
sportului și turismului, Intîlnirea 
a recomandat : organizarea c?a 
competiții sportive ale tinerilor 
sportivi amatori în fiecare an în 
cinstea balcaniadelor, a unei 
ștafete a țărilor balcano-adria
tice, organizarea unor tabere da 
vară ale tineretului și studenților 
din regiunea Balcanilor și a Mă
rii Adriatice în R.P.F. Iugoslavia 
și în Italia la Ravena, a unei 
tabere de vară studențești In 
R, P. Bulgaria în anul 1960.

(Agerpres)

Recent s-au terminat lucrările 
de amenajare și modernizare a 
maternității din Sibiu. In foto
grafie aspect dintrun salon de 

noi născuți,
------•------

In vacanță
La poalele masivului Postava- 

ru, în Poiana Stalin și în caba
nele de pe Cristianu Mare își 
petrec vacanța de iarnă 260 stu- 
denți ai institutelor de învăță- 
mint superior din Capitală.

Pentru studenții din taberele 
organizate în acest loc pitoresc 
se organizează concursuri de 
schi și săniuțe, excursii de orien
tare turistică, jocuri de cabană, 
seri culturale și concursuri 
„Cine știe cîștigă**, proiecții de 
diafilme, s-au amenajat o biblio
tecă, colțuri roșii etc. Studenții 
de la tabei*ele din Poiana Stalin 
fac excursii pe masivul Postă- 
varu untțe se întițnesc cu cole
gii lor studenți ai Institutului 
medico-farmaceutic și ai Facultă
ții de medicină veterinară din 
București care își petrec și ei 
vacanța la munte, în cabana 
Cristian.VAL. CONEA

lama In Bucegl.
Foto 11 rorescu

f r



Satisfacția muncii 
Cu artiștii amatori

PARTID IUBIT
Muzica: Marin Constantin Versuri: Ion Bra

0 supărare
prefăcută

Echipe de dansuri a elevilor 
de la Grupul școlar profe
sional Orașul Stdin în timpul 
unui spectacol, pe jcena 

fcolil.

Foto : N. STELORIAN

Seară literară
Marîn Bulamaci e- 

ste om în toată pu
terea -vîrstei, are 43 
de ani bătuți pe mu
che. In seama lui 
sînt lăsați 
gospodăriei, 
de r..,, 
cu care 
lamaci trăiește în 
bună pace de ani de 
zile. In dimineața în 
care m-am 
cu el, părea 
cojit.

— întrebi 
fan I - zise el mește
rind la o ramă de fa- 

am 
fe- 
al

stupii 
zecile 

mii de albine 
Marin Bu- 

trăiește

întâlnit 
cam ne-

de $te-

gure. Hm, o să 
ceartă mare cu 
ciorul acosta 
meu...
- De ce, tovarășe 

Bulamaci ? Toată lu
mea mi l-a lăudat. 
Tovarășii lui din or
ganizație au numai 
cuvinte frumoase des
pre el. E membru în 
biroul U.T.M. și se 
ocupă cu mult suflet 
de organizarea acti
vității cultural-educa
tive a tinerilor. Sabri, 
președintele, îl nu
mește prieten al său. 
Chiar și la comitetul 
comunal de partid mi 
s-a spus că-i un tînăr 
de ispravă.

Marin Bulamaci 
zîmbește într-un anu
mit fel. Adică : „ei, 
na, ți l-au lăudat... 
Nu pe ei trebuie să-i 
asculți. Ascu!tă-mă 
pe mine, că nu-ți 
spun vorbe goale".

— Poate că acasă 
se poartă altfel decît 
se poartă la gospo
dărie, sau în sat ? 
încerc eu să-l descos.

Marin Bulamaci 
încruntă, Isbește 
ciocanul într-un 
să-l îndrepte, și 
bitura asta mi
pare dată cu mai 
multă putere.

- Nu-i el omul să 
se poarte așa, - zise 
tatăl într-un tîrziu și 
lăsă ciocanul la o- 
parte. Drept să-ți 
spun, - continuă el— 
Ștefan este băiat 
bun. Numai că nu-l 
prea prinzi pe-acasă. 
Asta-i oful meu I In 
fiecare seară are cîte 
ceva de făcut, ba la 
biblioteca satului, ba 
la cursurile agro
zootehnice, ba la în
văță mintal 
Mai sînt • 
tărnicite i 
mină în 
ca joia 
cînd vine 
după 
Treabă-i asta ?

- Dar ce se întîm- 
plă joia, frate ?

se 
cu 
cui 
îs- 
se

® Joia ? Apoi, în 
ziua aceasta, la că
min se țin conferințe, 
se citesc cărți, alții 
dansează, mă rog, tot 
tineretul se adună 
să-și petreacă timpul 
liber cu folos. Nu-i 
rău, așa-i, dar Ște
fan cu Idiriz și alți 
vreo doi, conduc 
munca asta.
- Și te supără pe 

dumneata una ca 
asta ?

- Nu mă supăra,
frate, - zice Marin 
Bulamaci cam intri
gat că nu l-am putut 
înțelege de-odată. 
Cine ți-a zis că mă 
supără ? *“
dumneata, 
mai astea, 
supără câ 
la învoțămîntul agro
zootehnic, la școala 
de zece anî de la 
Negru Vodă. Dar 
mă supară că se cam 
bagă în treburile al
tora. Auzi dumneata, 
ține cîte o conferin
ță la căminul cultu
ral sau în adu
nările de la gospo
dărie și se oprește 
să-i dăscălească și 
pe cei mai bătrîni, 
să-i învețe el I l-am 
spus că-i iau la rost 
într-o zi de-ab să-i 
meargă fulgii. Cîte 
unul, mai bătrîn, vi
ne și.ml zice, așa, 
în rîs : „Mare învă
țat, fiu-tău, Ștefan, 
Marine. Vezi că te 
întrece și pe tine I 
Activist cultural, de"l 
Ei, mie nu-mi vine 
prea bine. Poate că 
se obrăznicește, fe. 
cioru-meu, mi.am zis. 
?i m-am dus la Sa
bri, la președinte. 
S-a supărat preșe
dintele pe mine. 
„Lasă.ți feciorul în 
pace, tovarășe, — 
mi-a zis, e fruntaș în 
munca culturală-

Dcr. vezi 
nu.s nu- 
Nu mă 

el învață

politic, 
și zile, ho
ri in săptă- 
săptămînă, 
de pildă, 
acasă cam 

miezul nopții.

Zilnic la biblioteca 
clubului Uzinelor „1 
Mai” din Ploeșt 
vin numeroși tinei 
muncitori. Ei gâses 
aici cărți ideolog: 
ce, de liîe-qtură 
științifice care îi a 
jutâ sâ-și îmbogc 
țecscâ cunoștințele 
In fotografie : U 
grup de tineri cor. 
sultind ultimele 

noutăți apărute.

Ce-ai cu el ?" „Păi 
jite, Sabri, ce zic 
oamenii, așa și 
□șa...“ Sabri se în- 
:urie șl cheamă pa

la 
se 
a- 
el 
pe

tru, cinci oameni, 
întîmplare, care 
află prin curte și 
ceia îl susțin pe 
și mă iau la rost . 
mine. „O să-l trimi
tem și la facultate, 
dacă se ține de școa
lă" - zic ei. Eu 
plec și nu știu de ce, 
îmi vine să mă bucur. 
Și mi-a mai venit cu 
una 
mai 
scot 
luat 
trebări, 
vata asta, cum s-c 
născut omul și oe-i 
cu dumnezeu ; există 
sau nu există ? Mi-a 
vorbit el dor nu m-a 
convins. Și numai ce 
mă trezesc intr-o 
seară cu Ștefan 
că-mi pune în față 
un vraf de broșuri.
- Citește-le tăicu- 

ță, și 
e cu 
viața 
ce! ea 
nu le „

Și cm început să 
Ie citesc. Și cu fle
care carte citită par
că mi se lua o pinză 

se 
în.
în 

și în anii 
a buit lu-

pe cap că nu 
știu pe unde să 
cămașa. Lam 
eu așa, la in.

cum e cu

ai să vezi cum 
dumnezeu, cu 
și cu toate 

pe care încă 
înțelegi.

de pe ochi. Mi 
pare că o viată 
treagă am trăit 
întuneric 
aceștia
mina năvalnic, de-ți 
ia ochii !
- Păi, atunci de- 

ce să fii supărat pe 
fiul dumitale ?
- Cine ți-a spus 

să-s supărat ? — se 
burzu Iu ieste 
el.

In vorbele 
pre fecior 
supărare ci
drie pe care șî-o as. 
cunde nemeșteșugit 
și cu greu.

tarăși

lui des- 
simt nu 
o mîn-

D. Ș1NCAN

în comuna Stănilești, raionul 
Zeletin, organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de par
tid. a luat în ultimul timp unele 
inițiative interesante, menite să 
contribuie la îmbogățirea cunoș
tințelor politice și culturale ale 
tinerilor. Printre aceste acțiuni 
se numără și serile literare.

Un afiș anunța mai zilele tre
cute că în sila căminului cultu
ral va avea loc o seară literară 
cu tema : „Viața și opera poetu
lui Mihail Eminescu“.

în sala căminului cultural, lu
minată electric. în fața unui nu
meros public. în special tineret, 
profesorul Cezar Stegaru a vor
bit despre viața și opera lui M. 
Emines cu. Seara literară a con
tinuat cu recitări din opera poe- 
Wui. La sfirșit s-au cântat ci’esi 
romanțe pe versar» de E<mne*-cu.

Și-au dat aportul la recitări 
și cântece Lebâduș V »or»?a. Di- 
nâili Victoria și Găti Tanti.

Această seart lherarl «te 
prnna dmtr-un etcla profrimit.

D. VASILACHE 
funcționar

Bogată activitate 
cuiturală

Căminul ct4lur*I <tn crrcni 
Boișcara, raiocul Rm. Vflcea. 
desfășoară m ace^stz penc-adt 
o bogată actâritite cutturală. 
Peste 100 de tineri ji 
antrenați în diferitele 
artistice.

In cursul luci ianuarie pe 
scena căminului cultural s-au 
prezentat printre altele piesete te 
teatru Juei care rfcmn singur." 
de L. De~-etrijs, „îndoiala* de 
E. Maltei.

Iq această sonci s-au eviden
țiat liner", artiști aoatori Șîefă- 
nescu Coreei, CU ia Filofteia, 
Popescu Teodorma. Pîk.u Au
rica, Toader Petre ș: muîțî alții. 
In programul viilor, echipa de 
teatru va prezenta piesa WO 
să fie nunti mare" de L. Dtr:e- 
irius- Brigada artistică de agitație 
pregătește al fceilea program d n 
anul acesta inîitiiat: „Ze:e ar 
pe drumul belșugul if“. Prcgra- 
jnul va fi prezentat in cursJ 
lunii februarie, cu ocazia fcnph- 
nirii a zece ani de la înfi nțarea 
gospodăriei apicole colective 
..Steagul Roșu" din comună.

VICTOR’ PETRESCU 
colectivist

ft

Mai mulți tineri lucratori ai 
Teatrului Tineretului se ocupă 
de îndrumarea artistică a unor 
formații de amatori de pe lingă 
căminele culturale din regiunea 
București. Printre ace fii a mă 
număr și eu. De mai multă 
vreme' mă ocup de îndrumarea 
tinerilor artiști-amaîori din sa
tul Nicolae Bălcescu, raionul 
Lehliu.

Seara, după ce toți cei din 
sat au terminat munca, un grup 
de tineri harnici fi talentați 
muncesc cu multă dragoste la 
pregătirea unei noi scenete sau 
piese de teatru cu care să apară 
pe scena căminului cultural.

De la început, împreună cu 
tov. profesor Traian Dumitriu, 
directorul căminului cultural, 
ne-am preocupat îndeaproape 
pentru a dezvolta gustul și sim
țul artistic al tinerilor, pentru 
a-i familiariza cu scena fi cerin
țele ei. Pentru a-i ajuta mai 
mult pe tinerii din echipa de 
teatru, i-am invitat la spectaco
lele date de nai, la repetițiile 
pe care le facem. Deseori ne-am 
deplasat fi noi și am prezentat 
spectacole în comuna lor, avind 
după aceea discuții îndelungate 
cu tinerii artiști amatori.

înainte, ta începutul activită
ții noastre, mă duceam săptâmi- 
nal în comună și.rămîneam cite 
2-3 zile acolo. După ce dădeam 
spectacolul in sat, încărcăm ..de
corul" (o improvizație cane s-a 
perfecționat neîncetat) în căruțe 
și porneam in deplasare prin sa
tele vecine. Dădeam spectacole, 
făceam schimb de experiența cu 
alte echipe, u ajutam pe tinerii 
din satele unde nu erau forma
ții de teatru si ți ie formeze. 
N-am m uit cind am prezentat 
d-cmatixarea „Mitrea Cocor'* 
după rosienul maestruiui Sa
de- f—, figurile emoționase 
ți concentrate ale oamenilor care 
urmărea* firul in ti m plan io r din 
până.

Jf-trm Cocor* e fort prima 
noastră piezi pusă îa scenă — 
repertoriul s-a îmbogății de «- 
tssnci ut permanență. Am jucat 
scenetele lui Bont Lovinescu, 
pzesele intr-un oct ale lui Tibe- 
riu Vornic : „Paznicul stelelor', 
„Răfuiala*, „Garduri* etc. Am 
ajuns si prezentam fi „Noaptea

furtunoasă". Și nu i-am uitat 
nici pe cei mici : am pus in 
scenă fi prezentat pentru ei, în 
dramatizarea directorului cămi
nului cultural, „Capra cu trei 
iezi**, „Punguța cu doi bani" 
etc.

Acum, pentru concursul bienal
L. Caragiale", pregătim „Cei 

care rămin singuri" de L. Deme
trius fi „Eroina de pe Jii" de 
Nicolae Tăutu. Munca susținută 
« tinerilor a căpătat acum un 
ritm fi mai intens, entuziasmul 
împletindu-se cu munca mai ma
tură, mai profundă în vederea 
realizării unor spectacole supe
rioare celor de pînă acum. La 
început socoteam un succes cînd 
tinerii memorizau bine rolurile. 
Această fază, după o intensă fi 
continuă activitate, a fost, cum 
de altfel e și firesc, depășită. Și 
aceasta pentru că noi ne-am 
străduit în primul rînd să-i 
ajutăm pe tineri să înțeleagă 
ideile fiecărei piese, mesajul pe 
care autorul voia să-l transmită. 
De aceia chiar înainte de a re
partiza rolurile, noi citim și 
diteuiăm piesa pînă ne lămurim 
toate ideile principale pe care 
le conține. înțelegem caracterul 
personajelor etc. După aceia ur

mează repartizarea rolurilor și în 
timpul repetițiilor la masă, dis
cutăm cu multă aprindere fiecare 
personaj, caracterul acestuia. Pe 
toți îi preocupi machiajul, cos
tumația. tn același timp s-a dez
voltat mai mult la tineri și spi
ritul de echipă, în sensul că pe 
fiecare tînăr nu-l interesează nu
mai modul în care își interpre
tează el rolul, ci și munca ce
lorlalți, formînd cu toții un tot 
unitar pentru redarea atmosferei 
din piesa respectivă.

l-am văzut pe acești tineri cu 
palmele mari și bătătorite de 
muncă săpind pămîntul, adurund 
bucatele, îngrijind vitele. l-am 
văzut în serile de vară cind, 
deși obosiți, după muncă, repe
tau flecare replică pînă cînd 
„venea" normal, firesc. Și atunci, 
un cuvint de laudă făcea foarte 
mult pentru ei. Și i-am văzut 
apoi pe scenă jucînd cu natura
lețe, i-am văzut îndemnîndu-i 
pe ceilalți tineri să citească, să 
ia parte la viața artistică ți 
culturală a comunei și am sim
țit că toată truda mea a fost cu 
prisosință răsplătită,

POLIXENIA KARAMBI
asistent de regie la Teatrul 

Tineretului

Dnerfi Ion și Izoche Matei 

a n Iho Mkâ. reg woea Cluj 

iweg'tțrind in stud'cui Insti

tutului de folclor d n Bucu

rești.

Fete : G POPESCU

Cind ne chemi, noi venim șuvoi 
Oameni noi, ginduri noi 
Iar dușmani de ne-ar sta in drum 
l-am zdrobi - acum.

Pe unde trecem mindri azi 
E soare doar ,i e amiazi 
Ne-ncetat ne-ai condus mai sut 
Partid iubit, - mai sus I... 
Ce visăm, făurim din plin 
înălțimi, noi lumini 
Zi de zi scump Partid, vom fi 
Harnici fii, vom fi I 
Tu să ne duci biruitor 
In drumul larg pentru popor 
Căci mereu ne-ai condus, mai sus I 
Partid iubit - mai sus 1...

Condiții materiale 
nefolosite

Coltul roșu al G.A.C. „Drumul 
socialismului" din comuna Câr
pi niștea, raionul Bechet, este 
bine înzestrat din punct de ve; 
dere material. Am văzut aici 
multe cărți din literatura be
letristică, ziare și cărți de spe
cialitate pentru creșterea oi
lor, a vacilor de lapte, cărți 
despre pomicultură și viticultu
ră. De asemenea tot aici sînt 
numeroase materiale sportive și 
mese de șah. An de an fondu
rile repartizate activității cultu-

După paravanul de hârtii
De câteva xile pe aienuitul Ni- 

eolae Pene*, directorul Casei de 
■culturi a ra:< Bttlm Vxteie îl ob- 

: «eda un pnd : ..E început de 
an ș nae «tie. s-ar putea M mă 

I trezesc cu vtco comisie care 
I* aă im ?na!teexe art’Titatee".

L* incefrit altamat Și a 
teviatit m atenție reprizele, 
planurile. Lirtiile. rraficcle de 
aruvitale. A ma; retușat ici. colo 
cite ceva, nade ..a tost nevoie” 
chiar și pria părțile esențiale, 
in as* fel ca toate sar
cinile prerixute in planuri să 
apară îndeplinite Pe urmă îl 
cuprinse frizurile îndoielii : 
..Dar dacă m or lua la bani mă
runți ?“ îșa fâcu insă curaj : 

: ^Sâ fiu eu arriptele puse la 
punct câ iu co lo mă descurc. De 
vorbit doar mă pricep..." Sea
ra. înainte de a «e culca, se gîn- 
dea îndelung ce hirtie, ce tabel 
trebuie să mai întocmească a 
doua zi. Preocupat de gindurile 

I sale, adormea tirxiu.
Iar visele, ah. pîrdalnicele de 

vise, nu-i dădeau pace !
Șt în seara aceasta somnul l-a 

' ocolit multă vreme Cînd a reu
șit să ațipească a început din 
nou să viseae.

♦
...Se făcea că se află într-o 

aalâ mare. In jurul sâu. așezați 
la mese, il priveau o mulțime de 
oameni, de tineri. Cineva îi 
spuse grav :

— A venit timpul să-ți an aii- 
săm activitatea de director al 
easei de cultură.

Nicolae Peneș sări în picioa
re. strinse in grabă registrele, 
graficele, hârtiile cu situații, le 
aranja cu grijă in jurul său ca 
tțn fel de zid de apărare și după 
ce tuși de două-trei ori începu 

I aă vorbească repede.
■ Cam da cultură a xion^

lui Videle e înființată de un an. 
Are insă o activitate destul de 
bogată

Și directorul arătă pe rînd 
dosarele, hârtiile, caietele, grafi
cele și continuă cu același ton :

— Acestea sint planurile de 
activitate. Avem un cor de 80 
de persoane, o formație de dan
suri, alta de teatru, o brigadă 
artistică de agitație, o orchestră 
populară, un cerc de artă popu
lară. un cerc de cultură gene
rală, imi— un...

Și timp îndelungat, făcând cu 
un remarcabil talent contabil in
ventarul cercurilor, cerculețelor, 
nu uita să sublinieze că „el sin-

însă nu am ținut. Dar să ve
deți, nu am instrucțiuni scrise 
după care să mă ghidez. Dacă 
trebuie să trimit la regiune ex
ponate de artă populară mă 
duc în comună la lelea Floarea, 
la Anica, fata lui Gheorghe, la 
țărânrile care știu să lucreze cu
sături naționale și le cer să-mi 
împrumute cîte un obiect... 33 
de obiecte strînse astfel am tri
mis la expoziția regională care 
s-a ținut anul trecut. Vă dațî
seama ce munca...

Săptămîna trecută am organi
zat un concurs cu premii gen 
„Drumeții veseli" cu tema :

FOILETON
gur** muncește „jertfindu-și timpul 
liber".

— S-ar părea câ există într-a- 
devăr o activitate bogată...

— Nu s-ar părea, ci există, 
puteți «ă fiți încredințați, doar 
vi demon stres negru pe alb.

— Totuși avem nevoie să ne 
dai și alte amănunte. De exem
plu cite spectacole a prezentat 
corul ?

Zâmbetul autoritar al tânăru
lui director pieri. Vocea-i de
veni mieroasă, mâinile încetară 
să i se mai agite...

— Știți... să vedeți .. aici e 
un punct nevralgic... corul a 
fost reorganizat de curând, a 
prezentat unul sau două specta
cole... iar înainte de. reorgani
zare nici un spectacol.

— Cine îndrumă cercul de 
artă populari și cînd au loc șe
dințele cercului ?

— De cercul ăsta mă ocup eu 
personal. Ședințe de îndrumare

„Dezvoltarea agriculturii în ra
ionul nostru4’.

— Și cine s-a pregătit să par
ticipe la discuții.

— Patru tovarăși, răspunse di
rectorul cu importanță : un func
ționar de la C.E.C., un tehni
cian de la secțiunea agricolă, un 
funcționar de la Secțiunea sănă
tate și prevederi sociale «i to
varășa instructoare metodiste a 
Casei de cultură. Eu am fost 
examinator ! Păcat că nu ați 
asistat la concurs. A dat niște 
răspunsuri tovarășul din secția 
agricolă raională că te mirai 
frate de unde cunoaște atitea 
probleme ale agriculturii raio
nului nostru.

Cineva îl întrebă :
— Cum îndrumă Casa de cul

tură activitatea căminelor cultu
rale din raion ?

— La cerere, directorii cămine
lor ne trimit planurile lor de 
muncă- Câteodată le dăm sfaturi

telefonice și cînd secțiunea de 
învățămînt și culturi organizează 
seminarii lunare cu directorii de 
cămine, eu, în calitatea mea de 
director, mă înscriu la cuvint. 
Critic pe directorii de cămine 
despre care știu mai din auzite, 
mai din planuri, că nu au acti
vitate, le dau sfaturi...

— La concret, îl întrerupse ci
neva ; arată cum îi ajuți direct sa
și organizeze mai bine activitate». 
De exemplu prin îndrumările pe 
care le dai cînd te duci pe teren.

— Vă dovedesc îndată. Aces- 
ta-i graficul de deplasări pe teren.

— Pe care nu-l respecți ! îl 
corectă altcineva.

— Nu te contrazic. Dar nimeni 
nu poate spune că nu mă depla
sez pe teren. în anul 1959 am 
stat 15 zile pe teren ! Notați : 
15 zile !

— în grafic este trecut câ ai 
fost 70 de zile I l-a corectat a- 
ceeași persoană.

Directorul nu răspunse. Furat 
de un nou val de entuziasm a 
început gă vorbească grăbit, să 
evite răspunsul direct, concret și 
precis, și să se ascundă din nou 
în spatele paravanului de hîrtii.

Degeaba ! Paravanul de hârtie 
nu poate să mascheze realitatea:

Casa de cultură a raionului
Videle nu-și îndeplinește încă
menirea.

*
Peneș Nicolae s-a trezit spe-

riat din somn și a exclamat
— Bine că a fost numai vis !
Noi spunem însă: „ce păcat 

că a fost doar un vis". Spe
răm însă că secțiunea de în
vățămînt și cultură a sfatului 
popular raional, comitetul raio
nal U.T.M , se vor îngriji ea 
visul utemîstului Nicolae Peneș 
să devină realitate.

D. PAUL

rai-sportive din bugetul go 
dariei și-au avut destinația 
cisă — procurarea de matei 
sportive și culturale care să 
gure condiții cit mai bune 
Fru activitatea oulturală și s 
tivă a tinerilor.

Condițiile sînt deci bune, 
cum sînt ele folosite ? De 
de zile la colțul roșu din ac 
tă gospodărie colectivă nu 
organizat nici un fel de ac 
tate cultural-artistică care 
justifice existența. Cărți 
destule, dar pentru a-i nun 
pe tinerii cititori îți sînt j 
ciente degetele de la o mînă 
chipamentul sportiv este nei 
sit iar peste piesele de șah, 
a'e lună praful s-a așeza 
straturi groase. Lipsiți de 
țiativă, dar mai ales de p 
cu pare, membrii biroului U.' 
de aici (secretar ion Vlădeșt 
au trecut și trec nepăsător 
lângă colțul roșu și bum 
sale.

Folosind condițiile exist 
s-ar putea iniția numen
activități interesante la c<
roșu. în gospodărie sînt
neri talentați cărora le p
muzica, undi știu să (
la diferite instrumente, 
colțul roșu s-ar putea o: 
niza un cerc de prieteni ai 
zicii, și chiar un taraf popi 
Mulți tineri ar putea lua p 
la activitatea artistică, forr 
echipe de dans, teatru, briț 
artistică de agitație. Ofgar 
rea la coltul roșu a unor 
literare, seri de ghicitori, 
cursuri pe diferite teme dii 
teratură, referate și discuții 
probleme ale situației intern 
nale etc .ar fi de un real I 
pentru tineri.

Toate acestea sînt pe d( 
realizabile. Organizația U. 
din gospodărie trebuie să 1 
deze însă cu lipsa de iniția 
de care a dai dovadă pînă a 
și sâ folosească însfîișit cc 
țiile care-i stau la dispoziție 
tru organizarea aotiv’tății 
turale a tineretului.

N. PUIU
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiun 
Ploești



In discuția conferinței raionale U.T.M. Călărași

Sarcinile tineretului 
în dezvoltarea sectorului

zootehnic
De curînd a avut loc conferin

ța raională U.T.M. Călărași. 
Atît darea de seamă oit și de. 
legații au analizat munca des
fășurată de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, pentru mobilizarea tine
retului la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid în economie 
precum și munca desfășurată în 
direcția educării comuniste a ti
neretului.

în conferință s-a conturat ca 
o problemă principală contribu
ția tineretului din raion la dez
voltarea șeptelului.

Pornind de la sardnge tra
sate de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959, confe
rința a analizat profund munca 
tineretului pentru continua dez
voltare a sectorului zootehnic, a 
indicat măsurile ce trebuie 
luate pentru a se mări contribu
ția tineretului tn acest important 
sector. Astfel, s-a arătat că tn 
urma Consfătuirii de la Constan, 
ța și a Plenarei a VI-a a C.O. 
11 U.T.M., în 8 gospodării agri
cole colective tineretul a luat tn 
patronaj total și parțial sectorul 
zootehnic, obțlnfnd In generai 
rezultate bune. Așa, de pildă, or
ganizația U.T.M. de la G.A.G. 
„Ștefan Vodă" a recomandat 
conducerii G.A.C. 35 tineri, dintre 
cei mai bum, pentru a munci în 
sectorul zootehnic. Prin buna în
grijire a animalelor ei au reușit 
să obțină în medie peste 2.100 
litri de lapte pe cap de vacă fu
rajată, 2,200 kg. lină de la fie
care oaie. Sectorul zootehnic a 
adus anul acesta peste 800.000 lei 
venituri gospodăriei. Și tinerii 
colectiviști de la G.A.C. din co
munele Crucea, N. Bălcescu au 
obținut rezultate bune ca îngri
jitori de animale, aducînd mari 
venituri gospodăriilor lor.

Conferința a apreciat însă ci 
mai sînt organizații de bază 
U.T.M. care n-au înțeles încă ce 
aport mare pot aduce tinerii la 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
care nu recomandă pe cei mai 
buni tineri să muncească in acest 
însemnat sector. Pe de altă parte 
insă — așa cum a apreciat și 
comitetul raional de partid —' 
entuziasmul tineretului pentru 
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic este frinat de atitu
dinea conservatoare a unor con
ducători de G.A.C., de neîncrede
re in capacitățile tineretului. 
Așa. de pildă, la G.A.C. „Radu 
Negru" au lucrat mult timp ca 
îngrijitori de animale oameni 
care nu puteau fi repartizați la 
alte munci, în ciuda fap
tului că tinerii și-au manifestat- 
dorința de a munci în acest sec
tor. Consecințele: vitele erau sla
be. neîngrijite, producția de lapte 
scăzută. De asemenea, s-a arătat 
că tov. Ion Florea, președintele 
G.A.C. „Gh. Dimitrov4 consideră 
că tineretul nu este în stare să 
lucreze In sectorul zootehnic pe 
motiv că nu are experiență și 
pe baza acestei păreri greșite 
lipsește gospodăria de un prețios 
ajutor. Conferința a cerut orga
nizațiilor U.T.M. să îndrume ti
neretul să-și însușească experi
ența șî cunoștințele necesare 
creșterii științifice _ a anima
lelor dovedind prin activita
tea lor practică netemeini. 
da unor asemenea păreri. In

Despre culori
(Urmare din pag. l-a) 

cîteva : crem, alb, bej, colo
nial, kaki, negru, mov, gri, 
albastru, bleumarin, bleu-cid,.. 
fi mai adăugați fi dvs.* cele
lalte nuanțe fi culori pînă la 
numărul de 29. O bogăție de 
culori, fi nuanțe ale acelorași 
culori.

— Am produs din toate a- 
ceste culori! Vedeți balotu
rile ? Am rămas cu de. Ba
zele nu contractează decît, în 
mare majoritate, numai cele 
două oulori : bej ți bleu. An 
de an sărăcim aceste colecții 
de culori pentru că ne izbim 
de bazele de aprovizionare cu 
care încheiem contractele.

în sfirțit iată ți adevărații 
vinovaiți : bazele de aprovi
zionare. Dar am mai desco
perit ți altceva : o practică 
a acestor baze ți a altor „di
recții" pe cit de dăunătoare ți 
costisitoare, pe atît de ridi
colă ți copilărească. Știți cum 
se comandă cele două cu
lori ? E un adevărat ritual. 
La începutul fiecărui trimes
tru al anului, deci de patru 
ori pe an, se ține la Bucu
rești în mari săli (ultima 
oară s-a ținut în sala FloreUs- 
oa) un ața zis „congres al a- 
legerii culorilor". Congresul 
durează între 6-8 zile. La con
gres participă cîte 3-4 delegați 
de la fiecare din bazele de a- 
provizionare ale țării. Aceștia 
se întâlnesc cu cîte 2-3-4 re
prezentanți de la fiecare în
treprindere textilă din țară. 
Aceștia din urmă vin „înar
mați" cu colecțiile de mostre 
din care „comerțul" are liber
tatea să-ți aleagă ceea ce vrea. 
Pe loc se încheie ți contrac
tele. Delegații fiecărei fabrici 
trec prin fața „judecătorilor" 
de la bazele de desfacere, A- 
cețtia. fără gust ți fără un 
simț de răspundere, aproape 
fără să ridice ochii, să cerce
teze vastele colecții de culori, 
decît cantitățile și... toate 
in... două culori : bej ți bleu.

Iată dar istoria atît de ciu
dată a celor două culori.

același timp conferința a reco
mandat organizațiilor U.T.M. să 
lupte pentru spulberarea preju
decăților existente la unii tineri 
potrivit cărora meseria de îngri
jitor de animale este o meserie 
rușinoasă.

O serie de delegați la confe
rință au arătat că foarte mulți 
tineri Înțeleg importanța sectoru
lui zootehnic și sînt hotărîți să 
îndeplinească sarcinile trasate 
de partid în acest domeniu. Do
vadă stau angajamentele con
crete luate de tineri pentru acest 
an în direcția îngrijirii si mări
rii șeptelului. Tovarășul Marin 
Badea, secretarul comitetului co
munal U.T.M. Dragalina, a ară
tat că tinerii încadrați în cele 
5 brigăzi de cîmp de ia G.A.C. 
s-au angajat să lucreze voluntar 
cîte 5 ha. cu porumb siloz. De 
asemenea, s-au angajat să lnsi- 
lozeze fiecare tînăr din G.A.C. 
cîte 4.000 kg. porumb. Ia- 
cepînd din anul acesta secto
rul zootehnic va fi patronat de 
tineret, iar la construcțiile nece
sare acestui sector precum și 
prin celelalte activități ei s-au an
gajat să realizeze economii in va. 
loare de 50.000 lei cu rare se 
vor cumpăra 25 vaci de lapte 
pentru mărirea șeptelului. Tinerii 
colectiviști de la G.A.C. ..Dragoș 
Vodă" — arăta tn cuvîntul «ău 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M. tovarășul NicuJae Pădu- 
raru — s-au angajat să economi
sească 1.500 zilc-muncă iar din 
banii realizați să se cumpere vaci 
de lapte. Și alți delegați au vorbit 
în conferință despre hotărîrea ti; 
neretului de a aduce o și mai 
mare contribuție la dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

Sarcini importante cu privire 
la dezvoltarea sectorului zooteh. 
nic revin și tinerilor muncitori 
din gospodăriile agricole de stat. 
Tn darea de seamă se arată că 
organizațiile U.T.M. din cel» 
3 G.A.S.-uri din raion patronea-
ză sectoarele zootehnice partial, 
ocupîndu-se de îngrijirea oilor, 
vacilor, porcilor și păsărilor. Re
zultate foarte frumoase au obți
nut tinerii de la G.A.S. Draga- 
lina care au realizat beneficii în 
acest sector de 2-800.000 lei fată 
de 600.000 lei planificați. Aceste 
rezultate s-au obținut pentru că 
organizația U.T.M. a dat atenție 
felului in care au muncit tinerii 
îngrijitori de animale, cit și 
mobilizării tinerilor la asigura
rea bazei furajere

Făcind o serioasă analiză a 
activității tinerilor crescători de 
animale de la G.A.S. Roseti, da- 
rea da se.cțmă invita delegații din 
organizația U.T.M. a gospodă
riei să explice conferinței de ce 
unele ramuri zootehnice în care 
muncește un număr însemnat de 
utemiști, sînt încă nerentabile, 
de ce prețul de cost la porci a 
înregistrat o creștere de 20 la 
6ută ?

Tn conferință au luat cuvîntul 
doi delegați din această organi
zație. Cuvîntul primului delegat 
— tovarășa Paula Cioiănescu, 
inginer economist, șefa serviciu
lui plan producție în gospo
dărie, a 
penibil și a stirnit ilaritate In 
rîndurile celorlalți participant. 
Necunoscînd re al Ha tea din gos
podărie. cauzele adevărate ale 
lipsurilor existente, tovarășa Cio. 
lănescu a găsit ,,cauze obiective* 
care au făcut ca unele ramuri 
zootehnice să fie nerentabile și 
a pus lipsurile pe seama aces
tora. Evident că conferința n-a 
fost mulțumită cu asemenea po
ziție. (Seva mai analitic și mai 
autocritic a fost tovarășul 
Petre Purcăneață, muncitor în 
gospodărie. El a arătat că orga
nizația U.T.M. n-a urmărit să 
asigure ?i baza furajeră necesa
ră animalelor pe care le aveau 
de îngrijit tinerii, n-a mobilizat 
pe toți tinerii ea să contribuie

fost de-a dreptul

Ti nărui șef de brigadă Jitaru Branislav de Ic întreprinderea „Pavel Teacenco" din Capitală 
ăiicutind cu tinerele Elena Albu și Viorica Bălan despre noi posibilități do folosire rațională 
.r, a aafinUor do tricotai

la cultivarea și recoltarea po
rumbului siloz fapt ce a făcut ca 
o cantitate însemnată să fie com
promisă. In numele tinerilor 
muncitori din G.A.S., tovarășul 
Purcăneață și-a luat o serie de 
angajamente privind întreținerea 
porumbului, dezvoltarea sectoru
lui avicol și altele, care vor 
duce la creșterea simțului de 
răspundere al tineretului față de 
sarcina de a face ca toate ra
murile gospodăriei să devină 
rentabile, să aducă statului mari 
beneficii.

Analizarea profundă a posi
bilităților existente pentru dez
voltarea sectorului zootehnic 
și contribuția pe care o 
poate aduce tineretul a ajutat 
conferința să adopt» hotărîri con
crete, mobilizatoare, în această 
direcție. Astfel, conferința a obli
gat comitetul raional U.T.M. să 
mobilizeze tinerii muncitori din 
G.A.S. la îndeplinirea planuri
lor de producție pentru obținerea 
unor recolte sporite la hectar. 
Vor fi ajutate organizațiile 
U.T.M. din cele 3 G-A S.-uri să 
preia în întregime sectoarele 
zootehnice și să lupte pentru ob
ținerea unor producții de lapte 
pe cap de vacă furajată în me
die de 3000 litri, la oaie — 48 
litri, iar kilogramul de carne de 
porc să se realizeze cu un preț 
cît mai scăzut Pentru creșterea 
rapidă a producției dc carne și 
lapte, organizațiile U.T.M. vor 
trebui sa sprijine acțiunea de in- 
șilorare a porumbului, tineretul
tnsilozind 75 la sută din întreaga 
cantitate. Organizațiile U.T.M. 
din GA.S. vor întreține cela 
peste 6.000 ha izlaz.

Pe baza angajamentelor luate 
țn conferință s a hotărît ca 
încă 12 organizații U.T.M. din 
G.A.C. să ia in patronaj sectoa
rele zootehnice din gospodăriile 
colective respective, iar celelalte 
organizații să recomande pe cei 
mai buni utemiști și tineri pen- 
tru a munci ca îngrijitori de a- 
nimale. Economiile realizate de 
tineri vor fi folosite pentru mă
rirea numărului de animale pro
prietate obștească. Pentru asi
gurarea bazei furajere necesare 
creșterii animalelor, organizații!» 
U.T.M. vor sprijini acțiunea de 
Insilozare (se vor insiloza cu 
forțele tineretului peste 100.000 
tone) și vor răspunde de supra
fețele cultivate cu porumb siloz.

De asemenea, pe baza propu
nerilor făcute de delegați, confe
rința a hotărît ca organizațiile 
U.T.M. să participe efectiv la 
realizarea celor 300 de construe- 
ții noi prevăzute tn planurile 
G.A.C. Pentru aceasta fiecare 
utemist va efectua 100 ore munt 
că voluntară la confecționarea 
din resurse locale a 2 milioane 
cărămizi iar din economiile rea
lizate în urma muncii tineretului 
se vor cumpăra 200 vaci, pro- 
prietate obștească.

Conferința a hotărît ca noul 
comitet raional să se ocupe c, 
mai multă grijă de Invățămlntii 
agrozootehnic, să urmărească ca 
un număr mai mare de tineri 
crescători de animale să-și ridice 
calificarea profesională. De ase
menea, s a cerut comitetului ra
ional să organizeze schimburi de 
experiență Intre tinerii crescă
tori de animale.

Pentru asigurarea îndeplinirii 
acestor hotărîri — precum și a 
celorlalte care au fost adoptate 
— conferința a oerut comitetului 
raional U.T.M. ca, sub conduce
rea comitetului raional de partid, 
să organizeze o largă muncă po
litică printre utemiști și tineri 
pentru mobilizarea șl mai activă 
a acestora la îndeplinirea mari
lor obiective economice trasate 
de partid.

MARIA TUDOR

■

-

pădurile din cadrul Întreprinderii forestiere Gura-Humorului 
desfășoară o susținută întrecere pentru creșterea indicelui 
utilizare a lemnului de lucru din volumut arborilor doboriți.

In
se
de . _ , __
In fotografie : frații Aurel și Dumitru Moroșon au scos și apro
piat în primele 15 zile ale anului peste 400 m.c. bușteni.
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Tovarășului K
AVRAM BUNACIU

Ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romine v
București

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a stabilirii relațiilor 
diplomatice între Republica Democrată Vietnam ți Republica 
Populară Romînă, vă adresez cele mai sincere ți călduroase 
felicitări.

în acești zece ani, popoarele noastre în spiritul internaționa
lismului proletar au depus nenumărate eforturi pentru dezvolta
rea favorabilă în toate domeniile a relațiilor dintre cele două 
țări. Aniversînd această zi istorică, exprim sincere urări pen
tru continua consolidare ți dezvoltare a legăturilor de întraju
torare ți prietenie între țările noastre.

FAM VAN DONG 
Ministrul Afacerilor Externe 

al R. D. Vietnam

Plenara lărgită a Comitetului 
de organizare

In ziua de vineri 5 februarie 
avut loc plenara lărgită a Coa avut loc plenara lărgită a Co- 

mitetuiiri de organizare a Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport 
din R. P. Romînă.

La plenară au participat ca 
invitați reprezentanți ai C.C.S. 
și U.T.M., președinți ai comitete
lor regionale de organizare a 
U.C.FS., președinții și secreta
rii generali ai federațiilor sporti-
ve, reprezentanți ai unor cluburi 
și asociații sportive, sportivi 
fruntași.

Part.cipanții au dezbătut obiec
tivele mișcării de cultură fizică 

sport pe aniă 1960, proiectulȘi

Pentru îmbunătățirea calității 
și reducerea prețului de cost 
al construcțiilor de locuințe

(Urmare din pag. l-e)

noile blocuri și-au exprimat recu
noștința față de grija partidului 
și guvernului nostru pentru a le 
crea condiții tot mai bune de 
viață, subliniind necesitatea în
treținerii în bune condiții de 
către locatari a locuințelor pri
mite și angajîndu-ae să desfă
șoare o activitate educativă în 
rindul celor ce nu-și îndeplinesc 
obligațiile de locatari. Totodată 
unii vorbitori au arătat proiee- 
tanților și constructorilor lipso* 

a U C. E
de buget, precum și proiectul de 
măsuri privind îmbunătățirea ac
tualului sistem competițional.

In urma dezbaterilor, au fost 
adaptate hotărîri corespunză
toare.

Plenara a eliberat din func
ția de președinte al Comitetului 
de organizare a U-C.F.S. pe to
varășul Manole Bodnăraș, care 
a primit alte însărcinări, și a 
ales ca președinte al Comitetu
lui de organizare a Uniunii de 
Cultură Fizica și Sport din Re
publica Populară Rominâ, pe to
varășul Aurel Duma.

(Agerpres).

rile cire mii există la unele d® 
■oile blocări de locuințe eon- 
stmite in ultimii ani. Astfel. au 
fost scoase in evidență greșeli în 
ce privește amplasarea unor con
strucții care au dus la scumpirea 
«jetului lucrărilor și unde defi
ciențe de proiectare ce «u dos la 
întirzierea dării in folosință a 
unor locuințe, 
de a-omwwa i 
■iMJ și ilXalotB _ 
preocupare a unor 
pentru calitatea și confortul lo
cuințelor. S-a arătat că aceste 
lipsuri se dat o rene și controlului 
insuficient asupra modului cum 
se desfășoară lucrările, precum și 
alabej exigențe în receptionarea 
locuințelor. Pentru lichidarea 
neîntârziată a lipsurilor sem
nalate au fost făcute numeroase 
propuneri, printre care aplicarea 
unor noi procedee tehnice mai 
productive, folosirea pe scara 
mai largă a prefabricatelor și a 
unor materiale noi care să asi
gure grăbirea ritmului lucrărilor 
concomitent cu îmbunătățirea ca
lității construcțiilor și ieftinirea 
lor.

A*- oum s-a arătat la consfă
tuire, anul acesta constructorilor 
le revin sarcini mai sporite. Ca
pitala patriei noastre se va îmbo
găți cu un număr important de 
locuințe și construcții social-cul- 
tarale și gospodărești. Astfel se 
vor construi 10.500 de aparta- 
mente, noi săli de clasă, cinema
tografe și alte obiective indu
striale și social-culturale.

Proiectanții și constructorii s-au 
angajat să-și sporească eforturile 
pentru ca, lichidîud lipsurile ce 
le-au fost arătate, să pună la dis* 
poziția oamenilor muncii locuințe 
cit mai confortabile și la un preț 
de cort redus.

în încheierea lucrărilor consfă- 
tairii a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oare a arătat 
principalele sarcini ce revin or
ganelor și organizațiilor de 
partid din Capitală, precum și 
proiectanților și conrtructorilor în 
vederea îmbunătățirii calității 
construcțiilor de locuințe și re
ducerii prețului lor de cort.

Au« fost criticate 
uaeie lucrări de fi- 
• l»ți V insi4i<serta 

proiectanți

HfazpM»)

Cuvîntările rostite la mitingul tineretului 
din Capitală organizat cu prilejul întîlnirii 
tineretului și studenților din țările regiunii 

Balcanilor și Mării Adriatice
TODl LUBONJA, prim secre- 

tar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Muncii din Albania, a arătat 
că ideile care au unit pe repre
zentanții tineretului din aceste 
țări demonstrează sentimentele 
sincere ale tineretului, dorința 
sa fierbinte de a trăi fericit, de 
a mund in liniște pentru a crea 
un viitor cit mai bun în condi
țiile unei prietenii fructuoase în
tre tineretul țărilor noastre.

Cu deosebită bucurie și entu
ziasm am constatat că partîoi- 
panții la Iutîlnire s-au exprimat 
în unanimitate ca tn Balcani și 
în zona Mării Adriatice să dom
nească pacea, să înflorească 
prietenia și colaborarea, pentru 
ca în aceste zone să nu existe 
baze pentru bombe atomice și 
rachete.

După oe a arătat că tînăra ge
nerație a Albaniei noi își con
sacră eforturile cauzei întăririi 
păcii între popoare, victoriei so
cialismului în patria sa, vorbi
torul a spus: Noi ne bucurăm 
foarte mult că am avut posibi
litatea să vedem BucureștM vos
tru frumos care înflorește din zi 
în zi, tineretul vostru eroic care 
împreună cu întregul popor romin 
construiește viața ea nouă — 
socialismul — și vă urăm noi 
succese in muncă.

IVAN ABADJIEV, prim-secre- 
tar alC.G. al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, a subliniat 
că la București pe reprezentanții 
tineretului și studenților din ță
rile Balcanilor și ai Mării Adria
tice i-a adunat un scop mare și 
comun — să discute împreună, 
într-o atmosferă prietenească și 
de încredere reciprocă despre 
cum va putea să ajute tineretul 
din aceste' (ari la transformarea 
regiunii in care trăiesc într-o 
zonă a picii și demielearizată, 
în care să triumfe pentru tot
deauna paceț și înțelegerea.

Spre marea noastră bucuri» 
noi tqți, am găsit un limbaj co
mun. Am adoptat un important 
apei către tineretul țărilor noas
tre, în care s-a exprimat unita
tea noastră de idei și voința de 
a lupta pentru pace și priete
nie in regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice. Delegația noas
tră salută din toată inima ape
lul, scrisoarea către guverne și 
rezoluția pentru colaborarea co
mună. Vă promitem, dragi prie
teni, că noi vom vorbi în curînd 
întregului tineret bulgar despre 
întîlnirea noastră, despre docu
mentele pe care le-am adaptat. 
Sintem convinși că tineretul ne 
va aproba in întregime, va aduce 
aportul său la cauza păcii și a 
prieteniei sincere între popoarele 
noastre.

Sintem bucuroși că putem co
munica atît de direct cu tinere
tul din Capitala Republicii Popu
lare Romine și să-i salutăm cor
dial din partea tineretului grec, 
a spus ATHANAS1OS KAKOIA- 
N1S, președintele tineretului Par
tidului &DA din Grecia, deputat 
in parlamentul grec.

Tinereții din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice 
prin întîlnirea de la București — 
fa care au fost discutate toate 
problemele oe ti interesează pe 
tineri și studenți și in primii 
rînd contribuția tor la lupta pen
tru asigurarea păcii tn regiunea 
noastră — deschide cale înțele
gerii reciproce între popoarele 
bakano-adriatice. Noi apreciem 
această intilmre ca un pas foarte 
important In eforturile depuse tn 
vederea convocării unei confe
rințe balcanice oficiale, la cai»

Realizarea înțelegerii balcanice, 
este necesară popoarelor noastre

— Declarațiile d-lui Sfamafis Merkuris, 
președintele Mișcării pentru înțelegere 

balcanică din Grecia —
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala înapoindu-se în pa
trie, dl. Stamatis Merkuris, de
putat, fost ministru, președinte
le Mișcării pentru înțelegere 
balcanică din Greci#, care a fă
cut o scurtă vizită în țara noas’ 
tră la invitația Comitetului ro* 
mîn penlru colaborare și înțele
gere reciprocă între popoarele 
din Balcani și a Comitetului de 
pregătire a întîlnirii tineretului 
și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele grec a fost con
dus de prof. univ. M. Ghelme- 
geanu, președintele Comitetului 
romîn pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoare
le din Balcani și de alți membri 
ai comitetului.

înainte de plecare, dl. Stama
tis Merkuris s-a întîlnit cu re
prezentanți ai presei centrale și 
ai radiodifuziunii, cărora le-a 
deelarat printre altele : Am fost 
foarte bucuros de invitația de a 
asista la lucrările Întîlnirii ti
neretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice. Am fost fericit de a 
fi martorul entuziasmului și ho- 
tărîrii tineretului din această 
parte a lumii de a lupta pentru 
oea mai frumoasă cauză, cauza 
păcii, a coexistenței pașnice. 
Participarea la lucrările întîl
nirii m-a înarmat cu și mai mult 
entuziasm și forță de a continua 
alături de prietenii mei, în țara 
mea, lupta pentru realizarea în
țelegerii balcanice, atît de nece
sară pentru viața și prosperita
tea popoarelor noastre. Dacă în 
secolul nostru — a continuat 
dl. Merkuris — popoarele bal
canice au ajuns să lupte între 
ele, aceasta a-a datorat unor ir 

să fie discutate problemele nere
zolvate care mai există între di
ferite state, dar mai ales pro
blemele de interes'comun și în 
primul rind aceea a transfor
mării regiunii noastre într-o 
zonă a păcii.

Noi grecii, întorcindu-ne în 
țara noastră cu cele mai fru
moase impresii de la întîlnirea 
de la București, de la poporul 
romîn nobil și ospitalier și tine
retul său și în general de la con
tactele pe care le-am avut cu 
toate delegațiile de tineret din 
regiunea noastră, vom munci 
fără preget și cu toate forțele 
noastre pentru traducerea în 
viață a rezoluțiilor întîlnirii 
noastre, contribuind ji noi la în
făptuirea scopului măreț al păcii 
și prieteniei între popoare.

întîlnirea noastră, a spus DA
RIO ROSSI, secretar al Uniunii 
italiene pentru sportul popular, 
reprezintă o etapă importantă 
pentru dezvoltarea unor relații 
mai strînse între organizațiile și 
tînăra generație din țările noas
tre. De aceea noi o considerăm 
ca pe o contribuție pentru pace 
și pentru destindere tn lumea 
întreagă. Tineretul italian, îm
preună cu tinerii din fiecare țară, 
consideră pacea și coexistența 
pașnică între popoare drept 
unica posibilitate pentru a privi 
ou încredere viitorul umanității. 
A fost aruncată o punte peste 
Adriatic a — a spus tn continuare 
vorbitorul. Inimile noastre, su
fletele noastre stat deci mai a- 
propiate de tinerii din țările 
noastre. Un prim pas a fost fă
cut spre o legătură mai trainică 
nu numai între tinerii noștri, dar 
și între popoarele noastre. Cfnd 
în întreaga Itjme va fi realizată 
o pace trainică — șj noi aperâra 
eă aceasta va avea loc efit mai 
corind — istorici» vor spune că 
și tiaerii'din țările baicano-adria- 
tace și-au adus contribuția lor.- 
Acțastj trebuie sâ ne faca să n» 
simțim' m<ndri și angajați pen. 
tru viitor în lupta comună pen
tru dezvoltarea . procesului de 
destindere internațională.

Mîinile noastre să rămînă 
strînse și unite în apărarea 
păcii, a prieteniei dintre po
poarele lumii.

MILOS BELIOI, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Studenților din R.P.F. Iugosla
via, a spus printre altele :

Noi, reprezentanții tineretului 
și studenților din țările regiunii 
balcano-adriatice am avut satis
facția să participăm la o întil- 
nire consacrată păcii, prieteniei 
și colaborării tineretului. Pentru 
tînăra generație a tuturor țări
lor precum și pentru toate po
poarele lumii pacea are o în
semnătate vitală. Organizația 
noastră, tineretul popular din 
Iugoslavia, este foarte interesată 
în stabilirea ceîei mai largi cola
borări posibile cu Uniunea Tinere
tului Muncitor din Rominia. 
Printr-o largă colaborare, tinere
tul țărilor noastre, precum și 
tineretul tuturor țărilor din re
giunea Balcanilor și Mării A- 
driatice, printr-o colaborare la 
care vor participa mii de tineri 
și tinere, noi vom contribui în 
modul cel mai eficace ca regiu
nea noastră, precum și întreaga 
lume, să trăiască în pace și 
prietenie.

Vouă dragi prieteni romîni vă 
dorim imita fericire și succese tn 
activitatea voastră. Noi credem 
că întîlnirea noastră de la Bucu
rești va reprezenta o contribuție 
însemnată a tineretului, adusă 

fluențe străine. O înțelegere 
între popoarele balcanice va 
face ca pe viitor influențe stră
ine, din afara Balcanilor, să nu 
ne mai poată arunca într-o 
luptă între noi.

Dl. Merkuris a subliniat im
portanța și actualitatea propu
nerilor prezentate de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, 
pentru convocarea unei conferin
țe a șefilor guvernelor țărilor 
balcanice în vederea discutării 
problemelor de interes comun. 
Popoarele balcanice trebuie să 
fie recunoscătoare guvernului și 
poporului romîn pentru această 
importantă inițiativă —r a sub
liniat d-sa.

Oaspetele și-a exprimat satiș- 
facția că în timpul scurtei sale 
șederi la București a avut pri
lejul să se întîlnească cu pre
ședintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mîne, Ion, Gheorghe Maurer, 
eare a reafirmat hotărîrea ferțnă 
a statului romîn de a promova 
colaborarea între țările balca
nice.

în continuare, dl. Stamatis 
Merkuris a vorbit despre acti
vitatea desfășurată de Mișcarea 
pentru înțelegere balcanică din 
Grecia, subliniind că acțiunile 
sale găsesc un tot mai larg ră
sunet în rindurile opiniei pu
blice din țara sa.

în încheiere, președintele 
Mișcării pentru înțelegere bal
canică din Grecia și-a exprimat 
convingerea că actualele legă
turi economice și culturale din
tre Grecia și Romînia se vor 
dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare și al co
laborării balcanice,

(Agerpres) 

păcii și că ea va duce la noi 
contacte și colaborări.

Vorbitorul a încheiat, mulțu
mind pentru întîlrțiril» și salu
turile prietenești și cu urări 
penira tineretul Romîniei, pen
tru prietenia între tineretul și 
popoarele țărilor noastre, pentru 
pace și socialism.

MIHALIS OLIMBIOS, secre
tar al Uniunii Tineretului De
mocrat Unit din Cipru, a spus 
printre altele : Orașul dv. a de
venit zilele acestea capitala- ti
neretului din regiunea Balcani
lor și a Mării Adriatice ai cărui 
reprezentanți s-au adunat aici 
cu un singur țel, cu un singur 
ideal, acela de a apăra pacea. 
Sintem convinși că legăturile pe 
care le-am întărit în cele cîteva 
zile ale șederii noastre tn țara 
dv. sînt atît de puternice îneît 
nici o forță nu le poate zdrun
cina.

Nu vom uita, scumpi prieteni, 
dragostea și prietenia cu car» 
ne-ați înconjurat in timpul șe
derii noastre aid, precum și a- 
jutorul și solidaritatea dv. în 
lupta noastră pentru autodeter
minarea patriei noastre, a micu
lui Gipru. Avem convingerea că 
strîtigerea relațiilor noastre de 
prietenie constituie un aport po
zitiv la consolidarea păcii.

Mesajul de la București pen
tru pace și prietenie va încălzi 
întotdeauna inima noastră și 
inimile tinerilor și tinerelor, din 
Gipru tn lupta lor pentru între
girea independenței țărfl lor și 
pentru pace în regiunea noastră.

VIRGIL TROFIN, prim-secre- 
tar al ,G.Gi al UJM.- a spus 
printre altei*: IaMInire» noastră 
de la București,, la oare au par- 

, ticipat tineri de cele mai dife
rite convingeri pofifite, reprezin
tă q . putafnîcă ifijniare a nă
zuinței tineretului din această 

, parte a lumii de a lupta pentru 
pa«, pentru o trainic* elabo
rare in scopul trahsforaării 
regiunii Balcanilor și a Mării A- 
driatice inir-oeonă a păcii în care 
să nu existe arme nucleare și ar
ma rachetă. Gli toa,i» daosebirile 
de convingeri politice, filozofice și 
religioase, am reușit să găsim 
un limbaj eomun pentru a crea 
premisele necesare dezvoltării 
pe viitor a colaborării noastre.-

PeriȚiiteți-mi ca în numele Go- 
mitetuîui Gentral al Uniunii Ti
neretului Muncitor și al Comite
tului Executiv al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Repu
blica Populară Romînă să ex
prim mulțumirile noastre cele 
mai fierbinți tuturor delegaților 
ce au participat Ia Intîlnire, 
pentr” '■ontribuția activă pe care 
fieca. .'ntre ele a adus-o la 
succesul deplin al întîlnirii noas
tre. Noi încredințăm pe toți 
prietenii prezenți aici că tinere
tul romîn și organizațiile sale, 
credincioase politicii înțelepte 
pe care o promovează guvernul 
Republicii Populare Romîne, vor 
depune și In viitor toate efortu
rile pentru a da viață măsurilor 
pe care le-am stabilit de comun 
acord în cadrul întîlnirii noastre.

Vă rugămi dragi prieteni, să 
transmiteți tineretului din țările 
dv. salutul sincer de pace și 
prietenie al întregului tineret 
din R. P. Romînă.

Vizitele unor oaspeți 
participant la întîlnirea 
tineretului și studenților 

din țările regiunii 
Balcanilor 

și Mării Adriatice
Vineri dimineața un grup de 

tineri din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria și Cipru participanți la 
întîlnirea tineretului și studenți- 
lor din țările regiunii Balcanilor
ți Mării Adriatice} a vizitat U- 
zinele „23 August" din Capitală, 

întâmpinați cu multă căldură
de reprezentanți ai organizației 
U.T.M. din această mare între
prindere, oaspeții au vizitat 
unele din sectoarele de produc
ție, interesîndu-se îndeaproape 
de condițiile de muncă și de 
viața tineretului de qicț.

Gazdele ți oaspeții și-au ofe
rit reciproc daruri și au făcui 
schimburi de insigne.

★

O delegație de tineri difr 
R.P. Albania, R.P. Bulgaria și 
Italia, participanți la întîlnirea 
tineretului din regiunea Balca
nilor ți Mării Adriatice, au so
sit vineri în regiunea Galați.

în cursul dupăramiezii oaspe
ții au fdcuț o vizită tinerilor me- 
talurgiști de la uzinele „progre
sul" din Brăila.

ir.

Un grup de deputșfți w Parla
mentul grec și o parte a tinerilor 
albanezi, bulgari și italieni, care 
au participat la întîlnirea tine
retului fi studenților din țările 
regiunii Balcanilor fi Mării A- 
driatice au sosit vineri seara în 
Orașul Stalin. Călătorind pe Va
lea Prahovei, oaspeții au vizitat 
rafinăria nr. 1 din Ploești fi 
muzeul Pdeș din Sinaia,



Ecoul internațional 
al Declarației statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

Comunicatul comun 
sovieto-indian

ANGLIA

LONDRA5 (Agerpres). — Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, care a avut loc la Moscova, 
a atras atenția întregii prese 
engleze. Imediat du.pâ primirea, 
în scara zilei de 4 februarie, la 
o oră înaintata, a textelor Co
municatului și Declarației state
lor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, numeroase ziare d’n 
Londra și-au repaginat edițiile, 
publicind expunerea acestor do
cumente la loc de frunte.

Ziarul „Times” a publicat ști
rea corespondentului din Mosco
va al agenției Reuter, subliniind 
partea din declarație în care se 
spune că apropiata conferință la 
nivel țnalt ar putea deveni un 
moment crucial In relațiile din
tre statele din Est și Vest.

Ziarul „Daily Herald” atrage 
atenția asupra părții din declara
ție tn care se spune că partid- 
Sanții, Împreună cu celelalte sta- 

t care vor fi dispuse să fa^ă 
aceasta, vor semna in mod uni
lateral Tratatul de pace ou R. D. 
Germană, dacă toate eforturile 
lor de a încheia un tratat de 
pace cu cele două părți ale Ger
maniei vor rămine fără urmare.

Ziarul „Daily Worker" face o 
comparație intr-un articol redac
țional Intre declarația de la Mos
cova și intenția guvernului 
S.U.A. de a obține modificarea 
legii care interzice transmitere*

Ecoul Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste ale Europei 
cu privire la schimbul de experiență 

în dezvoltarea agriculturii
R. P. CHINEZA

PEKIN 5 (Agerpres). — Pre
sa centrală dm China public* ia 
5 februarie comunicatul des
pre Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste ale Eu
ropei cu privire la sclembul ce 
experiență in dezvoltarea agri
culturii. Ziarele „Jenmmjibao" 
și „Dagunb.o” subliniază că in 
cursul Consfătuirii a avut loc un 
schimb de experiență și au fost 
discutate numeroase prebie-e 
ale dezvoltării continue a agri
culturii.

Participanții la Consfătuire, 
subliniază ziarul „Gunjenjibao”, 
organul Fed.rației Sindicalelor 
din întreaga Chină, au recunos
cut in unanimitate importanța 
excepțională a colaborării și * 
Întrajutorării frățești cresclr.de 
dintre țările socialiste pentru 
dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei lor, pentru a ciștiga 
timp în întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul. Țările 
socialiste din Europa, subliniază 
ziarul, dispun de toate condiții
le necesare pentru rezolvarea 
sarcinii de cea mai mare impor
tantă — de a asigura oamenilor 
muncii cel mai înalt pivei de 
trai din lume tntr un timp cit 
mai scurt posibil, pe baza creș
terii producției și productivității 
muncii.

R. CEHOSLOVACA
. PRAGA 5 (Agerpres). — Zia
rul „Rude Pravo”, comentînd re
zultatele Consfătuirii reprezen

O contribuție importantă 
la asigurarea păcii trainice în lume
(Urmare din pag. 1.) 

bre ale O.N.U. au aprobat in 
cadrul celei de a XlV-lea sesiuni 
a Adunării Generale ideea dezar
mării generale și totale, in pre
zent există, ca niciodată in tre
cut, premize favorabile pentru 
tra.ative rodnice in.re statele 
din Est și din Vest in problema 
dezarmării. In declarație se sub
liniază că propunerea cu privire 
la dezarmare tăcută la O.N.U. 
de guvernul sovietic exprimă po
ziția comună a statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia, a 
tuturor țărilor socialiste. Toate 
statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia declară că doresc 
să devină participante ăle viito
rului acord cu privire la dezar
marea generală și totală. Este 
semnificativ faptul că primul 
care a Întreprins măsuri practi
ce in domeniul Înfăptuirii rezo
luției O.N.U. este un stat parti
cipant la Organizația Tratatu
lui de la V rșovia. Uniunea So
vietică, care a adoptat hotărlrea 
de a reduce in mod unilateral 
forțele sale armate cu 1.200.000 
de oameni. Această' hotărire a- 
doptată de comun acord cu cele
lalte țări ale lagărului socialist 
este o contribuție comună a Or
ganizației Tratatului de la Var
șovia la cauza dezarmării.

Toate statele care sint unite 
in Organizația Tratatului de la 
Varșovia promovează cu consec
vență neabătută linia Îndreptată 
spre lichidarea cursei înarmări
lor. De la constituirea sa Orga
nizația Tratatului de la Varșo
via a redus efectivul total al 
forțelor armate al țărilor parti
cipante cu 2.596.500 oameni, iar 
cu noua reducere a U.R.S.S. 
această cifră at ridică la 

armei nucleare țărilor ce nu o 
posedă.

In cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la 5 februarie 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Angliei, corespondenții au pus 
numeroase întrebări purtătorului 
dc cuvint al Ministerului, cău- 
tind să afle reacția oficială a 
guvernului englez la declarația 
statelor membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Purtătorul de 
cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe a avut o atitudine foar
te rezervată față de aceste do
leanțe ale ziariștilor.

El a subliniat totuși că este 
de acord cu afirmația din de
clarație că situația din prezent 
este mai favorabilă ca niciodată 
discutării problemei dezarmării

GRECIA

ATENA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Majoritate* 
ziarelor din Atena au primit cu 
satisfacție declarația Consfătui
rii de la Moscova a statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia.

Consfătuirea „deschide per
spective favorabile pentru des
tinderea încordării*, subliniază 
ta titlu ziarul JEtnos*.

„Impresia general* in Occi
dent, scrie ziarul „Ta Nea”, este 
că Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste sint gata pentru 
conferința la nivel Înalt*. După 
cum menționează ziarul, unani
mitatea participanților la con
sfătuire in problemele interna

tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
ale Europei cu privire la schim
bul de experiența in dezvoltare* 
agriculturii, scrie: Lucrările a- 
cestei Consfătuiri au fost urmă
rite cu o atenție deosebit de 
mare in Cehoslovacia, deoarece 
ta țara noastră dezvoltarea a- 
gricuiturii constituie in prezent 
una dm problemele prmcpale. 
Sintem convinși că Consfătuirea 
de la Moscova și rezultatele ei 
ne vor ajuta concret la rezolva
rea aeesiei probleme.

In condițiile actualei situării 
internaționale, acrie tarei. dato
ria noastră este de a dentonst-a 
pe deplin manie avantaje ale 
orinduirii soci.ie socialiste. Con
sfătuirea de la Moscova a repre
zentanților partidelor comun ste 
și muncitorești din țările socia
liste ale Europei in legătură cu 
problema dezvoltării continue a 
agriculturii constituie un eveni
ment de seamă in perioada bo- 
târîto re a întrecerii dinte so
cialism și capitalism.

R. P. BULGARIA

SOFIA 5. (Agerpres) _ Ta
rul „Rabotiicesko Del-?* subli
niază tn articolul redaciocal ăl 
5 februarie intitulat „Prin efor
turi comune sore noi succese 
că. Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste ți muncito
rești din țările socialiste ste Eu
ropei cu privire la schimbul oe 
experiență în dezvoltarea ag-- 
culturii s-a desfășurat FMr-o at
mosferă cordiali de aruncă, ia

3.796.500 persoane. Rezolvarea 
rapidă și cu suoces a problemei 
dezarmării generale și totale cere 
bineînțeles eforturi nu numai 
din partea statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Par
ticipant la Consfătuire ișl expri- 
primă speranța că puterile occi
dentale iși vor aduce de aseme
nea contribuția la soluționarea 
cit mai grabnică a problemei 
dezaripărn, răspunzind la redu
cerea unitaterală a forțelor ar
mate ale U.R.S.S. prin reduce
rea forțelor tor armate.

Participant ta consfătuire au 
avut de asemenea un schimb a- 
profundat de păreri in problema 
germana. Ele au constatat că in 
timp ce R. D. Germană iși expri
mă dorința deplină de a Începe 
oricind tratative și de a ineheia 
Tratatul de pace, celălalt stat 
german — R. F. Germană — 
se împotrivește încheierii acestui 
tratat. Guvernul R. F. Germane 
se opune cu îndirjire Încheierii 
Tratatului de pace care este me
nit să consolideze situ, ția ce s-a 
statornicit ca urmare a războiu
lui, inclusiv frontierele de stat 
germane pentru că guvernul 
R. F. Germane este împotriva 
acestui lucru, scontind pe modi
ficarea frontierelor stabilite în 
Europa, ca urmare a zdrobirii 
Germaniei fasciste. Dar aceste 
calcule ale guvernului R.F.G. 
sint sortite eșecului. Forța 
unită a lagărului socialist 
— se arată in declarație — 
constituie o garanție de nădejde 
că nu va fi admis nici un aten
tat la independența R.D.G., nici 
o încălcare a frontierelor actu
ale ale unor țări participante la 
Tratatul de la Varșovia. Este 
evident că prin poziția sa gu

ționale dă o deosebită greutate 
pozțției țărilor socialiste față 
de problemele internaționale.

Hotărirea consfătuirii de la 
Moscova are o „importanță u- 
riașă", scrie „Avghi".

„Anexartitos Typos” scrie că 
sint din cz în ce mai mari spe
ranțele popoarelor lumii că apro
piata cpnferință la nivel Înalt 
va constitui un punct de coti
tură in relațiile dintre Est și 
Vest, in consolidarea păcii ge
nerale.

ARGENTINA

BUENOS AIRES 5 (Ager- 
pre). — TASS transmite : Toate 
ziarele care au apărut In dimi
neața de 5 februarie acordă o 
mare atenție rezultatelor Con
sfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Zia
rele subliniază că țările socia
liste sint ferm botărite să ob
țină realizarea dezarmării ge
nerale și totale și vor insista 
pentru rezolvarea problemei ger
mane și a celorlalte probleme 
internaționale litigioase. Intr-o 
informație publicată de ziarul 
„Clarin* se spune că participan
ții la Consfătuirea de la Mos
cova au cerut puterilor occiden
tale să urmeze exemplul Uniu
nii Sovietice și să ia măsuri in 
domeniul reducerii forțelor ar
mate.

spiritul înțelegerii reciproce fră
țești și al unei strlnse colabo
rări Șt că ea a trasat noi per
spective ta extinderea colaboră
rii dintre statele socialiste.

Consfătuirea cu privire la pro
blemele agriculturii țarilor socia- 
liste ale Europei, scrie ziarul, a 
fost o vie demonstrație a unită
ții și voinței de colaborare fră
țească pentru bunăstarea gene
rala a popoarelor țarilor socia
liste in frunte ca Marea Lrtjune 
Sovtetxa. Mistrie trasate de 
crosfatsi.-e suit sn xngrscs roo- 
crz« ț: măreț penar» real zarea 
■teui nou av-jX sexcierat ia dez- 
vaFarea agrsnăt^u țarikr s>- 
c* iute.

R. P MONGOLA

ULAN BATOR 5 (Agerpres). 
— TASS Wate: In aracaM 
redacțitral _Un important pro
gram al rxtcaru Ctestmoe a Ba
nister: popoarâor*. ziarul 
JJnen*. organul Caautetaăa 
Central al Parbdsiai Pccclar 
Revdurioaar MoogU. sote-Piază 
Insencătatea nt-x-tă a Corsfa- 
tur-: r.-proes-a-k.-r par" de ar 
corusasăc s- — • aonif- da te
rne scctahtee aie i--xr care 
as elaborat ■* peng-aa concret 
ai rever saf ramde iert-' tei 
erncorsBce a Urikr iagănâa ao- 
caltet-

Ztand J/«en* mbc- ază sa
re* isma-tece oe care o are 
penko v.ocsgoia teza da rac- 
recat despre neres'-te-ea apecari- 
tă-i crwf-me a p-țvfactiel agr- 
cofe ■ Urue șoca» ste- 

vernul R.F.G. iși demonstrează 
ostilitatea și față de cauza ■»- 
tății ge/mane.

.nc-ieterea Tratatatai de pace, 
renunțarea la ance H de <dei 
revanșarde și de renzwre a 
frontierelor, renunțarea la politi
ca renulnaruăni M laarmani a- 
tonuce a Germaniei — iatt cea 
mai bună cale de asigurare a 
securității tataror popoarelor eu
ropene și a vHtorulai pașnic al 
poporului german. Statete parti
cipa me la Ir-talul de la Varșo
via doresc să ajungă la o regle
mentare pașnică cu Germania 
împreună cu oelelalte puteri alia
te și unite care au p rtkipat la 
război împotriva Germaniei. 
Dacă insă eforturile îndreptate 
spre încheierea Tratatukn de 
pace cu cele două state germane 
nu vor găsi sprijin și rezolv rea 
acestei probleme se va lovi de 
încercări de tărăgăneală. statele 
reprezentate la Consfătuirea de 
la Moscova nu vor avea o altă 
soluție — se arată In Declara
ție— decit aceea de a ineheia, 
împreună cu celelalte state care 
vor fi gata să facă aceasta. Tra
tatul de pace cu Republica De
mocrată Germană, și pe această 
bază, să rezolve de asemenea 
problema Berlinului occidental.

Statele reprezentate la Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ și-au afirmat din nou 
năzuința lor fermă spre îmbună
tățirea relațiilor dintre Est șt 
Vest, spre întărirea încrederii 
dintre ele, spre dezvoltarea tu
turor formelor de colaborare in
ternațională. In condițiile slăbi
rii evidente a încordării interna
ționale, participanții la Consfă
tuire declară că propunerea pri
vitoare la încheierea unui pact 
de neagresiune intre organizații

Dezarmarea generală și totală — 
sarcina istorică

a actualei generații
Conferința internațională 
de ia Londra consacrată 

problemelor dezarmării
LONDRA 5 (Agerpres). — 

La 4 februarie în clădirea par
lamentului britanic s-au înche
iat lucrările celei de-a 3-a con
ferințe internaționale „a mesei 
rotunde" consacrată problemelor 
dezarmării.

La conferință au fost prezen
tate două rapoarte principale. 
Raportul asupra problemelor ge
nerale ale dezarmării prezentat 
de deputatul britanic Noel-Baker 
a fost urmat de discuții ample 
în cadrul cărora au luat cuvîn- 
tuî printre alții Charles Porter 
(S.U.A.), A. Korneciuk 
(U.R.S.S.), prof Leo Hamon 
(Franța), P. Vittorelli (Italia), 
Bengston (Suedia).

Luînd cuvintul în cursul zi
lei de joi, Ion Pas, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune din R. P. Rom.ni, 
a declarat printre altele: „Ceea 
ce ne-a reunit aici este identi
tatea de poziții în problema dez
armării, sprijinirea planului de 
dezarmare și recunoașterea con
secințelor numeroase și favora
bile pe care le-ar avea realiza
rea acestui plan. Adevărul nu-și 
găsește totdeauna ușor drumul 
spre înțelegere, dar el poate în
depărta întotdeauna obstacolele, 
dacă se inspiră din lecțiile is- 
tor.ei, care au demonstrat că 
războaiele au fost in toate timpu
rile o calamitate pentru ome
nire. Cu atât nai distrugător ât 
putea fi un nou război, in con
dițiile îndeobște cunoscute ale 
cuceririlor științei și tehnicii *n 
epoca pe cat o trăim și ca ur
mare a cursei nebunești a în
armărilor".

Vorbitorul a subliniat că în 
ultima vreme s-au descins per
spectivele îndepărtării prune d.J 
de război, perspectivele apropie
rii ș: .nțelegerit intemațaiaîe. 
s-a creat un climat de speran.a 
in stab Urea unor relații c«-e nu 
tot mai trebui să se bazeze pe 
fo~țâ.

Pe&risAt-se la hrrârile con
fer. rțe perora dsarma'e, km 
Pas a _J>isasțae pna e
ea arest prlej intre oamen de 
bz^avooță din Est și Vest, cu 
cjirryi dif’riîe, dar însufle
țit de idea.-’I comun ai parii, 

| prieteniei și colaborării între po- 
p-ecum ș; hotărî-.le care 

nf E adoptate, vor constitui o 
cjctrbjțit importantă ia acțiu
nea întreprinsă in direct a des- 
t Merii. a promovării principiu- 
hf coexistenței pașnice, in di
recția șalvarii păcii. Aceste țe
luri, a subliniat vorbitorul, sint 
ta deplin acord cu conștiința 
■oaaU*. cu interesul popoarelor 

■ czTra le aparținem, cu intere- 
i sele artiror p poarei ? lumii. De 
, a ee*. a spu» el. sintem obl gați 
I să coctinuăm tatitairile și dis

cuți Te noastre
După ce a subliniat primirea 

căMuroisă f*?ută deiegaților 
La e-nferi nț* de grupul parla
mentar latxirist din Ainglia, Ion 
Pas a arătat că pa-ticipanții vor 
face uitos ute In țările lor con
cluziile conferinței pentru a în

le Tratatidui de la Varșovia șt 
Traialalm Atlanticului de Norj, 
caoUouă să rămină in vigoare 
și că ei sini gata să semneze 
aricind nn pact da neagresiune 
ca statele membre ale N.A.T.O. 
De asemenea un rol pozitiv l-ar 
putea avea încheierea de tratate 
bilaterale de neagresiune Intre 
statele care fac parte din gru
pări militare diferite, precum și 
crearea In Europa de zone in 
care să nu existe arme atomice 
și arme rachete.

Participanții la consfătuire au 
salutat cu mare satisfacție reali
zarea înțelegerii cu privire la 
conferința la cel mai înalt nivel 
convocată in luna mai a.c. la 
Paris. St ițele participante la 
Tratatul de la Varșovia consi
deră că această conferință a șe
filor de guverne trebuie să exa
mineze probleme importante și 
actuale ca problema dezarmării 
generale și totale, problema Tra
tatului de pace cu Germania, in
clusiv problema creării orașului 
liber. Berlinul occidental, proble- 
mi interzicerii experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen, 
problema relațiilor dintre Est șl 
Vest.

Poporul nostru, tineretul din 
Republica Populară Romină, a- 
probă cu căldură Declarația sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia. Ea exprimă pe de
plin aspirațiile de pace ale po
porului nostru, constructor al so
cialismului. Poporul nostru con
dus de Partidul Muncitoresc Ro- 
min In lupta pentru făurirea vie
ții sale noi, consideră că nu 
poate exista o sarcină mai mă
reață și mai nobilă decît de a 
contribui la asigurarea păcii In 
lume. 

tări m rindurile opiniei publice 
spiritul luptei pentru dezarmare.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Permiteți-mi să mulțu
mesc d-lui Maccas pentru apre
cierea pozitivă făcută propune
rii președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, Chivu 
Stoica, de a se convoca o con
ferință a șefilor guvernelor ța- 
rilor balcanice și de a se asi
gura transformarea acestei re
giuni intr-o zona a păcii, pro
punere care se inspiră din do
rința creării unui climat de în
credere, prietenie și cooperare 
in regiunea Balcanilor și care 
a fost considerată pe drept cu
vint o remarcabilă contribuție 
la cauza generală a destinderii 
internaționale*.

Exprimindu-și convingerea că 
țările mici sau mijlocii au posi
bilitatea și datoria de a acționa 
in direcția îmbunătățirii relații
lor internaționale și stabilirii 
unei păci trainice, ion Pas a 
sublimat că R. P. Romina este 
botăr tă să-și aducă contribuția 
la destinderea internațională, să 
sprijine marea acțiune care se 
d siașoarâ in favoarea dezar
mării.

El a arătat că printre acțiu- 
n .e recente pe această linie se 
înscriu constituirea in R. P. Ro- 
m nă a Comitetului romin pen
tru colaborarea și înțelegerea re- 
c.p-xă intre popoarele dm Bal
es precum și Intilnirea tine- 
retulu: și studenților din țările 
regiuni Ba.canilor și Mării A- 
dnatke care a avut loc la Bucu
rești.

R. P. Romină. a spus vorbi- 
torJ in încheiere, s-a străduit 
Woădeaun* să stabikascâ reia
te bube cu toate țările, in inte
resă d.zvoțtam schimburilor e- 
cxxxruce și culturale cu c.le- 
te.'e țări tara deosebire de sis
tate economic și politic.

Cei deal dxl;a raport, pre- 
ze ,;at de dr. M. R..b.ns»eia 
țU’J<SS) a lost coosacrai con- 
«c n,e»or lavoratelz pe care 
k a.- ave* dezarmarea .n ce pri
vește oezvot-arca ecjcom.ca a 
tuturor țarilor și rmteiaataț^ea 
co erțuiiu mteruațktoal.

In legătură cu aspectele eco
nom.ce aie dezarmării, au luat 
cuvmtul numeroși vorbitori prin
tre care P. A. Timberlake (Ma- 
r.a Britanie), R. Lombardi (Ita
lia), Pierre Cot (Franța), Geor
ge Ivașcu (Ruminia), Oskar 
Lange (Polonia), Leon Maccas 
(Grecia).

In Încheierea conferinței, de
legații au adoptat un comunicat. 
DO gații la conlerinjă, se spu
ne ui comunicat, s>nt de acord 
că singurul mijloc de preinum- 
pinare a unui nou război mon
dial este asigurarea dezarmării 
generale controlate și interzicerea 
totală a armei nucleare, că este 
mai bine să se realizeze o de
zarmare cu un sistem împeriect 
de control, decit să se permită 
continuarea cursei inartnărilor 
cu armament nuclear și clasic.

Delegații la conferință au a- 
doptat de asemenea hotarirea 
de a convoca pe viitor o confe
rința și mai reprezentativă a 
„mesei rotunde” pentru dezar
mare, la ale cărei lucrări sa fie 
invitați reprezentanți ai țărilor 
d:n Extremul Orient și din Asia, 
printre care și din R. P. Chi
neză și India.

------•------

Remanierea 
guvernului francez
PARIS 5 (Agerpres). — La 5 

februarie, la Palatul Elysee (re
ședința președintelui Republicii) 
a fost dat publicității un comu
nicat oficial cu privire la rema
nierea guvernului francez.

La propunerea primului minis
tru, Debre, se spune in comu
nicat, președintele republicii, ge
neralul De Gaulle, a numit ur
mătorii miniștri: Roger Frey și 
Pierre Guillaumat, miniștri fără 
portofoliu pe lingă primul-mi- 
nistru (pină in prezent Frey a 
deținut funcția de ministru al 
Informațiilor, iar Guillaumat 
funcția de ministru de război).

Ministru de Război a fost nu
mit Pierre Messmer, care pin* 
acum a fost înalt comisar al 
Franței in Africa occidentală 
franceză.

Midiei Maurice-Bokanowski a 
fost numit ministru al Poștelor 
și Telecomunicațiilor. A fost nu
mit ministru al Informațiilor 
Louis Terrenoire, care pină ta 
prezent a fost liderul grupului 
parlamentar al U.N.R.

Generalul de Gaulle a aprobat 
ieșirea din guvern a lui Jacques 
Soustelle și Bernard Cornut- 
Gentilie, fost ministru al Poș
telor și Telecomunicațiilor. Ieși
rea lui Soustelle din guvern nu 
a provocat uimire tn cercurile 
politice din Paris, unde se știe 
că acesta a fost unul din inspi
ratorii putchului militaro-fascist 
din 13 mai 1958 și ideologul 
ultracolonialiștilor din Algeria.

Apelul plenarei 
Comitetului 

organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Plenara Comitetului organiza
țiilor de tineret din U.R.S.S. a 
adoptat la 4 februarie un apel 
adresat tuturor organizațiilor *1- 
temaționale, naționale și locale 
de tineret in problema dezarmă
rii generale și totale.

Comitetul subliniază că a so
sit timpul ca tineretul să-șj u- 
nească eforturile pentru realiza 
rea țelului comun — o pace trai
nică și veșnică. Tinerii și tinerele 
sovietice spun tinerilor din în
treaga lume: „Să luptăm în 
comun pentru ca conferința șefi
lor de guverne ai marilor puteri 
care va avea loc în curind, să 
adopte hotărîri concrete în ce pri
vește traducerea în viață a pla
nurilor de dezarmare reală".

Congresul Federației 
studenților 

pe întreaga Chină
La 4 februarie, la Pekin s a 

deschis cel de al 17-tea Con
gres al Federației studenților 
pe întreaga Chină, care reu
nește aproximativ un milion 
de studenți din institutele de 
învățămint superior din R. P. 
Chineză. Congresul va asculta 
și va dezbate raportul de ac
tivitate al Comitetului Execu
tiv al federației, va adopta un 
nou statut și va alege orga
nele conducătoare ale Federa
ției studenților pe întreaga 
Chină.

Prezentlnd la congres ra
portul de activitate, Hu Ți-li, 
președintele Federației stu
denților pe întreaga Chină, a 
subliniat «:ă in decursul celor 
patru ani care au trecut de 
li congresul de constituire, 
alături de marile succese ob
ținute în construcția econo
mica. in China s-a dezvoltai 
de asemenea intr-un ritm ra
pid învăț «smintiri superior. 
Dacă în anul 1965, a subli
niat raportorul, in țară se 
numărau 1^4 institute de in- 
vdțănint superior. în prezent 
in China există 822 institute 
de învâțămint superior. în 
aceeași perioadă numărul ce
lor care învăță in aceste in
stitute a crescut de la 28O.(X)O 
pină la 810.000 studenți. Se 
lărgește de asemenea tot mai 
nnalt rețeaua de institute de 
învățamint superior cu secții 
fără frecvență și cursuri se
rale, în care invață tineri 
care lucrează în producție. In 
cei patru ani, a spus Hu T'-^b 
institutele de învățămînt su
perior din China au pregătit 
260.000 de specialiști edifi
cați pentru diferite ramuri 
ale industriei, agriculturii, 
științei și culturii, in timp ce 
în vechea Chină în decurs de 
36 de ani au absolvit institu
tele de învățămînt superior 
în total 210.000 oameni.

în continuare la congres au 
început dezbaterile pe margi
nea raportului de activitate.

ÎN REPUBLICA 
DOMINICANA 

Manifestații 
studențești împotriva 
tiraniei dictatorului 

Trujillo
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, în Republica 
Dominicană se intensifică 
lupta împotriva tiraniei dicta 
torului Rafael Trujillo, La 
Ciudat Trujillo studenții au 
manifestat strigînd ,Jo$ Tru
jillo" și „Nu îl vrem pe Tru
jillo". Poliția a deschis foc 
împotriva nuiviifestanților o- 
morînd și rănind 20 de per
soane. în urma descoperirii, 
în prima jumătate a lunii ia
nuarie, a unei încercări de a 
»e organiza o răscoală armată 
antidictatorială, Trujillo a re
curs la represiuni barbare 
Potrivit ziarului „New York 
Times", pină în prezent poli
ția dictatorului a arestat circa 
5.000 de persoane.

Brutalitățile lui Trujillo au 
provocat indignarea pină și a 
conducătorilor bisericii catoli
ce care pină nu demult il 
sprijineau. Agenția Associated 
Press a anunțat că mai multi 
episcopi au condamnat in 
public represiunile lui Trujil
lo și au cerut respectarea 
drepturilor omului.

A eșuat lansarea 
unui satelit american

Potrivit unui comunicat publi
cat de comandamentul forțelor 
aeriene al Statelor Unite rezultă 
că lansarea unui satelit Discove
rer IX de la baza Vandenberg a 
eșuat. Discoverer IX avea 135 de 
kilograme și a fost lansat de o 
rachetă în două trepte.

DELHI 5 (Agerpres). — TASS 
transmite expunerea Comunica
tului comun sovieto-indian, in 
care se spune printre altele : La 
invitația președintelui Republicii 
India, dr. Rajendra Prasad, și 
a guvernului Indiei, intre 20 ia
nuarie și 6 februarie, K. E. Vo- 
roși'lov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
F. R. Kozlov, prian-vicapreședin- 
te aii Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și E. A. Furțeva, depu
tat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au făcut o vizită de 
bunăvoință in India.

K. E. Voroșilov, F. R. Kozlov 
și E. A. Furțeva s-au intilnit și 
au avut convorbiri, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă prie
tenească și cordială cu președin
tele Indiei, R. Prasad, cu primiți 
ministru, J. Nehru și cu aiți 
membri ai guvernului Indiei.

In comunicat se subliniază că 
cele două părți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre India și 
Uniunea Sovietică în spiritul bu
năvoinței și prieteniei — rezultat 
al atașamentului comun față de 
principiile coexistenței pașnice 
și al năzuinței active spre pace.

Ctele două părți au constatat 
cu satisfacție că în ultimul timp 
a avut loc o oarecare destindere 
a încordării internaționale și au

Sos'rea lui A. I.
HAVANA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 4 februarie a sosit pe bor

dul unui avion II 18 la Ha
vana. la invitația guvernului Re. 
publicii Cuba, A. 1. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. Pe 
aeroport A. I. Mikoian și persoa
nele care îl Însoțesc au fost în- 
timpinați de Fidel Castro, pri
mul ministru al Cubei, de mem
brii guvernului Cuban, V. I. Ba- 
zikin, ambasador al U.R.S.S. in 
Mexic, sosit în ajun la Havana, 
și de reprezentanți ai opiniei pu
blice cubane.

A. I. Mikoian va inaugura la 
5 februarie, în capitala Cubei,

Președintele Republicii Italia 
a plecat spre U. R. S. S.

ROMA 5 (Agerpres). — La 5 
februarie președintele Republicii 
Italia, Giovanni Gronchî, a ple
cat din Roma spre Uniunea So
vietică unde va face o vizită 
oficială.

înainte de a pleca cu avionul, 
președintele Gronchi a declarat 
că ..vizita lui poate fi ap’eciată 
drept o vizită de bunăvoință*.

Vizita tovarășului 
Gheorghe Apostol în Italia

ROMA 5 — Corespondent ui 
Agerpres transmite:

In ziua de 4 februarie, tovară
șul Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. ad 
P.M.R., care reprezintă Parti, 
dul AUincitoresc Romin la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Italian, a vizitat 
sediul redacției și tipografia zia
rului ..Unita*4, construită cu 
banii strinși printr-o largă sub
scripție in rîndul maselor mun
citoare italiene. El a fost primit 
de redactorul șef al ziarului, 
Giorgio Colorni, și de alți mem
bri ai redacției, cu care s-a în
treținut prietenește.

Vizita acad. H. Hulubei 
și Emil Pop în Grecia

ATENA 5 (Agerpres). — Aca
demicienii ti oria Hulubei și 
Emil Pop, care se află în trecere 
prin Atena, au făcut o vizită la 
1 februarie a-c- 1° sediul Comisiei 
energiei atomice unde au fost 
primiți de amiralul Spalides, 
președintele comisiei, de profe
sorul G. Pantazis, vicepreședinte, 
și de profesorul Umuzelis, secre
tarul general al Comisiei pentru 
energie atomică. Academicienii 
romîni au vizitat centrul de cer
cetări pentru utilizarea energiei 
atomice, precum și laboratorul 
de biologie al profesorului Dr. G. 
Pantazis.

Rezultatele recensamîntulu 
populației Uniunii Souietu

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Direcția Cen
trală de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a dat publicității rezultatele a- 
mănun'ite ale recensămintului 
populației Uniunii Sovietice (re- 
censămintul a avut loc intre 
15 și 22 ianuarie 1959)

Conform datelor definitive, la 
15 ianuarie 1959 numărul total 
al locuitorilor U R.S.S. era de 
208.826.650 dintre care 94.050303 
b rbați și 114.776347 femei; 
populația urbană s-a cifrat la 
99.977.695 de locuitori (48 la 
sută), iar cea rurală — la 
Tl'8.848.955 de locuitori ( 52 la 
sută).

Numărul persoanelor cu stu
dii superioare, studii superioare 
neterminate și studii medii de 
specialitate a fost de 13.400.000 
iar al persoanelor care au ab
solvit școala medie completă și 
școala de 7 ani de 45300.003 
(în 1913 în Rusia țaristă se nu
mărau aproximativ 290.000 de 
persoane cu studii superioare, 

salutat realizarea acordului prf 
vitor la convocarea in luna ma 
a conferinței la nivel Înalt.

Cele doua părți au sublinia 
importanța dezarmării, ca condi 
ție preliminară necesară pentn 
asigurarea unei păci trainice ș 
îndelungate, pentru înlăturare: 
fricii de război.

In legătură cu aceasta s-ai 
făcut referiri la propunerile ci 
privire la dezarmarea general; 
și totală prezentate recent d 
N. S. Hrușoiov, iar primul mi 
nistru al Indiei a salutat acest 
propuneri caracterizindu-le drep 
curajoase și clarvăzătoare, și a 
rătînd că ele trebuie studiate o 
atenție de către celelalte țări.

Guvernul Indiei, se subliniaz 
în comunicat, salută noua redu 
cere importantă a forțelor ar 
mate ale Uniunii Sovietice, tn 
făptuită in mod unilateral, cor 
siderind-o drept un pas impor 
tant înainte in lupta pentr 
pace.

Președintele Prezidiului Sovii 
tulul Suprem al U.R.S.S., K. E 
Voroșilov, se subliniază, în cc 
municat, a repetat invitația adre 
sată președintelui Republicii Ir 
dia, Rajendra Prasad, de a fac 
o vizită de răspuns în Uniune 
Sovietică in anul 1960. Aceast 
invitație a fost primită cu reci 
noștință.

Mikoian în Cuba
Expoziția realizărilor U.R.S.! 
ta domeniul științei, tehnicii 
culturii.

In seara zilei de 4 februari 
A. I. Mikoian, prim-vieepreș. 
dinte al Consiliului de Minișt 
al U.R.S.S., a făcut o vizită 1 
Osvald Dorticos. președinte 
Republicii Cuba. Intre A. 1. M 
koian ți Dorticos a avut loc 
convorbire care s-a desfășur; 
într-o atmosferă de caldă pri 
tenie.

La 5 februarie a avut loc 
Havana descinderea ofici.lă 
Expoziției realizărilor Uniur 
Sovietice în domeniul științi 
tehnicii și culturii.

„Guvernul și eu, a spus el, s! 
tem convinși că fiecare, în lin 
tele răspunderii sale, trebuie 
contribuie la a face ca viitoi 
să fie mai puțin neros și rr 
puțin periculos".

Președintele Gronchi va răr 
ne peste noapte la Copenhaj 
și va sosi la Moscova în dir 
neața zilei de 6 februarie.

în timpul vizitei în tipograi 
tovarășul Gheorghe Apostol 
discutat îndelung cu muncite 
tipografi care l-au rugat 
transmită salutul lor tipografii 
romîni de la Combinatul tc 
grafic „Casa Scînteii“.

In dimineața zilei d: 5 febrt 
rie, tovarășul Gheorghe Apos 
a depus, in numele Consiliu 
Central al Sindicatelor din I 
publica Populară Romină, o 1 
roană de flori la mormîntul f 
tului președinte al Federal 
Sindicale Mondiale și . sec re 
general a-1 Confederației Ge’ 
rale a Muncii din Italia, G 
seppe Di Vittorio.

în aceeași zi oamenii de șt 
ță romîni au fost primiți 
Academia din Atena de către 
Brațiotis, președintele Acc 
miei, S. Mei as, fostul președi\ 
A. Orlandos, secretar general 
Academiei din Atena și alți < 
demicieni și oameni de știi 
greci. în seara zilei de l febi 
rie ambasadorul R. P. Romîmc 
Atena, Ion Drinceanu, a of 
un dineu în cinstea academici 
lor romîni, la care au partid 
numeroși oameni de știință 
Grecia.

studii superioare neterminate 
studii medii de specialita 

Persoanele născute după 
voluția din Octombrie (19 
reprezintă cea mai mare p: 
a populației U.R.S S. — 
milioane de persoane (apro 
trei pătrimi). Longevitatea 
die a crescut la 68 de arii 
1957—1958 (ta perioada pn 
volnționară ea a fost de 32 
ani).

în instituțiile de tavățăn 
superior invață 2.200.000 
persoane, in instituțiile de 
vățămint mediu de speciali 
- 1.868.000. în U.R.S.S. ex 
766 de instituții de invățăn 
superior, precum și 3.346 
școli medii tehnice și de 
instituții de învățămînt mt 
de specialitate. în aceste ș 
invățămtntul este gratuit.

In 1958 mortalitatea a re 
zentat in U.R.S.S. 7,2 la i 
Aceasta este cea mai scăî 
cifră din lume pentru mori 
tatea generală.
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