
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cintaia neretulul 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Primirea de către tovarășul
Bheorghe Bheorghiu-Dej a noului ambasador 

al Republicii Populare Ungare
Marți, 1 martie 1960, tovară

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a primit în audiență

de prezentare pe tovarășul Bela 
Nemety, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare la 
București.

Primirea de către tovarășul 
Bheorghe Bheorghiu-Dej a ambasadorului 

Republicii India
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Globul pămîntesc - folosit 
ca material didactic In învăța
rea lecțiilor de geografie se 
dovedește de un real folos 
tinerilor muncitori de la Uzi
nele de produse sodice din 
Govora, elevi ai Școlii medii 
serale și ai secției fără 
frecvență. In fotografie : Ele
na latăcescu, laborantă la 
Uzinele de produse sodice 
din Govora, discută cu cole
gii ei noua lecție de geo

grafie.

Foto : AGERPRES

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Republicii Arabe Unite, tova
rășul I. Gh. Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mîne. a adresat la 22 februarie 
a c. președintelui Gamal Abdel 
Nasser, următoarea telegramă de 
felicitare :

Excelentei sale 
Domnului

Gamal Abdel Nasser 
președinfele

Republicii Arabe Unite
Cairo 
februa-Cu ocazia zilei de 22 

r;e — sărbătoarea națională a 
Republicii Arabe Unite — rog pe 
Excelența Voastră să primească 
din pari.a Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine și a mea per
sonal, felicitări cordiale, precum 
și cale mai bune urări de fericire 
și prosperitate pentru poporul 
Republicii Arabe Unite

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
La aceasta s-a primit următo

rul răspuns:

Excelentei sale 
Domnului

Ion Gheorghe Maurer 
președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare 

Romîne
București

Am primit telegrama Excelen
tei Voastre prin care exprimați, 
în numele dv. și al Prezidiului 
Alarii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, ama
bile felicitări și bune sentimente 
cu ocazia sărbătorii noastre na
ționale.

în numele guvernului și po
porului Republicii Arabe Unite 
și in numele meu personal, vă 
adresez calde mulțumiri și cele 
mai bune urări pentru sănătatea 
și fericirea Excelentei Voastre, 
pentru bunăstarea și prosperita
tea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
p.eședintde Republicii Arabe 

Unite

Citifi
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Cei care lucrează
la blocul tineretului

Brazi-Ploești, șantierele 
i prag de iarnă, 
dure, mai vitrega

La 
s-au deschis in 
Condiții mai < 
deci. Experiența cîștigată i-a aju
tat pe constructori să-și înceapă 
bătălia pe toate fronturile fără 
nici măcar să bage în seamă o- 
preliștile anotimpului.

Mă aflam in biroul comitetu
lui U.T.M, al șantierelor. După 
ce făcusem cunoștință cu Cornel 
Georgescu, 
dezghețat, 
să-mi prezinte cîțiva tineri mai 
de ispravă, acesta m-a liniștit :

— Vine îndată șeful unei bri
găzi. 0 să stați de vorbă cu el. 
Brigada lui...

N-a apucat să-și sfirșească 
vorba că in birou și intrase un 
tînăr mic de stat, brunet, cu un 
pulorer albastru ridicat pe git și 
ai cărui ochi străluceau neobiș
nuit :

— Tovarășul Găi tenant Dumi
tru, mi-l prezintă secretarul. El 
e responsabilul brigăzii cu pri
cina! Cin-te-a. supărat, măi frate, 
de veniși ca o furtună ? i se 
adresă lui de astădatâ.

Oaspetele iși scutură șapca de 
ploaie, iși mingiie 
lucios apoi, cu un 
rosti :

— M-am sfătuit 
din brigadă și sâ vi spun con
cluziile. Tinerii-s entuziasmați că 
vom contribui prin munci pa
triotică la ridicarea unui bloc d» 
21 de apartamente in mijlocul 
orașului. S-a propus ca si facem 
fiecare membru al brigăzii cile 
12 ore de munci voluntari pe 
lună, anume pentru acest bloc. 
Așa ci de-aeum pe munci. Vreau 
să fac și un angajament în no
mele brigăzii. Prima sumă care 
se va vărsa la Sfatul popular 
orășenesc Ploești în contul blo
cului, va fi cea realizată de noi 
și cea mai mare In același timp.

De asta am trecut pe la comitet. 
Eram in drum...

Și fără să mai aștepte, tînărul 
dădu să plece.

— Mai zăbovește oleacă. Găi- 
tânarule ! Doar nu fug turcii 
după tine.

— Nu fug turcii da* fug orele, 
fuge timpul, îi răspunse cu tile, 
peste umăr, secretarului. Pînă la 
urmă luă loc să raporteze despre 

secretarul, un băiat - /e/ul cum fi‘a organizat brigada 
isteț, și i-am cerul

oameni. N-aveau scule, n-aveau 
utilaj, n-aveau nici barăci. Aveau 
însă tablă descărcată pe care tre 
buiau să o lipească, să o sudeze 
ca să închege rezervoarele. Au 
început lucrul. Mai îniîi și-au 
ridicat o baracă. „Nu puteam sta

VASILE CABULEA

(Continuam în pag. 3-a)

părul negru 
glas potolit,

cu oamenii

ca să poată efectua într-o lună 
cele 600 ore muncă voluntară. 
Raportul a fost scurt, concret. 
Nu e în firea acestui tînăr să 
bată apa-n piuă.

★
Am ieșit împreună de la co

mitetul U.T.M. Voiam să 
străbat șantierul însoțit de unul 
din eroii lui. Nici ci se putea 
un ghid mai bun. Găitănaru Du
mitru are de abia 25 de ani. insă 
fi-a început cariera cu multi ani 
în urmă. Nu era cazangiu, ci a- 
justor-mecanic. A învățat la Uzi
nele „23 August** din Capitală. 
Și-a schimbat meseria pe drum. 
Pe drumul vieții, bineînțeles. Nu 
Că era nevoit ci pentru simplul 
motiv ci a îndrăgit-o după aceea 
pe cea de cazangiu. Și-s încercat 
puterile și priceperea, moi iutii 
la Uzinele ,.Mao Țze-dun**, apoi 
s-a maturizat la construcțiile 
Hunedoarei socialiste, și-a adău
gat încă o bogata experiență la 
Blocul de ulei-Teleajen, ca pînă 
la urmă. în septembrie anul tre. 
cut, fi fie repartizat la Brazi. 
Aici urma si construiască rezer
voare pentru cea mai modernă 
rafinărie din țari. Era unul din 
pionierii șantierului de la Brazi. 
Ciadul că a fost adus aici prin
tre cei dinții i-a 
te rile. Area sâ 
ganti de metal, 
pentru produse 
care el a bătut
A avut la început 
godi formată doar din

înmulțit pu- 
ridica aici gi- 

niște rezervoare 
petrolifere, la 

primul țăruș, 
o bri- 

7
Pe micuța Dito Zait în virstâ 
de 6 ani nu o emoționează 
deloc apariția-în fața tele
spectatorilor. Ea recită fru

mos poezia preferata.

Foto : AGERPRES

Marți, 1 martie 1960, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
a primit în audiența de prezen
tare pe domnul Bejoy K, Acha- 
rya, ambasador extraordinar șl

plenipotențiar al Republicii India 
la București.

A fost de față dorrmul K. C. 
Nair, prim-secretar al Ambasa
dei Republicii India la Bucu
rești.

DII \I\I\ SI MIIMA
IIMHIUIUI

Tinerii constructori de la Bicaz 
realizează însemnate economii

Datorită elanului 
tineresc și en
tuziasmului cu 

care au muncit bri
găzile de producție 
ale tineretului de la 
fabrica de beton și ba. 
raj de la Bicaz, au 
reușit să toarne în 
corpul barajului, în 
ciuda timpului nefa
vorabil 40.500 m.c. 
beton ceea ce repre
zintă depășirea pro
priului angajament 
cu 500 m.c.

La această reali
zare a contribuit în 
mare măsură și bri
gada de tineret a fie
rarilor betoniști. Re
cent ei au hotârît ca 
prin munca patrioti
că să asigure șantie
rul cu necesarul de 
ancore pentru fixa
rea cofrajelor în 
beton, pe care le 
vor confecționa din 
materialul adunat 
de pe șantier. Acest 
lucru va aduce o

spectacol reușit

economie șantierului 
de aproximativ 1.200 
lei. In 
muncă s-au 
țiat Enache 
candidat de partid, 
Cazău Constantin șî 
alții. O contribuție 
importantă a adus-o 
și brigada complexă 
de dulgheri și beto- 
niști condusă de Oțet 
Pavel și Vancea Pe
tre.

NISTOR HOGAȘ 
normator

această 
eviden-
Alarin

Un

E Iovii școlii medii nr. 2 din
Cîmpulung Mușcel, au 
prezentat de curînd în 

fața unui public numeros spec
tacolul „Nota zero la purtare**. 
Cu ocazia acestui 
care s-a bucurat de

spectacol 
un deosebit

prin reda- 
personaje- 
Marinescu, 
Constanti-

succes s-ou remarcat 
rea cît mai fidelă a 
lor, tinerii CosteI 
Nușa Bulibașa, Cici 
nescu, Radu Mușat ?' alții.

CALANGIU H. ;7 ? 
electrician ' ♦

Cercul fotografilor amatori

Organizația de bază U.T.M.
de la Școala medie nr. 2 
din orașul Constanța a or

ganizat un cerc al fotografilor 
amatori. Ajutați de Iov. prof. 
Alexandru Bâleanu cei 13 mem
bri ai acestui cerc au reușit să 
asimileze destul de repede no
țiunile teoretice și tehnice nece
sare mînuirii aparatelor foto.

Printre fotografiile membrilor 
------------------ i t -------------------

Comandanta de aeronavă Eleonora Nicocră din cadrul ceroba- 
zel aviației utilitare T.A.R.O.M. se numârâ printre p.-oțij frun
tași. Ea a efectuat pînă acum 2200 ore de zbor dînd dovadă 
de conștiinciozitate și abnegație în îndeplini-ea ob! gaț 'lor sale.

Foto : AGERPRES

cercului care vor fi înmănun- 
chiate într-un album, sînt și a- 
celea realizate cu ocazia excursiei 
organizată in țară în vacanța de 
iarnă, la hidrocentrala de la 
Bicaz. aspecte din Bacău, Onești 
etc. Elevii au fotografiat palatul 
sporturilor, teatrul de stat și 
alte întreprinderi și aspecte din 
orașul Constanța.

Printre cei mai activi membri 
ai cercului se numără elevii Ve- 
ronica Vîlcu, Vasile Pop etc,

MAREȘ TOMA 
activist al comitetului 

regional U.T.M.
Constanța

Concurs pentru 
învățarea de 

cintece patriotice 
și revoluționare

7 n ultima vreme, difuzoa
* rele stafiei de radioficare 

Bușteni anunțau în cadrul emi
siunii locale :

— Astăseară transmitem pen
tru tinerii pârtiei panți la con
cursul „Să învățăm cintece pa
triotice și revoluționare** orga
nizat de Comitetul orășenesc 
L.T.M. Bușteni, cîniecul Stea
gul partidului" de Matei Socor.

In afara celor 13 cintece trans
mise prin stația de radioficare, 
Comitetul orășenesc U.TJd. Buș
teni, a organizat cu participanții 
la concurs seri de audiții muzi
cale, repetiții cu formațiile co
rale și soliști, discuții despre me
sajul cintecelor revoluționare și 
alte acțiuni care au ajutat pe 
tineri să învețe cîntecele prevă
zute în tematica concursului. 
Concursul a suscitat atenția unei 
mase largi de tineri. Cîștigătorii 
concursului, soliști și formații 
corale, au primit numeroase 
premii în obiecte.

PARASCHIV 
e/evd

ELENA

Cum se cuceresc
distincțiile pionierești?

O veche zicală spune că toam- 
I na se numără bobocii. Viata ne 
I arată însă că nu e bine sa aș

teptăm pentru așa ceva neapărat 
venirea toamnei- Un bun gospo
dar îș’ aruncă privirea prin o- 
gradă în tot cursul anului. Se 
pare însă că nu tot așa proce
dează și tovarășii instructori de 
pionieri de la Școala de 7 ani 
nr. 2 din Cîmpina. Prin luna oc
tombrie sau noiembrie anul tre
cut. atunci cînd au primit in
strucțiunile cu privire la acorda
rea distincțiilor pionierești, in- 

, structorii au luat o hotărîre ca 
i „Pînă la sfîrșitul anului școlar 

50 de pionieri să devină purtă- 
| tori ai steluțelor,( distincțiilor) 

întrebarea însă care s-ar
1 putea pune ar fi aceasta: cum. în 
| ce fel au cucerit pionierii distinc

țiile ? A existat cu adevărat în 
unitate o asemenea activitate, 
snecific pionierească (bogată, 
plăcută, atractivă, plină de ro- 

! mantism) în cadrul căreia și-au 
I îndeplinit copiii normele?

Dacă af trebui să ne punem o 
| asemenea întrebare și cu privire 
j îa activitatea desfășurată în a- 
' ceasta direcție pînă a-um. rrs- 
J punsul n-ar putea fi, din păcate,

d&cît negativ: „Nu, n-a existat 
o asemenea activitate**.

Dar s-o luăm de la capăt.
Odată aflate condițiile pentru 

obținerea distincțiilor pionierești, 
acestea trebuiau, fără îndoială, 
popularizate. S-a făcut acest lu
cru ? Aproape nu, sau, mai bine 
zis, nu s-a făcut așa cum ar fi 
trebuit. Tovarășa Băncscu, mem
bră în biroul comitetului orășe

și-ar fi găsit bineînțeles un loc 
și graficul unității care să reflec
te modul cum detașamentele 
luptă pentru obținerea distinc
țiilor. Nu se știe de Ce tovară
șul Ion Niculescu a socotit că e 
suficient doar să scrie condițiile 
pe niște foi de caiet și să le 
țină afișate cîtva timp la gazeta 
de perete. Desigur, o muncă for
mală și nu e de mirare ca cele

însemnări pe marginea activității 
desfășurate în unitatea de pionieri 
a țcolii de 7 ani

sugestie 
un colț

nr. 2 din Cimpina

nesc U.T.M. dăduse o 
interesantă: sa se facă 
al distincțiilor. La acest colț ur
ma să se scrie, vizibil, pe car
toane condițiile, ilustrate fiecare 
cu cite un desen sugestiv: un 
carnet de elev cu note de la 7 
în sus; pionieri plantînd pomi 
fructiferi; un pionier că-rînd în- 
tr-un cărucior fier vechi: deta
șamentul urcînd panta unui 
munte, etc. Tot la acest colț

cîteva 
articol 
plet neobservate.

O altă problemă e aceea a 
evidenței trecerii normelor. In 
acest scop întregul activ pionie
resc a fost „instruit-, adică li 
s-a u dictat pionierilor din activ 
condițiile care se cer pentru ob
ținerea distincțiilor și ii s-a 
spus să facă în jurnalele de de
tașament și In caietele de grupă

file confundate cu vreun 
oarecare să fi trecut com-

grafice de evidență. în gra
ficul detașamentului nr. 5 
absolut toți pionierii figurează 
că au îndeplinit norma (la ru
brica respectivă căsuțele sînt 
hașurate) cînd de fapt numai 
trei dintre ei au îndeplinit-o. 
Fără îndoială, vina princi
pală o poartă instructoarele de 
detașament (toate eleve la Școa
la medie nr. 1) care aveau da
toria să ajute și să cunoască în
deaproape felul în care sînt în
tocmite graficele.

In sfirșit, o altă problemă este 
aceea a constatării îndeplinirii 
condițiilor. La detașamentul nr. 
4 (instructoare Alexandrina Bă- 
descu elevă în clasa a X-a) pre
ședinta detașamentului a mers 
la fiecare pionier în parte 
și l-a întrebat: „Știi să înoți 
sau să patinezi ?“ (aceasta e 
una din condiții). Cum răspun
sul era întotdeauna „Da !** pre
ședinta detașamentului hașura 
rapid căsuța respectivă. Așa 
se face că în cinci minute tot

AUREL GEORGESCU

(Continuat* în pag. 3-a)

Meseria cere 
cunoștințe tehnice 

multilaterale
Acum cîteva zile, la secția filatură a Uzinelor Textile „30 De

cembrie** Arad, t-a născut o nouă inițiativă. Ea prevede îmbogă
țirea cunoștințelor tehnico-profesionale, cunoașterea — evident 
în linii generale — a meseriilor înrudite filaturii. In felul acesta, 
tinerele filatoare vor putea să-și îmbunătățească munca, vor putea 
— pe baza cunoașterii neajunsurilor ce le provoacă calitatea scă
zută a firelor pe care le produc — să ia măsuri pentru înlătu
rarea defecțiunilor, pentru spori rea calității produselor.

Cum s-a născut această inițiativă, vo relatează in imagini foto
reportajul nostru, 4 /

« Vezi, tovarășe Varga, iarăși un fir înodat prost I
Și inginerul Ion Varga, de la filatură e obligat sâ-i dea drep

tate muncitoarei care lucrează la războaiele de țesut.

Curind după aceasta în biroul inginerului s-au întrunit cîțiva 
dintre fruntașii secției filatură : utemiștii Liți Simion, Geor- 
geta Nișulescu și Popa Sofia. Discuția a fost lungă, aprinsa și... 
rodnică. Inițiativa a prins contur.

Primele cunoștințe teoretice încep sâ fie însușite...

Acestora le urmează lecțiile practice, pe care filatoarele le 
primesc la secțiile preparație și războaie.

Foto text: P. POPESCU



Cum poate recolta gospodăria colectivă

40 VAGOANE CEREALE IN PLUS
„Nikos Beloiannis" anul acesta
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Echipa 
artistică 

pregătește un 
nou spectacol

0 cît mai strînsă colaborare 
între brigada de tractoare și 
brigada de cîmp a gospodăriei 
colective în vederea descoperirii 
și folosirii tuturor rezervelor 
pentru obținerea unor recolte 
mari la hectar -— iată una din 
principalele sarcini trasate meca
nizatorilor de către organizația 
de partid și conducerea S.M.T. 
Viziru, regiunea Galați, acum, 
la începutul campaniei agricole 
de primăvară.

Adunarea generală a organiza
ției de bază U.T.M. din S.M.T-, 
care s-a ținut înainte de porni
rea în campanie, a stabilit in a- 
ceastă direcție ca fiecare brigadă 
de tractoare, îndată ce va ajun
ge in gospodăria colectivă pe 
care o deservește, în cadrul unor 
discuții organizate cu tinerii co
lectiviști din brigăzile de cîmp, 
cu brigadierii și șefii de echipă, ' 
cu conducerea gospodăriei colee- 
tive, să stabilească angajamente 
reciproce, îndatoriri concrete, ac. 
țiuni, lucrări suplimentare pen
tru Ca producțiile planificate de 
gospodărie să fie considerabil 
depășite.

Lucru pe care bau făcut de 
acum multe dintre brigăzi.

Iată ce au stabilit mecaniza
torii din brigada a 13-a, condusă 
de Nicolae Șuțeanu, împreună 
cu tinerii colectiviști din G.A.C, 
„Nikos Beloiannis" din comuna 
Bordei-Verde :

Gospodăria colectivă și-a pro
pus să obțină în anul acesta la 
griu o producție de 1.800 kg. la 
hectar, la porumb 2.100 kg. boa
be, la porumb-siloz 30.000 kg- 
masă verde etc. Sînt producții 
care pot fi obținute prin lucră
rile planificate de gospodăria 
colectivă. Dar sînt încă multe re
zerve a căror folosire poate duce 
la obținerea unor producții mai 
mari. Este ideea care i-a prea» 
cupat pe mecanizatori și colec
tiviști în discuția pe care au 
avut-o. Au vorbit atunci despre 
fiecare cultură în parte.

— S-ar putea obține și 2,000 
de kg. de grîu la hectar — a 
spus Nicolae Șuțeanu.

— Se poate, dacă plouă la 
tâmp — au încuviințat mai mulți 
colectiviști.

— Daci plouă la tâmp se poa
te obține mult mai mult — a 
precizat șeful brigăzii de trac
toare. Dar, cele 2.000 kg. la hec-> 
tar se pot obține și dacă nu vor 
fi ploi suficiente. Pentru aceasta 
însă, trebuie să facem unele lu
crări ca să menținem apa m pa- 
mint. Dumneavoastră ați planifi
cat să dați o grapă cu 
cini ! Nu-i rău ! Noi, 
riștii, am discutat despre

ne-am gîndit să vă propunem o 
lucrare mecanizată în plus — 
sapa rotativă. Nici ea insă nu-i 
deajuns. Griul trebuie plivit. Cu 
sapa rotativă ne angajăm noi, ar 
rămîne să faceți voi plivitul !

— îl facem ! îl facem noii ti
neretul, s~a angajat Ion Ogrezea- 
nu, secretarul organizației 
bază U.T.M, din gospodărie.

în felul acesta tractoriștii 
tinerii colectiviști au hotărît 
obțină de pe fiecare hectar 
mânat cu grîu. 200 kg. mai mult 
decît prevedea planul gospodăriei 
colective, ceea ce înseamnă că în

de

Dar cele mai vii discuții s-au 
purtat în legătură cu porumbul- 
8iloz. Anul trecut colectiviștii au 
recoltat cite 50.000 kg. masă 
verde la hectar. Pentru anul a- 
cesta (curios!) și-au propus ca 
de pe 50 de hectare să obțină 
numai 30.000 kg. la hectar. Me
canizatorii le-au demonstrat co
lectiviștilor că prin această pla
nificare ei au făcui 
Mai întâi că și-au 
producție mai mică 
litățile pe care s-au dovedit că le 
au și, în al doilea rînd, că n-au 
ținut seama de valoarea nutritivă

două greșeli. 
planificat o 

decît posibi-

In legătură cu concluziile unei discuții 
între mecanizatori ți colectiviști 

cu privire la creșterea producției 
la hectar

hambarele gospodăriei vor intra 
în plus circa 10 vagoane de grîu.

Discuția despre producția de 
porumb a fost la fel de rodnică. 
Colectiviștii iși propuseseră o 
producție de 2.100 kg. boabe la 
hectar, ^plicind, ca lucrări de 
întreținere două prașile meeanuce 
și 3 prașile manuale.

Mecanizatorii s-au angajai să 
execute în plus două lucrări cu 
sapa rotativă și le-au propus co
lectiviștilor să facă polenizarea 
suplimentară artificială. Această 
din urmă lucrare s-au angajat să 
o execute tinerii colectiviști.

— Și vom obține o producție 
medie de peste 3.000 kg. boabe 
la hectar, ceea ce înseamnă că 
la întreaga suprafață vom obți
ne un spor, față de producția 
planificată, de peste 30 vagoane 
de porumb boabe a fost con
cluzia lor.

a furajului, fapt susținut și de 
brigadierul zootehnic al gospo
dăriei.

— Voi anul trecut — le-a spus 
Șuțeanu, ați semănat porumbul- 
siloz la o distanță de numai 40 
cm^ între tânduri. Plantele au 
fost prea dese și n-oți putut face 
decît două prașile manuale. Pro
ducția a ieșit atât de mare pen
tru că ați avut ploi la timp. To
tuși, numai aparent producția a 
fost mare. ' 
la fir?

— Unul.
— Unul mai 

pletat cineva.
— Valoarea 

rumbului-siloz este dată în cea 
mai mare măsură de știuleți. 
Dacă porumbul vostru pentru si
loz ar fi fost cultivat și întreți
nut la fel ca porumbul pentru

Cifi știuleți ați avui

mic — a com-

nutritivă a po

boabe, ați fi avut poate aceeași 
cantitate de masă verde, dar .un 
număr mai mult decît dublu de 
știuleți, deci mai multe unități 
nutritive. De ce n-am face ca lu
crul ăsta să se împlinească anul 
acesta ?

Totuși, unii colectiviști, pos- 
tîndu-se pe o poziție greșita în 
ceea ce privește cultivarea și în
treținerea porumbului-siloz, re- 
fuzînd să înțeleagă că producția 
obținută de ei este numai apa
rent mare, deoarece, în realitate 
este mai săracă în unități nutri
tive, n-au vrut să renunțe la 
practica de anul trecut. Mecani
zatorii au insistat. Atunci s-a 
hotărît ca 25 din cele 50 hectare 
rezervate acestei culturi să fie 
insămînțate și întreținute aseme
nea porumbului pentru boabe. 
(Fără îndoială, mecanizatorii 
trebuie să renunțe la ideea 
a-i convinge pe colectiviști 
necesitatea de a cultiva tot 
rumbul pentru siloz conform

nu 
de 
da 

po- 
re- 

gulilor agrotehnice stabilite pen
tru această cultură).

Noi vom executa următoa
rele lucrări, a spuș Șuțeanu : o 
tapă rotativă, două prașile me
canice, iar prașile manuale să 
faceți voi cîte vor fi necesare. 
Vă asigurăm ci vor obține o 
producție de cel puțin 40.000 
kg. masă verde la hectar cu o 
mare valoare nutritivă.

A luat atunci ființă un plan 
concret de acțiune, in care sini 
prevăzute responsabilitățile pen
tru mecanizatori, brigadieri, ti
neri colectiviști.

Organizația de 
dariei colective 
deosebit de valoroasa inițiativa 
tinerilor mecanizatori și colecti
viști. Și aceștia sînt holărîți să-și 
țină făgăduiala.

Ing. N. SIMIONESCU 
M. CARANFIL

brigadieri, ti-

partid a gospo- 
a apreciat ca

mără- 
tractor 
asta și

La împăduriri
Tn timpul iernii tinerii 

brigada utemistă de muncă pa
triotică pe cafe o co-nduc, au 
continuat să participe la diferite 
acțiuni inițiate de comitetul co
munal de partid. Principalul 
obiectiv al brigăzii noastre îl 
constituie întreținerea pepiniere
lor și împădurirea locurilor go
lașe ce înconjoară satul nostru, 
Valea Caprei, din raionul Bu
zău. în lunile ianuarie și februa
rie tinerii brigăzii au scos din 
pepiniere peste 200.000 de puieți, 
economisind aproape 5.000 de lei. 
împreună cu tînărul Gheorghe 
Vlăgroiu, brigadierul silvic, 
membrii brigăzii au indentificat 
locurile unde trebuiesc plantați 
puieții. In curînd brigada va 
începe această lucrare.

CONSTANTIN DOBRESCU 
corespondent voluntar

Lucrările de primăvară în live 
zile Gospodăriei de stat din
Pantelimon au și început. Se
face acum curățitul și stropitul 

pomilor fructiferi.

Foto : AGERPRES
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Elevii Școlii profesionale a Sta 
țiunii experimentale horti-v'fticole 
Fălticeni, execută acum lucrări 
de laborator pentru pregătirea 
campaniei agricole de primăva

ră. Iată*i la lucru.

Foto : AGERPRES

Brzg 
cu producții 

record
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Brigada artistică de agita
ție a gospodăriei colective ,3 
zecea aniversare a eliberării 
patriei*1 din satul Cîndești, 
raionul Buzău e cunoscută 
prin activitatea ei intensă în 
multe din satele raionului, 
îndrumați de tânărul profesor 
Oprea lonescu, tinerii colec
tiviști au înființat o echipă 
de teatru, care are un reper
toriu bogat. Pînă acum spec
tacolele cu piesele intr-un act 
„Cei ce rămîn singuri" și 
„îndoiala" jucate de un co
lectiv de tineri, băieți și fete, 
au făcut ocolul mai multor 
sate printre care : Lipia, Me- 
rei, Poșta Cilnău și altele. 
Stan Nicolae, Andrei Spe
ranța, Neagu Doina, Panait 
Gheorghe și Neacșu Aurel și 
cu un colectiv de tineri învă
țători și profesori pregătesc 
în cadrul brigăzii artistice de 
agitație un spectacol intitu
lat „Viață nouă la Cîndești", 
în realizarea acestui spectacol 
își aduc contribuția și mulți 
alți tineri colectiviști din co
mună.

AUREL Z.

O întâlnire
neașteptată

Acolo în consfătuire deasupra planului de producție al gospodăriei colective au pus la cale 
tinerii mecanizatori și colectiviști obținerea unor producții sporite la hectar.

de

Desipre brigada zootehnică a 
tineretului de la G.A.S. Mediaș, 
condusă de tovarășul Corneliu 
Călbuleanu, șe vorbește nu. nu
mai în gospodărie, dar și in tot 
raionul. Brigada aceasta, com
pusă din cinci tineri, care au 
în grija lor 64 de vaci mulgă
toare. e cunoscută sub denumirea 
de brigada producțiilor record*. 
Și pe drept cuvînt li se spune 
așa. pentru că producțiile de 
lapte obținute de acești cinci ti
neri în anul trecut sînt, într-ade- 
vâr. niște recorduri demne 
invidiat de orice mulgător.

Pe panoul fruntașilor se pot 
dti io -dreptul lor cifre cum 
•ini: 4.872, 5.217, 3921, 3.479, 
4367 — toate reprezentind litri 
de lapte obținuți fn anul trecut 
de către acești tineri de la vacile 
pe care le au sub îngrijire. In me
die, producția de la-pte de anul 
trecut obținută de brigada lor a 
fost de 3.570 litri la-pte pe cap 
de vacă furajată. Secretul aces
tor rezultate ? întreținerea și în
grijirea vacilor după toate regu
lile științei zootehnice : hrană la 
timp și de bună calitate (con
centrate, porumb-siloz în timpul 
iernii și pășune și ziua și noap
tea în timpul verii), adăpare de 
patru ori pe zi și curățenie exem
plară.

Anul acesta cei 5 fruntași a- 
dică Mircea Ion, Wildt loan, 
Theil Andrei, Trifu loan și Trifu 
Nicolae, în frunte cu tovarășul 
brigadier Cornel Căl-buleanu s-au 
angajat șă ridice producția de 
la-pte pe întreaga brigada la cel 
puțin 3.700 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

C. DIACONU

Obiective ale brigăzilor utemiste de muncă patriotică din comună;

Construcția
căminului cultural și a școlii

Ștefan Mihalcea. secretarul 
comitetului comunal de partid, 
a intrat direct în subiect:

— Iată de ce am chemat 
aici, ia sediu, membrii comite
tului U.T.M. Vrem ca ultimele 
lucrări de finisare a căminului 
cultural să le terminăm chiar 
acum în iarnă. Scările de la in
trare, coșurile, nivelarea terenu
lui din fața clădirii se pot lațe 
și pe vremea asta ! Ce ziceți, 
ați putea ?

— Am înțeles 
vorba, tovarășe 
răspuns Vasiie 
cretarul ____ _
U.T.M. Să mobilizăm tinerii |a 
muncă voluntară...

— Da, alegeți vreo 20 de 
flăcăi să dea ajutor zidarilor.

A doua zi,, dimineața. Ful- 
guia mărunt In fața proaspă
tului 
animație. Vreo 15 flăcăi zdra
veni mînuiau de zor 
transportau materiale, 
tau mormanul de pietriș și ci
ment. Alți patru cărau betonul 
cu tărgile. Doi cărau mortar și 
cărămizi zidarului suit pe aco
periș să înalțe coșul.

Spre seară, ultimele lucrări de 
finisare a căminului cultural

despre ce este 
secretar —• a 
Condilă, se- 

comitetului comunal

cămin cultural era mare

Ipipețile, 
frămîn.

erau gata. Dar pînă să-| vadă 
așa frumos cum e aștazf, tinerii 
în frunte cu comuniștii au mun
cit fără preget. Pentru ca munca 
să fie mai bine organizata și a- 
portul tinerilor mai mare, co
mitetul comunal U.Ț.M. a con
stituit 6 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. Asta a fost o 
treabă bună. Pentru tencuirea 
interioară și exterioară a cămi
nului insă erau necesare sute 
de tone de nisip. Cum îl pro
curăm ? Comitetul comunal 
U.T.M. s-a sfătuit cu tinerii din 
brigăzi.

— Uite ce-i, le-a spuș cineva. 
Aproape fiecare tînăr întovără
șit are căruță. Colectiviștii au 
și ei atelaje. E vară, Muncile a- 
gricole sînt în toi, Ca să nu 
stingherim lucrările, eu zic ca 
fiecare tîpăr, seara, cînd se în
toarce de la cîmp, să treacă pe 
la rîu să încarce cîte o căruță 
zdravănă cu nisip. In felul a- 
cesta...

Propunerea a fost bună. Pe 
lîngă asta-, tinerii au hotărît ca 
în zilele de duminică să forme
ze convoaie de atelaje. Trei bri. 
găzi să care nisip, iar celelalte 
trei să ajute la lucrările pro- 
riu-zise.. Hotărîrea tinerilor a 
fost apreciată de 
de partid și sfatul popular. In 
zece zile toată cantitatea de 5 
vagoane de nisip a fost cărată

prin muncă voluntară de tineri. 
La fel a fost apoi cu pietrișul 
și cu pămîntul pentru umplutu
ră, cu transportul altor mate
riale. Din cele 36.000 de ore 
muncă voluntară pe care le-au 
efectuat brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Fulga a- 
nul trecut, 17.000 au fost pres
tate la căminul cultural, econo
misind circa 45.000 lei. Au mai 
făcut și alte lucrări: au însi- 
lozat 5800 tone furaje, au strîns 
5.000 kg. fier vechi, au fost pre
zenți la săparea canalului de 
desecări de pe șantierul de hi
droameliorații de la Cireșeanu 
prin care se vor reda agricultu
re peste 1600 hectare. Toate a- 
cestea au o mare însemnătate 
pentru înflorirea- comunei, și ti
nerii le acordă atenția cuveni
tă. Dar ei îmbrățișează mai 
seamă ideea construirii unor 
șezăminte soci-al-culturale și 
biective de folos obștesc.

Comitetul comunal U.T.M. 
hotărît ca tinerii să contribuie 

îndeplini- 
co-

CU 
a- 
o-

tinerilor a 
organizația

cît mai -mult la 
rea obiectivelor pe care 
mitetul comunal de partid și 
sfatul popular și le.au pro
pus pentru acest an, folosind 
entuziasmul și hotărîrea celor 
700 de tineri din comună, 
dornici întotdeauna să îndepli
nească cu cinste sarcinile tra
sate de către partid. Se vor

clădi astfel două sili de clasă 
la școala elementari, un gard 
tot la școala, și tre? adăpătoare 
comunale. Pentru aceste con
strucții trebuiau folosite resur
sele locale de care dispune co
muna. Cu sprijinul comitetului 
comunal de partid, tinerii au 
hotărît să transporte întreaga 
cantitate de nisip și pietriș ne
cesară construirii școlii. De a- 
semenea. vor participa la fabri
carea celor peste 40.000 de că
rămizi și vor procura materia
lul pentru adăpătoare. Ei vor mai 
fi prezenți și ia alte lucrări: 
vor planta 4.000 puieți pe șo
seaua Fulga-Mizil, vor strînge 
15.000 kg. fier vechi, vor ame
naja un eleșteu pe o suprafa
ță de 32 de hectare. Desigur, 
pentru toate acestea se cere un 
mare volum, de muncă. Intr-o 
adunare generală deschisă a 
organizației comunale U.T.M., 
tinerii s-au angajat să presteze 
în acest an 50.000 de ore mun
că voluntară. Va putea fi rea
lizată această cifră ? Din felul 
cum au început munca tinerii 
din Fu l-ga în acest an, rezultă 
că da. Iarna nu i-a putut opri 
să realizeze pînă acum peste 
6.500 ore muncă voluntară.

— Felico, dacă nu mă asculți 
și te măriți cu băiatul ăla 
din Noapteș, nu-ți dau zestre 
nici cît negru sub unghie.

— Nici n>am nevoie. Are co
lectiva din Noapteș vreo 500 de 
pogoane. Voi munci împreună cu 
Ionel și ne-om face de toate. 
Peste un an-doi o să avem și o 
casă frumoasă.

— Rău ți-a mai sucit mănțile 
Ionel ăla. Te măriți cu el care 
nu are nimic, nici pămînt, nici 
boi... Tu îți închipui că o 
casă se face cît ai bate din pal
me ? !... -
asta, în 
mică cum 
vreo zece 
terminăm. Și tu, visezi 
Acum rămîi aici 
lingă mine că sînt 
singură și muncește 
pe lingă casă.

— Nu visez aiw 
rea. Ionel e bogat. 
Pentru munea noas
tră la gospodărie 
o să primim mai 
mult decît dacă am lucra singuri 
pe pămîntul nostru. Și ne-om 
face casă cum nu există la noi 
in Tutana. Cînd va fi gata, te 
chem să stai la not...

Mama s-u simțit ofensată.
— Să vin eu la voi ? Asta 

niciodată ! Nu vrei să mă as- 
: culți ? a întrebat-o ea supărată 
pe Felica.

— Eu știu ce spun ! a repe
tat fata.

Supărată din cale afară bă- 
trîna n-a mai stat de vorbă cu 
fiică-sa.

...De atunci au trecut doi ani 
și jumătate. Gospodăria agricolă 
colectivă „Tudor V ladimirescu" 
din satul Noapteș s-a dezvoltat 
intr-un ritm rapid. Felica s-a 
căsătorit cu Ionel Florin și au 
început să muncească cu rîvnă. 
Pentru zilele-muncă efectuate în 
G.A.C., cei doi însurăței au pri
mit în primul an multe bucate. 
Plusul de cereale l-au valorificat 
prin cooperativă și au primit în 
schimb o frumoasă sumă de bani 
și diferite materiale de construc
ție. In citeva luni și-au clădit o 
casă așa cum și-au dorit : fru
moasă și spațioasă. In vara anu
lui trecut, cei doi tineri și-au 
instalat lumină electrică și un 
difuzor.

Felica trăia din ce in ce mai 
bine și era fericită alături de 
SOțul ei. Deși maică-sa nu mai 
voia să audă de ea, pentru că 
n-o ascultase, fata nu se supărase 
pe eu. S-a dus de citeva ori pe 
la ea.

Bâtrina n-a vrut insă sâ calce 
în case fiicei.

De cutând. intr-una din zile, 
dis-de-dimineață. Elena Lăută- 
rescu — mama Felicăi — și o 
vecină « ei au plecat la Curtea 
de Argeș. Au pornit pe jos. Eră 
in gon cind au ajuns la margi
nea satului Noaploș, care era în 
drumul spre oraș. Dar începuse 
să ploui. La difuzoare se trans
mitea uu program de muzică 
populari romineasci.

— Parei cm fi ia oraș Leano, 
auzi cum cintâ de frumos ! De 
n-ar fi ploaie asta păcătoasă !^-

— Despre care oraș vorbești 
Rodico ? — întrebi Elena ne-

------•------

Ehei, fetico, vezi. tu casa 
care stăm noi ? Așa 

este, eu și taică-tău 
ani ne-am spetit s-o 

aiurea-

NICOLAE BARBU

Seară 
de verificare 

a , 
cunoștințelor 
agrotehnice
Inițiativa a porniț de la 

comitetul U.T M. al Acade
miei R.P.R., iar noi am îm
brățișat-o cu entuziasm. Dar 
să vă spun despre ce este 
vorba. Intr-una din dumini
cile trecute, organizația de 
bază U.T.M. a Institutului de 
Cercetări Agronomice din 
București, a organizat- o in- 
tîlnire între un grup de ti
neri cercetători ai institutului 
nostru și tinerii țărani mun
citori din comuna Otopenii 
de sus, regiunea București.

Iată-ne, deci cuprinși de 
febra plecării, așteptând auto
busul institutului pentru a ni 
transporta la Qtapeni.

Din timp, luasem legătura 
cu organizația de bază U.T.M' 
Stabilisem programul întâl
nirii in cele mai mici amă
nunte. Am discutat și între
bările, modul de desfășurări 
a concursului „Cine știe, cîș 
tigă**, avînd ca temă „Insem 
nătatea extinderii culturii dt 
porumb siloz". Pentru reuni 
unea t&vărășească, care urmi 
după concurs, duceam cu no 
un magnetofon cu imprimăr 
de muzică populară romi 
nească și muzică ușoară. An 
ajuns. în sala căminului prie 
teniile s-au încheiat repedi 
și între noi au început dis 
cuții însuflețite. Tinerii ță 
răni muncitori ne-au întreba 
despre munca noastră, no 
ne-am interesat de activitate 
organizației de bază U.T.M. 
de modul în care mobilizeaz< 
tinerii la lupta pentru obține 
rea de recolte bogate.

O adevărată verificate 
cunoștințelor agrotehnice 
tinerilor țărani muncitori 
prilejuit concursul „Cine ști< 
cîștâgă". Participanții la cor 
curs, printre care Florea D< 
ne, Paula Oancea, Florea Vc 
silica, au dovedit prin ră 
punsurile lor o temeinic 
studiere a documentelor d 
partid. Tinerii s-au documei 
tat despre importanța porun 
bului siloz citind articole di 
presă, broșuri diferite. De i 
ceea premiile pe care le-a 
obținut sînt binemeritate.

Cînd concursul a luat sfî 
șit, discuțiile nu s-au term 
nat. Numai că, acum, vei cai 
puneau întrebări juriului, fo 
mat în marea majoritate < 
tineri cercetători erau tinei 
și țăranii muncitori din sal 
întrebările curgeau una duj 
alta: Cum trebuie pregăl 
pămîntul pentru a obține 
recoltă bogată de grîu ? (
temperatură trebuie să aci 
solul cînd se seamănă porui 
bul ? Dacă este vreo difere 
ță între modul de semăna 
și întreținere a porumbul 
pentru siloz și cel pent 
boabe ? Și multe altele.

In seara aceea, tinerii nt 
tri cercetători, printre ca 
Emil Romașcu, Mioara 3 
dică, răspunzînd la înt 
bări, au ținut adevărate pi 
legeri despre agrotehnică.

De asemenea, tinerii cert 
tători au arătat de ce 
gospodăria agricolă colecti 
se pot obține recolte mai l 
ne și mai mari decît în g 
podăriile individuale, cc 
nu permit aplicarea întocn 
a metodelor agrotehnice îi 
in tale.

Ne-am despărțit, seara târz 
ca buni prieteni, ce sînt bin 
roși că s-au întâlnit și au ] 
trecut o seară plăcută și i 
structivă. Am hotătât să 
mai întâlnim, pentru ca î 
preună să muncim în viit\ 
rea bătălie a recoltei care 
începe cutând.

Ing. HERA CRISTIAN 
secretarul organizației di 

bază U.T.M.-IC.A.R.

(însemnare sosită în 
drul concursului corespi 
denților voluntari).

dumerită. Se cunoaște că stai ca 
găina în jurul casei. Ce-i drept, 
nici eu n-am mai trecut de vreo 
trei ani prin locurile astea, dar 
tot cunosc mai bine decît tine. 
Aici nu-i Curtea de. Argeș, ci 
satul Noapteș. Pînă la oraș mai 
avem vreo trei kilometri.

Ploaia s-a întețit, și-a început 
și furtuna. Trebuiau să se adă
postească undeva. Ploua de 
parcă turna cu găleata.

— Hai, Leano, să mergem la 
casa asta, că nu mai e chip de 
mers.

Intrară în curte și se adăpos
tiră sub streașină. Priviră in 
rul lor și observară numai 
cruri frumoase și toate noi.

o fi casa asta i 
de frumoasă ? 
întrebă Elena.

—Cred că e a 
vreunui om gospo
dar. Mult cîștigă o- 
mul ăsta, altfel n-ar 
fi putut să și-o fa
ci, iși dădu cu pă
rerea Rodica.

In tâmp ce-și împărtășeau im
presiile, o ușă se deschise încet, 
fără zgomot, și-n pragul casei 
apăru Felica, fiica Elenei. Cînd 
își văzu marna, se repezi la ea, 
o îmbrățișa și o sărută pe amîn- 
doi obrajii.

— Ce-i cu tine, Felico, aici ? 
o întrebă Elena. A cui e casa 
asta ?

— A cui să fie ? A mea și-<t ■ 
lui Ionel. Nu ți-arn spus cînd am 
venit pe la dumneata că ne ridi
căm o casă ?

— Da... mi-ai spus, dar nu te
am crezut. Și nici nu era de cre
zut să vă puteți voi face o casă 
așa de mare și frumoasă atât de 
repede, 
nu vă 
iți bine, maieă. 
tăcut atunci 
poate la 
fiică-si. Nu 
gospodăria 
așa de bine 
Dar iată, că . ,

Mama Felicăi a rămas acolo 
peste noapte și pînă să adoarmă 
încă multe lucruri și-au mai 
spus. A rămas acolo și a doua 
zi, și a treia zi. Iar mai târziu, 
peste o vreme, o căruță aducea 
bagajele Elenei Lăutărescu din 
Tutana la Noapteș unde se muta 
în casa fiicei sale. Tot în zilele 
acelea, alături de colectiviștii 
care plecau la lucru mergea îm
preună cu fiică-sa, noua colecti" 
vistă Elena Lăutărescu.

A cui

A zecea aniversare 
a colectivei

La Borș, regiunea Oradea, 
țăranii muncitori au sărbătorit 
un deceniu de la înființarea 
gospodăriei colective din comu
na lor.

Colectiviștii de aici au reali
zat producții mari la toate cul
turile. Anul trecut, de pildă, s-a 
obținut aci o producție medie 
de 2.545 kg griu, 3.620 kg po
rumb boabe și 3.422 kg orz de 
toamnă la hectar. De la ferma 
de vaci s-au trimis populației o- 
rașelor mii de hl de lapte. Gră
dina gospodăriei a crescut anul 
trecut la 25 ha.

Prin valorificarea produselor 
vegetale și animale, colectiviștii 
au realizat în 1959 venituri de 

• aproape 2.400.000 Iei.

>«•
lu-

căit

acum 
Tră-

Văd însă că 
lipsește nimic.

Mama fetii a 
o vreme. Se gîndea 
vorbele 
crezuse 
colectivă

munca
era așa.

dintîi ale 
atunci că 
răsplătește 
oamenilor.

VASILE ISPAȘO1U 
corespondent voluntar.

---------•----------

>

Tinerii colectiviști de la G.A£. „1 Mai** din comuna Dăbu 
regiunea Craiova, execută acum lucrări de nivelare și cure 

în grădina de zarzavaturi.
Foto; P. POPESC



Cînd întrecerea socialistă
nu e sprijinită de organizația sindicală

și U. T. M. din întreprindere

•>ljî
plenară 

a Comitetului national

Participanții la conferința 
pentru darea de seamă și alege
rea noului comitet sindical care 
a avut loc la întreprinderea „Cau
ciucul" Orașul Stalin au relatat 
în cuvîntul lor că pe lingă succe
sele obținute în întreprindere 
mai sînt încă multe posibilități 
de sporire a producției și pro
ductivității muncii. Una din a- 
cestea o constituie antrenarea 
activă și concretă a tuturor mun
citorilor tineri și vîrstnici în 
întrecerea socialistă.

Atît darea de seamă, dar 
mai ales delegații în discuțiile 
purtate, au arătat că în anul tre- 

. ort în desfășurarea întrecerii 
socialiste au fost unele de
fecțiuni și din această cauză 
numărul muncitorilor și teh
nicienilor cuprinși în întrece
re nu a corespuns posibilităților. 
Ba mai mult, așa cum a reieșit 
din lucrările conferinței, din vina 
vechiului comitet sindical în u- 
nele secții și sectoare întrecerea 
socialistă s-a desfășurat formal, 
fără obiective concrete, mobili
zatoare.

Iată în această direcție un e- 
xemplu edificator. La secția cu- 
relărie trapezoidală lucrează o 
brigadă de producție de tineret 
compusă n-umai din fete și con
dusa de utemista Aneta Ghiță. 
Această brigadă este considerată 
printre cele mai bune din fabrică. 
Intr-adevăr brigada nu rămîne 
niciodată sub plan, iar uneori 
realizează șj economii însemnate. 
Tot în această secție lucrează și 
o brigadă de producție sindicală 
alcătuită din femei în vîrstă 
condusă de muncitoarea Eufro- 
șina Surdu. După spusele mem
brilor comitetului U.T.M. și ai 
membrilor comitetului sindical 
aceste 2 brigăzi se află în între
cere. Care sînt obiectivele în
trecerii î „îndeplinirea și de
pășirea planului, produse de ca
litate si economii".

Intre brigăzi n-a fost însă în
cheiat un angajament cu obiec
tive precise : cu cite procente 
vor reduce rebuturile, cu cit la 
sută se va îmbunătăți calitatea 
produselor, ce sumă de lei vor 
economisi etc- Și-au spus în 
consfătuirea de producție pe 
secție „hai să ne întrecem" și 
atît. Este limpede că o astfel de 
întrecere cu obiective foarte ge
nerale care nu pot fi urmărite și 
controlate nu poate avea rezulta
tul scontat. De aceea nici nu este 
de mirare că nici una din brigă- 
zile amintite mai sus nu știu 
de pildă la jumătatea lunii dacă 
se află în fruntea sau în coada 
întrecerii. Acest lucru îl află a- 
bia la sfîrșitul lunii și uneori 
nici atunci.

Cam în acest fel se desfășoară 
întrecerea socialistă și între alte 
brigăzi 
hrică. 
constă 
dintre 
comitetul U.T.M. privind or
ganizarea întrecerii socialiste. 
Comitetul U.T.M. și-a spus că treprinderii a fost ca și pustiu.

Rar găseai aici o activitate mai 
interesantă. De cîteva zile însă 
aproape că nu mai ai loc să te 
miști în club. De dimineață și 
pînă seara tîrziu întîlnești aici 
muncitori tineri și vîrstnici as- 
cultînd muzică, citind o carte,

de producție din fa- 
Cauza acestor lipsuri 
în slaba colaborare 
comitetul sindical și

sarcina sa constă numai în „an
trenarea» tinerilor în întrecere 
iar urmărirea modului în care 
se îndeplinesc angajamentele și 
popularizarea rezultatelor revi« 
ne comitetului sindical. La rin- 
dul său comitetul sindical și-a

1

Sviatoslav Riohter este un ex. 
ponent strălucit al artei sovie
tice, unul dintre cei inai desa- 
vîrșiți pianiști ai veacului nos
tru. Vizitindu-ne țara pentru a 
doua oară, el a apanrt in fața 
publicului bucureștean in două 
recitaluri, cuprinzind lucrări de 
Chopin și Beethoven.

Nu știi, ce sa admiri mai mult 
la Richter: expresia cu totul 
deosebită, tehnica impecabilă, 
gigantica personalitate, reperto
riul vasț, cuprinzind piesele au
torilor preclasici și ternilnmd cu 
cele ale modernilor, muzicalita
tea pronunțata, caldul lirism, 
sau temperamentul clocotitor?

In „Ballada în sol minor" de 
Chopin el a redat cit o culoare 

Sviatoslav Rkhter la pian.
Foto } AGERPRES

spus că și el are de „antrenat" 
în întrecere pe membrii de sin
dicat, iar de toate proble- 
mele întrecerii tinerilor mun
citori să se ocupe organiza
ția U-T.M. Pînă la urmă, așa 
cum dovedesc faptele, nici unul 
din comitete nu și-a făcut da
toria, iar întrecerea socialistă 
între muncitorii din fabrică, atît 
cei tineri ctt și cei vîrstnici. s-a 
desfășurat de multe ori la intim- 
plare, formal, birocratic. Iată de 
ce conferința a obligat noul co
mitet sindical să se ocupe cu 
toată răspunderea ce-i revine de 
organizarea și conducerea între
cerii socialiste între muncitorii 
tineri și vîrstnici din fabrică.

Totodată conferința a cerut 
comitetului U.T.M- să nu lase

Pe marginea 
conferinței sindicale 
de la întreprinderea 
„Cauciucul" - Orașul 

Stalin

aceste treburi numai in seama 
sindicatului.

Participanții la conferință au 
acordat de asemenea o atenție 
deosebită in discuțiile lor activi, 
tații cultural-educative desfășu
rată de vechiul comitet sindical. 
Cu ani în urmă în fabrica „Cau
ciucul" se desfășura o vie acti
vitate culturală. Existau aici o 
fanfară, un cor. o formație de 
dansuri care cuceriseră în ne
numărate rinduri simpatia mun
citorilor prin spectacolele lor 
interesante, educative, bogate 
în conținut. In aceste for
mații activau pește 100 de mun
citori tineri și vîrstnici. Astăzi 
la fabrica „Cauciucul" există 
numai o singură formație cultu
rală : brigada artistică de agita
ție alcătuită din 12 utemiști și 
tineri. Dar și această formație 
artistică, fiind lipsită de Îndru
marea competentă și un control 
calificat atît din partea comite
tului sindical cit și a comitetu
lui U.T.M-, n-a urmărit întotdea
una prin repertoriile sale mobi
lizarea activă a colectivului de 
muncitori la tndepîinirea sarci
nilor economice care stau f« 
fața întreprinderii.

— Activitatea culturală — au 
spus la conferință mai mulți de
legați — trebuie subordonată 
sarcinilor politico-economice pe 
care partidul ni le pune în față. 
Ori brigada artistică de agitație 
are un repertoriu mai ales de 
estradă, cu romanțe și tangouri 
moderne. Ea uită munca 
producție și pe tărîm obștesc pe 
care o desfășoară muncitorii 
neri și vîrstnici din fabrică.

— Aproape în toată perioada 
anului trecut — a spus comu
nistul C. Petrișor — clubul in- 

in

ti-

Un mare artist al pianului
inedită introducerea, ca apoi să 
ne prezinte, în sonorități catife
late, nostalgica temă principală. 
Pe parcursul piesei, artistul a 
reliefat pregnant momentele 
dramatice. Un sentiment liniști
tor, sugerîndti-ne o mulțumire 
sufletească, se degajă prin tăl
măcirea „Balladei în fa major44 ; 
interesant a fost obținut contras
tul, prin prezentarea dinamică a 
părții mijlocii. Specificul ,,Balla
dei în la bemol major", cu o at
mosferă visătoare, străbătută de 
teme cu o ampla inspirație a 
fost interpretat cu multă sensi
bilitate de către distinsul pianist 
sovietic. In ..Ballada în fa mi
nor", Sviatoslav Richter a intuit 
starea clegiaco-visătoare. imori-

un ziar, jucînd șah. Care este 
explicația ? In sfîrșit comitetul 
U.T-M. și comitetul sindical au 
inițiat împreună cîteva acțiuni 
interesante. Un concurs de tenis 
de masă, un concurs de șah, un 
concurs „Cine știe răspunde-.-", 
începutul a fost așa dar făcut. 
Rămîne numai ca noul comitet 
sindical ca și noul comitet 
U.T.M. de altfel să dezvolte ne
contenit această colaborare și 
cu siguranță că activitatea po
litică și cultural-educativă fn 
rîndurile muncitorilor din între
prindere va avea numai de ciști- 
gat-

★

In darea de seamă ca și In 
discuțiile delegaților au fost dez
bătute și alte aspecte importan
te ale activității sindicale în rin- 
dui tinerilor: învățămintul seral 
de cultură generală, condițiile 
de viață ale tinerilor care 
locuiesc la cămin etc. Era 
de așteptat ca măcar in legă
tură cu această problemă care 
vizează direct activitatea organi
zației U.T.M. delegații utemiști 
prezenti la conferința sindicală 
să-și spună părerea, să critice 
lipsurile semnalate, să scoată 
la iveală cauzele acestora, să 
facă propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității sindi
cale 
sar 
neri 
rării 

munca 
a muncitorilor tineri și vîrst
nici. Din păcate insă din 
cei aproape 40 de delegați ute
miști printre care se numără și 
5 membri ai comitetului U.T.M.. 
numai doi tineri G. Petri- 
șor și Otto Schwartz, au par
ticipat la dezbaterile pe margi
nea dării de seamă. Comitetul o- 
rășenesc U.T-M. Stalin trebuie 
să ia măsuri pentru ca utemiștii 
delegați și invitați la adunările 
și conferințele sindicale de a- 
legeri să-și aducă din plin con
tribuția la îmbunătățirea activi
tății organizațiilor sindicale res
pective.

în întreprindere. Era nece- 
ca ei să facă propu- 
pentru întărirea colabo- 
dintre organizația U.T.M. 

organizația sindicală in 
de educare comunistă 

muncitorilor tineri și 
Din păcate însă

I. ANDREI

In fotografie : o imagina de la intilnire.

nrfnd uo fin lirism climatului me
lodic si acestei Incintatoare 
piese.

O strălucitoare tehnică pia
nistica este pusa in slujba re
dării unui conținut optimist, în 
„Studiile" marelui compozitor 
polonez. .Am admirat îndeosebi 
„Studiul revoluționar" pe care 
Sviatoslav Richter l-a redat 
plin de nerv, toarte sugestiv, cu 
un ritm antrenant, fara a lăsa 
sensul melod:c pe un plan se
cundar. Și „Studiul în mi ma
ior", care are la bază o temă 
larg accesibila, devenită foarte 
populara prin diferite transcrip
ții, a fost tălmăcit cu multă fan
tezie și cu delicate nuanțe.

Multă vreme arta iui Chopin 
ne-a fost înfățișată într-o inter
pretare mai puțin convingătoare, 
înciinind spre un exces de ro
mantism, de subiectivism, cu un 
spirit melancolic, desuet. Sviatoș. 
lav R ici i tei a aratat că muzica 
marelui patriot polonez trebuie 
redată cu noblețe și optimism, 
purificată de trăsăturile unei așa 
zise „arte de salon", care era 
ruptă de preocupările majore pe 
care le-a avut Friederic Chopin.

In cel de al doilea concert, 
Sviatoslav Richter a fost un in
terpret ideal al sonatelor pentru 
pian de Beetlioven. Acest reci
tal cu totul excepțional ne-a 
dezvăluit din nou marile calități 
ale artistului ; o adîncă pătrun
dere a ideii muzicale, și o vir
tuozitate subordonată dezvăluirii 
unui autentic conținut.

Sonata în re major opus 10, 
ne-a aparut remarcabil con
struită, deși în prima parte a- 
ceastă sarcină nu era tocmai 
ușoară, din pricina lipsei de 
contraste. O meditație profundă 
a fost redată in expresivul ,,Lar
go" și cu multă grație ne-a fost 
înfățișat menuetul; în final, 
Sviatoslav Richter a arătat o 
mare înțelegere pentru muzica 
dinamică a lui Beethoven.

Cu totul altele au fost proble
mele ridicate de Sonata opus 26 
în la bemol major, în care ma
rele pianist a reliefat emoțiile 
puternice care străbat laconicele

In magazinul de prezentare 
și desfacere „Arta populară" 

din Capitală.

Foto : AGER PREȘ

Intîlnire
a pionierilor 
cu scriitorii

Din inițiativa „Cravatei roșii**, 
revista pionierilor și școlarilor 
editată de C.C. al U.T.M ., a avut 
loc de curind in orașul Ploești 
o intîlnire de neuitat intre un 
grup de scriitori (Acad. Mihai 
Beniuc, Dumitru Corbea, Mihu 
Dragomir. Gica luleș. Haralamb 
Zincă, Teodor Balș, Nicolae Sto- 
ian, I. D. Bălan și Valeriu Rî- 
peanu) fi 600 de pionieri.

Scriitorii participanți, profund 
impresionați de dragostea și en
tuziasmul cu care i-au întâmpinat 
cei mai tineri cititori, le-au vor
bit și le-au citit din operele lor.

Copiii au recitat 
versuri și cintece 
lor prezenți, iar 
dăruit oaspeților 
roșii, insigne pionierești și bu
chete de flori.

și au cîntat 
ale scriitori- 
la sfîrșit au 
lor cravate

variațiuni ale primei mișcări 
Scherzo-ul interesant și sugestiv, 
ritmic, a constituit puntea de 
trecere înspre climatul tragic al 
muzicii „Marșului funebru". 
Sviatoslav Richter ne-a oferit o 
redare la un înalt nivel artistic 
a acestei zguduitoare pagini 
beethoveniene, ca în ultima parte 
a sonatei, opusa total prin con
ținutul robust al muzicii, să 
scoată în evidență cu mult dina
mism, muzica plină de optimism.

Tălmăcirea Sonatei în fă ma
jor, mai austeră, cu mai puține 
nuanțe romantice a dezvăluit o 
altă latură a pianistului ; so
brietatea, temperamentul reținut, 
fără a diminua cîtuși de puțin 
marea sa muzicalitate.

Punctul culminant al recitalu
lui poate fi considerat pe drept 
cuvînt interpretarea sonatei „Ap- 
passionata". Sviatoslav Richter 
a reușit pe deplin să creeze o 
atmosferă de încordare în prima 
parte, redind lupta omului de a 
birui destinul apropiindu-se în- 
tr-un fel de muzica dramatică a 
„Simfoniei a V-a“. In partea 
medie o meditație liniștită se 
conturează; tematica nobilă a 
acestui inspirat „Andante con- 
moto“, ne-a apărut expresiv prin 
sonoritatea calitativă a sunetu
lui. Ultima parte în care se re
zolvă toate contradicțiile prin 
predominarea unei muzici ma
jore, un cînt dedicat victoriei o- 
mului, triumfului binelui, a fost 
admirabil prezentată de către 
Sviatoslav Richter prin înalta 
sa măiestrie artistică.

Pentru iubitorii de muzică din 
țara noastra, recitalurile lui 
Sviatoslav Richter au constituit 
dovezi ale succeselor uriașe ale 
artei interpretative sovietice. Ele 
ne reamintesc de concertele mă
rețe date de George Enescu, Oa- 
sals, Barbiroli, Oistrah și alți 
mari artiști ai veacului nostru. 
Sviatoslav Richter contribuie 
prin arta sa la înnobilarea sufle
telor oamenilor, trezind în ei tot 
ceea ce este mai înălțător.

DORU POPOV1C1

A patra aniversare a Armatei 
populare naționale a R.D.G.

Cei care lucrează
la blocul tineretului

totuși deosebite 
ce văd aici, a-

10 luni de zile 
com plexul de

*

tineretului. De fapt 
clădire care înmănun-

dar forțelor armate ale R. P. 
Romine de către Armata popu
lară națională a R. D. Ger
mane.

Mărfi
★

seara, atașatul militar 
al R.D. Germane la București, 
locotenent colonelul Heirfz Hunn, 
a oferit în saloanele ambasadei 
un cocktail cu prilejul celei de-a 
4-a aniversări a Armatei popu
lare naționale a R. D. Germane.

Au luat parte general colonel 
Floca Arhip și general locote
nent Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor Armate, N. 
Șerban. director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori ai torțelor noastre 
armate.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați Ia 
București și atașați militari.

In timpul cocktailului locote
nent colonelul Heinz Huhn și 
generalul colonel Floca Arhip 
au rostit toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

—------

Conferința
Institutul de Studii Romtno 

Sovietic al Academiei R.P.R., în 
colaborare cu Direcția Centrală 
de Statistică și Olubul Sindica. 
tului Muncitorilor din Invăță- 
mînt, organizează miercuri 2 
martie a.c.. orele 19,00, în sala 
Clubului Sindicatului Muncitori
lor din Invățămmt (B-dul. 6 
martie nr. 32) conferința cu su
biectul „Realizările Uniunii So
vietice în primul an ai Șeptena- 
lului și perspectivele îndeplinirii 
și depășirii fui", pe care o va 
fine conf. univ. Vladimir Tre- 
bici.

doie-te de concretizarea lui mo- 
terială ? h.meni 1 întotdeauna ei 
eu știut să U țină de cutitU. 
Angajamentul odată luat, erfe o 
lege pentru ei. Cind vestea eu 
inițiativa celor din Onefti le-a 
sosit la urechi au tis că-i ceea a- 
parte, deosebit de interesant și 
in gi ridul fiecăruia a inrolțit
spontan o întrebare : .Ce-ar fi? 
Putem noi rămîne mai prejos ? 
Un mic efort voluntar dăruit co
lectivității, adică tot nouă**,.. 
Planurile s-au ivit pe negîndite 
chiar : un leu, o cărămidă, o 
casă, un bloc. Și mii de blocuri 
le-au defilat atunci prin gînd de 
la o margine la alta a țării. Alții 
și-au spus altfel : orice inițiativă 
bună e o chemare, ba chiar o 
datorie. Atunci ? Istoria a în
ceput. La început au fost tato
nări, discuții izolate, apoi adu
nări și discuții concrete. „Facem, 
și noi un bloc* 1*. Hotărîrea lor 
avea un temei, ceva concretizat s 
un proces verbal cu date și an
gajamente precise. Reprezentan
ții celor peste 2000 de tineri de 
pe șantier, după ce s-au consul
tat cu masa largă a tinerilor au 
venit și an raportat că vor efec
tua 400.000 de ore muncă pa
triotică. Unii, cum sînt cazangii 
lui Găitănaru, au spus că fac fie
care cîte ,12 ore pe lună. Cei de 
la șantierul nr. 1 au propus să 
se organizeze o brigadă de șoc 
în care să intre cîte 1-—2 tineri 
din fiecare brigadă de tineret de 
pe șantiere pe 
lună. Au 
neri. S-a 
urmărire.

Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a Armatei populare 
naționale a Republicii Democra
te Germane, marți la amiază 
s-a deschis în sălile Casei Cen
trale a Armatei din Capitală 

expoziția „Două state germane, 
două armate diferite".

Expoziția cuprinde pe de o 
parte numeroase panouri și fo
tografii ce înfățișează diferite 
aspecte din activitatea Armatei 
populare naționale a R. D. Ger
mane, apărătoare a cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor 
muncii din tînărul stat demo
crat-popular și, pe de altă par
te. material care demască acțiu
nile militariste ale cercurilor re
vanșarde din R. F. Germană.

La deschiderea expoziției au 
participat generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre ar
mate, reprezentanți ai unor ins
tituții centrale și organizații 
obștești.

A participat Henry Brimg- 
manrx însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane Ia 
București, și alți membri ai cor. 
pului diplomatic.

Expoziția a fost oferită în
----------•----------

Organizația U.T.M. de la Uni
unea Scriitorilor organizează 
miercuri 2 martie orele 18, la 
Casa Scriitorilor o discuție pe 
tema „Probleme ale activității 
din ultimul timp a tinerilor cri
tici".

Discuția va fi condusă de cri
ticul literar Ovid Cfblimălni- 
ceanu, iar referatul va fi pre
zentat de tînărul critic Valeriu 
Rfipeanu.

La dezbateri vor lua parte cri
tici literari și acriitori.

(Urmare din pag. l-a)

locului, ce era gă așteptăm. Un 
constructor trebuie să se descurce 
in toate. Nu mai sinlem tineri**, 
povestește el. A început lupta eu 

- natura și cu metalul. Și una și
alta, pe rînd se lisau învinse. 
Rezervoarele au început si se 
contureze. Deocamdată așteaptă 
șuvoaiele care vor izbucni din 
pîntecele pămintului. A început 
întrecerea, s-au lansat chemări, 
s-a făcut multă agitație cu prime
le angajamente. Două rezervoare 
peste plan. Le-au dat înainte de 
termen. Se cuceresc ficiorii. Se 
popularizează fruntașii. Jn frun
tea tuturor era chipul și numele 
celui mai tânăr : Găitănaru Du
mitru. S-a auzit despre succesele 
tinerilor constructori de la O- 
nești. Vestea cu blocul tineretu
lui de-acolo, care se va construi 
din fonduri provenite din mun
ca patriotică a tinerilor a făcut 
mare vîlvă și aici la Brazi.

Toate acestea le-am aflat de 
la însoțitorul meu. Mergeam pe 
un drum noroios, ne ocroteam 
ochii de rafalele ploii întețite.

— Vă place șantierul nostru ? 
mă întreabă curios cel care mă 
întovărășea.

— îmi place ! Da, nu vă vine 
greu cînd e vremea rea ? îi răs
pund eu cu o întrebare.

— Sîntern obișnuiți. Nici n-am 
putea dacă n-ar fi și vînt și 
ploaie, frig ori cald. Ne place să 
înfruntăm natura Vrem să-i ară
tăm că sinlem mai tari ca ea. 
Lucrăm pe orice vreme. D-voa- 
stră cântați probabil lucruri deo
sebite. E mai greu...

— Mi se par 
multe din ceea 
daug.

In următoarele 
tineretul de la 
șantiere de la Brazi va efectua 
400.000 ore de muncă patriotică 
care se vor materializa în fru
moasa sumă de 900.000 lei, bani 
cu care se va ridica blocul tine
retului.

Blocul 
viitoarea _ . _  __ __ _
chează în esență efortul unor ti
neri entuziaști a primit botezul 
înainte de a se săpa la fundații 
prima lopată de pămint. De
ocamdată totul e în plan, pe hîr- 
tie. Mai limpede e în fantezia 
tinerilor. Și totuși în plin cen
tru al Ploeștilor, pe una din nur 
gistralele cu blocuri noi, în cu- 
rînd, blocul tineretului își va 
arăta silueta zveltă, Cine se in-

mai fost și 
format o 
Tinerii vor

timp de cite o 
alte propu- 
comisie de 
face ore de

pentru apărarea
Marți dimineața a avut loc 

ședința plenară a Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Cezar Petrescu. 
Acad. Geo Bogza, vicepreședinte 
al Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Româ
nă, a prezentat apoi un raport 
în problema dezarmării. In con
tinuare a luat cuvintul tov. Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
care a făcut o expunere asupra 
lucrărilor celei de-a treia confe
rințe internaționale a „mesei ro
tunde" consacrată problemelor 
dezarmării, la care a participat 
recent la Londra. Tov. Sanda 
Rangheț, a prezentat apoi o in
formare asupra lucrărilor consfă
tuirii de la Budapesta a secreta
rilor organizațiilor naționale 
pentru apărarea păcii din țările 
Europei.

La discuții au luat parte : acad. 
Raluca Ripan, Eroul Muncii So
cialiste Haidu Iuliu, mitropolitul 
Justin Moisescu, Elena Livezea- 
nu, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. Ro- 
mînă, scriitorul Szemler Ferenc, 
Filip Geltz, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, ge
neral-colonel în rezervă Hie Cre- 
țuiescu, precum și alți oameni de 
știință și cultură, muncitori, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, ai cultelor religioase, se
cretari ai comitetelor regionale 
de luptă pentru pace.

Concluziile lucrărilor plenarei 
au fost expuse de acad. Horia 
Hulubei, vicepreședinte al Co
mitetului național pentru apăra, 
rea păcii din R. P. Romină.

In raportul și în informările 
prezentate, in discuții cit și în 
concluzii, s-au subliniat condi
țiile favorabile în care acționea
ză in prezent forțele păcii din 
•întreaga lume.

In dezbateri s.a relevat în- 
seninătatea inițiativelor de pace 
ale Uniunii Sovietice și răsune
tul puternic pe care 11 au ele în 
cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice mondiale. A fost de ase
menea scoasă în evidență politi- 

consecventă de destindere înca

Cum se
distincțiile

(Urmare din pag. l-a) 

detașamentul ș-a pomenit cu 
una din norme luate. De bună 
seamă procedeul e greșit 
îndeplinirea condițiilor nefiind 
un scop în sine, trebuie să 
se realizeze în cadrul întregii 
activități pionierești la care 
participă toți pionierii. Un 
exemplu : Casa pionierilor va 
organiza o talîlnire cu un 

muncă patriotică la obiective im
portante de pe șantiere : terasa- 
meritele de cale ferată, drumu
rile provizorii de acces, săpături 
la canalizare etc. Efervescența 
asta tinerească, dezbaterile 
furtunoase, calculele rapide și 
totuși chibzuite, toate făcute sub 
conducerea și îndrumarea co
muniștilor, planurile fragmen
tare cu sublinieri și întrebări de
monstrează elocvent hotărîrea te
merară cu care s-a pornit la 
treabă. Imaginea blocului făcea 
ca bucuria să le inunde sufletele. 
Ei vor realiza așadar un palat al 
lor : pentru că-l por face atât de 
frumos îneît să semene cu un 
adevărat palat. Va avea 5 etaje 
și o arhitectură minunată ! Doar 
proiectul îl fac tot tinerii și va 
fi ales cel mai frumos: prin con
curs.

Dar ce planuri pot rezista oare 
în fața imaginației acestor tineri 
entuziaști ?

Așa că n-are dreptate tânărul 
Găitănaru cînd spune că pe șan
tierele de la Brazi nu se găsesc 
lucruri deosebite. Oare modul 
original în care au știut să preia 
o inițiativă valoroasă, felul cum 
au aprins utemiștii inimile tutu
ror tinerilor, nu e un lucru deo
sebit? Oare ce proiect mai măreț, 
ce capital mai mare, poți întâlni 
pe șantierele de la Brazi, decît 
elanul, puterea de muncă și dra
gostea, mereu dragostea și opti
mismul tineretului pentru cele 
mai îndrăznețe visuri și planuri?

păcii din R.P.R.
relațiile internaționale dusă 44 
țările lagărului socialist. <

Numeroase fapte dovedesc «4 
cercurile interesate in agravarea 
situației internaționale sînt tot 
mai izolate, că politica potriv
nică destinderii încordării poartă 
stigmatul oprobiului public. Ară. 
ti'rrd că problema dezarmării este 
problema primordială a actualei 
situații internaționale, o preocu
pare a întregii omeniri iubitoare 
de pace, plenara s-a pronunțat 
in favoarea înfăptuirii cit mai 
grabnice a propunerilor sovietice 
privind dezarmarea generală , și 
•totală și a cerut să fie interzise 
•pentru totdeauna experiențele cu 
armele atomice și cu hidrogen.

Plenara a salutat convocarea 
conferinței la nivel înalt, expri. 
mîndu-și speranța că la această 
intîlnire se va face un nou pas 
spre destinderea încordării în 
relațiile internaționale.

Participanții la ședință att 
subliniat totodată însemnătatea 
pe care o va avea în rezolvarea 
problemei dezarmării apropiata 
conferință de la Geneva a Corni, 
tetuluî celor zece țări, printre 
care și R. P. Romlnă.

Plenara a luat atitudine față 
de uneltirile acelor cercuri care 
continuă să se situeze pe pozi
țiile războiului rece, care ridică 
obstacole în calea dezarmării ge. 
nerale Șj încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Plenara a 
condamnat cu hotărîre politica 
de remilitarizare a Germaniei 
occidentale și de reînviere a fas. 
cismului dusă de cercurile re. 
vanșarde din R.F.G. și sprijinită 
de adversarii destinderii interna, 
ționale și de partizanii războiu
lui rece dintr-o serie de țări oc
cidentale. Plenara a relevat din 
nou necesitatea imperioasă a re
glementării pașnice a problemei 
germane.

S-a subliniat că luptătorii 
pentru pace din țara noastră, 
întregul nostru popor este hotă- 
rit să sprijine din toate puterile 
politica de pace a guvernului 
nostru, acțiunile sale consecven. 
te pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate statele,

(Agerpres)

cuceresc

la maximum posibili- 
care le-a oferit ex- 
legătură cu îndeplini- 
condițji ? S-au strîns 
pentru ierbare, pietra-

pionierești ?
vechi comunist la locul nu- 
mit „Fintina cu trei cireși" pe 
Muscel. E o poeniță acolo, fru
moasă, un mic platou unde ser- 
bau comuniștii, în ilegalitate, 
ziua de 1 Mai. Această intîlnire 
la care vor participa și pionie
rii de la Școala de 7 ani nr. 2 
poate constitui, un prilej minu
nat pentru îndeplinirea chiar 
numai în parte a unor condiții. 
In primul rînd se face o ex
cursie: în al doilea rînd copiii 
află noi episoade din lupta oa
menilor muncii, a comuniștilor 
In ilegalitate pe care le pot po
vesti. la rîndul lor, într-o adu
nare celor care n-au participat 
la Intîlnire. In al treilea rînd 
află de ce se serbează ziua de 1 
Mai. (Instructoarea Violeta Gri-1 
gore a „rezolvat" într-un mod 
...original ultima chestiune orga- 
nizînd o adunare despre 23 Au
gust și 1 Mai în luna... decem
brie!) Alt exemplu: în va
canța de iarnă s-a organizat 
o excursie de trei zile despre care 
copiii vorbesc ca despre ceva ex
traordinar. De ce oare nu s-au 
exploatat 
tățile pe 
cursia în 
rea unor 
materiale . _ . ______ _
re șj insectare ? S-a făcut sem
nalizarea cu fanioane ? (Doar 
n-o să se treacă proba aceasta 
în curtea școlii ca un examen, 
ca ceva în sine, lipsit de speci
fic pionieresc) S-a făout schița 
drumului parcurs ? S.a construit 
un adăpost pentru noapte? A- 
cestea doar sînt puncte din con
dițiile care trebuie îndeplinite 
pentru obținerea distincțiilor.

Desigur s-ar mai putea spune 
multe lucruri. Unitatea are un 
instructor superior capabil care 
însă ar trebui să-și solicite mai 
mult fantezia și să găsească 
pentru copii lucruri cît mai inte
resante- Bineînțeles că nici to
varășele instructoare de detașa, 
ment nu sînt scutite de un ase
menea efort. Și, în orice caz. nu 
trebuie să așteptăm toamna 
pentru a număra bobocii, adică 
pentru a constata rezultatele 
muncii. Totul este nu ca un nu
măr cît mai mare de pionieri să 
obțină distincțiile, ci aceasta să 
sc petreacă (lucru esențial I) în 
cadrul unei adevărate activități 
pionierești.

1



conferința de presa de la Djakarta
a lui N. S. nrusdov

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
TASS: La conferința de presă, 
care a avut loc la Djakarta la 29 
februarie, N. S. Hrușciov, șeful 
guve.nului sovietic, a răspuns la 
numeroase întrebări ale ziariști
lor printre care :

întrebarea corespondentului 
agenției Antara : Sîntein con
vinși că la apropiata conferință 
la nivel înalt toate părțile vor 
depune eforturi pentru soluțio
narea cu succes a sarcinilor care 
stau în fața conferinței. Crede 
insă primul ministru Hrușciov 
că problemele internaționale im
portante care împiedică stabili
rea unei păci trainice pe pămînt 
pot fi rezolvate fără participarea 
Republicii Populare Chineze la 
aceste tratative ?

N. S. Hrușciov: Despre parti
cip rea R. P. Chineze, a Indiei, 
liidmezie', Japoniei și altor 
mari puteri la conferința șefilor 
de guverne am vorbit cestul de 
amănunțit in cuvîntarea rostită 
în parlamentul indonezian. Și nu 
numai a acestor state, ci și a 
altor state care sînt membre ale 
O.N.U. și care participă la re
zolvarea problemelor internațio
nale. Dar acum în lume relațiile 
dintre state sînt de așa natură 
înc't unele din e’e nu participă 
la lucrările O N.U.

Intr-adevăr 
nu participă 
îrttilnirea șefilor de guverne care 
va avea loc în luna mai a.c. 
Consider însă că problemele care 
urmează să fie rezolvate la con
ferința la nivel înalt nu trebuie 
lăsate nerezolvate. Multe din 
problemele care acum pot fi re
zolvate privesc într-o mai mare 
măsură sta'ele participante li 
conferință, de pildă problema 
germană și alte probleme. In 
afară de aceasta, firește că o 
singură întîlnire nu poate epuiza 
toate problemele litigioase. De 
aceea, cred că în cazul în care 
reprezentanții tuturor statelor, 
care vor participa la întîlnirea 
din 16 mai, vor depune efor
turi, această întîlnire va însemna 
un bun început.

Cred că ea îi va convinge pe 
cei care 
lucru de 
ponenței 
rințe, și 
populară 
numai în O.N.U.,. ci și la con
ferința șefilor de guverne la fel 
cum își vor ocupa locul India. 
Indonezia și Japonia. Alături 
de Uniunea Sovietica, Statei? 
Unite ale Americii consider 
ceste țări într-adevăr mari.

Răspunzînd la o întrebare a 
corespondentului ziarului „Bin- 
tang Timur", referitoare la aju
torul față de țările slab dezvol
tate, N. S. Hrușciov a spus :

Ajutorul statelor capitaliste 
acordat țărilor slab dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic și ajutorul țărilor so
cialiste acordat acestor 
te pornesc de la principii 
totul diferite. Statele capitaliste 
se călăuzesc după legea societă
ții lor — „dacă nu înșeli, nu 
vinzi" — cu alte cuvinte; ajută 
astăzi celui slab ca miine cel 
slab să-ți ceară din nou ajutor. 
Și așa la infinit. Acesta nu este 
ajutor, ci un procedeu de a atra
ge o țară în robie, de a face o 
țară sau alta obiectul exploată
rii statelor sau al unui grup de 
persoane.

Statul socialist își construiește 
------•------ --------

China populară 
deocamdată la

nu înțeleg acum acest 
necesitatea lărgirii corn- 
unor astfel de confe- 
în felul acesta China 
își va ocupa locul nu

sta- 
cu

viața pe alte principii. Pornim 
de la sentimentele frățești și de 
la principiul 
popoarelor, 
de producție 
persoane sau 
soar.e, ci 
poporului. De aceea, dorim feri
cire tuturor popoarelor, tuturor 
statelor. Și în politica noastră 
internațională ne călăuzim după 
acete .și principii. Noi ajutăm 
țărilor slib dezvoltate să se 
pună pe picioare, să-și dezvolte 
economia ca să poată satisface 
cerințele materiale și spirituale 
ale popoarelor lor, să progre
seze.

întrebarea corespondentului 
Agenției Associated Press : Eale 
adevărat că ați spus că veți in
sista ca aliații occidentali să 
părăsească Berlinul Occidental 
indiferent de concesiile pe care 
le-ar face în întâmpinarea pozi
ției Rusiei in problema dezar
mării ? Ați declarat acestea pre
ședintelui Italiei, Gronchi ?

N. S. Hrușciov: Problema nu 
esto pusă intrulotul just. Ca și 
cum țările occidentale vor face 
Uniunii Sovietice o concesie in 
problemele asigurării păcii, iar 
noi trebuie să facem o conces.e 
Occidentului în privința Berlinu
lui. Este greșit. Acjstea sînt pro
bleme independente și fiecare 
din ele necesită o rezolvare pro
prie.

Oare nutnai Uniunea Sovie
tică, numai țările social.ste sint 
interesate la dezarmare, la asi
gurarea păcii ? Toate popoarele 
s nt interesate la asigurarea pă
cii. De aceea problema dezar
mării trebuie examinată și rezol
vată în așa fel incit să fie a- 
\antajos pentru toate țările, pen
tru toate popoarele, pentru cauza 
păcii.

Problema Berlinului Occiden
tal este cu totul allă problemă. 
Este problema lichidării rămăși
țelor celui de al doilea 
mondial, problemă care 
rezolvată în cei 15 ani 
trecut de li terminarea 
lui. Cît se mai poate . . 
In curind se va întruni confe
rința la nivel înalt pen.ru a în
tări pacea. însă nu au fost li
chidate încă rămășițele răz
boiul jî trecut. O astfel de situa- 
țe contravine logici sâiăuns'. 
De aceea, vom lupta pentru h- 
c rida rea rămășițelor razborr’m. 
pentru a convinge pe abat i 
noștri din războiul freest să 
semneze Tra attri de pace ca 
cile două state germane exis
tente. Dacă ei ou vor roțeiege 
acest lucru sau dacă vor in- 
țelege dar nu vor dori să facă 
aces’ lucru, atunci v<m semna 
Tratatul de pace cu Republica 
Democrată Germană.

Atunci c nd va fi semnat Tra
tatul de pace ca Republica De
mocrată Germană, toate conse
cințele care decurg din războiul 
împotriva Germaniei își vor 
înceta existența pe teritoriul 
R.D.G., inclusiv și în ce privește

egalității tuturor 
La noi mijloacele 

nu aparțin vreunei 
unui grup de per- 
întregii societăți.

râzboi 
n-a fost 
care au 
războcu- 

iștep^a ?

Berlinul Occidental. Berlinul Oc
cidental se găsește pe teritoriul 
Republicii Democrate Germane.

întrebarea pusa de corespon
dentul agenției Antara :

Țările occidentale propun să 
se organizeze un plebiscit in în
treaga Germanie pentru a se re
zolva problema acestui stat, 
scindat în două părți. Ce ar pu
tea să spună primul ministru 
Hrușciov in legătură cu aceasta ?

N. S. Hrușciov : Noi am mai 
expl.cat, la timpul potrivit, po
ziția noastră in această pro
blemă.

Sintem pentru neamestecul în 
treburile interne ale ceîoriaLe 
state. Problema plebisa.ului, ți
nerea lui intr-un anumit s.at 
sau în anumite s ate interesează 
numai popoarele din aceste 
state. Un.u.iea Sovietică și Ger
mania nici nu sint vecsne. Dacă 
se va pune problema unui ple
biscit, va trebui ca guver. e.e 
celor două state ger.nane sa se 
miruneiscă, sâ se ințeleagă și 
să facă ce vor vrea. Uniunea 
Sovietică va recunoaște și va 
respecta hotârirea lor. Dar noi 
nu participăm și nu vom 
participa ia rezolvarea aces.or 
probleme și nu s ntem de acord 
ca vrem stat să se ames.ece 
in treour.le altor țâr..

Întrebarea corespondentului 
ziarului londonez -limes' :

Mai prevedeți totuși un statut 
de ora» liber pentru Berlin ?

N. S. Hrușciov: Da, nu ve
dem o altă ieșire. \ rem sâ rezol
văm problema Berlinului Occi
dental in așa fel incit sâ nu 
cieâm difkuiiăți cuiva. \rcm 
irumai sâ consemnam condițiile 
create in acest oraș. In Buli
nul Occidental există nniuieii 
capitalise Noi nu vrem sâ r>e 
am stecâm în treburile populației 
din Be di nul Occidental. Nu ce
rerii si se schimbe orinduirea 
sxialâ ex.stentâ aco!o. Dar ur- 
mâ~uu și vom continua să ur
ni irim lichidarea regimului de 
ocepatie dm Beriinzl OccioentaL

In contante, singura posibi
litate exislen.a este sa se a- 
co'd» Berhrwtlu» Occidental s.a- 
tntef de oraș liber De aceea 
BW3 s.toa: și ne situăm pe a- 
ceisU pox.Ee și credem că este 
cea ®a. rerânibilă pozițe. Vrem 
ca abați noșri să ne inieteagâ 
așa cam se curâe șâ sâ ni se 
aliere. Ac_sî tacrw ar h fauo- 
sijor ș» ar cmtnbm ta rezarira- 
rea p. oW:m^ter care își cer re- 
zoCvartx

Întrebarea 
ziarului ^New 
D-le premier, 
rilor presei, ați , 
iatilniri secrete cu președintele 
Eisenhauer. La fi aslunglon s-a 
negat că această știre ar fi ode- 
vârâtă. .¥■ ați putea aduce pre
cizări in aceaf'.â problemă ?

N. S. Hrușciov: Mă întreb 
uimit de unde au aflat cores
pondenții aceste știri. Dar dacă 
le-au afla, sint nevoit sâ recu-

Tert. Tane»* : 
pofrirâ retai- 
fixut dais ■*«

sint neveît să recii-

nosc că Irrtr-adevăr am avut 
ieri o Întîlnire cu președintele 
Eisenhower. El a fost in indo
nezia și am discutat mult timp 
cu d. Convorbirea a fost foarte 
prietenească Azi el a plecat cu 
avionul la Washington. Da. re
cunosc aceasta (risete, aplauze).

Întrebarea corespondentului 
x*arului „Purcea Varta** : La ce 
rezultata maxime rd așteptați 
de la conferința marilor puteri f

N. S. Hrușciov: în probleme 
po.kxe este foarte greu să te 
călăuzești după noțiunile de 
maximum sau minimum fiindcă 
în aceasta chestiune nu există 
undați de măsură precise. Eu 
insă cred rn m’.ențiiie bune ale 
p-eședin^lui S.UA-, Eisenho
wer. ale pnnriiui ministru al 
Aagliei, Macmillan, și ale preșe- 
dJn.dat Francei. oe Gael e. Eu 
p rszmal mă a;.epi ca conferința 
sâ oej r:z_rtta.e utile și noi vom 
o pjne peniru aceasta un ma
ximum ce canari. Dv. insă a- 
veți puțină răbdare, nu a rămas 
prea multă vreme pini la acea
stă indliure, in curind veți afla 
tăcut.

Întrebarea corespondentului a- 
geației de informații IJi.PS. :

Ce impresie r-« făcut rizita ia 
Indonezia, ce impresii r-au pro
dus tratativele cu președintele 
Sukarno T

\. S. Hrușciov: Am cele mai 
bu.e wnpresa cespre viz»’.a in 
Indowzi.. cespre poporul ei. 
a:spre Dogiț i e țării, in special 
despre popo-, E un p^por mi
nunat și bamk.

Am stat mclt de vorbă cu d-1 
Sukamo, președtn.ele Indoneziei. 
Este pentru a treia oară că mâ 
iaiilnesc rit el și de fiecare da.ă 
și cu 
prins 
ment 
acest om pohuc plin de energ e 
ai Indonez.ei. Pot să vă spun că 
re ai produs plăcere intflnsnle 
și con.orblr.le cu d-l Sukarno 
și sper că ac iste convorbiri se 
w repe a în folosul popoarelor, 
in fo’ouctl păciu

Acam aș dori, domnitor, sâ vă 
p.*n ia rindul meu o întrebare și 
st pun in d szuție cb ho*^rte 
este mat bin? de luat cu pn- 
\:re la d s-ășurarea conferinței 
n -as re de presă.

Pot h două soîoții : prima a 
coastdera că cooteriafa noas-rt 
d> presă a luat sfirșrt și proâie» 
■fete c» s»-aa ios: pm aa fost 
epcja.e Cea Pe-a dan — a 
ioarerwpe cooterlața ae presă și 
a o rHaa ia Moscova, bă amt 
Iz Moscova, (risrie, amma^e ia 
sală).

întrebarea dia «li : Torn 
primi r.aa ?

N. S. Hrușcfov: Vă rog a- 
dresaț-vă ambasadei noas.re și 
căpătați viaa. Veniți cu toții.

Milțumesc, domnilor, pentm 
aienție Vă urși purcese (*- 
plauze puternice; p^lungne).

■■ ■
::

DELHI — La 29 februarie 
s-a închis Expoziția agricolă 
internațională de la Delhi.

La expoziție și-au prezentat 
realizările India, Uniunea So
vietică. R P. Chineză, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Mongolă, S.U.A., Afganistan, 
Irak, Ceylon și alte țări. In 
decurs de două luni și jumă
tate pavilionul sovietic a fost 
vizitat de peste 2.500.000 de 
persoane dintre care majoritatea 
țărani din diferite regiuni ale 
Indiei.

MOSCOVA. — La 29 februa
rie la Casa centrală a cinema
tografiei din Moscova a avut 
loc o vizionare a primelor două 
serii ale fimului „Pămînt des
țelenit" realizat de regizorul 
Aleksandr Ivanov — unul din 
reprezentanții vechii generații 
de cineaști sovietici — după 
romanul ci același nume al lui 
Mihail Șolohov.

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția Reuter, în ca
drul unei reuniuni organizată 
la Atlanta, statu! Georgia. 11 
J. Jones, „vrăjitorul imperial** 
al ..cavalerilor Ku Klux Klann- 
lui", a anunțat începerea unei 
„campanii de recrutare" pentru 
mărirea numărului membrilor a- 
cestei organizații rasiste și te
roriste. Această campanie va 
fi lansată în 30 de state fede
rale dar, după cum a spus Jo
nes. nu vor fi primiți ca mem
bri oameni de rînd. ci numai 
persoane aparținînd „claselor 
de sus".

RABAT. — In noaptea spre 1 
martie a avut loc în sudul Ma. 
rocului un cutremur de pămînt 
dc o intensitate neobișnuită Po
trivit unor date provizorii trans
mise de agen-ția France Presse, 
au fost înregistrate cîteva de 
victime, printre care aproximativ 
o mie de morii. Cea rrai mare 
r»ar*e « orașului Agadîr. impor
tant^ port pe coasta Atlanticului, 
a fost distrusă.

fiecare inJImre sint cu
tat mai mult de un senti- 
de respiri profund pentru

Populația din Calcutta 
a făcut o caldă primire

lui
DJAKARTA 1 (Agerpres). — 

TASS :
La 1 martie ora 8,25 or* Dja

kartei (ora 3,55 ora Moscova) 
au părăsit Djakarta, plecind cu 
avionul „11-18“, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc.

De pe bordul avionului „11-18“, 
N. S. Hrușciov a adresat preșe
dintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno, o telegramă de rămas 
bun.

CALCUTTA 1 (.Agerpres). — 
Corespondență specială: Calcut
ta, capitala Bengalului de Vest, 
s-a pregătit să facă o primire 
entuziastă lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Drapelele de 
stat ale Uniunii Sovietice și In
diei flutură pe străzile acestui 
important centru industrial, 
științific și cultura] al Indiei.

Pe aeroportul „Dtnn Dum“, 
pavoazat sărbătorește cu drape
lele de stat sovietic și indian, 
N. S. Hrușciov a fost în timpi - 
nat marți dimineața de J. Nehru, 
primul ministru al Indiei, care a 
sosit special de la Delhi, precum 
și de d-na Naidu, guvernatorul 
statului Bengalului de Vest, B. C. 
Roy. ministrul principal al sta
tului, 1. A. Benediktov, ambasa
dorul U.R.S.S. în India, miniș
tri ai guvernului Bengalului de 
Vest, șefi ai consulatelor străine, 
de numeroși reprezentanți ai vie
ții publice, ziariști indieni și 
străini

N. S. Hrușciov și J. Neliru au

N. S. Hrușciov
automobil des- 

___r___ ____ palatul Radj 
Bhavan — reședința înaltului 
oaspete sovietic. Pe parcurs sute 
de mii de locuitori ai Caicuttei 
au saluta: cu căldură pe N. S. 
Hrușciov și pe J. Nehru.

Cu prilejul sosirii lui N. S. 
Hrușdov, consulatul general al
U. R.SS. la Calcutta a primit 
numeroase scrisori din partea lo. 
cuitorilor orașului. Cadre didac
tice, muncitori, studenți — băr
bați și femei — își exprimă sen
timentele cordiale față de șeful 
guvernului sovietic, îi mulțumesc 
pentru noua lui vizită în India.

CALCUTTA 1 (Agerpres). — 
TASS: La 1 martie pe stadionul 
Randji din Calcutta a avut loc 
un mare nâtmg în cinstea lui 
N. S. Hrușciov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

In numele populației Caicuttei 
N. S. Hrușciov a fost salutat de
V. Banerdji, primarul orașului.

Banerdji a oferit lui N. S. 
Hrușciov mai multe daruri prin
tre care și un portret al marelui 
scriitor bengal Rabindranath Ta
gore.

N. S. Hrușciov și J. Nehru au 
rostit cuvlntări.

Mitingul s-a transformat in
tr-o demonstrație strălucită a 
prieteniei puternice și de ne
zdruncinat dintre popoarele Uni
unii Sovietice și Republicii In
dia.

tntr-unluat loc 
chis plecînd la

tice pentru dezvoltarea legături
lor culturale. La Intilnire au fost 
de față primul ministru al Indiei, 
J. Nehru, precum și A. A. Gro- 
mîko, N. A. Mihailov. G. A. Ju- 
kov, S. A. Sktcikov și alte per
soane care îl Însoțesc pe N. S. 
Hrușciov în călătoria sa prin ță
rile Asiei de sud-est.

Unul din cei mai de seamă re
prezentanți ai vieții pubhce din 
Bengalul de vest S. K. Chatter
jee, președintele ConsHiului le
gislativ din Bengalul de vest, a 
adresat conducătorului guvernu
lui sovietic o cuvlntare de salut

Apoi a luat cuvintul Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

Senatorul Clark 
critică poziția S.U.A. 
față de R. P. Chineză

WASHINGTON 1 (Agerpres), 
— Luind cuvintul la Universita
tea BuckneU, senatorul Joseph 
Clark a criticat poziția Statelor 
Unite față de Republica Populară 
Chineză. „Timpul zdruncină ba
zele politicii Statelor Unite de 
ignorare a Chinei roșii — a de
clarat el. Trebuie să luăm mă
suri pentru ca China să devină 
din nou membră a familiei na
țiunilor. Sînt convins că ar fi 
chiar în interesul Statelor Unite 
și al tuturor Celorlalte state ca 
S.U.A. să înceapă tratative cu 
China roșie în vederea înlătură
rii neînțelegerilor dintre noi**.

Referindu-se apoi la problema 
dezarmării, Clark a declarat că 
apropiata ședință a Comitetului 
celor zece țări este „o importantă 
întîlnire internațională din ulti- 
rml deceniu".

------•------

încetarea 
cursei înarmărilor 
are o importanță 

fundamentala 
pentru America Latină

Studenții irakieni de la Universitatea de Stat din Moscova se 
simt ca la ei acasâ. In clipe de răgaz, o melodie populară in

terpretată de un student de pe valea Eufratului...

Riposta categoricâ 
dată la Londra 

unul grup de fasclțl

SANTIAGO DE CHILE 1 (A- 
ge>rpres). — Agenția Associated 
Press anunță câ la 29 februarie 
președintele Republicii Chile, 
’ ?rge Alessandri, a ținut o con- 
ferință de presă 
convorbirile sale 
Eisenhower care 
vizită oficiala de 
ceasta țară.

Arătînd câ au 
probleme de interes general pen
tru Ameripa Latină și chestiuni 
referitoare la reia,iile cbiliar.o- 
a i.ericane, Alessandri a spus : 
„Am comunicat președintelui 
Statelor Unite că socotesc pro
blema încetării cursei înarmări
lor in .Amerka Latină ca avînd 
o importanță fundamentală pen
tru noi. Sarcina noastră esenția
li constă în a accelera dezvolta
rea economică a țârilor conti- 
nentirfui**. Președintele statului 
chilian a precizat că a vorbit 
președintelui Eisenhower despre 
<?nvocarea unei conferințe spe
ra.® privind dezarmarea Anieri- 
c.i Latine, a cărei dată va tre- 
b_: fixată de comun acord cu 
toate țările latinD-americane.

în legătură cu 
cu președintele 
se află într-o 
trei zile în a-

fost abordate

GENEVA 1 (Agerpres). — 
TA^: Opin a publica mondială 
T-rareșii <u tot mai multa ne- 

1 mște descașurarea iucrariicr 
CcoMrin>i de ta Gejera a celor 
îck -Jteri în prabtamț inceiar.: 
eiperiEnțelcc cu arma nucleară, 
cav cornua de peste un an și 
^arnaute. La 2^ iebc-ane repre- 
zeaianîui LR-S.S. -a Confer.n.ă, 
S. K. Tarapkjn, a prxiuLo dele
ga ție a Coaslid’-ii Mcndtai ii 
r**ai compusă din pastorul Ja. 
nes Endicott, membru al Prezi- 
Jiului Consiliulu. Mondial al Pă- 

.. F. Vigne, secretar al Consi
st Păcii, și Arthur 
nbru al Consiliului

Coasrfiului .Mondial 
exprimat neliniștea 

oi târagararea tra- 
nntoare la interzice

rea expererțelor cu arma
ară și i-a mteresaî care sint 
cauzde care au dus Ia «ceastl 
stație nesatsiăcătoare.

Ia răapor^U >âu. S. K Ța- 
rapiste a aubExatxâ In uttime.e 
nouă uni la l^crlrte Confer- n- 
țe: n-a toregisteat Intr-acev ăr o 
s'-a^zare

Adevărata cauză a acestei si
tuații coastă ia intenția anumi
tor aercur. iafiaeate din Statele 
Uăite și ta spec ai a Pectagonu- 
l± ș; Coassie pentru energia 
atoaucâ, de a nu admite înche
ierea cmc acord cu privire la in
terzicerea totală a experiențelor 
nudei re — sub pretextul dificul- 
tăU-or tefe.re x ce privește con- 
iroIsL Recent, delegația Statelor 
Unite Ia Cocfertața de Ia Geneva 
a propus sâ se limiteze sfera de 
acțiune a tratatului cu privire la 
interzjctrea experiențelor nucle-

Subandrio despre apropiata vizită 
a președintelui Sukarno în R.P.R.
DJAKARTA 1 (Agerpres). — 

Răspunzînd unei întrebări puse 
de trimisul special Agerpres, 
Al. Gheorghiu, în legătură cu a- 
propiata vizită a președintelui 
Republicii lndonezia? Sukarno, 
în R. P. Romînă, ministrul Afa
cerilor Externe al Indoneziei, Sn- 
bandrio, a declarat: „Această 
vizită are drept scop o mai bună 
înțelegere cu unele țări din Eu
ropa, printre care și Romînia. 
Noi știm că Romînia a trecut 
prin schimbări revoluționare și 
vrem să vedem cu ochii noștri 
și să studiem rezultatul evoluției 
care a avut loc în Romînia. In
donezia se numără printre țările 
care se află in stadiul unei dez
voltări sociale bazate pe drepta
te. In această privință, noi pu
tem învăța foarte mult unul dc 
la altul. De aceea, noi dorim 
foarte mult să vizităm R. P. Ro
mînă. La fel de importantă este 
strîngerea relațiilor de prietenie

intre țările noastre, prietenie care, 
sper, va deveni mai puternică în 
urma vizitei președintelui Sukar
no în Romînia. Sper că această 
vizită va da importante rezultate 
în domeniile politic, economic și 
cultural duci nd la o lărgire a 
relațiilor noastre. Noi dorim în
cheierea unui acord de colabo
rare tehnică cu ț ra dv. Sint con
vins că vizita președintelui Su
karno în R. P. Romînă va fi de 
un real folos pentru cauza păcii.

LONDRA 1 (Agerpres). 
Ziarul „Pravda“ publică urn 
toarea corespondență, difl 
dra a lui V. Nekrasov. Fasci’ 
încep să apară fățiș pe străz 
orașelor engleze purtind drap 
care k amintesc pe cele r 
ziste. scandind lozinci rasiste 
cintihd cîntece șoviniste.

Duminică 23 februarie ei 
ieșit pe străzile centrale ale L< 
drei și au organizat o dem< 
strație provocatoare.

Incidentele au început tn 
giunea pîeții Trafalgar. Aici 
adunaseră aproximativ 1O.( 
londonezi pentru a participa 
mitingul de protest împotri 
politicii de discriminare rasi 
dusă de guvernul Uniunii Si 
africane.

In apropiere de piața Trai 
ar, în regiunea gării Chari 
ross participanții la „mișca: 

unionistă" (astfel se autointi 
lează membrii fostei uniuni 
fasciștilor britanici) au hot 
să organizeze p contradem 
strație. Ei purtau lozinci rasi 
„Anglia pentru albi!".

In timpul desfășurării mii 
gului în piața Trafalgar, gru 
de aproximativ 200 de fasc 
nu a cutezat să se dedea Ia p 
vocâri serioase. Dar deîndată 
mitingul a luat sfîrșit fasci 
au trecut la acțiune. în pi 
Charing Cross au început ir 
dente. Provocatorii fasciști 
primit prima ripostă din par 
unui grup de tineri comun 
englezi care se întorceau 
piața Trafalgar, Curînd au 
tervenit și numeroșii muncii 
care participaseră la mitin 
din piața Trafalgar.,

„Fasciștii nu vor trece !“ — 
ceasta chemare de lupta răst 
pe străzile capitalei engleze, 
sfîrșit ultimele grupuri răz 
ale fasciștilor, neputind rez 
au fugit. Oamenii muncii eng 
au repurtat o victorie hotă 
în prima ciocnire de după ră2 
cu elementele fasciste.

Un comunicat publicat 
în ziarul „Ittihad Aș-Șaab

al Păcii
au prezentat aceastăS.U.A.

propunere în psfida faptului că 
reprezentanții celor trei puteri au 
ajuns deja la un acord in ce pri
vește majoritatea prevederilor 
tratatului și a mai rămas să se 
cadă de acord doar asupra a 
2-3 articole din tratat și asupra 
unei anexe. S. K. Tarapkin a 
declarat delegației Consiliului 
Mondial al Păcii că el împărtă
șește întrutotul neliniștea opiniei 
publice mondiale în legătură cu 
prelungirea nefirească a tratati
velor de la Geneva.

BAGDAD 1 (Agerpres). — 
TASS : La 28 februarie ziarul 
„Ittihad Aș-Șaab" a publicat 
un comunicat cu privire la 
ieșirea a doi mabdiști — Feisal 
Ai-Karaiș și Hasan Yusuf — 
din comitetul fondatorilor gru
pului lui Daud Saig. Ziarul a 
înserat declarațiile lor în a- 
ceastă privință.

„Am colaborat cu Daud Saig, 
scrie Feisal Al-Karaiș, și mi-am 
pus semnătura pe declarația 
prin pare era solicitată autori
zația de a se întemeia Partidul 
Comunist din Irak, crezînd că 
aceasta va contribui la cauza 
mișcării comuniste din republi
că. După ce partidul nostru 
primise autorizația, am urmărit 
cu atenție evoluția evenimente
lor... Apoi m-am convins 
acțiunea mea, 
tru „salvarea partidului", s-a 
dovedit a fi «n 
une subversivă 
principiilor

Toate încercările de a atrage 
pe comuniști de partea noastră 
au suferit un eșec și pînă în

că
întreprinsă pen-

realitate o acți- 
care contravine 

marxist-leniniste.

prezent numai cîteva perso; 
au devenit membri ai ace; 
partid. Pe lingă aceasta, pa 
dele comuniste din celelalte 1 
și mișcarea muncitorească 
condamnat acțiunea săvîrșită 
noi, fapt care l-a determina’ 
Daud Saig să publice in zis 
„Al-Mabda“ articole care 
prindeau atacuri împotriva t 
tidelor comuniste și a mișc 
proletare internaționale, 
potriva Uniunii Sovietice ș 
țărilor socialiste”.

Autorul scrie în continuări 
în momentul de fața în rînd 
le conducerii mabdiștilor au 
certuri și disensiuni, acești 
deri acuzindu-se reciproc ca 
fi dușmani ai mișcării coi 
niște și ai clasei muncitoari 

în declarația “sa Hasan 
suf scrie că el părăsește g 
pul lui Saig întrucit s-a corn 
că el nu reprezintă un par 
ci este „doar un grup de j 
soane a căror activitate uri 
rește subminarea Partidului 
munist din lrak“.

„Un manual american al rușinii“
Citind „manualul** îți dai i 

ma că doar .niște capete s< 
tite l-au putut întocmi. (Noi 
că această scrînteală este 
tată de miliardarii interesaț 
menținerea isteriei războ 
rece și în înăbușirea orie 
spirit democratic). Din nen 
cire insă tocmai acesto-r cai 
ce suferă de fierbințeală Ie 
încredințată misiunea de a 
dispoziții escadrilelor americ- 
inclusiv celor ce au la I 
arma atomică...

E. OBRE

eneralul american Chap
pell nu și-a regăsit liniș
tea sufletească pînă in 

cl'pa in care din rotativă nu a 
ieșit o lucrare purtir.d pe co
pertă modesta inscripție : „Ma
nual cu instrucțiuni pentru avia
tori**. Atunci, mister Chappell a 
răsuflat ușurat Considera că 
întregii aviații a S.UA ii inocu
lase o doză dublă de „america
nism pur“. Se gindea oftind la 
bietul Mc. Carthy. Păcat că a 
murit Ce s-ar fi bucurat citind 
„manualul**... Și-ar fi recunoscut 
pagini întregi din discursurile 
lui, din intervențiile in comisia 
pentru cercetarea activității enti- 
amerkane. E drept, fără indica
rea autorului. Dar nu aceasta 
contează, lată o mostră : „Se 
știe bine că pinâ și clericii in 
unele din bisericile noastre au 
in buzunare carnete de membri 
ai partidului comunist**. Cu
tremurător.

„Instrucțiunile** lui Chappell 
sint categorice : profesiunea de 
spion trebuie 
neapărat pe 
Nici o șoaptă 
scape ne înregistrată de poliția 
aviației. Pină și umbrele aviato
rilor trebuie suspectate. To
tul, absolut totul. Dar cum se 
împacă o asemenea procedură 
cu mult lăudata „libertate a in
dividului" din S.U.A.? Dacă 
aviatorii își vor pune întrebări

despre democrație, „manualul** 
le oferă imediat răspunsul. De
mocrația este o plasă pentru 
naivi. Or, aviatorii americani nu 
pot fi niște naivi. In capul lor 
n-au ce căuta ideile despre de
mocrație. „Manualul** (fiind de 
circulație internă) își permite să 
rostească cu brutalitate ; „Ade
sea se pot auzi prostii precum 
că, chipurile, americanii se 
bucură de dreptul de a ști ce 
se intimplâ in lume. Majoritatea 
oamenilor înțeleg zădărnicia 
unei astfel de idei**. Deci, nu-i 
necesar ca americanul simplu să 
afle ce se intimplâ cu adevărat 
în Urme. Americanul nu trebuie 
sâ gîndească. Gin du rile sînt 
pentru el nu numai inutile, dar 
și primejdioase. Cît privește „li
bertățile democratice**, acestea 
sint bune doar de amintit în 
discursurile lacrimogene pe care 
diplomații americani le rostesc 
la O N U.

Pînă la sfîrșit manualul e plin 
de asemenea „instrucțiuni** ce 
evocă spiritul lui Mc. Carthy. 
Apariția „manualului" a provo
cat un scandal teribil. Șefii 
Pentagonului au început să-și 
decline răspunderea. Conducă
torii bisericilor au declanșat po
top de proteste. „New York He
rald Tribune** a denumit opera 
patronată de generalul Chappell 
drept „un manual american al 
rușinii".

Monede 
fârâ căutare

★
La 1 martie într-una din sălile 

palatului de stat Radj Bhavan, 
N. S. Hrușciov s-a întilnif cu 
membrii Asociației indiano-sovie-

încheierea lucrărilor Conferinței regionale 
U.N.E.S.C.O. de la Taormina

ROMA 1 (Agerpres). — Cea 
de-a treia Conferință regională 
a Comisiilor Naționale europene 
pentru U.N.E.S.C.O. care s-a 
desfășurat la Taormina și-a în
cheiat lucrările. Conferința a vo
tat o serie de rezoluții referitoare 
la diferitele probleme de educa-

ție, asistență tehnică și colabo
rare științifică. In unanimitate 
conferința a idoptat de aseme
nea proiectul de rezoluție al de
legației rom.ne privitor la elimi
narea din manualele școlare a 
oricărei propagande agresive de 
război și de discriminare rasială.

Noi produse a’e R. D. Germane la Tirgul internațional de la 
Leipzig. In fotografie : montc'ec unor instalații pentru industria 

chimică.

s-o
cea

nu

completeze 
de aviator, 
trebuie sâ

aspunsun
Răspunsurile la citeva an

chete întreprinse în Italia 
in rindurile tinerilor mun

citori reflectă foarte bine situa
ția lor grea, dubla exploatare la 
care sînt supuși, odată ca mun
citori, a doua oară ca tineri. 
As.fel, organizația de tineret a 
Acțiunii Catolice a colectat răs
punsurile a 650.000 de tineri 
muncitori în legătură cu cîștigu- 
rile lor, cu asigurarea unui loc 
de muncă permanent. 76% din
tre aceștia au declarat că au un 
cîștig lunar cu mult sub nivelul 
minim al necesităților de viață 
iar 50% au răspuns că n-au un 
loc de muncă sigur.

edificatoare
Li această anchetă tinerele 

muncitoare au mai ridicat pro
blema sălbaticei praciici patro
nale de a le concedia cînd vor 
să se căsătorească. Patronii vor 
să le cumpere rru numai forța 
de muncă, ci inuși dreptul 
viață.

Lina din categoriile de tineri 
asupra căreia se răsfrînge toar.e 
dureros exploatarea este cea a 
ucenicilor. Ancheta Camerei 
Muncă din Romi a scos 
iveală că 65% dintre 
muncesc 9-10 ore pe zi 
20% peste 10 ore.

la

de 
la 

ucenici 
iar
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ă în Occident neonaziși 
li se permite să-și faci 
cap nu mai este un fap 

domeniul noutății. Din ret 
vost-germană „Quick** aflăn 
„Banco Italo-Venezuelană" 
luat sarcina să bală o serie 
monede cu chipurile celor 
foști dictatori fasciști. Și, pe 
ca neonaziștii să fie pe de 
sa'.isfăcuți aceste monede au 
bătute in aur pur. Primele 
monede uu și fost lansate 
piață. în revista se dau t 
caracteristicile monedelor. As 
cele mai mari cintăresc 22.2 
me aur și costă 162 de m 
bucata, iar cele mai mici cî 
resc 6 grame și pot fi achiz 
nate la prețul de 54 mărci 
care.

Cum e și normal, rea pa 
monedalor cu busturile lui H 
și Mussolini a fost primită 
indignare. Specialiștii bănt 
din țările capitaliste, speriați 
reacțiile publice, s-au văzut 
voiți să declare că : 
să facem comerț cu
figuri chiar dara sini din 
pur**.

Nu știm dacă cele 18 mon 
ds aur vor merge la retopit, 
zice că aurul n-are miros, 
nedele acestea, deși din aur ] 
miros de la o poștă a fascisn

..nu v 
a seim

pen.ru
S.UA

