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Gu prilejul celei de-a 15 a aniversări a marii sărbători națio- 
nale a poporului ungar — eliberarea Ungariei de sub jugul fascst 
— în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro. 
mln, al Guvernului ți Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu- 
blidi Populare Romine, precum și al întregului popor romîn, vă 
transmitem un caid salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Eliberat pentru totdeauna d n lanțurile exploatării și asupririi 
poporul vecin ungar a obținut in cei 15 ani succese hotăritoare in 
dezvoltarea economică și culturală a țării, în întărirea regimului 
democrat-popular.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările remar. 
cabHe dobîndite de poporul ungar, care traduclnd In viață sarci
nile trasate de cel de-al Vll-lea Congres al P.M S U, realizează 
noi ți importante victorii în industrializarea socialistă a țării, în 
transformarea socialistă a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară sînt 
legate între ele prin relații de strlnsă prietenie, care au la bază 
scopul comun către care năzuiesc popoarele noastre: victoria so
cialismului ți comunismului.

Exprimînd interesele fundamentale de pace și progres ale po
poarelor romîn și ungar, năzuințele lor către o lume eliberată de 
povara înarmărilor, statele noastre. în strinsă unitate cu celelalte 
țări socialiste, militează cu consecvență pentru triumful politicii de 
coexistență pașnică, pentru asigurarea unei păci trainice și înde
lungate în lume.

La această măreață aniversare, vă dorim dumneavoastră, dragi 
tovarăși, ți poporului frate ungar, noi succese în opera de con
struire a socialismului și de înflorire a Ungariei democrat-populare.

GHEORGHE CHIVU STOICA
GHEORGHIU-DEJ Președintele Consiliului

Prim-secretar al Comitetului de Miniștri al Republicii
Central al Partidului Populare Romîne

Muncitoresc Romîn

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Repu

blicii Populare Romîne

Tînărul Cristofor Rotschlng (al 
doilea din dreapta) lăcătuș la 
secția filatură a întreprinderii 
„Țesătura" lași este student la 
conurile fără frecvență ale Fa
cultății d« industrie ușoară. El 
ajută cu drag tinerii din secție 
care se pregătesc pentru cursu

rile medii.

Foto : P. PAVEL
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Spectacol dat 
de ansambluri 

pionierești 
de cîntece 
și dansuri

In raionul Adjud

Aportul tineretului

însâmînțotul florii-soarelul 
desfășoară intens la G.A.S. 
Alexandria, regiune<j Bucu
rești. Tractoristul Băcanu Ni- 
colae însămințeczâ zilnic cite 

3 ha. peste plan.

Foto : N. SCARLET

la însămînțări
trebuie

In scopul reducerii 
posibilităților 

de pierdere a țițeiului

sporit
Timpul favorabil din ultima 

vreme a făcut posibil ca lucrări
le agricole de primăvară să se 
desfășoare intens și in regiunea 
Bacău. Mobilizați de organiza
țiile de partid, oamenii muncii de 
pe ogoarele regiunii, din nume
roase gospodării agricole de stat, 
gospodării colective și Întovără
șiri agricole luptă pentru termi
narea insămințărilor in timpii 
optimi, pentru obținerea unor re
colte sporite la hectar.

O situație cu totul nefirească 
există insă in raionul Adjud, 
unde însămințările sint cu mult 
rămase in urmă, deși pregătirile 
6-au desfășurat in general in 
bune condiții.

lată, de pildă, în comuna Or- 
beni, țăranii muncitori, tineri și 
virstnici, de la cele două înto
vărășiri agricole din satul Scurta 
și din Orbeni, precum și cei cu 
gospodării individuale au strîns 
și pregătit intreaga cantitate de 
sămință necesară pentru culturi
le din prima etapă. Utemiștii și 
tinerii au administrat pe ogoare 
peste 1.700 tone de ingrășămin- 
te naturale și 2.000 kg. îngră
șăminte chimice. Cele peste 120 
de atelaje ale comunei au fost 
pregătite pentru declanșarea 
campaniei, dar... treaba merge 
foarte încet. Din cele 85 hectare 
sfeclă de zahăr planificate pe în
treaga comună nu au fost insă- 
minfate decît 10 hectare. De a- 
6emenea, din cele 50 ha. floarea, 
soarelui, nu au fost însăminfate 
decît 5 ha. Același lucru se poate 
spune și despre insămmțarea ce
lorlalte culturi din prima etapă.

In comuna Sascut-Tirg nu se 
poate spune că desfășurarea 
campaniei agricole nu se află in 
„atenția" organizațiilor U.T.M. 
De mai bine de două săptămini 
se fac planuri peste planuri, șe. 
dințe peste ședințe. Organizațiile 
U.T.M. de aici au ținut pînă 
acum in vederea campaniei șase 
ședințe. Dar care sînt rezulta, 
tele concrete ale acestei „tumul
toase" activități ? Pînă acum 
btteva zile nu erau insămlnțate 
flecît 7 ha. cu sfeclă.

Nici aici rolul mobilizator al 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din comună n-a fost la înălțimea 
cerințelor. De ce era oare ne
voie să se țină șase ședințe, cînd 
s-ar fi putut foarte bine lămuri 
lucrurile intr-una singură, unde 
*-ar fi putut trasa sarcini preci
se pentru fiecare membru din 
comitetul și birourile U.T.M. 7 
Timpul pierdut în celelalte ședin
țe ar fi putut foarte bine fi fo
losit pentru muncă efectivă la in
sămințări. Utemiști ca Paris Ni- 
colae, Bradea Filanța și alți 
membri ai comitetului trebuie să 
fie in fruntea tinerilor, îndemnin- 
du-i să-și sporească eforturile 
pentru ca însămînțăriie să fie fă
cute în timpul potrivit, să organi
zeze mai bine munca tinerilor.

In planul comunei Sascut-sat 
sînt prevăzute 75 ha. sfeclă de 
zahăr, 80 ha. floarea-soarelui, 
35 ha. ovăz — culturi din pri- 
tna etapă a campaniei, lntovără- 
jiții, țăranii muncitori-individuali

și-au propus ca anul acesta să 
obțină recolte mult mai mari. 
In vederea îndeplinirii acestui 
angajament tinerii muncitori au 
administrat pe ogoare 270 tone 
îngrășăminte naturale, au spri
jinit efectiv strîngerea sămințel, 
schimbmd-o cu sămință de soi la 
baza de recepție Adjud, au pre
gătit terenul pentru culturile din 
etapa a doua, 150 ha. lată jnsă 
că ceea ce i mai important in 
prezent — insâmințatul culturi
lor din prima etapă — a fost 
scăpat din vedere. Utemîștii șl 
tinerii de aici s-au angrenat in 
alte munci, cum ar fi curățatul 
izlazului comunal șl plantări de 
pomi. Acțiuni frumoase, nimic de 
zis, dar in primul rind comitetul 
Comunal U.T.M. (secretar Rusu
T. Gheorghe) trebuia să canali
zeze activitatea utemiștilor spre 
lucrările cele mai urgente — în
sămi nțările.

Din toate aceste* rezultă 
concluzia că organizațiile
U. T.M. din satele raionului 
trebuie să lege mai puternic in 
această perioadă munci politică 
de sarcinile la zi ale campaniei 
de insămințări, să se preocupe 
mai intens de antrenarea tutu
ror forțelor tineretului la bun* 
desfășurare a insămînțăriîor.

E necesar de asemenea ca Co
mitetul raional U-T.M. Adjud să 
ajute și să îndrume mai mult or
ganizațiile U.T.M. din satele ra
ionului la stabilirea celor mai 
bune măsuri pentru ca acestea 
să-și aducă o contribuție pe mă
sura forjelor serioase de care 
dispun la 
condiții a 
măvară.

Petroliștii de la schela Moreni 
au început o largă acțiune pen
tru etansarea rezervoarelor din 
parcuri și de la stația centrală 
în vederea reducerii la maximum 
a posibilităților de pierdere a ți
țeiului prin scurgere. Ca urmare, 
fracțiile ușoare din țiței sînt cap
tate la conducta de vacuum și 
transformate în gazolină. în pri
mele trei luni ale anului s-a 
captat de 4 ori mai multă gazo
lină decît in aceeași perioadă a 
anului trecut. Aplicarea în prac
tică a măsurilor luate i-a ajutat 
pe petroliștii din schela Moreni 
să reducă anul acesta la aproape 
jumătate pierderile de țiței.

Curs de minim 
tehnic

Pentru ridicarea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor fierari- 
betonîști de la întreprinderea de 
prefabricate „Progresul" din Ca
pitală, organizația de bază 
U.T.M. sub conducerea organi
zației de partid, a organizat 
pentru ei un curs de minim teh
nic.

Ingineri și tehnicieni predau 
tinerilor fierari-betoniști lecții in
teresante, bine documentate. Ast
fel, s-au făcut expuneri despre 
rolul armăturii in betonul armat 
și conlucrarea între armătură și 
beton, despre înlocuirea secțiu
nilor de armătură etc.

Ridicarea nivelului cunoștințe
lor profesionale ale tinerilor da
torită acestui curs, se remarcă 
in îmbunătățirea calitativă a 
produselor și in economiile ob
ținute datorită unei tăieri și su. 
duri mai judicioase a metalului. 
Astfel, numai prin sudarea ra
țională cap la cap a barelor de 
fier s au realizat intr-o lună e- 
conomii de 7 tone fier.

ION FERARU 
fierar-betonisl

Exemplu de cinste
Pionierele II ucu- 

leci Aurica și Toa- 
der Lucica, din co
muna Boișoara, ra* 
ionul Rimnicul Vil» 

cea, se îndreptau spre 
școală. In drum s au 
abătut pe la o fin» 
tină să bea apă. 
Deodată, în fața țin
ti ni i, una din pioJ- 
niere zări o hirtie 
de 25 lei, alături alta 
și apoi mai multe. 
Pionierele au început

să adune banii, apoi 
să-i numere. Erau 
1.700 lei. Au băgat

banii intr-o servietă, 
și au pornit spre 
școală unde, i-au pre
dat instructoarei su
perioare, pentru a fi

restituiți celui care 
i-a pierdut. Chiar în 
aceeași zi, păgubașul 
a fost găsit și i s-a 
restituit suma.

Pentru fapta lor 
frumoasă, intr-o șe
dință ce a avui loc 
cu toți pionierii din 
unitate, cele două 
pioniere au fost date 

ca exemplu de cinste.

VICTOR PETRESCU 
colectivist

La calificare
Exemplul tinerilor de la 

G.A.C. „Scînteia", regiunea Ga
lați, care au mers să se califice 
în meseria de crescători de a- 
nimale la G.A.S. Nazîru, a fost 
îmbrățișat și de către organi
zația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. „Răscoala din 1907“ din 
comuna Vîlcele, raionul Slatina, 
regiunea Pitești. Astfel, la pro
punerea organizației U.T.M., 
consiliul de conducere al gospo
dăriei și biroul organizației de 
partid au hotărit să trimită 
la G.A.S. Curtișoara din raio
nul Slatina pe tînărul Stan Ve« 
lea pentru a se califica în me

în G. A. S.
seria /*? crescător de animale.

Nu demult, tînărul Stan Ve- 
lea s-a reîntors în gospodărie. 
Roadele celor învățate la ferma 
zootehnică a G.A.S. au început 
să se arate repede. De unde pînă 
atunci o vacă dădea 6 litri lapte 
pe zi, în urma aplicării unor 
metode raționale de furajare și 
îngrijire, producția de lapte a 
crescut la 8 1. pe zi.

Stan Velea le-a împărtășit 
apoi din experiența căpătată la 
G.A.S. Curtișoara, celorlalți cres
cători.

PAUL NIȚOIU 
profesor

16 tone fier vechi — 
predate turnătoriei
E simbătă. Sirena sună pre

lung încetarea lucrului. A trecut 
Încă o zi de muncă cu frumoase 
realizări in producție. Dar iată 
că la intrarea In secția „meca
nic șef" de la uzinele 23 Au- 
gust din Capitală s-au adunat 
un număr însemnat de tineri. 
Ii cunoaștem cu toții. S nt 
membrii brigăzii utemiste nr. 2 
de muncă patriotică din sector.

$i pentru ei ziua de muncă 
a luat simțit. Dar în planul de 
muncă al brigăzii figurează azi, 
strîngerea fierului vechi din u- 
zină.

$i după cîteva ore de lucru 
neîntrerupt sa făcut bilanțul: 
16 tone fier vechi pe care l-au 
predat turnătoriei. In mod deo
sebit s-au evidențiat tovarășii 
Ion Pațirnea, Gheorghe bucurel. 
Marin Pascu. Gheorghe Ște- 
fănescu. Dumitru Enache, Ște
fan Ștefănescu și alții.

COZMA CONSTANTIN 
strungar

șefi ai unor 
acreditați 
membri

la 
ai

CU

desfășurarea în bune 
campaniei de pri-

I
PETRE BRATAN

Un adevărat cerc de artă culinară. Numai că gospodinele sint de data aceasta micuțele de 
la grădinița nr, 1 din orașul Adjud, ■ -

Succese ale minerilor
din bazinul carbonifer

Schifu-Golești
Sub conducere* organizației 

de partid, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din Bazinul Schi- 
tu-Golești muncesc pentru a da 
patriei cit mai mult cărbune.

In perioada 1 ianuarie — 10 
martie 1960, sectorul Jugura a 
dat peste plan 1820 tone căr
bune. sectorul Godeni 2.394 tone 
cărbune, Pescăreasa 1808 tone 
cărbune, iar sectorul Poenari 
547 tone cărbune.

Frumoasele rezultate ale a- 
cestor sectoare se datoresc tn 
mare parte măsurilor tehnico-or< 
ganizatorice luate la fiecare sec
tor: havarea frontului sută
sută, aprovizionarea ritmică cu 
vagoane goale a locurilor

muncă, cunoașterea planului 
fiecare component al i ' ' 
folosirea din plin a celor 
minute de lucru, etc.

Utemiștii Marinescu Dumitru 
de la sectorul Pescăreasa, Ni- 
țiș loan și Manea Savu, de la 
sectorul Godeni, Moldoveanu 
Gheorghe și Rada N. Ion de la 
sectorul Jugur se numără prin
tre fruntași în aceste acțiuni.

IVANCU RODICA 
tehnician miner la între
prinderea miniera C. Lung. 

Muscel
la

de

de 
echipei, 
f 480

Ce așteaptă activiștii culturali sătești

Casa raională de cultură 
o instituție relativ nouă tn , 
noastră — are numai 7 ani de 
existență — fiind o realizare a 
regimului democrat-popular. în
datorirea ei principală stă în 
satisfacerea cerințelor cultural- 
artistice ale diverselor categorii 
de oameni ai muncii și mai ales 
In îndrumarea și orientarea dm 
fiunct de vedere metodic a insti- 
uțiilor culturale de la sate, că

minelor culturale și colțurilor ro
șii din gospodăriile agricole co
lective, pentru ca acestea să des
fășoare o activitate multilaterală, 
plină de conținut, legată de sar
cinile politice și economice lo
cale.

Casa raională de cultură din 
Satu Mare se situează oare la 
nivelul acestor cerințe și răs
punde tn egală măsură tuturor 
sarcinilor ce-i revin ? Iată o în. 
țrebare care, inevitabil, și-o poate

este 
țara

de la
pune oricine urmărește stadiul 
actual al dezvoltării activității 
culturale de masă în raionul 
Satu Mare, munca cultural-edu- 
cativă din cadrul instituțiilor 
culturale de la sate și, legat de 
aceasta, eficacitatea ei în rindul 
tineretului.

In satele raionului, țăranii 
muncitori, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au obținut 
însemnate succese pe linia trans
formării socialiste a agricultu
rii. In luna februarie, de pildă, 
75,7 la sută din suprafața ara
bilă a raionului era complet co- 
operativizată, 11.000 de familii 
fiind încadrate în 47 gospodării 
agricole colective.

La înregistrarea unor aseme
nea rezultate o contribuție în
semnată a avut-o desigur și ac
tivitatea cultural-educativă de 
Ia sate. In repertoriul celor 22 
formații corale, 84 echipe de tea.

Casa raională
îru, 84 echipe de dans șl 44 bri
găzi artistice de agitație, din 
care fac parte peste 4.500 de ti
neri, și-au găsit loc valoroase 
bucăți literare și muzicale care 
vorbesc despre viața nouă din 
satele patriei noastre, despre Ln-

Insemnări 
pe marginea activității 

Casei de cultură 
a raionului Satu Mare

seninătatea lucrării In comun a 
pămîntuilui și obținerii de recolte 
bogate. Trebuie menționate o se
rie de initiative și acțiuni între
prinse de organizațiile U.T.M. 
împreună cu căminele culturale 
sub conducerea organizațiilor de 
partid pe târîmul educației țh

neretului, care ilustrează faptul 
că în unele locuri s-a Înțeles e- 
fectul ce-l pot avea anumite 
manifestări cultural-educative or
ganizate cu pricepere. Nu de 
mult tineri' diri Ambud s-au în- 
tilnit cu cunoscuta președintă a 
gospodăriei agricole colective din 
Păulești, Maria Zidaru, care le-a 
vorbit despre trecutul și prezen
tul satului ei, despre marile rea
lizări și viața nouă, îmbelșugată 
a colectiviștilor. Tinerii din Ciu- 
perceni au făcut o vizită colec
tiviștilor din Agriș, unde au cu
noscut viața acestora, organi
zarea gospodăriei colective. Și 
nu întimplător reîntorși în satul 
lor șase tineri au reînceput o 
discuție mai aprinsă, mai con
vingătoare cu familiile lor pen
tru a trece să-și unească pămin- 
tul cu cel al colectivei. „Joile ti
neretului" au Început să fie or
ganizate în toț mai multe co-

mune și safe, demonstrînd apre
cierea de care se bucurau aces
tea in rindul tineretului.

Totuși, manifestările culturale 
de masă, ca cele amintite, orga
nizate sporadic, nu pot îndepli
ni munca intensă, operativă și 
plină de conținut pe care insti
tuțiile culturale de la sate erau 
datoare s-o desfășoare țn rindul 
tineretului. Sînt încă destule co
mune unde activitatea cultural- 
educativă de masă se desfășoară 
la intimplare, fără a-i asigura 
un conținut corespunzător, fără 
a o lega de problemele specifice 
locale.

De ce bunăoară, tntr-un sat 
complect colectivizat cum este 
Coroșeu activitatea culturată nu 
este orientată în direcția spr'ji-
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Ș. RADULESCU

(Continuare în pa/. 3-a)

In vacanța de primăvara, nu
meroși pionieri din diferite re
giuni ale țârii vin sâ viziteze 
Palatul Pionierilor din Capitala. 
In fotografie : Un grup de pio
nieri din Vălenii de Munte, ra
ionul Teleajen, regiunea Ploești 
vizitează - Casa naturaliștilor 
din cadrul Palatului Pionierilor.

Ansamblurile pionierești de 
cîntece șj dansuri ale Palatului 
Pionierilor din Capitală, Radio- 
televiziunii și grupul de pionieri 
al Ansamblului secuiesc de stat 
de cintece și jocuri din Tg. Mu. 
reș au prezentat simbătă seara 
un spectacol la Teatrul de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne.

La spectacol au asistat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu .Dej, 
Chivu Stoica. Nicolae Ceaușes- 
cu. Leonte Răutu, Leontin Sală, 
jan, Ianos Fazekaș, membri ai 
CC. al P.M.R., miniștri, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
oameni de artă și cultură, nu
meroși oameni ai muncii, elevi 
și pionieri.

Au fost de față 
misiuni diplomatice 
București și alți 
corpului diplomatic.

Micii artiști au interpretat 
multă căldură și gingășie cînte. 
ce ale compozitorilor din R. P. 
Romînă, romîni și maghiari, 
precum și de compozitori sovie
tici, frumoase dansuri populare 
din folclorul romîn Și maghiar. 
In cîntece și joc. pionierii-artiști 
au oglindit viața nouă de astăzi 
a copiilor din țara noastră, dra
gostea față de Partidul Munci
toresc Romîn, de Republica 
Populară Romînă. prietenia trai
nică dintre poporul romîn și mi
noritățile naționale.

In pauză, un grup de pionieri 
din formațiile artistice au salu. 
tat cu căldură pe conducătorii 
de partid și de stat, oferindu-le 
buchete de flori.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, numeroșii spec
tatori aplaudînd îndelung pe ti
nerii artiști.

(Agerpres)

In preajma 
aniversării 

nașterii 
lui V. I. Lenin

La Complexul C.F.R. Bucu- 
rești-Triaj a avut loc simbătă 
după-amiază o adunare la care 
au participat sute de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Cu acest 
prilej, conf. univ. V. Hurmuz, a 
conferențiat despre „Caracterul 
militant al teoriei marxist-lenini- 
ste**.

După conferință ceferiștii au 
vizionat filmul „Povestiri despre 
Lenin**,

în centrul feroviar Simeria a 
avut loc zilele acestea o confe
rință despre contribuția adusă 
de Lenin la dezvoltarea marxis
mului. Conferința a fost asculta
tă de un mare număr de mun
citori,

în numeroase localități din re
giunea Hunedoara au rulat filme 
despre viața și activitatea lui 
Lenin. Numeroși țărani munci
tori colectiviști și alți oameni ai 
muncii din llia au vizionat fil
mul „Omul cu arma**. Pentru co
lectiviștii din Geoagiu, raionul 
Orăștie, a rulat filmul „Aici a 
trăit Lenin**, iar la cinematogra
ful sătesc din Lancrăm, raionul 
Sebeș, a rulat filmul „Familia 
Ulianov**.

★
La Institutul Politehnic din 

Galați a avut loc simbătă o sea
ră literară la care au participat 
numeroși medici și juriști din lo
calitate. Dr. Victor Tomescu a 
vorbit despre „Lenin și cultura**. 
Un grup de actori ai teatrului 
muzical au prezentat apoi un 
program artistic. Tot simbătă 
numeroși muncitori din S.M.T. 
și G.A.S. Berești au participat la 
vizionarea filmului „Familia 
Ulianov**,

( Agerpres)



Marea sărbătoare a poporului frate ungar
15 ANI

Ungaria frățească se află 
în sărbătoare. Se împli
nesc 15 ani de cînd po

porul ungar în condițiile is
toricilor victorii ale Armatei 
Sovietice a scuturat jugul fas
cist. 15 ani de muncă și luptă 
pe drumul de victorii ale vieții 
noi, socialiste. 15 ani în care 
înfățișarea Ungariei s-a schim
bat cu *

Cînd 
vietice, 
mătate, 
porului 
erau proaspete. La Budapes
ta numeroase locuințe deve
niseră un imens morman de 
ruine. Găile ferate fuseseră dis
truse de hitleriști în retragere. 
Utilajul industrial fusese jefuit 
iar ceea ce nu a putut lua dru
mul Germaniei hitâeriste a fost 
nimicit. Greutăți imense apă
sau pe umerii poporului ungar. 
Comuniștii s-au aflat însă în 
fruntea maselor muncitoare și 
le-au condus cu hotărîre pe dru
mul transformării socialiste a 
Ungariei. Pe vremea prinților 
și grofilor, pe vremea lui Horty, 
despre Ungaria se spunea că 
este „țara celor 3 milioane de 
cerșetori". Vremea aceea a apus 
însă pentru totdeauna. Poporul 
ungar, stăpin pe propria sa 
soartă, a început munca eroică 
de reconstrucție și de construe- 
ție. Înălța ziduri de uzine, 
blocuri de locuit, școli și teatre, 
înălța pentru propria sa bună
stare și fericire. Și în eforturile 
sale constructive simțea umărul 
de frate al marelui popor so
vietic. Oamenii sovietici au a- 
jutat poporul ungar așa cum 
numai niște frați" sinceri pot să 
o facă. Oamenii shnpli din 
Ungaria, poporul muncitor, nu 
au uitat și nici nu vor uita acest 
lucru. Ei poartă în suflet o 
profundă recunoștință față de 
marea Uniune Sovietică, elibe- 
ratoarea Ungariei de sub jugul 
fascist. Poporul maghiar este 
un popor ce prețuiește ca lu
mina ochitor mărețele sale cu
ceriri pe drumul construirii so. 
cialisinului.

Succesele obținute de poporul 
ungar in lupta sa pentru o viață 
mai bună au stirnif furia duș
manilor săi de moarte dinăuntru 
și dinafara țării care au dezlăn
țuit criminala contrarevoluție din 
toamna anului 1956. Oamenii 
muncii din Ungaria strîns uniți 
în jurul Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc au nimicit 
insă contrarevoluția, zădărnicind 
urzelile reacțiunii interne și 
internaționale. în lupta sa pen
tru apărarea și consolidarea pu
terii populare, poporul ungar a 
primit ajutorul internaționalist 
al Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări ale lagărului socialist.

Poporul ungar este strîns unit 
în jurul partidului marxist-leni
nist al clasei muncitoare. Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, 
și-și dedică toate eforturile pen- 
tru înflorirea patriei sale socia
liste.

Partidul a pus în fața oame
nilor muncii sarcina industriali
zării socialiste a țării, pentru 
a face din Ungaria o țară cu 
o puternică industrie modernă. 
Clasa muncitoare, toți oamenii 

’I cu 
partidului 
socialistă, 

încă în timpul primului cinci
nal, industria a devenit ramura 
principală a economiei ma
ghiare. Pe harta economică a 
Ungariei au apărut noi între
prinderi : Combinatul siderurgia 
Dunai, Combinatul chimic de la 
Borsod, Uzinele textile de la 
Szeged etc.

In 1959 industria de stat a 
produs de trei ori mai mult de- 
oît în 1949 și de patru ori mai 
mult decît a produs industria 
în 1938. Incepînd din 1957, pro
ducția industrială înregistrează

desâvîrșire.
glorioasele armate so- 
acum un deceniu și ju- 
aduceau libertatea po- 
ungar, rănile războiului

muncii, au tradus în viață 
consecvență politica 
de industrializare

Cifre
grăitoare

• în 1949-1958 s-a întreit 
producția netă a industriei 
grele (fără minerit). în a- 
ceeași perioadă producția mi
nelor a crescut cu 80 la sută, 
iar a industriei ușoare și ă- 
limentare a sporit de două 
ori și jumătate.

• La Sztâlinăros și la Dids- 
gydr s-au construit în total 
trei furnale înalte noi, care 
au dublat capacitatea de pro
ducție de fonta a țării. Potri
vit obiectivelor celui de al 
doilea cincinal, în anul 1965 
producția de fontă și oțel va 
fi de două ori și jumătate 
mai mare decît în anul 1958.

o creștere anuală regulată de 
13—14 la sută. Numai în pe
rioada 1950—.58 au fost con
struite 100 de întreprinderi in
dustriale noi. O serie de ra- 
muri industriale au cunoscut 
un deosebit avînt. Producția de 
instrumente și aparate de pre
cizie depășește de 10 ori nive
lul anului 1949. Industria chi
mică produce aproximativ de 7 
ori mai mult decît în perioada 
antebelică. In anul trecut a 
fost produsă de cinci ori mai 
multă energie electrică decît în 
1938. Sînt cifre ce vorbesc în 
mod concludent despre pașii îna
inte deosebit de importanți pe 
care i a făcut economia ma
ghiară. E caracteristic faptul că 
dacă în 1938 numărul muncite- 
rilor aflați în industrie se ri
dica la 721.000, în prezent ci. 
fra muncitorilor industriali re
prezintă 1.290.000.

Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar a îndrumat agricultura Pe 
calea transformării socialiste. 
Mase largi de țărani muncitori 
s-au unit în cooperative agricole 
de producție convinse fiind că 
munca în comun este cel mai si
gur izvor de bunăstare, că mun
cind împreună pe pămînturile 
unite pot obține recolte mai mari, 
contribuind astfel la înflorirea 
economică a țării. Țărănimea 
muncitoare s-a convins prin 
propria ei experiență de justețea 
politicii de transformare socia
listă a agriculturii. La începu
tul acestui an, 74 la sută din 
suprafețe.'e arabile ale țării a- 
parțineau gospodăriilor de stat 
și cooperativelor agricole de 
producție. Pe o suprafață de 5,2 
milioane holzi funcționează 
peste 4.000 de cooperative agri
cole cu un număr de 870.000 
membri. Din cele 19 județe ale 
țării 6 .județe sînt complect 
cooperativizate.

Stăpînirea habsburgică de cî
teva secole, orânduirea fascistă 
de 25 de ani a lui Horty s-au 
străduit să țină masele largi 
populare departe de tezaurul de 
neprețuit al culturii. Regimul 
democrat-popular a săvârșit o 
largă revoluție culturală, lichi- 
dînd moștenirea lăsată de odioa
sele regimuri ale trecutului.

Ungaria populară a lichidat 
complect analfabetismul. In 
1941 în Ungaria se mai aflau 
600.000 de analfabeți. Astăzi, 
analfabetismul a rămas o amin- 
tire a unui trecut definitiv în
gropat. Tineretului ungar i s-a 
deschis larg drumul spre învă
țătură. Tânăra generație are po
sibilități nemaiîntâlnite în 
treaga istorie a Ungariei, 
școlile medii numărul 
a crescut de 3,5 ori 
terioada dinainte de 1945. în 
Ingaria populară funcționează 

30 de universități și instituții de 
învățămînt superior. E intere- 
sânt’ de relevat faptul că în 
anii 1937—38 în toate universi
tățile maghiare învățau doar... 
410 studenți proveniți din rîn- 
dul muncitorilor și țăranilor. In 
prezent, cea mai mare parte a 
studenților sînt proveniți din 
rândul oamenilor muncii.

Plini de încredere în politica 
partidului marxist-leninist al 
clasei muncitoare, poporul un
gar pășește înainte pe drumul 
socialismului. In perioada celui 
de al doilea plan cincinal oame
nii muncii din Ungaria vor desă- 
vîrși opera de construire a ba
zelor socialismului. Pînă la 
sfîrșitul anului 1965 producția 
industrială va crește cu 65—70 
la sută. In acești ani va fi de- 
săvlrșită opera de transformare 
socialistă a agriculturii. La 
sfîrșitul perioadei celui de al 
doilea cincinal, venitul real al 
populației va spori cu 26—29 
la sută, față de anul 1958.

Prestigiul internațional al 
Ungariei populare se consoli
dează neîncetat. Crește și se 
dezvoltă neîncetat prietenia ce 
unește Ungaria cu țările lagă
rului socialist.

Tineretul și poporul romîn 
urmăresc cu bucurie munca 
rodnică a poporului frate din 
țara vecină și prietenă. Prietenia 
dintre țările noastre este trai
nică și de nezdruncinat. Avem 
aceleași năzuințe și aceleași inte
rese fundamentale în lupta pen
tru socialism și pace. Popoarele 
noastre, mai unite ‘
merg mină în mină spre împli
nirea mărețului ideal al socialis
mului.

De ziua marei sărbători a 
poporului ungar. îi transmitem 
salutul nostru plin de căldură 
și dragoste, și-i urăm noi și 
noi victorii pe drumul glorios 
al socialismului.

în- 
In 

elevilor 
față de

ca oricînd,

„SCINTEIA TINERETULUI1'
I 
I

• în 1958 industria 
confecții producea de 5 
mai mult ca in 1949 iar 
dustria lemnului producea 
4 ori mai mult.

de 
ori 
in- 
de

9 în anul școlar 1937-1938 
învățau în Ungaria 11.747 de 
studenți. în anul școlar 1958- 
1959 numărul 
la 31.178.

lor a crescut

Ungară sini 31 
de Budapesta, 
de provincie

• în R. P. 
teatre. Afară 
în 10 orașe 
funcționează teatre de stat. In 
1951 a fost înființat Teatrul 
de Stat pentru sate, care dă 
reprezentații in orașele și 
satele fără teatre permanente. 
In 1958 spectacolele teatrale 
au fost vizionate de 6,8 mi
lioane spectatori, de două ori 
și jumătate mai mult ca w» 
1950.

Un nou obiectiv al industriei ușoare a R. P. Ungare sînt Uzinele textile din Kaposvar, pentru a 
căror dezvoltare s-au cheltuit 80 milioane forinți. In fotografie : tinere filatoare ieșind de la 

lucru.

ORAȘE NOI
PE HARTA UNGARIEI

Comuna Kazincbarcika. In 
urmă cu numai 10 ani a- 
cest nume nu-ți spunea ni

mic. Foarte puțini oameni din 
Ungaria știau de existența aces
tui sat, care număra 4.500 de 
locuitori. Au trecut 10 ani și Ka
zincbarcika nu mai există. In 
locul liniștitului sat s-a ridicat un 
oraș, cu blocuri mari, cu străzi 
largi și drepte. Kazincbarcika a 
devenit orașul Beke (pace) cu o 
populație de 13.000 locuitori. 
Cum s-a petrecut această radi
cală transformare ?

Cînd în sat au apărut primii 
constructori și s-au ridicat pri
mele schele, numele Kazincbar
cika devenise destul de cunoscut 
în întreaga țară. Mai tîrziu aci 
a intrat în funcțiune uriașa în
treprindere B.V.K., ceea ce re
prezintă inițialele Combinatului 
Chimic din Borsod. în anul 
1959, tînărul colectiv al combi
natului a obținut un mare suc
ces. El și-a îndeplinit planul a- 
nual și a produs peste plan

23.000 de tone îngrășăminte azo- 
toase, respeciîndu-și astfel anga
jamentele luate de muncitori în 
cinstea Congresului partidului.

Astăzi orașuî Beke și Combi
natul chimic din Borsod sînt 
nume obișnuite. Ele fac parte 
din importantele realizări obți
nute de poporul ungar, sub con
ducerea P.M.S.U., pe drumul 
construirii vieții noi, socialiste.

Orașul Beke nu este singurul 
„nou născut" pe harta R.P. Un
gare. Condusă de către partid, 
clasa muncitoare ungară a re
purtat însemnate succese pe dru
mul necontenitei dezvoltări a e- 
conomiei naționale, socialiste. 
Oamenii muncii au văzut și văd 
în politica partidului de indus
trializare a țării, chezășia unei 
vieți îmbelșugate, răspunzînd cu 
elan chemărilor partidului pentru 
ridicarea d« noi întreprinderi mo
derne, pentru creșterea producti
vității muncii.

Comuna Dunapentele are o is
torie asemănătoare cu cea a co-

Furnalul înalt nr. 2 al Uzinelor Metalurgice Dunai din Stălin- 
văros. Construirea acestui important obiectiv industrial a fost 

termniatâ in anul 1957.

Budapesta
Ebine să ne amintim 

acum, la cea de a 
15-a aniversare a 

eliberării Ungariei, că 
Budapesta a fost aproa
pe distrusă cu 15 ani în 
urmă. Din cele 40.000 
de clădiri, abia 10.000 
au scăpat nevătămate. 
Hitleriștii au aruncat în 
aer podurile de peste 
Dunăre, capitala era lip
sită de transporturi pu
blice, în case nu ardea

lumina, majoritatea par
cului de mașini a fost 
furată de fasciști, iar 
populația flimînzea. Și 
iotă că acum, după 15 
ani, Budapesta recon
struită este mindria po
porului muncitor al RJP. 
Ungare, capitala demnă 
a unei țări care con
struiește o viață nouă, 
care înalță tot mai sus 
mărețul edificiu al so
cialismului.

O

Sala nr. 2 a 
economie 
Budapesta

universitate
populară

Universității de 
politică din 

este cufundată 
în întuneric. Nu se vede decît o 
singură rază de lumină, a- 
ceea a aparatului de proiec
ție. Pe ecranul aflat *n spatele 
catedrei se succed imaginile mi
nunatelor statui ale antichității 
grecești, însoțite de comentariile 
prof. Zoltan Grosz-Ian. In sală 
se află turnători, infirmieri, stu
denți, ingineri, contabili, băieți 
și fete. Toți au venit aici după 
terminarea zilei de muncă, a- 
trași de o curiozitate care s-a 
transformat acum în sete de a 
cunoaște, în dragoste de cultu
ră. De aceea, ei vin la univer
sitatea populară „Jozsef Attila* 
intre orele 6 și 8 seara.

municațiilor, materialelor sinte
tice etc.

Cursurile și conferințele, pre
date de profesori și specialiști, 
sînt prezentate în mod intere
sant, captivant. In fiecare an 
numărul persoanelor înscrise 
crește ; anul acesta s-au înscris 
aproape 1.500 de cursanți. Exis
tă însă și un mare număr de 
auditori care nu vin decît pentru 
a asculta anumite conferințe 
care îi interesează în mod deo
sebit...

La expoziția 
cărții

munei Kazincbarcika. In locul 
unej comune de 4000 locuitori 
s-a construit orașul modern Szta- 
linvaros, cu 34.000 locuitori. Prin 
construirea Combinatului siderur
gic Dunai, Sztalinvaros este de
numit și „orașul oțelarilur”. Aci 
sînt în curs de construire și în
treprinderile „Dunărene" de ce
luloză din paie. Aceste întreprin
deri vor constitui o mândrie a 
industriei ușoare din R. P. Un
gară.

După eliberare, în apropierea 
minelor carbonifere s-au construit 
orașe moderne cum sînt Komlo, 
Ajka, Diosgyor, Salgotărjan, Pe- 
tofibanya, Tatabanya-Uljavros 
Vârpalota, Oroszlâny. Orășe
lul miner Komlo număra în 
1949 doar 6000 de locuitori, iar 
in prezent 21.000 locuitori. între
cut aci nu exista nici un fel de 
școală medie sau tehnică. Dar, 
dacă te duci astăzi la Komlo 
vei găsi nouă școli elementare 
cu 63 săli de cursuri și 151 de 
învățători și educatori, un liceu 
cu opt săli de cursuri și 15 pro
fesori, o școală de muzică, școli 
medii tehnice miniere și pentru 
construcții de mașini miniere.

In succesele industralizării ță
rii, R. P. Ungară s-a bucurat de 
ajutorul frățesc al Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări so
cialiste. Intr-o perioadă scurtă 
s-au construit in R. P. Ungară 
zeci și zeci de întreprinderi in
dustriale noi, centrale electrice 
etc. Să enumerăm doar cîteva. 
La Debrețin a început producția 
o fabrică de penicilină cu o mare 
capacitate. La Sztalinvaros și 
Diosgyor s-au ridicat trei fur
nale înalie noi, care au dublat 
capacitatea de producție de fon
tă a țării. Pe malul Tisei a fost 
construită termocentrala de 200 
M.W. de la Tiszapalkonya. Re
cent cu ajutorul specialiștilor ro- 
mini a fost elaborat proiectul de 
exploatare a celei mai mari re
giuni petrolifere din R. P. Un
gară — cîmpiile de la Nagylen- 
gyel. Nu de mult a început să 

* ‘ * * de

Cel care se înscrie la Uni
versitatea populară „Jo 
zsef Attila" își poate ale

ge una dintre cele 42 de mate
rii care s€ predau în cele patru 
secții (mulți dintre ei se înscriu 
chiar și la 2 sau 3 cursuri în 
același timp). Universitatea are 
o secție de științe sociale, o 
secție de științe naturale, una 
de tehnică și una pentru limbi 
străine. La secția de științe so
ciale se predau 23 de cursuri 
diferite, printre care cursuri de 
filozofie, estetică, economie po
litică, psihologie, pedagogie, is
torie universală, literatură, artă 
și muzică. La secția de științe 
naturale se predau, printre alte
le, matematică, fizică atomică, 
chimia, higiena. Conferințele 
tehnice, organizate aci, lămu
resc o serie de probleme fun
damentale actuale ale teleco-

Conferința despre arta grea
că a luat sfîrșit. O tînă- 
ră pereche iese din sală, 

o fată drăguță, brună, veselă, 
însoțită de un tfnăr cu ochelari. 
Intrăm cu ei în vorbă. Tînărul, 
al cărui nume este Tibor Heim 
și este în vîrstă de 28 de ani 
este mecanic la fabrica „Gam
ma", unde lucrează și logodnica 
sa Kata-lin Baranyai ca electro- 
tehnidană.

— Lucrez în această fabrică 
ca muncitor - povestește Tibor 
Heim - și lipsa de cultură ge
nerală încep să o simt din ce 
în ce mai mult. Participînd la 
aceste conferințe doresc să-mi 
însușesc cit mai multe cunoștin
țe pentru a putea să mă înscriu 
la toamnă la cursurile serale ale 
învățământului mediu ; intențio
nez să pregătesc și examenul 
de maturitate. După aceea mă 
voi înscrie la universitate.

Cam aceleași planuri și-a 
făurit și tânăra Katalin.

Aceștia sînt numai doi din cei 
15.000 de auditori ai Universi
tății populare „Jozsef Attila",

TAMAS BARABAS

In întreprinderea „Ganz-Mavag" se fabrică motoare Diesel- 
Jendrassik de tip nou cu 12 cilindri, locomotive cu motoare 
„Diesel" hidraulice de 400 c.p. și locomotive Diesel electrice 

de 600 c.p.

funcționeze o întreprindere 
prelucrare a țițeiului.

Sînt doar cîteva exemple. Po
porul ungar, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, pășește hotărît pe drumul 
construirii socialismului, obținînd 
victorii după victorii. In cei 15 
ani de la eliberarea de sub ju
gul fascist harta Ungariei s-a 
schimbat mult.

R. LORIN01

astăzi
Capitala Republicii 

Populare Ungare, cu cei 
1.807.000 locuitori ai ei, 
este fără îndoială cel 
mai important centru al 
Ungariei, unde trăiește 
aproape o cincime din 
populație. Cele 3.481 
unități industriale con
centrate la Budapesta 
reprezintă mai mult de 
jumătate din întreaga 
industrie maghiară. Toate 
șoselele, liniile ferate se

îndreaptă spre Buda
pesta. Frumoasa capita
lă a B. P. Ungare este 
totodată și principalul 
centru al vieții culturale. 
La Budapesta sini 111 
școli medii cu aproape 
3.000 de profesori și 
44.000 de elevi. In oraș 
mai sînt șase universi
tăți și opt școli superioa-

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei

• Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Ungariei, 
sîmbătă la amiază, în sala de 
marmură a Combinatului poligra
fic „Casa Scânteii" a avut loc 
deschiderea expoziției „Cartea în 
R. P. -Ungară" organizată de Mi
nisterul învățământului și Cultu
rii.

La deschidere au asistat C. 
Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii, acad. 
M. Beniuc, prim-secretar al U- 
niunii scriitorilor, artistul po-i 
porului I. Jalea, președintele U4 
nitmii artiștilor plastici, Al. Bui- 
can și O. Livezeanu, vicepre
ședinți ai I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai unor organizații ob
ștești, scriitori, lucrători din edi
turi, a Iți oameni de cultură.

Au fost de față Bela Nemety, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, membri ai ambasadei 
și aliți membri ai corpului dipkn 
matic.

In numele Ministerului învăță* 
mîntului și Culturii și Uniunii

•orii tor Hor, acad. M. Beniuc 6 
rostit cuvîntu’l de deschidere a 
expoziției.

A luat apoi ouvîntud dr. Be la 
Kopeczi, directorul general al e- 
ditu.rilor din R. P. Ungară, oas
pete al țării noastre.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care prin panouri și grafi
ce oglindește larga răspândire în 
R. P. Ungară a operelor marx
ism-leninismului, a cărții ipoHti-< 
ce, beletristice, științifice, tehni
ce și de artă.

O In legătură cu deschiderea 
expoziției ,,Cartea în R. P. Un
gară", sîmbătă dimineața la 
Combinatul poligrafic „Casa Scân
teii" a avut loc o conferință de 
presă, organizată de Ministerul 
învățămîntului și Culturii.

In cadrul conferinței dr. Bela 
Kopeczi, directorul genera,! al e- 
diturdlor din R. P. Ungară, a fă
cut o prezentare a activității e-i 
ditoriale din țara vecină în cei 
15 ani de la eliberare.

(Agerpres)

în sala de marmură a 
„Casei Scinteii" zecile de vi
trine și standuri vorbesc vizi
tatorilor, într-un limbaj co
lorat și ușor de înțeles, des
pre realizările dobîndite 
de poporul frate maghiar 
in domeniul tipăririi 
răspîndirii cărții. Deși 
vitatea editorială are o 
che tradiție în 
Populară Ungară (prima 
păritură datează de la 1437!) 
se poate spune că abia după 
eliberare cartea a prins a- 
ripi adevărate, luîndu-și zbo
rul în stoluri imense spre o- 
roșele și satele în care citi
torii — constructorii socia
lismului — o așteaptă cu 
inima și brațele deschise. Ci
frele sînt grăitoare. Din 
1945 pînă la sfîrșitul anu
lui trecut, acele foruri de sea
mă ale revoluției culturale 
care sînt editurile au tipă
rit peste o sută șaptezeci și 
șase de mii de titluri (cărți 
politice, științifice, 
tice, de artă, de 
popularizare 
raj de peste 
xemplare.

Statisticile 
puterea convingerii, dar și 
poezia lor specifică: azi în 
țara vecină apar anual cam 
șase cărți pe cap de locuitor. 
De la starea de înapoiere 
culturală în care țineau con
ții și magnații poporul ma
ghiar, pînă la semnificația 
cestei cifre, e o distanță pe 
care numai socialismul o pu
tea străbate în cîțiva ani.

Dacă Moricz Zsigmond, cla
sic al literaturii maghiare, 
își publica volumele într-un 
tiraj de trei mii de exem
plare, azi orice scriitor tînăr 
își scoate prima carte în șap
te-opt mii de exemplare.

în timp ce oficinele reac
ționare din apus calomniau 
cultura nouă din Ungaria, și 
vorbeau de o anumită „ta- 
cere** a scriitorilor, în anul 
1957 au fost editate 273 de 
opere ale scriitorilor contem
porani, care dovedeau, ca și 
cele care le-au urmat de a- 
tunci încoace, atașamentul 
celor mai taleniați purtători 
ai condeiului față de ideile 
marxist-leniniste, de temele 
inspirate din realizările vie
ții noi a poporului maghiar.

Pentru orice vizitator al 
expoziției de la „Casa Scin
teii" constatările acestea sînt 
ușor de făcut. Colecții bo
gate și foarte variate, cărți 
tipărite, ilustrate și prezen
tate excelent vorbesc despre 
înflorirea specifică acelei pri
măveri culturale care a ve
nit în Ungaria acum 15 ani, 
odată cu eliberarea de sub 
fascism.

Poetul Mihai Beniuc spu
nea la deschiderea expoziției 
că în cartea de aur a elibe
rării Ungariei, alături de os
tașii sovietici și 
antifasciști maghiari, 
romîni au scris cu 
lor rinduri cure nu se șterg. 
Semnificația acestei jertfe e 
întruchipată azi și prin co
laborările culturale dintre 
popoarele noastre. O bogată 
listă de cărți romînești tra
duse în limba maghiară, de 
la Bălcescu și Eminescu, pînă 
la Eugen Jebeleanu și Marin 
Preda, stă mărturie legătu
rilor rodnice dintre scriitorii 
maghiari și romîni, 
editurile ambelor țări.

Expoziția, și din 
punct de vedere, e un 
de cunoaștere reciprocă, 
cunoaștere a realizărilor do- 
bindite de cultura maghiară 
in cei 15 ani de libertate și 
socialism.
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Budapesta •• îmbogățește continuu cu noi construcții, lata noi blocuri de locuit pentru oamenii muncii (foto s 1 fl 2) precum și clădirea unei școli construită intr-un cartier recent înălțat (foto : 3),



Calificare la nivelul 
tehnicii moderne!

Am crescut 
Odată cu schelele svelte 
Săbii de foc înfipte în cer 
Odată cu tine Hunedoara 
Odată cu frămîntul tău de fier.

Versurile acestea scrise de tî- 
nărul Victor Niță, fiu de furna- 
list din Hunedoara zilelor noa
stre, oglindesc cîntul unanim al 
tinerei generații hunedorene care 
a crescut într-adevăr, așa cum 
arată tînărul începător în ale 
scrisului, odată cu schelele ma
rilor furnale, cuptoare, laminoa
re, odată cu deschiderea a noi 
mine și modernizarea altora, o- 
dată cu zidurile zvelte ale noilor 
orașe muncitorești. Căci abia a- 
cum, în anii puterii populare, 
prin aplicarea politicii înțelepte 
a partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării, Hune, 
doara s-a trezit din înapoierea 
economică și culturală în care 
s-a zbătut de-a lungul anilor în 
vremea regimurilor de cruntă 
exploatare burghezo-moșiereas
că, devenind astăzi cel mai ma
re centru siderurgic din țară.

In sala noului teatru din Hu
nedoara s-au desfășurat în zilele 
de 26-27 martie a.c. lucrările 
conferinței organizației regionale 
U.T.M. care a analizat munca 
desfășurată de organele și orga
nizațiile U.T.M. din regiunea 
Hunedoara în ultimii doi ani, 
pentru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid, precum și a sarcinilor 
reieșite din lucrările conferinței 
regionale U.T.M. anterioare și a 
luat hotărîri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea activității 
viitoare a tineretului în toate 
domeniile de activitate.

La lucrările conferinței au 
participat: tovarășul Furdui Pe. 
tru, prim secretar al Comitetului 
P.M.R. al regiunii Hunedoara, 
tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al 
U.T.M., membri ai 
biroului comitetului 
regional de partid, 
conducători ai or
ganizațiilor obștești 
și ai unor între
prinderi, precum și 
tineri fruntași din industrie și a- 
gricultură, elevi și studenți.

Una din principalele probleme 
dezbătute de conferință a fost 
activitatea desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. pentru mobili- 
zarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
prețului de cost.

— Tineretul din întreprinderi
le regiunii noastre — s-a arătat 
în darea de seamă prezentată de 
tov. Szabo Carol, prim secretar 
al comitetului regional U.T.M., 
mobilizat de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid a realizat în 1959 76.000 
tone cărbune peste plan, 38.000 
tone oțel, £8.900 tone fontă, 
12.400 tone laminate. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M. în acți
unea de reducere a prețului de 
cost al produselor, antrenați în 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică, pe șantierele de con
strucții, de hidroameliorații, în 
acțiunile de împăduriri, de înfru
musețare a orașelor și satelor, 
tinerii din întreprinderi și de la 
sate, din școli șj facultăți, au 
realizat în anul trecut economii 
de peste 54.000.000 lei.

Peste 15.000 de tineri munci
tori fac parte din cele 1.183 de 
brigăzi de producție ale tinere
tului, iar numărul posturilor ute- 
miste de control a crescut în ul
tima vreme de la 212 la 309.

Conferința a apreciat că mul
te brigăzi de producție ale tine
retului au devenit colective de 
muncă bine închegate care-și în
deplinesc cu regularitate sarci
nile de plan, care au o atitudi
ne înaintată față de muncă și 
față de bunul obștesc, adevărate 
școli de ridicare a nivelului cali
ficării profesionale.

— Anul acesta ne-am angajat 
să realizăm peste plan 5.000 to. 
ne laminate — spunea tov. 
Purțuc Mihai, maistru la lami
norul de 800 mm. Gele 13 bri
găzi ale noastre au dat însă în 
numai trei luni peste plan 8.083 
tone laminate. Firește că ne-am 
reînnoit angajamentul. Se pune 
însă întrebarea : cum au reușit 
brigăzile noastre să obțină ase
menea succese ?

După părerea mea, unul din 
factorii hotărîtori în buna desfă
șurare a activității brigăzilor 
noastre de producție este și ace
la că în cadrul lor alături de ti
neri lucrează și muncitori vîrst- 
nici, care cunosc bine meseria, 
care au o bogată experiență de 
muncă și de viață și de la care 
tinerii au ce învăța.

Scoțînd în evidență experien
ța pozitivă dobîndită de nume
roase brigăzi de producție ale 
tineretului și posturi utemiste de 
control, conferința a atras aten- 
ția că pe de o parte mai există 
încă brigăzi care desfășoară o 
activitate formală, fapt ce face 
ca aportul lor în producție să 
nu fie cel așteptat, iar pe de al
tă parte că există încă un mare 
număr de tineri muncitori de 
care organizațiile U.T.M. nu se 
ocupă să-i organizeze în forme 
tinerești de muncă.

Un accent deosebit a pus con
ferința pe necesitatea ridicării 
permanente a calificării profe
sionale a fiecărui tînăr muncitor.

— Gombinatul nostru siderur
gic este dotat cu utilaje moder
ne. de înaltă tehnicitate — spu
nea printre altele în cuvîntul său 
maistrul Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste — care necesi
tă cadre de muncitori, ingineri 
și tehnicieni cu o înaltă califi
care. Oțelaria noastră Martin 

nr. 2 este tînără. Ea ne-a ridicat 
de la început, cum era și firesc, 
problema pregătirii cadrelor de 
muncitori în stare să stăpînească 
tehnica modernă.

Organizația de bază U.T.M. 
în colaborare cu comitetul de în. 
treprindere și cercul A.S.I.T., sub 
conducerea organizației de par
tid, a luat măsuri pentru ridica
rea calificării profesionale a ti
nerilor. La oțelăria Martin nr. 1, 
fiecare tînăr a fost încadrat în 
forme de ridicare a calificării 
potrivit pregătirii sale (universi
tatea populară pe specialități, 
școli serale, și fără frecvență, fa
cultăți), fapt pentru care secția 
a primit denumirea de „secție 
școală". Noi am preluat această 
experiență și am obținut și une
le rezultate. Ga urmare, de la 
începutul anului șj pînă la 23 
martie, secția noastră a dat pes- 
te plan 16.000 tone de oțel, iar 
în ziua de 23 martie noi am ob
ținut cel mai mare indice de uti
lizare a cuptoarelor.

Și alți delegați și invitați, 
printre care Wiliam Szuder, di
rector general al bazinului car
bonifer Valea Jiului, Gheorghe 
Străuț de la T.R.C.L. H., Con
stantin Decebal, miner la exploa
tarea minieră Uricani, Pily Ni- 
colae, șef adjunct al secției 
furnale de la Uzinele „Victoria" 
Calan, Alexandru Bogdan secre
tar al comitetului U.T.M. de la 
I.G.S.H. și mulți alții s-au refe
rit în cuvîntul lor la experiența 
dobîndită în munca de ridicare a 
calificării profesionale a tineri
lor.

Subliniind faptul că pe întrea- 
ga regiune au fost cuprinși 
9.000 tineri în 409 cursuri de ri
dicare a calificării, darea de sea
mă a apreciat că rezultatele ob- 
ținute în această direcție nu s-au 

Pe marginea conferinței 
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ridicat la nivelul așteptat. Unele 
din aceste cursuri n-au fost 
strîns legate de cerințele concre
te ale producției, iar unele orga
nizații U.T.M. nu au solicitat la 
timp organizațiilor de partid și 
conducerilor întreprinderilor aju
torul cuvenit pentru a putea să 
înlăture la timp lipsurile Ce se 
manifestau in această direcție.

Delegații Ia conferință au a- 
cordat o mare atenție educării 
tinerilor muncitori în spiritul u- 
nei atitudini socialiste față de 
muncă și au combătut manifes
tările de indisciplină șj de lip
să de grijă față de bunul ob
ștesc.

— In anul 1959, a spus mine
rul. Nicolae Constantin, exploata
rea noastră carboniferă Petrila a 
dat peste plan peste 25.000 tone 
cărbune și a realizat economii în 
valoare de 1.500.000 lei. O con
tribuție importantă la realizarea 
acestor succese a adus-o secto
rul II în care lucrează peste 80 
la sută tineri. Aș vrea să mă 
refer însă numai Ia un singur 
aspect al muncii noastre : educa- 
rea prin muncă a tineretului. Și 
la noi în sector am avut tineri 
chiulangii, indisciplinați, tineri 
care nu se încadrau in eforturile 
colectivului. Punînd în discuția 
adunărilor generale U.T.M. ati
tudinea acestora, s-a format o 
puternică opinie a întregului co
lectiv împotriva oricăror mani
festări de indisciplină. Ga urma
re a acestui fapt, în sectorul no. 
stru disciplina s-a întărit din zi 
în zi, iar succesele tinerilor au 
fost tot mai mari.

Gu multă căldură a vorbit ti
nerilor prezenți la conferință co- 
munistui Drucher Adolf, directo
rul Uzinelor „Victoria“-Galan.

— Voi, dragi tineri, — a spus 
vorbitorul — trebuie să luați 
aminte că noi, în trecut, 
am învățat meseria în con
diții extrem de grele, roși de mi
zerie, în condiții neomenești de 
muncă și de viață. Generația de 
astăzi nu cunoaște aceste lucruri 
decît din filme, din povestirile 
celor vîrstnici, pentru că partidul 
i-a creat minunate condiții de a 
munci și a învăța, de a se dez
volta multilateral, de a.și înde
plini năzuințele.

Să-i respectați pe vîrstnici, și 
să folosiți din plin experiența 
lor! Să învățați cu dîrzenie pen- 
tru că voi, utemiștii, sînteți re
zerva de cadre a partidului !

Delegații și invitații la confe
rință au ascultat cu viu interes 
expunerea tovarășului Furdui 
Petru, prim-secretar al Comite
tului P.M.R. al regiunii Hune
doara.

Vorbitorul a apreciat că sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, mobilizat de organizațiile 
U.T.M., tineretul din regiune și-a 
adus o mare contribuție la înflo
rirea și dezvoltarea regiunii Hu
nedoara. că organizațiile U.T.M. 
au ajutat organizațiile de partid 
în educarea comunistă a tinere
tului.

Felicitînd tineretul hunedorean 
pentru succesele obținute în toa
te domeniile de activitate, tova
rășul Furdui Petru a arătat tot
odată că în activitatea organelor 
și organizațiilor U.T.M. există 
încă lipsuri împotriva cărora va 
trebui să se lupte cu fermitate. 
Vorbitorul a atras atenția că în 
activitatea unor organizații 
U.T.M. privind mobilizarea tine
retului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, la transformarea socia
listă a agriculturii, precum și în 
activitatea de educare comunistă 
a tineretului se mai manifestă 
încă formalism.

fa încheierea cuvintului 8fa| 

tovarășul Furdui Petru a pus în 
fața organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Hunedoara 
sarcini concrete pentru mobili
zarea tineretului la îndeplinirea 
obiectivelor planului pe 1960 și 
la transformarea socialistă a a- 
griculturii, pentru educarea co
munistă a tineretului.

Interesul deosebit cu care de
legații la conferință au primit 
expunerea făcută de tovarășul 
Furdui Petru, prlm.secretar al 
Comitetului P.M.R. al regiunii 
Hunedoara este o expresie a 
hotărîrii tineretului hunedorean 
de a nu-și precupeți forțele în 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor pe care partidul le-a pus 
în fața oamenilor muncii, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

★
In încheierea lucrărilor confe

rinței, tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.M., a felicitat ti
neretul din regiunea Hunedoara 
pentru succesele obținute, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, în toate domeniile de activi
tate.

Munca eroică a oțelarilor, mi
nerilor, furnaliștilor și lamino. 
riștilor, a spus vorbitorul, este 
cunoscută astăzi și apreciată de 
întregul tineret al patriei.

Vorbitorul s-a oprit în cuvîntul 
său, îndeosebi asupra cîtorva as
pecte mai importante din mun
ca tineretului din mine și ma
rile uzine ale regiunii. Subli
niind aportul pe care organiza
țiile U.T.M. l-au adus la înde
plinirea planului de producție 
prin munca brigăzilor de tineret 
și a posturilor utemiste de con
trol, vorbitorul a criticat faptul 
că în ultimii ani în unele orga
nizații U.T.M. din regiunea Hu
nedoara se manifestă puternic 
tendințe de paradă și gălăgie 

nejustificată în ju
rul unor acțiuni pe 
care le întreprinde 
tineretul.

Subliniind apor
tul pe care îl aduc 
organizațiile U.T.M. 
din diferite secții 

și sectoare unde marea ma
joritate a muncitorilor o for
mează tinerii, vorbitorul a cri
ticat tendința de a se declara 
aceste locuri de muncă, ca fiind 
sectoare sau secții „ale tineretu
lui". La ce ne servesc astfel de 
denumiri ? Poate fi oare denumi- 
tă o secție sau un sector din- 
tr-o întreprindere sau d intr-o 
mină sector sau secție de tineret 
din moment ce aceste secții și 
sectoare, întregul colectiv de 
muncitori, își desfășoară activi, 
tatea sub conducerea organizației 
de partid, au o conducere admi
nistrativă, organe sindicale ? 
Desigur că nu. In afară de a- 
ceasta peste cîtva timp cei care 
sînt tineri în aceste secții și sec
toare vor deveni vîrstnici și a- 
tunci cum le vom spune acestor 
secții și sectoare ? Pot fi găsite 
alte forme pentru stimularea 
muncii și activității tineretului.

Vorbitorul a criticat de aseme
nea și tendința de a se folosi in 
munca unor organizații U.T.M. 
termeni cum ar fi „patronarea" 
de către organizațiile U.T.M. a 
cutăruj sau cutărui loc de mun
că. Organizația U.T.M, nu pa
tronează nici un loc de muncă. 
Organizația U.T.M. este chemaiă 
ca sub conducerea organizației 
de partid să se ocupe de mobili* 
zarea tineretului |a îndeplinirea 
sarcinilor economice, de educa
rea comunistă a tinerilor.

In continuare, vorbitorul s.a 
oprit asupra muncii brigăzilor 
de producție, subliniind necesita, 
tea extinderii in toate întreprin
derile a experienței pozitive a 
brigăzilor de producție ale tine
retului care au in componența 
lor și cițiva muncitori vîrstnici, 
ingineri și tehnicieni.

Partidul — a spus în conti
nuare vorbitorul — pune in fața 
tineretului sarcina însușirii teh
nicii noi și perfecționării ei în 
procesul de producție; pentru a- 
ceasta este necesar ca organiza, 
{iile U.T.M. să se intereseze 
mai mult de ridicarea calificării 
tineretului, să urmărească îndea
proape eficacitatea formelor fo
losite pentru ridicarea calificării 
profesionale, să creeze o opinie 
de masă, combativă. împotriva 
manifestărilor de indisciplină, 
împotriva celor care nu respectă 
pe vîrstnici. împotriva celor 
care au o atitudine lipsită de 
grijă față de bunul obștesc.

Vorbitorul a atras atenția asu
pra unor tendințe de formalism 
care se mai manifestă in unele 
locuri in ceea ce privește educa
ția comunistă și patriotică a ti
neretului, ca și asupra faptului 
că organizațiile U.TjM. vor trebui 
să intensifice munca pentru ri
dicarea nivelului științific și cul
tural al tineretului, pentru edu. 
carea acestuia in spiritul vigi
lenței revoluționare, in spiritul 
internaționalismului proletar. In 
încheiere vorbitorul a arătat 
sarcinile ce stau in fața organe
lor și organizațiilor U.T.M., în 
fața întregului tineret hunedo
rean în întimpinarea celui de.al 
Ilf-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

★

Conferința organizației regio
nale U.T.M. a ales apoi comite
tul regional, care in prima sa 
plenară a ales în funcția de 
prim-secretar pe tov. Szabo Ca
rol. Conferința a ales de ase
menea comisia de revizie și 
delegații la cel de-ai lll.lea 
Congres al U.T.M.

PETRE MARIN 
LIDIA POPESCU

Noile blocuri de locuințe din Splaiul Independenței.

• în tala aporturilor Fio- 
reasca, in prezența unui public 
numeros a început sîmbătă întâl
nirea de gimnastică dintre echi
pele reprezentative feminine ale 
U.R.SS. și R.P. Romine. După 
disputarea exercițiilor impuse 
echipa U.R.S.S. conduce cu 
152,895 la 148,717 puncte.

întâlnirea continuă duminica 
după-omiază de la ora 18 cu 
desfășurarea exercițiilor liber 
alese.
• Intr-un meci de fotbal, con

ți nd pentru campionatul catego
riei B la fotbal ieri în Capitală, 
echipa Dinamo Obor a întrecut

Sosirea la București 
a ambasadorului 

cu misiune specială 
a! Indoneziei

Sîmbătă, 2 aprilie, a sosit în 
București .Adam Malik, ambasa
dor cu misiune specială al Indo
neziei, în legătură cu apropiata 
vizită în Republica Populară 
Romană a președintelui și primu
lui ministru al Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno. .

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, Adam Malik a fost în
tâmpinat de N. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Minis
terului .Afacerilor Externe.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ansamblul artistic de cîntece 

și dansuri al U.T.M. a prezen
tat simbată un spectacol in fața 
minerilor din Petrila. Spectaco
lul, care a cuprins nirneroase 
cîntece și dansuri populare ro- 
mînești și ale popoarelor prie
tene, s-a bucurat de mult suc
ces.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd in R. Ceho
slovaca, regizoarea și maeștri 
de balet Tilde Urdeanu, de la 
Teatrul de Opera și Balet al R.P. 
Romine, membră a Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, pentru a 
participa la Festivalul baletului 
contemporan care are loc la Brno 
între 2 și 13 aprilie.

★
Intre 31 martie și 2 aprilie a 

avut loc la Tg. Mureș o consfă
tuire pe țară a profesorilor de 
fizică din școlile de cultură ge
nerală. Consfătuirea a fost or
ganizată de filiala Tg. Mureș a 
Societății de științe matematice 
și fizice din R. P. Romînă. Au 
participat și reprezentanți ai A- 
cademiei R. P. Romîne, cadre 
didactice din învățămintul supe
rior și autori de manuale.

La consfătuire s-au discutat 
probleme legate de predarea și 
însușirea fizicii în învățămîntul 
de cultură generală.

Irina Nagy și Oronco Szatmary 
sînt cu noscute la întrepri nde rec 
locala industriala „Internaționa
lei'’ din Tg. Mureș pentru dese
nele frumoase ce le executa pe 

veioze. 

cu scorul de 3-2 (2-0) echipa 
C.S.M. Reșița.

• Posturile noastre de radio 
vor transmite astăzi începînd 
din jurul orei 16,10 meciul de 
fotbal dintre echipele C.C.A. și 
Steagul Roșu. Transmisia se va 
face pe programul I.

• în Palatul sporturilor din 
Stalingrad s-a disputat la 1 a- 
prilie întâlnirea internațională 
de box dintre echipele R.S.F.S. 
Ruse și R.P. Bulgaria. Meciul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 5-5.

• în zilele de 10 și 12 apri
lie vor avea loc la Lodz și Poz
nan două întâlniri între echipele 
selecționate olimpice de box ale 
R.P. Polone și R.F. Germane. 
Anul trecut în orașul Essen cele 
două echipe au terminat la ega
litate : 10-10.

e Pentru prima oară, în con
diții de iarnă, o echipă de 6 al- 
piniști sovietici a reușit să es
caladeze vîrful Șalbuz-Dâg (4150 
m.) din masivul central al Mun
ților Caucaz.

Ce așteaptă, 
activiștii culturali sătești 

de ia casa raionala
(Urmare din pag. l-a)

nirii întăririi economico-organi- 
za tori ce a gospodăriei agricole 
colective, sarcină deosebit de im
portantă trasată de partid. Anul 
trecut gospodăria a înregistrat 
slabe rezultate în cultura sfe
clei de zahăr și chiar la alte cul
turi agricole, iar unii colectiviști 
acorda mai multă atenție intere
selor personale, In dauna colec
tivei. Manifestările culturale au 
menirea de a contribui efectiv 
la educarea oamenilor și acest 
lucru poate fi realizat numai 
dacă se asigură uq conținut co
respunzător al acestora înlătu- 
rînd acțiunile in sine, sterile, or
ganizate la intîmplare. Or, aid 
munca culturală este limitată, 
fără orizont, fără eficacitate.

Directorul căminului cultural, 
Aiex. Ghergheli, din comuna 

I Haimeu, ca de altfel și secreta
rul organizației U.T.M., A. Bre- 
șer, obișnuiesc să facă uneori 
calcule interesante, să compare 
veniturile țăranilor individuali 
cu cele ale colectiviștilor, care 
evident sînt mult mai mari.

Desigur, asemenea calcule slot 
interesante, dar de ce acestea 
sînt discutate mtr-un cerc res- 
trins, cînd în cadrul manifestă
rilor cultura l-educative de masă 
ele pot fi aduse la cunoștința u- 
nui număr mare de țărani muu- 
dtori ?

Cine aka dacă nu casa de 
cultură — creată tocmai In a- 
cest sens — are datoria să spri
jine și să îndrume activiștii cul« 
turali de la sate, pentru ca aceș
tia să fie în măsură să organi
zeze o muncă culturală mai in
teresantă, cu un conținut cores
punzător care să atragă masele 
largi ? Dar, din păcate aceasta 
nu s-a întwnplat. Directorii că
minelor culturale — mulți tineri, 
deocamdată fără experiența ne- 
cesară unei munci de complexi
tate ca cea culturală de masă — 
n-au găsit în casa raională de 
cultură acea școală de Ia care 
să învețe, care să le călăuzea
scă pașii.

In raionul Satu Mare cercurile 
de cultură generală de pildă — 
deosebit de interesante și instruc
tive pentru tineret — au fost or
ganizate în acest an Ia întîm- 
plare, fără un profil bine deter
minat. Pentru această situație 
o vină serioasă are desigur și 
cornitetutul raional U.T.M. Dar 
casa de cultură în aie cărei a- 
tribuții intră sprijinirea acestor 
cercuri, nu cunoaște nici măcar 
ciclurile de lecții, stabilite în cele 
mai multe locuri fără discernă- 
mint.

Casa raională de cultură are 
datoria să organizeze la comu
ne, sau cu prilejul seminariilor 
raionale, manifestări cultura l-ar
tistice model din oare activiștii 
culturali de la sate să învețe, 
ceea ce dia păcate nu s-a intim- 

Consfătuiri raionale 
ale cadrelor didactice 

din învătămîntul 
preșcolar

Sîmbătă dimineața au început 
in Capitală consfătuirile raionale 
ale cadrelor didactice din fnvă- 
țămîntul preșcolar. In cadrul 
consfătuirilor se dezbat proble
me privind educația prin muncă 
a copiilor de la grădiniță. Edu
catoarele fac cu acest prilej un 
schimb de experiență în ceea ce 
privește metodele și procedeele 
folosite pentru a dezvolta la co
pii deprinderi de muncă și ai 
educa in spiritul dragostei față 
de patrie și oamenii muncii.

Cu ocazia consfătuirilor se or
ganizează expoziții cu obiecte 
lucrate de copiii preșcolari.

Asemenea consfătuiri vor avea 
loc ta zilele de 4 și 5 aprilie în 
toate regiunile țării.

plat, lată motivul pentru care In 
aotivitatea multor cămine cultura
le și colțuri roșii nu sînt promo
vate unele forme de activitate 
deosebit de atractive și eficace, 
cum stat serile distractive (sînt 
confundate de obicei cu baluri
le!), jurnalele vorbite, serile de 
întrebări și răspunsuri, concur
suri „Drumeții veseli- sau „Ci
ne știe, dștigă" și multe alte ma
nifestări care atrag tineretul.

Ideea năstrușnică de a des
ființa formațiile artistice ale ca
sei de cultură — însușită cu u- 
șurinți de către secția de tovă- 
țămtac ți cultură pe motiv că 
fiind... „raională* n-au ce face 
ta orașul Satu Mare — a lip
sit o bună bucată de vreme casa 
de cultură de formațiile artistice 
care să constituie un exemplu de 
alegere a repertoriului ți de inter
pretare pentru echipele artistica 
de la sate. Neurmărind cu aten- 
ție festivalul de teatru „I. L. Ca. 
ragiale*. aecunosctad preocupă
rile echipelor, la fazi mterraio- 
nală. Casa de cultură înregis
trează cu seninătate participarea 
multor formații cu piese «co
respunzătoare, depășite pe care 
spectatorii ie refuză. Tinerii ac
tori din Necopoi („Hîrb'jl cu 
leacuri”) Baba Novac („Tudose 
stă în cumpănă*) Romtaețti 
(„Cearta") Gereușa („Puii lui 
Mihai*) etc și-au irosit forțele 
prezentind asemenea piese de 
teatru deși le stăteau la dispozi
ție — și lucrul acesta revenea 
casei de cultură — aproape 150 
de titluri de piese valoroase, in, 
teresante cu un conținut cores
punzător, editate de Casa cen- 
trală a Creației Populare. Acea
stă stare de lucruri este posibilă 
datorită faptului că, ta general, 
casa raională de cultură nu este 
privită cu mai mult simț de răs
pundere de către secția de In- 
vățămlnt și cultură. O aseme
nea instituție nu trebaie consi, 
derată ca o „anexă", ci ca un 
organ metodologic care să în
drume și să orienteze instituți
ile culturale de la sate sub con. 
ducerea directă a seoției de învă
țământ și cultură. Transformarea 
activiștilor casei de cultură în 
„inspectori" limitează sfera de 
activitate a acestora, preocupă
rile lor, lucru vădit de altfel și în 
faptul că de multă vreme cei doi 
metodiști — Liviu Pop și Aure! 
Pop — nu au mai deschis o 
carte de specialitate pe tărtmul 
culturii de masă, multe aseme
nea cărți prețioase pentru mun
ca lor, zăoînd în rafturile biblio
tecii.

Este cazul ca secția de învăță-' 
mînt și cultură din raionul Satu 
Mare, să determine această in- 
stituiție în parcurgerea unui 
drum potrivit profilului său de 
muncă, din care nu trebuie să 
lipsească problemele tineretului, 
numai astfel îndeplinindu-și în
tr-adevăr menirea,

Tovarășului dr. SIK ENDRE,
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Ungare
Budapesta

Tovarășe ministru, -

®u prilejul celei de-a 15-a aniversări a marii sărbători națio
nale a poporului ungar vă rog să primiți cele mai sincere și calde 
felicitări.

Vă urez din toată inima noi succese în activitatea dv. rodnică 
îndreptată spre dezvoltarea relațiilor frățești dintre țările noastre 
în interesul întăririi continue a unității lagărului socialist în frunte 
ou Uniunea Sovietică și al asigurării unei păci trainice în lume.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Studiourile cinematografice din U.R.S.S. pregătesc

Noi filme despre viata 
și activitatea lui V. I. Lenin

MOSCOVA 2 (Agerpres). —î 
TASS transmite:

Cu prilejui aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui V. I. Le
nin, mai multe studiouri cinema
tografice din Uniunea Sovietică 
au creat noi filme documentare 
și reportaje cinematografice des
pre viața șl activitatea revoluțio
nară a lui V. I. Lenin.

Studioul central de filme docu
mentare a pregătit filmul tehni- 
oolor .Amintiri despre Lenin". 
Filmul evocă perioada din viața 
Iul Lenin legată de Moscova și 
de regiunea Moscovei. Filmul în 
culori „Prin regiunea Volgăi 
unde a trăit Lenin* (studioul

Plenara Comitetului 
Uniunii scriitorilor

Zilele acestea s-au ținut lucra, 
rile plenarei lărgite a coniitetu. 
lui de conducere a Uniunii scrii
torilor din R. P. Rotnînă. In 
cadrul plenarei tov. Zaharia 
Stancu a prezentat raportul bi
roului Uniunii scriitorilor „cu 
■privire la situația literaturii noa
stre pe anul 1959 și perspective
le ei de dezvoltare".

Raportul a fost urmat de vii 
discuții la care au participat nu
meroși scriitori vîrstnici ș; ti
neri, printre oare: Victor Efti- 
miu, V. Em. Galan, Titus Po- 
povici, Panaitescu Perpessicius, 
Nagy Istvan, Eugen Barbu, 
Eugen Jebeleanu, Alexandru 
Philippide, Dumitru Mircea, Eu- 
sebiu Camilar, Demostene Botez, 
Szemler Ferenc, Dan Deșliu, 
Radu Tudoran, ion Marin Sado- 
veanu, Al. Andrițoiu, Horia Lo- 
vinescu, Ov. S. Gronmălniceanu, 
Anton Breitenhofer, Al. Jebelea
nu, Maria Banuș, D. Ignea, 
Aurel Mihale și alții. In înche
ierea discuțiilor a luat cuvîntul 
tov. Mihai Beniuc.

Atit raportorul cit și partici- 
panții la dezbateri au arătat că 
anui literar 1959 a fost un an li
terar bogat; în întimpinarea ce
lei de-a XV-a aniversări a eli
berării patriei noastre au apărut 
mai multe opere literare, care 
s.au bucurat de prețuirea publi
cului cititor. S-a relevat activa 
participare la viața literară a 
scriitorilor de toate generațiile, 
afirmarea în literatură a unor 
nume noi, abordarea de către un 
număr de scriitori a unor teme 
legate de realitățile noastre de 
astăzi, precum și a unor teme 
istorice importante. 

P T
PRONO

Miercuri 6 aprilie 
PREMIERA 

Noului film romînesc

cu
DARIE IURIE ; FLORENTINA MOSORA; GR. VAS1LIU-B1R- 
LIC; MARCEL ANGHELESCU ; CONSTANTIN ȚAPIRDEA; 

COSTACHE ANTONIU ; FORY ETERLE ; DORIN DRON.
Scenariul: Alexandru Struțeanu, în colaborare cu Gheorghe 

Vitanidis și Anastasia Angliei, după o ideie de Mihail Pop.
Regia : Gheorghe Vitanidis și Anastasia Anghel.
Muzica: Ion vasilescu 
Decoruri și costume : Oscar Hutner.
în completarea programului, filmul romînesc de desen animat 

în culori „PETROLACHE FAT FRUMOS".

din Kuibîșev) face cunoscute 1 
spectatorilor locurile memorabile ,b 
de pe Volga unde Lenin și-a pe
trecut copilăria și tinerețea.

Scurtul reportaj cinematogre- ; 
fie „Mai viu decit toți viii* — 
despre deportarea lui Lenin ta 
satul siberian Șușenskoe și des
pre prezentul acestui sat — a 
fost creat de studioul de filme 
documentare din Irkutsk.

Una din cele mai dramatice 
perioade din viața lui Lenin este 
evocată de filmul de scurt me- , 
fraj „Ultima deportare a lui Le
nin", creat de studioul de filme 
de știință popularizată din Le. 
ningrad.

In dezbateri s-a acordat o lar„ 
gă atenție problemelor îmbogăți, 
rii ocnținutidui operelor literare, •. 
luptei pentru tratarea în litera. s 
tură a marilor teme ale contem- s 
poraneității la un nivel artistic 
corespunzător cerințelor tot mai 
înalte ale cititorului nou con
structor al socialismului.

Vorbitorii au subliniat necesi
tatea îmbunătățirii metodelor de 
muncă ale conducerii Uniunii 
Scriitorilor și sporirii preocupări
lor ei pentru problemele orientă
rii ideologice și artistice a crea
ției literare. S-a insistat îndeo
sebi asupra activizării secțiilor 
și comisiilor Uniunii, organizării 
unor discuții asupra problemelor 
actuale ale literaturii contempo
rane, ale teoriei literare și este
ticii, practicării mai frecvente a 
dezbaterilor cu cititorii, oameni 
ai muncii.

S-a arătat că este necesară o 
permanentă preocupare din par
tea organelor de conducere ale 
Uniunii, precum și a publicații, 
lor ei, pentru tineretul scriitori
cesc, pentru cenaclurile literare, 
pentru noile talente ce vin în li
teratură îmbogățite cu experien
ța participării active la munca 
de construire a socialismului.

Plenara a luat o serie de mă» 
suri organizatorice. Secretariatul 
Uniunii a fost reorganizat în 
felul următor: Mihai Beniuc, , 
prim secretar, Zaharia Stancu, 
Nagy Istvan, Aurel Baranga, 
Aurd Mihale, secretari. Au fost 
aleși ca membri ai Biroului Uni
unii Scriitorilor: Eugen Barbu, 
Anton Breitenhofer, Kovaos 
Gyorgy, Qicerone Theodorescu. ,



Vizita lui N. S. Hrușciov în Franța
s-a încheiat ieste hotare Cinstirea 

ostașilor 
în K. P.

romîni
Ungară

Comunicatul comun sovieto-francez
PARIS 2 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul comun 

«ovtetoMrancez. ’
La invitația președintelui Republicii Franceze, generalii de 

Gaulle, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a făcut o vizită în Franța în perioada 23 martie — 3 
aprilie 1960. N. S. Hrușciov a fost însoțit de: A. N. Kosîghin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., G. A. Jukov, pre
ședintele Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legăturile culturale cu țările străine, V. S. Emelianov, șeful 
Direcției generale pentru folosirea energiei atomice de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., O. I. Ivașcenko. președintele 
Comisiei economice a Sovietului Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., A. M. Markov, membru al Colegiului Ministe
rului Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., S. A. Vinogradov, ambasa
dorul U.R.SS. în Franța.

In cursul vizitei sale, N. S. Hrușciov și persoanele care îl Inso- 
țese au făcut o călătorie prin Franța avînd astfel posibilitatea de 
a lua cunoștință de unele realizări ale industriei, agriculturii, știin
ței și culturii Franței, și de a se întîlni cu reprezentanți a diferi
telor cercuri franceze.

Intre N. S. Hrușciov și generalul de Gaulle au avut loc tratative 
la Paris și la Rambouillet la care au participat în repetate rînduri 
M. Debre, primul ministru al Franței. A. N. Kosîghin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., precum șî miniștrii 
Afacerilor Externe A. A. Gromîko și M. Couve de Murville. Intre 
membrii guvernului sovietic A. N. Kosîghin și A. A. Gromîko 
membrii guvernului francez V. Baumgartner, 
Murville au avut loc de asemenea întîlniri în cursul cărora 
au examinat unele aspecte ale relațiilor sovieto-franceze

Tratativele s-au referit la problemele internaționale actuale 
legătură cu apropiata întîlnire a șefilor de state sau guverne 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și Franței. Au fost examinate 
asemenea problemele dezvoltării relațiilor sovieto-franceze.

Părțile au constatat că dezvoltarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
Franța în spiritul prieteniei și colaborării, și statornicirea 
mai bune înțelegeri între ele vor contribui la slăbirea continuă 
a încordării Internaționale și la întărirea păcii în Europa și în 
întreaga lume.

N. S. Hrușciov și generalul de Gaulle au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu problema dezarmării. Ei au reafirmat că 
dezarmarea este cea mai importantă și cea mai urgentă problemă 
a contemporaneității. Ei și-au exprimat dorința ca tratativele care 
au loc în prezent la Geneva între cele 10 state să ducă la ela
borarea anumitor puncte de vedere comune în problema dezar
mării generale și totale în condițiile unui control internațional 
eficient.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Republicii Franceze au acordat atenție posibilităților de soluțio- 
nare a problemelor referitoare la Germania, inclusiv tratatul ’de 
pace cu Germania și problema Berlinului. în cursul convorbirilor 
au fost expuse integral pozițiile celor, două țări. N. S. Hrușciov 
și generalul de Gaulle au recunoscut că reglementarea consecventă 
a acestor probleme pe o bază stabilită de comun acord prin tra
tative ar avea o mare însemnătate pentru menținerea și întărirea 
păcii și a securității în Europa și în întreaga lume.
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în cursul tratativelor părțile au examinat problema întăririi 
păcii în Europa, problemă căreia ele ii atribuie o însemnătate deo^ 
sebită, și și-au exprimat convingerea că întărirea securității euro
pene corespunde intereselor vitale ale celor două țări precum și 
ale tuturor celorlalte popoare europene.

N. S. Hrușciov și generalul de Gaulle au constatat cu satis
facție că, în ultimii ani, comerțul sovieto-francez s-a dezvoltat 
favorabil în avantajul reciproc al celor două țări. La sporirea 
considerabilă a schimbului de mărfuri între U.R.S.S. și Franța 
au contribuit în mare măsură încheierea și înfăptuirea cu suc
ces a acordurilor pe termen lung între cele două părți în problema 
livrărilor reciproce.

N. S. Hrușciov și generalul de Gaulle consideră că este posibil 
și util să-și propună ca în viitorii cîțiva ani comerțul dintre cele 
două țări să sporească substanțial. Un acord comercial încheiat 
pe un termen mai lung ar corespunde acestui scop. Acordul în 
vigoare a fost încheiat pentru anii 1960—1962 și prevede în amă
nunțime exporturile și importurile pînă la sfîjșitul anului viitor.

S-a hotărît ca în cursul anului I960 să se întrunească experții 
și să aibă loc tratative în vederea stabilirii schimburilor de măr- 
furi nu numai pe anul 1962, ultimul an al acordului în vigoare, 
ci, și pe următorii trei ani. Astfel, schimburile de mărfuri ar pu
tea să fie stabilite încă la sfîrșitul anului în curs pentru urmă
torii cinci ani, adică pînă în anul 1965 inclusiv.

S-a apreciat că creșterea schimburilor de mărfuri depinde în 
măs-ură considerabilă de sortimentul lor. In legătură cu aceasta, 
studierea piețelor atît de către o parte cît și de către cealaltă, 
cu sprijinul deplin al organelor de stat ale celor două țări, va 
trebui să contribuie la succesul tratativelor prevăzute.

In felul acesta, pot fi sporite substanțial schimburile de mărfuri 
Intre cele două țări pe următorii cinci ani.

N. S. Hrușciov și generalul de Gaulle șLau exprimat dorința 
de a lărgi schimburile în domeniul cercetărilor științifice și al 
folosirii energiei atomice în scopuri pașnice.

In cursul tratativelor, N. S. Hruș.ciov și generalul de Gaulle 
au constatat că contactele personale permit să se instaureze și 
să se întărească încrederea și buna înțelegere între conducătorii 
de state contribuind astfel în modul cel mai eficient la asigura, 
rea progresului dorit în domeniul înțelegerii și al păcii mondiale 
la care năzuiesc popoarele. Ei își exprimă satisfacția în legătură 
cu faptul că vor avea posibilitatea de a continua aceste tratative 
la apropiata conferință la nivel înalt cu președintele Statelor 
Unite ale Americii și cu primul ministru al Marii Britanii, care 
a devenit posibilă datorită slăbirii încordării internaționale. Cele 
două guverne speră că rezultatele conferinței la nivel înalt vor 
duce la slăbirea continuă a încordării internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Republicii Franceze au căzut de acord că toate problemele inter
naționale nereglementate trebuie soluționate nu prin folosirea for
ței ci prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor.

N. S. Hrușciov l-a invitat pe generalul de Gaulle să facă o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică. Președintele Republicii Franceze 
a primit cu plăcere această invitație. Data precisă a vizitei se 
va fixa ulterior de comun acord

Tineretul japonez 
luptă împotriva 

complotului militar 
al reacfiunii

La 1 aprilie a avut loc la 
Tokio un mare miting al ti
neretului japonez la care au 
luat parte 10.000 de persoa
ne. Prin acest miting se ina
ugurează noua etapă de lup
tă a poporului japonez îm
potriva ratificării „tratatului 
de securitate" japono ameri- 
can. Mitingul s-a desfășurat 
sub lozincile: „Jos pactul 
militar cu S.U.A. !*, „Nu vom 
admite ratificarea noului tra
tat de securitate!*, „Trăias
că pacea, independența și de
mocrația 1".

In rezoluția adoptată tine
rii și tinerele capitalei japo
neze au chemat poporul la 
acțiuni hotărite cu scopul de 
a zădărnici complotul mili
tar al reacțiunii.

Politica rasiala a autorităților 
Uniunii Sudafricane condamnată 

în Consiliul de Securitate

2. — Corei 
transmite i

pe cale diplomatică.

CuDÎntarea rostita de N, S. Hrușciov 
la postul de televiziune francez

PARIS 2 (Agerpres). - TASS 
In seara de 2 aprilie N. S. 

lui de Miniștri al U.R.S.S. a 
televiziune francez.

Referindu-se 
și convorbirile 
ședințele 
ze, de Gaulle, 
lui sovietic a declarat: 
mulțumit de întilnirile și 
vorbirile pe care le-am avut Fi
rește că în cursul cîtorva în- 
tlniri și convorbiri, fie ele chiar 
îndelungate și sincere, nu poți 
descurca ghemele multiplelor 
probleme complicate și contra
dictorii care s-au acumulat în 
lume și în Europa în anii „raz* 
boiului rece", în anii încordării 
din relațiile internaționale. Dar 
înseamnă oare aceasta că tre
buie să stăm cu brațele încru
cișate și să ne închipuim că 
aceste gheme se vor descurca 
de la sine? întilnirile perso- 
nale care au avut loc în ulti
mul timp, între conducătorii de 
stat, și actuala întîlnire cu pre
ședintele de Gaulle dovedesc 
contrariul. Numai dacă oamenii 
de stat vor ține seama de in
teresele popoarelor, vor veni 
unul in intîmpinarea altuia

transmite:
Hrușciov, președintele Gonsiliu- 
r ost it o cuvîntare la postul de

Ja tratativele 
avute cu pre- 

Republicii France-
" șeful guvernu- 

' 3:nt
con-

și vor căuta să realizeze o în* 
țelegere reciprocă, se va pu- 

cauza 
interna-

tea face să progreseze 
normalizării relațiilor 
ționale.

întilnirile noastre cu 
dintele au arătat ci 
destul de multe puncte 
tigență în aprecierea probii 
lor internaționale de cea mai 
mare importanță și a metode
lor de reglementare a acestora. 
Am ajuns la concluzia comună 
a necesității de a se obține slă
birea continuă a încordării in- 
ternaționale. S-a recunoscut, că 
problemele litigioase in relațiile 
dintre state trebuie să fie rezol
vate numai pe cale pașnică 
fără amenințări și fără folosi
rea forței ; acest lucru are o 
deosebită importanță în vremu
rile noastre, cînd au fost create 
îngrozitoare mijloace de ducere 
a războiului. Am constatat de 
asemenea că avem vederi co
mune asupra unor probleme pri
vind întărirea securității în Eu
ropa.

Preșe- 
există 

de con- 
lerae-

Conferința de presă 
de la Rambouillet

teri, trebuie aă se pătrundă de 
conștiința necesității de a se rea
liza un acord cu privire la de
zarmarea generală.

Și popoarele pot contribui la 
rezolvarea acestei probleme exer-

RAMBOUILLET 2 (Agerpres), 
— TASS transmite: La 2 apri
lie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a organizat o confe
rință de presă. ,

Aproape 1000 de ziariști, repre- ■ citind presiuni asupra guverne- 
zentind presa mondială, posturile 
de radio și televiziune, precum 
și persoanele invitate s-au adu
nat în sala ,,Patenotre“ din Ram-* 
bouillet cu mult înainte de în
ceperea conferinței de presă.

In afară de ziariști în sală se 
aflau membri ai corpului diplo
matic și persoane oficiale.

La ora 17,30 (ora locală) a 
apărut N. S. Hrușciov, care a 
fost primit cu aplauze de în
treaga asistență. împreună cu el 
au luat loc la masă A. N. Ko
sîghin, A. A. Gromîko și alte 
persoane care îl însoțesc pe 
N.S. Hrușciov, precum și S. A. 
Vinogradov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța.

Conferința de presă a fost des
chisă de A. A. Gromîko care a 
dat cuvîntul lui N. S. Hrușciov. 
După o scurtă declarație, N. S. 
Hrușciov a răspuns la întrebă-’ 
ariile ziariștilor.

N. S. Hrușciov a spus că atît 
Înainte de vizita sa in Franța 
cît și după această vizită, el este 
optimist în ceea ce privește în- 
tîlnirea la nivel înalt.

Referindu-se la problema Ber
linului Occidental, N. S. Hruș-i 
ciov a subliniat că declararea 
Berlinului Occidental oraș liber 
ar însemna rezolvarea problemei 
Berlinului și că Uniunea Sovie- 
fică nu respinge posibilitatea ga- 
ranțiilor și este dispusă să par
ticipe la orice nivel la garanții 
elaborate de O.N.U.

întrebat de corespondentul a- 
genției United Press Internatio
nal, Shapiro, ce trebuie între
prins pentru succesul tratative-i 
lor de la Geneva cu privire la 
dezarmare, N. S. Hrușciov a 
răspuns că toate guvernele și în
deosebi guvernele marilor pu-

lor.
Alichel Tatu (ziarul „Le Mon- 

de“) ba rugat pe N. S. Hruș-, 
ci<yv să comenteze știrea despre 
experimentarea celei de-a doua 
bombe ato-mice franceze la Re- 
ggane. N. S. Hrușciov a răspuns 
ca guvernul sovietic și-a precizat 
atitudinea față de prima explor 
zie a bombei atomice franceze și 
răniîne pe aceleași poziții. Regre
tăm foarte mult — a spus el —• 
că au loc astfel de explozii. N.S. 
Hrușciov și-a exprimat speranțaj 
că în cele din urmă se va ajunge 
la un acord cu privire la inter
zicerea exploziilor nucleare și ca 
Franța va adera la acest acorda

Răspunzînd la o întrebare re< 
feritoare la rolul Franței în afa^ 
cerile internaționale, N. S. Hruș
ciov a subliniat că oamenii so-* 
vietici au avut totdeauna o ati
tudine de respect față de Franța 
și poporul francez, au considerat 
Franța drept o țară cu o mare 
cultură, cu mari realizări în do
meniile tehnicii, economiei, știin
ței. Cu cit va fi mai puternică, 
prietenia noastră cu Franța, a 
spus el, cu atit va fi mai mare 
rolul marii Franțe în lume. Vrem 
să fim prieteni cu Franța, cu 
poporul francez.

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent, N. S. Hrușciov a 
spus că generalul de Gaulle, pre
ședintele Republicii Franceze, a 
fost invitat în Uniunea Sovieti
că și a acceptat această invita
ție. Sîntem bucuroși de aceasta, 
a spus el, și îl vom primi cu 
toate onorurile și cu toată dra
gostea. Am căzut de acord ca 
data vizitei să fie fixată de co-i 
mun acord ulterior.

El a răspuns de asemenea la. 
alte întrebări.

Popoarele cer guvernelor 
caute să obțină cu cea mai mare 
răbdare și perseverență o apro
piere treptată a punctelor de 
vedere asupra unor probleme 
litigioase de cea mai mare im
portanță. Ne despărțim de pre
ședintele de Gaulle plini de 
speranțe mari.

Ne-am făcut aici numeroși 
prieteni noi și buni. Pentru noi, 
și cred că și pentru dv., nece
sitatea unor contacte perma
nente, a intflnirilor și colabo
rării dintre țările noastre este 
absolut limpede.

Pentru a trăi In prietenie tre
buie să ne cunoaștem ma* bine 
unul pe altul și pot să relev 
cu satisfacție câ în prezent în 
Franța există un interes la fel 
de viu față de viața noastră ca 
și în Uniunea Sovietică față de 
viața Franței.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov, este un stat al 
oamenilor m-uncii cărora le este 
străină orice tendință de îmbo
gățire și de sporire a bogățiilor 
prin războaie, prin acapararea 
de teritorii străine și de resurse 
de materii prime. Statul nostru 
este determinat de însăși natura 
sa să ducă o politică de pace. 
Exprimând voința poporului său 
guvernul sovietic luptă neabătut 
pentru soluționarea pașnică a ce
lor mai importante probleme in
ternaționale asupra cărora este 
ațintită în prezent atenția între
gii omeniri : dezarmarea gene
rală și totală, încetarea experien- 
țelor cu arma nucleară, asigura
rea securității europene, încheie
rea tratatului de pace cu Ger
mania.

Referi ndu^se ta încheiere la a- 
propiatele tratative dintre con
ducătorii celor patru puteri — 
Franța, Uniunea Sovietică, An
glia și Statele Unite ale Ameri
cii — N. S. Hrușciov a spus: 
Dorim ca întîlnirea la nivel înalt 
să poată dezlega numeroasele 
noduri și să înlăture din cale 
pietrele îngrămădite ca rezultat 
al anilor 
rece"

si

îndelungați de „război

2. 
C.

Comunicat cu priviră 
la colaborarea 
științifică dintre 

U.R.S.S. și Franța

PARIS 2 (Agerpres). — TASS 
transnjite:

în cursul convorbirilor din* 
tre N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și generalul de Gaulk, 
președintele Republicii Fran
ceze au fost abordate proble
mele colaborării culturale și 
tehr.ico-șniflțiiice dintre UJ^.S.S, 
și Franța- Cele două părți și-au 
exprimat satisfacția față de dez
voltarea acestor legaturi tatre 
Uniunea Sovietică și Franța și 
au subliniat rolul lor important 
pentru imbunatațirea înțelegerii 
reciproce pe pian îaternațioaaL 
In acest spirit N. S. Hrușciov 
și generalii de Gairiie și-au re
afirmat dorința de a extinde 
schimburile culturale și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

A fost semnat un protocol 
care prevede schimb de informa
ții și de persoane și transpune- 
rea în viață a unor programe de 
lucrări științifice care urmea
ză să fie elaborate de comun 
acord în domeniul oceanogra
fiei, catalizei biologice, neuro- 
fiziologiei, luptei împotriva bo
lii actinice, cancerului și leu- 
cemiei, precum și în domeniile 
chimiei, fizicii și fizico-chimiei, 
compușilor macro-moleculari.

Pentru precizarea acestui pro. 
gram a cărui înfăptuire va con
stitui o nouă etapă în dezvoU 
tarea colaborării științifice so
vieto-franceze, la 21 aprilie se 
va întruni la Moscova subcomi
sia pentru problemele tehnico* 
științifice a Comisiei perma
nente sovieto-franceze pentru 
schimbul cultural.

Direcția generală pentru fo« 
losirea energiei atomice de pe
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. (Glavatom) și înaltul 
comisariat pentru energia ato
mică al Franței au încheiat un 
acord care stabilește condițiile 
colaborării științifice 
niul folosirii 
în scopuri 
1960—1961.

Tinerii mineri vett- 
germani condamnă 
politica militaristă 

a cercurilor 
de la Bonn

Ministrul de război al Ger
maniei Occidentale, Strauss, 
este nemulțumit de faptul că 
zilele acestea a avut loc la 
Gelsenkirchen un congres 
al tinerilor membri ai sin
dicatului minerilor. Pârtiei- 
panții la congres au con
damnat cu asprime politica 
militaristă a cercurilor gu
vernante din Germania Occi
dentală și cu o majoritate 
covirșitoare de voturi au a- 
doptat o rezoluție în care 
protestează cu hotărire îm
potriva așa-zisei „contribuții 
militare" a R.F.G,

Strauss a căutat să exer
cite presiuni asupra sindica
telor. în legătură cu aceasta, 
el a adresat președintelui U- 
niunii sindicatelor din Ger
mania Occidentală, Richter, 
o scrisoare in care cerea ca 
acesta să dea „explicații** o- 
ficiale in legătură cu rezo
luția tinerilor membri ai sin
dicatului.

în răspunsul său la scri
soarea lui Strauss, sindica
tul minerilor vestgermani se 
solidarizează cu rezoluția ti
neretului și subliniază că a- 
ceasta corespunde în întregi
me principiilor Uniunii sin
dicatelor din Germania Occi
dentală.

Macmillan 
despre tratativele 

cu Eisenhower
LONDRA 2 (Agerpn .
aprilie, primul mxistni al An- 

Macmnlan, a făcut in Ca- 
Cornuneict o declarație ia 

legătură cu rezultatele vizitei 
sale la Washington. Oprindu 
pe scurt asupra caracterului 1 
tativelor cu președintele Eisen 
wer in problema interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară, 
Macmillan și-a exprimat speranța 
că „relativ în scurtă vreme se va 
putea ajunge la formularea unui 
acord" în această problemă, 
dacă, după cum s-a exprimat el, 
„se va manifesta spiritul la care 
nădăjduiesc".

1
gliei

energiei 
pașnice

în dome- 
atomice 

în anii

NEW YORK 2 (Agerpres). —
In seara zilei de 1 aprilie Con

siliul de Securitate a încheiat 
discutarea problemei situației din 
Uniunea Sudafricană în legătu
ră cu represiunile în masă îm
potriva unor demonstrații pașni
ce. Cu nouă voturi și două abți
neri (Anglia și Franța) Consi
liul de Securitate a adoptat o re
zoluție în care recunoaște că si
tuația creată în Uniunea Sud
africană a dus la fricțiuni inter
naționale și este de natură să 
primejduiască pacea și securita
tea în întreaga lume. Consiliul 
cere ca guvernul Uniunii Sud- 
africane să renunțe la politica 
lui de apartheid și de discrimi
nare rasială.

După cum au declarat la șe
dința finală a Consiliului de 
Securitate reprezentanții țărilor 
afro-asiatice, la cererea cărora 
în Consiliul de Securitate a fost 
pusă în discuție problema fărăde- 
legilor săvîrșite de autoritățile 
aud-africane, rezoluția adoptată 
reprezintă doar un minimum de 
măsuri pe care ar putea să le 
întreprindă acest for internațio
nal în vederea unei schimbări 
radicale a situației din Africa de 
Sud. Reprezentantul Tunisiei a 
arătat printre altele că întreaga 
opinie publică mondială așteaptă 
din partea Consiliului de Secu
ritate măsuri ma{ eficiente care 
să silească cu adevărat guvernul 
Uniunii Sud-africane să-și recon
sidere politica internă și să pună 
capăt terorii și asupririi popu
lației de culoare.

Sesiunea Consiliului de Secii- 
ritate a arătat că majoritatea 
statelor membre ale Consiliului 
de Securitate și ale O.N.U. s-au 
pronunțat în front unic împotri
va politicii rasiale a autorităților

Uniunii Sudafricane, care peri
clitează pacea, intensifică încor
darea inter națională și încalcă 
în mod flagrant Carta O.N.U. 
și Declarația drepturilor omului.

Situația continuă 
să fie încordată 

în Uniunea 
Sudafricană

JOHANNESBURG 2 (Ager
pres). — în Uniunea Sudafri* 
cană situația continuă să fie în
cordată. în ciuda represiunilor 
și a instaurării stării de asediu 
populația africană continuă să 
protesteze cu hotărire împotri
va discriminării rasiale.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la 1 aprilie 5000 
de africani s au adunat pe co
linele din împrejurimile orașu
lui Durban, pentru a organiza 
o demonstrație de protest. Auto
ritățile rasiste au trimis unități 
de poliție să împrăștie pe 
nifestanți.

Potrivit relatărilor presei, 
liția a deschis focul asupra 
monstranților. Trei africani
fost omorîți, iar al ți trei grav 
răniți.

La Capetown poliția a tras a- 
supra unei mașini în care se 
afla o mamă cu copilul bolnav. 
Ca urmare copilul a fost omorît, 
iar mama a fost rănită.

ma-

po
de
au

BUDAPESTA 
dentul Agerpres

La cimitirul Rakosliget 
Budapesta unde sînt inht 
ostașii romîni care și-au 
viața alături de ostașii sov 
în luptele pentru elibe 
Ungariei de sub fascism, a 
loc în dimineața zilei de 
prilie solemnitatea comem» 
eroilor romîni.

După ce Geza Revesz, 
strul Apărării Naționale al 
Ungare, a trecut în revistă 
da de onoare, fanfara milit; 
intonat imnurile de stat f 
și maghiar. A urmat apo 
lamni'tatea depunerii de cor 
Istvan Kristof și Laszlo T 
sy, secretari ai Consiliului 
zidențial al R.P. Ungare, 
depus o coroană din partea 
siliuluj Prezidențial, în ni 
guvernului au depus o coi 
Geza Revesz, ministrul Ap; 
Naționale, Nyers Rezso, 
strul Finanțelor și Peter J 
prim locțiitor al ministruli 
facerilor Externe al R.P. 
gare. Din partea R.P. Rc 
au depus coroane Vasile 1 
cea nu, ambasador extraor 
și plenipotențiar al R.P. Rc 
la Budapesta, și colonel I. 
brin, atașat militar. S-au 
depus coroane din partea c 
lui diplomatic acreditat Ia 
dapesta, Consiliului Centra 
Frontului Popular Patriotic 
mitetului de partid al ora 
Budapesta, forțelor armate 
R.P. Ungare. Ministerului 
striei Siderurgice și Cons 
toare de Mașini, care a 
struit aici și un frumos ob 
precum șî din partea a 
meroase organizații obșteșt

La încheierea «olemr 
fanfara a intonat Internațic

Președintele Sukarno
a sosit în Irak

BAGDAD 2 (Agerpres). —
La 2 aprilie Sukarno, pre

ședintele Indoneziei însoțit de 
Subandrio, ministrul Afacerilor 
Externe și de Suharto, minis-* 
trul Industriei Populare a sosit 
la Bagdad într-o vizită oficială.

Pe aeroport înalții oaspeți

au fost fntîmpinați de mc 
ai Consiliului Suveranității 
Republicii Irak și de memi 
guvernului irakian în frunl 
Kassem, de oameni de 
membri ai corpului diplor 
ziariști.

Studențn agronomi do Ic Colegi ul agricol din Bogor (Indone 
ia practică pa ogoare.Anglia s-a opus acordării 

independenței Guianei Britanice
LONDRA 2 (.Agerpres). — In

tre 7 și 29 martie ia Londra s-au 
desfășurat tratativele dintre ro 
prezentanții guvernului englez și 
delegația Guianei Britanice, în 
cursul cărora au fost discutate 
schimbările constituționale din 
această colonie engleză. Tratată 
vele nu au dus la nici un rezul
tat din cauza pozițiilor întru to
tul opuse, adoptate la conferin
ță de guvernul englez și repro 
zentanții Guianei.

Luînd cuvîntul 
ță de presă după 
ta-tivelor, Cheddi 
cătorul delegației 
nice, a declarat că este cu totul 
nemulțumit de rezultatele confer 
rinței. „Noi am sosit aici, a sub-
------ .----- —

la o con fer in-, 
încheierea tra- 
Jagan, condti- 
Guianei Brita-

liniai el, cu mandatul poporului 
Guianei Britanice pentru a ob
ține independența. Ne înapoiem 
cg și în trecut în calitate de re
prezentanți ai unei colonii cu sta
tut de colonie, subordonată co 
roanei".

„Noi ara primit o lecție, a 
epos el în continuare, care con
stă în aceea că libertatea nu 
poate fi cucerită prin petiții șl 
proteste pașnice ; sînt necesare 
acțiuni. Lupta pentru libertate 
continuă în Guiana Britanică**.

Racheta cosmică sovietic 
a parcurs peste 1 miliar 

de kilometri
MOSCOVA 2 (Agerprt). — 

TASS transmite;
Prima rachetă cosmici din 

lume, racheta cosmică sovietică 
care a devenit o planetă arti
ficială a sistemului solar a par- 
curs pînă in prezent peste un

In ultima zi a vizitei
— Trimișii speciali 
RADUCANU și T.

PARIS 
Agerpres 
yORNICU transmit :

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat sîmbă- 
tă dimineața vechiul palat și 
parcul de la Versailles. Oaspeți
lor sovietici li s-au arătat apar
tamentele regilor francezi, gale
ria de tablouri, sala gobelinuri- 
lor, sala de festivități. Ei au vi
zitat de asemenea vestita galerie 
a oglinzilor unde în 1919 a fost 
încheiat Tratatul de pace de la 
Versailles, sala Consiliului unde 
li s-a arătat un ceasornic stră
vechi cu figuri mobile, precum 
și teatrul palatului.

La rugămintea conservatorului 
principal al muzeului, Van Der 
Kem, N. S. Hrușciov a semnat 
în cartea vizitatorilor de onoare 
ai palatului-muzeu de la Ver* 
eailles.

După dejun au continuat con
vorbirile între N. S. Hrușciov și 
președintele De Gaulle în sala 
de marmură a Palatului Rum- 
bouillet.
\ La ele au luat parte, în afară

de șeful guvernului sovietic și 
președintele Republicii Franceze, 
A. N. Kosîghin și A. A. Gromî
ko din partea sovietică și M. 
Debre și Couve de Murville din 
partea franceză. Convorbirile 
s-au încheiat la ora 16,30.

Apoi a avut loc în sala Pâte- 
notre de la Rambouillet o confe
rință de presă așteptată cu un u- 
riaș interes.

în sala împodobită cu flori, 
cu drapele de stat franceze și 
sovietice s-au adunat aproape 
1.000 de gazetari francezi și re
prezentanți ai presei din alte 
țări, invitați, membri ai corpului 
diplomatic și persoane oficiale. 
Conferința de presă a fost trans
misă de posturile de radio și te
leviziune. Conferința de presă a 
fost deschisă de A. A. Gromîko 
care a dat cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov pentru a face o scurtă 
declarație.

în continuare în atmosfera «- 
micală și destinsă care domnea 
la conferința de presă, N. S. 
Hrușciov a răspuns cu calm, cu 
fimbetul pe buze, cu multe re-

plici spirituale la cele 21 de în
trebări puse de ziariști. Răspun
surile șefului guvernului sovietic 
au fost adesea subliniate de 
aplauzele asistenței.

Conferința de presă a durat o 
oră și 20 de minute. Mai tirziu 
la orele 19, șeful guvernului so
vietic a rostit o cuvîntare la pos
turile de radio și televiziune 
franceze.

Cu comunicatul final asupra 
convorbirilor franco-sovietice, dat 
publicității in cursul aceleiași 
seri, s-a încheiat vizita Fran
ța a șefului guvernului 
care a constituit după 
unanimă un remarcabil 
ment istoric.

Seara a avut
Rambouillet un dineu oficial.

Duminică in jurul orei 10 a- 
vionul „lliușin-18“ își va lua 
zborul de pe aeroportul Orly 
pentru a readuce in patrie pe 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
l-au însoțit în cursul vizitei sale 
de 12 zile în Franța.

sovietic 
părerea 

eveni-

loc Z-a castelul

MOSCOVA. — La 2 aprilie la 
Kremlin s-au Inmînat caporalu-, 
lui Ashat Ziganșin și soldaților 
Filip Poplavski, Anaioli Kriuci- 
covski și Ivan Fedotov ordinele 
„Steaua Roșie" cu care au fost 
distinși pentru curajul manifes
tat în îndeplinirea datoriei mili. 
tare și pentru dlrzenia de care 
au dat dovadă in lupta împotri
va stihiei oceanului.

MOSCOVA. — La sediul Came
rei Unionale de Comerț din Mos
cova a fost semnată convenția cu 
privire Ia organizarea expoziției 
comerciale și industriale engleze 
la Moscova. Expoziția se va des
chide în anul 1961 pe teritoriul 
parcului ..SokolnBci“.

MOSCOVA. — La 1 aprilie a 
sosit la Moscova un grup de e. 
levi și profesori de La colegiul 
militar național al S.U.A.. în 
frunte cu contraamiralul Richard 
H. Phillips.

MOSCOVA. — In urma unor 
tratative care s-au încheiat cu 
succes la Moscova a fost semnat 
un acord cu privire la organiza
rea in vara anului 1961 a unei 
expoziții franceze la Moscova și 
a unei expoziții sovietice la Pa
ris.

BERLIN. — La 2 aprilie s-a 
deschis la Berlin prima Confe
rință internațională a fotorepor
terilor, convocată din inițiativa 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor (O.I.Z.). La lucrările ei 
participă reprezentanții a 29 de 
țări

. ATENA, — La 1 aprilie rețpre-

zentanțil Partidului liberal, al 
Uniunii democratice și Uniunii 
democrate de stînga (E.D.A.) au 
cerut din nou în parlament ca 
acesta să adopte o hotărîre cu 
privire la abrogare* legii 375 
care prevede posibilitatea jude
cării în timp de pace a persona
lităților politice di.n Grec’a de 
către tribunale militare și com 
damnarea lor la moarte.

MOSCOVA. — Ziarul „Selskoe 
Hozeaisivo" care apare in pre
zent ca organ al Ministerului A-. 
griculturii al U.R.S.S. și al C.C. 
al Sindicatului muncitorilor din 
agricultură, va fi reorganizat în 
luna aprilie și va fi editat ca ziar 
al Comitetului Central al P.G.U.S, 
sub titlul „Selskaia Jizn".

SOFIA. — Cu începere de la 1 
aprilie în Bulgaria a intrat în 
vigoare hotărîrea C.C. al P.C.B., 
Consiliului de Miniștri și Consi
liului Central al Sindicatelor cu 
privire la sporirea salariilor u- 

șinor categorii de muncitori 
funcționari.

NEW YORK. - Presa 
S.U.A. acordă mult spațiu _ 
crierii noului satelit american 
,,Tiros-1“. Acest satelit căruia 
presa i-a dat numele de „Meteo
rologic”, a fost lansat la 1 apri
lie de pe capul Canaveral cu a- 
jutorul unei rachete ,,Thor-Ab- 
le“ cu trei trepte. Satelitul are 
o greutate de 270 livre (aproape 
122,5 kg) și perioada hui de re
voluție în jurul Pămîntului este 
de 99,15 minute.

din 
des-
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miliard de kilometri ta 
interplanetar.

Aceasta a coincis cu tnc. 
rea primului an de existen 
noii planete. Momentul pla 
rachetei pe orbita ei perma 
tă este considerat începutul 
nulul" ei, adică al perioade 
rotație în jurul Soarelui, 
este de 450 de zile.

Citind aceste date în supli 
tul de duminică al ziarului 
veslia", Valeri Luțki, colabo 
științific la Planetariu! din 
cova, scrie că satelitul soi 
al Soarelui. deplasinduse 
orbita sa eliptică, a trecut 
distanță de circa 15 milioam 
lometri de orbita planetei 
te și acum s a apropiat din 
de orbita Pămîntului. Prim 
apropiere maximă de Păi 
la o distanță de cîteva mili 
kilometri, va avea loc însă 
la începutul anului 1964, 
planeta artificială își va ( 
vîrși cea de-a 4-a revoluții 
jurul Soarelui.

Prima planetă artificială 
dura milioane de ani, pr 
o veșnicie, urmîndu și dn 
în jurul Soarelui potrivit 
lorași legi ale mecanicii ce 
care guvernează mișcarea I 
ror celorlalte corpuri cei 

Racheta cosmică sovie 
care a devenit prima pla 
artificială, a fost lansată la 
ianuarie 1959.

O EXPOZIȚIE DE DESEN! 
DE COPII DIN R.P.R. 

IN LITUANIA
KAUNAS 2 (Agerpres). T 

transmite;
50.000 de persoane au vi; 

expoziția de desene execu 
de copiii din Republica Pc 
Iară Romînă. Această expoz 
care s-a închis la 1 aprilie 
Kaunas (Lituania) a fost o 
nizată de A.R.L.U.S.


