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rChemare Agricultura raionului 
Alexandria a fost 

colectivizată
ia întrecere socialistă în cinstea 

celui de al III-lea Congres al P.M.R. 
către muncitorii, maiștrii,

• o otehnicienii și inginerii 
din toate întreprinderile

Oamenii muncii din țara noastră se pregătesc 
isă întîmpine Congresul al Ill-lea al P.M.R. — 
eveniment de mare însemnătate în viața partidu
lui și a poporului — cu rezultate cit mai bune 
in îndeplinirea obiectivelor planului pe anul 1960.

Noi, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și ingine
rii din întreprinderile : Uzina ,,1 Mai“ — Ploești, 
Rafinăria nr. 3-Teleajen, Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej"-București, Șantierul Naval-Galați, 
Fabrica de zahăr „Fie Pintilie"-Roman. Uzina 
de Tractoare „Ernst Thălmann'-Orașul Stalin, 
întreprinderea de foraj-Bascov, regiunea Pitești, 
Fabrica de ciment „llie Pintilie“-Fieni, Fabrica 
de încălțăminte „Flacăra Roșie**-București, Sche
la de extracție-Tirgoviște, Uzina „1 Mai'-Ferne- 
ziu, regiunea Baia Mare. Termocentrala Pa- 
roșeni, Trustul de Construcții nr. 5-Orașul Sta
lin, Exploatarea Minieră-Lu-peni, Atelierele C.F.R. 
,,16 Februarie“-C!uj, întreprinderile pentru In
dustria Bumbacului-București. Uzinele chimice 
„Vic’oria*-Florești, regiunea Ploești, Fabrica de 
mobilă ..23 Ăugust"-Tg. Mureș și întreprinderea 
forestieră „Sovata“-Regiunea Autonomă Maghia
ră, chemăm colectivele tuturor întreprinderilor 
din țară la întrecere socialistă pentru obținerea 
de produse de calitate superioară, cu un preț 
de cost cit mai scăzut.

Ne angajăm ca în cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al P.M R. să îndeplinim planul de 
stat pe anul 1930 la toți indicii, să ne îndrep
tăm eforturile pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinii de reducere a prețului de cost și a chel
tuielilor de circulație, cu îmbunătățirea conți- 
nuă a calității produselor prin : reducerea con
sumului specific de materii prime materiale, 
combustibil și energic, creșterea indici’or de uti
lizare a agregatelor, mașinilor și utilajelor, fo
losirea economicoasă a capacităților de produc
ție, mai buna organizare a procesului de pro
ducție, darea în funcțiune înainte de termen a 
noilor obiective industriale, îngrijirea cu simț 
gospodăresc a mijloacelor de producție și res
pectarea normelor de tehnica securității muncii.

Pe baza analizei poslbi iuților ce le avem 
în întreprinderii? noastre, ne anagajăm să rea
lizăm pe anul 1960 un volum total de 89.747,000 
Iei economii la prețul de cost și 59.248.200 lei 
beneficii peste sarcinile planificate pe anul 1960 
aslfel :

1. Uzina „1 Mai“ - Ploești
— 5.000.000 lei economii la prețul de cost prin: 

reducerea consumului de metal (760 tone), a 
altor materiale (830.000 lei), a cheltuielilor de 
regie (1.000.000 lei) și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor cu 30 la sută față 
de nivelul anuîui 1959 ;

— 5.000.000 lei beneficii.

lînă, 180.000 m țesături de bumbac, 100.000 m 
țesături furnituri de croitorie, 49 tone fire de 
bumbac;

— 20.000.000 lei beneficii;
— realizarea peste 

economisită a:
— 10.000
— 8.000
— 65.000
— 20.000
— 255.000
— 180.000
— realizarea a 200 noi modele de confecții.

plan din materia primă

bărbătești;
și pardesie pentru femei ’

costume 
paltoane 
cămăși bărbătești; 
rochițe pentru fete; 
tricotaje ;
perechi ciorapi bărbătești;

4. Șantierul Naval-Galați
— 9.100.000 lei econom’i la prețul de cost:
— executarea unei motonave de 2000 tone:
— reducerea ciclului de fabricație la cargoul 

de 4.500 tone cu 9 luni și cu 4 luni la motonava 
de 2.000 tone;

— 8.243.000 lei beneficii.

5. Fabrica de zahăr 
„Iile PintilieM-Roman

— 8.000 000 lei econwnii la prețul de cost î
— 1.200.000 lei beneficii;
— îndeplinirea planului anual de producție cu

11 zile înainte de termen.

6. Uzina de tractoare 
„Ernst Thălmann“*Orașul Stalin

— 7.000.000 lei economii la prețul de cost 
prin: reducerea consumului de metal (3000 tone), 
a procentului de rebuturi și îmbunătățirea caii- 
lății produselor ;

— 3.500.000 lei beneficii'.

7. Întreprinderea de fora|« 
Bascov, regiunea Pitești

— 8.000.000 lei economii ia prețul de cost 
prin: reducerea timpului neproductiv la lucră
rile de foraj și mărirea vitezei de lucru cu încă 
4 la sută la forajul de exploatare și 2.3 la sută 
la ce! de explorare pe baza extinderii forajului 
cu turbine etc. ;

— 1.000.000 lei beneficii.

2. Rafinăria nr. 3-TeleaJen
— 8,600.000 lei economii la prețul de cost 

prin î îmbunătățirea randamentelor (3.019 300 
lei), recuperări de materie primă și produse 
(2.854.000 lei), reducerea consumului de com
bustibil (355.000 lei), de chimicale (1.441.000 
lei), de energie electrică (439.100 lei) și redu
cerea consumurilor specifice de materiale 
(500.000 lei) •

— îmbunătățirea calității produselor șl reali
zarea unor noi sortimente (parafină tip A, un- 
sori pentru laminoare, uleiuri pentru angrenaje 
speciale) ;

— 8.600.000 lei beneficii

8. Fabrica de ciment 
„llie Pintilie“-Flent

— 5.500.000 lei economii la prețul de 
prin: reducerea consumurilor specifice de

cost 
r__ _________ ___ . w mate
rie primă cu 50 kg pe tona de klincher, 3 kWh 
pe tona de ciment, scurtarea duratei de repa
rații a agregatelor cu 2 la sută față de timpul 
planificat;

— realizarea peste plan a 6.000 tone ciment 
și 4.000 tone klincher ;

— 3.500.000 lei beneficii.

3. Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Def^-București

— 20.000.000 lei economii la prețul de cost 
prin: economisirea a 50.000 metri țesături

de încălțăminte 
RoșieM'București
economii la prețul de cost 
de materii prime: 20.000 kg 
2500 m.p. piei fețe, 8000 kg

9. Fabrica
„Flacăra

— 3.200.000 lei 
prin economisirea 
piei crude bovine, 
talpă. 1500 m.p. căptușeli piele și 3500 m.p. în
locuitori piele ;

(Continuare în pag. 3-a)

Maistrul comunist Herter Pavel de la secția II a rectificare a uzinelor „losif Rangheț“ Arad 
este întotdeauna gata să ajute tineretul, lată-l dind o serie de îndrumări tinerilor frezori Bul- 

boacâ llie și Neuma-r Ion,
Foto j P. POPESCU

Agricultura raionului Alexan
dria, regiunea București, a fost 
colectivizată. Acum in această 
parte a țării există 43 de gos
podării colective, în care mun
cesc circa 23.000 de familii, cu 
peste 73.000 hectarț de teren.

Principalii factori care au de
terminat avîntul colectivizării 
au fost succesele înregistrate an 
de an în sporirea producției, 
dezvoltarea avutului obștesc și 
creșterea veniturilor. In 1959, 
de exemplu, colectiviștii au re
coltat, in medie, de pe fiecare 
hectar cu cîteva sute de kilo
grame de cereale mai mult 
decit membrii întovărășirilor 
agricole- O mare atenție a 
fost acordată sectorului zoo
tehnic. Intr-un singur an, 
numărul taurinelor a- crescut 
de aproximativ 9 ori. iar cel al 
porcinelor și ovinelor s-a du
blat. Colectiviștii au ridicat de 
asemenea numeroase adăposturi 
pentm vite și alte construcții, 
dezvoltînd astfel avutul obș
tesc.

întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective 
a făcut posibilă creșterea valorii 
zilei-muncă. Ca urmare a cîști- 
gurilor realizate, circa 400 de 
colectiviști și-au construit case 
noi, mulți alții și-au cumpărat 
mobilă, aparate de radio și tele
viziune. biciclete, motociclete și 
alte bunuri de consum.

(Agerpres)

l

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la noua oțelârie Mar
tin a Combinatului siderurgic 
din Hunedoara au*cîșt:gat o 
experiența bogată in acțiunea de 
sporire a indicelui de utilizare 
a cuptoarelor. Mai buna folo
sire a agregatelor i-a ajutat să 
realizeze de la începutul anului 
și pina aciwn, peste plan, 18.100 
tone de oțel.

Datorită imb.rgățirii Cunoștin
țelor t-'hnice ale oțelarilor și 
aplicării unor inovații și rațio
nalizări. oțelarii din echipele 
prim-topi tori lor Mihai Brinzei, 
.Axe.te Marian și Teodor Cara- 
manlîs, care deservesc cuptorul 
II de 185 de tone, au pornît 
inițiativa de a realiza zi.nx 
în medie pe fiecare m.p. vatră 
de cuptor și zi calendaristică 
6)0 kg. oțet peste indicele pla
nificat.

în consfătuirea care a avut 
loc cu acest prilej, dțeiar.'i de 
la cuptorul II, analizmd pO'.- 
bilitațile existente și rezervele 
care p>t fi puse în valoare pen
tru extinderea acestei inițiative, 
au făcut numeroase propuneri. 
Ei au_ hotărît, printre altele, 
să asigure o mai bună :::re
ținere a vetrei cuptorului, fapt 
care va asigura o funcționare 
ritmică, va reduce durata de 
ajustare a cuptorului și de re
parație la cald.

(Agerpres)

Marți dimineața ou avut loc Ic Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine convorbiri oficiale intre președintele 
Indoneziei, dr. Sukamo, și conducătorii de stat romini.

Din partea Republicii Populare Romine la convorbiri au luat 
parte Ion Gheorghe Maurer, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Chhru Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, membru ol Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, primsecretor al GC, al P.MJL, Avram Bunaciu, mi-

nistrul Afacerilor Externe, llie Murgulescu, ministrul Invățămintu- 
iui și Culturii, Pavel Silard, ministrul R. P. Romine la Djakarta.

Din partea Republicii Indonezia la convorbiri au luat parte dr. 
Sukamo, președintele Republicii, dr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe, Adam Malik, ambasador cu misiune specialâ, 
Suharto, ministrul Dezvoltării Industriei Populare, dr. Tamiil, 
rectorul Cabinetului președintelui.

dr. 
di-

Recepția de la Consiliul de Miniștri
Președintele Prezidiului Ma

rii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer și președintele 
Consiliului de Miniștri, Chivu 
Stoica, au oferit marți seara în 
saloanele Consiliului de Mini
ștri o recepție în cinstea preșe
dintelui Republicii Indonezia, 
dr. Sukamo.

La recepție au luat parte dr, 
Subandrio, ministrul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, Adam 
Malik, ambasador cu misiune 
specială, dr. Suharto, ministrul

Populare,Dezvoltării Industriei 
dr, Tamzil, directorul 
lui președintelui.

Au participat tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borili. Nicol ae Ceaușescu, Ale
xandru Drâghici, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, Leonie 
Răutu, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ja
nos Fazekaș, Anton Moisescu, 
Mihail Ralea, Gherasim Popa, 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Națio*.

nale, Avram Bunacîu, ministrul 
Afacerilor Externe, llie Murgu
lescu, ministrul învățământului 
și Culturii, alți membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
și ai guvernului, precum și Pa
tel Silard, ministrul R.P, Ro
mine la Djakarta. Printre invi
tați se aflau conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, ziariști 
romini și străini.

La recepție au luat parte șefi

ai misiunilor diplomatice aere- 
dilați în R.P. Româna, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P. Romine și Repu,* 
blicii Indonezia.

în timpul recepției, Ion Gheor* 
ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
și dr. Sukarno, președintele Re
publicii Indonezia, au rostit toa
sturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială,

(Agerpres) j

tovarășuluiCuvîntarea
Ion Gheorghe Maurer

Țara dv. a început opera da 
construcție economica în condi
țiile grele ale atacurilor și pro
vocărilor pe care colonialiștii 
le-au îndreptat împotriva tînă- 
rului stat indonezian și cărora 
poporul indonezian le-a opus și 
le opune cu succes voința fermă 
de a-și apăra libertatea, de a-și 
consolida independența.

Dragostea de muncă, talen
tele și patriotismul poporului 
dv. de peste 90 de milioane de 
oameni, creator ai unei stră
vechi civilizații, bogatele re
surse naturale ale frumoasei dv. 
patrii ne îndreptățesc convinge
rea în progresul necontenit al 
Indoneziei.

Ați străbătut multe mii de ki
lometri pentru a ajunge în țara 
noastră unde spe-am câ veți pu- 
îea cunoaște unele dintre reali
zările noastre. Aceste re

fost obținute prin n

Domnule președinte»
Dragi prieteni,
Avem deosebita plăcere de * 

saluta astă seară, prezența în 
mijlocul nostru a președintelui 
Republicii Indonezia, dr- Su
karno, care întreprinde o vizită 
de prietenie în țara noastră.

încă din primele ore ale vi
zitei dv. am simțit, odată cu 
bucuria de a vă avea printre 
r.oi, sentimentul puternic de a 
fi întîlnit un prieten apropiat.

Poporul romîn cunoaște și pre
țuiește înaltele dv. merite de 
luptător împotriva colonialismu
lui, pentru pace și prietenie în
tre popoare. El a urmărit cu 
p-oîundă simpatie lupta dirză a 
poporului indonezian pentru cu
cerirea independentei sale de 
stat se bucură din inimă de 
victoria pe care a obținut-o. 
Sub conducerea președintelui 
Sukarno, Indonezia a pășii J* 
arena internaționilă ca un stat 
indenfflflfn* iubitor,^ RTf H 
p'og-rtT Twtarit 9£ ge
nurile nefaste ale celor peste 
trei veacuri de dominație colo
nială. • • (Continuare » per 3-«J
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Tinerii întîmpinâ aniversarea

au

tarea erono-

Cuvîntarea
Indoneziei,

Dragul meu Președinte, 
Excelențele
Doamnelor
Prieteni și

Voastre, 
și domnilor, 
tovarăși,

fost atît de ocupat 
cuvintare. 
text. Evi-

președintelui
dr. Sukarno

Astăzi am 
incit nu am pregătit o 
Așa că voi vorbi fără 
dent, este greu pentru mine să 
vorbesc într-o limbă care nu 
este a mea, deoarece sînt nevoit 
să mă gindesc de două ori ♦). 
Insă, întotdeauna am spus că 
cea mai bună limbă, înțeleasă în 
întreaga lume, este limba inimii. 
Vorbesc din inimă, din inima 
care-mi este plină de recunoștin
ța pîntru cuvintele dv. amabile, 
pentru primirea pe care poporul 
Rominiei ne-a fâcut-o mie și 
prietenilor mei indonezieni. Mă 
lîlu Ln Rominia de numai 30 de 
ore și, după cum am niai spus, 
mâ simt ca și acasă.

Aț: vorbit despre viitorul po<

*) Președintele Sukarno a tor- 
bit în limba engleză.

nașterii lui Lenin

porului Indoneziei. Ați spus ci 
indonezia este bogată, cu multe 
posibilități, astfel că viitorul ei 
inspiră încredere deplină. Insă, 
în convorbirile noastre, dragii 
mei prieteni, v-am spus cite 
greutăți de toate felurile intim- 
pinăm. Noi indonezienii, a spus 
președintele Sukarno, ne aflam 
într-o mare revoluție, o revoluție 
complexă. Revoluția indoneziana 
este complexă deoarece ea este 
naționala, politică, culturală, so
cială.

In continuare, președintele 
Sukarno a arătat că revoluția 
indoneziana este o revoluție na
țională, deoarece unul din obiec
tivele ei este elibera-rea naționa
lă deplină. Ea este, de asemenea 
o revoluție politică, avînd ca o- 
biectiv lichidarea feudalismului 
și instaurarea adevăratei demo
crații. Revoluția indoneziana 
este o revoluție culturală, deoa
rece unul din obiectivele ei este 
să reînvie adevărata cultură in- 
doneziană, care a fost distrusă 
aproape complet în 350 de ani 
de dominație imperialistă. Este 
de asemenea o revoluție socială, 
deoarece unul din obiectivele ei 
este să pună capăt exploatării o- 
mului de către om, exploatării 
imperialiste, să pună capăt siste
mului capitalist, și să instaure
ze un stat socialist 
zia.

Desigur, a spus 
Sukamo, Republica
nu s-a născut sub clar de lună 
ș: în parfumul trandafirilor, A- 
rătînd că revoluția indoneziană 
s-a născut prin mari greutăți, 
dr. Sukamo a amintit că po
porul indonezian a trebuit să

în Indone-

președintele 
Indonezia

Concurs

Frumosul palat al sporturilor 
din Constanța a găzduit intr-unu 
din diminețile trecute numeroși 
elevi din localitate, 
vea să se desfășoare 
șenească a concursului 
cu tema „Viața și opera marelui 
Lenin"*. Deasupra estradei rezer
vate concursului, portretul ma
relui dascăl al proletariatului, 
Lenin, domina sola. Dedesubt— 
îndemnul leninist : ,Jnvâțați, în
văța} i, învățați** sublinia in 
chipul cel mai firesc și mai pro
fund conținutul întrecerii ce 
avea să se desfășoare aici.

De microfon se apropie primii 
doi concurenți: Alexandru Pavel 
și Mihai Seitan de la Școala me
die nr. 12. Ascultă otenți între
barea :

— In ce an s-a născut V. I. 
Lenin ?

Băieții se privesc o clipă, apoi 
Pavel răspunde calm :

— Marele dascăl al omenirii. 
Vladimir llici Lenin s-a născut 
la 22 aprilie 1870 in orașul Sim- 
birsc, numit azi, în amintirea sa, 
Ulianov.

Sala aplaudă. Primele 10 
puncte au fost câștigate. Ceilalți 
concurenți răspund pe rind cu 
aceeași siguranță la întrebările 
puse.

— Cind a fost organizat pri
mul subotnic ?

— Primul subotnic — răspun
de pionierul Dan Macovei de la

Aici •- 
faza ori

elevil or

consacrat cunoașterii vieții 
și operei lui Lenin

Școala medie nr. 2 a fost orga- Pentru Mărim 
mzat la 10 mai 1919 de către trebute eoăc 
muncitorii căii ferate de pe Imu rir-Axă limpede, t 
Moscora — Kazan. Marele Leniu recită riieva stroft 
« luat el însuși parte la sabot- Maiakovski.
aice. Primul subotnic la cere e Toți concurența 
participat Lenin « fost la 1 Mai pregăi.ți ; ei « 
1920, în piața Kremlinstlsu.r , . - murspine amverft

Loncurențu au ajuns ta ultima v f f
serie de întrebări. In fața mi- V: '■
crofonului sint acum reprezen- viața și ertzr tatea 
tanț.i Școlii nr. 11 : Pope Mo- J prelefern
riana fi Voicu Elena, două pio
niere fruntașe la învățături. Pro- ț. ȘEI
fesorul examinator întreabă : aiul
- Puteți si ne recitați o

strofă din poezia ^De vorbi m aetuisu pmt-u i 
torarăfuf Lemn* de Mmakwski? rtunț

La colțul roșu al G. A. C.
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
La colțul roșu >1 gospodăriei 

colective din satul Hârpâșcști. 
raionul Tg Frumos, s-a orga
nizat de curind o expoziție în
chinată aniversării nașterii lui 
V. I. Lenin. Expoziția cuprin
de cărți și tablouri care vorbesc 
despre viața și activitatea lui 
V- I Lenin, marele dascăl al 
omenirii muncitoare. Vizitîrid 
expoziția, colectiviștii — tineri 
și vîrstnici — își îmbogățesc 
cunoștințele despre viața și ope
ra neuitatului llici a cărui în
vățătură nemuritoare le lumi-

r.ează și lor drumul spre belșug 
și fericire.

Comitetul V.T.M.. împreună 
cu colectivul colțului roșu, 
organizează audieri colective 
a emisiunilor de radio închi
nate aniversării a 90 de ani 
de la nașterea lui Lenin, lectu
ra unor fragmente din lucrările 
scrise de tovarăși care l-au cu
noscut pe Lenin etc.

Zilele acestea, la colțul roșu, 
se vor organiza cu tinerii dis
cuții pe marginea unor filme 
care-1 înfățișează pe Lenin în 
ziiele Marelui Octombrie.

Seară închinată 
lui llici

In codrul manifestărilor orga- 
r zcte in intimp’narea aniversă
ri lui Vladimir Mid Lenin, elevii 

medii mixte din orașul 
Curtea de Argeș cu organizat o 
frumoasă secrâ literară închi
nată 'nc-eîu. oase ăl al proîeta- 
riatului. prietenului și sfătuitoru
lui iubit

Peste 
cursurile 
cultat 
„Viața și cpe-o Iui Lenin“, con
ferință care a înfățișat sugestiv 
aspecte din lupta neobosită a 
lui V. I. Lenin închinată feri
cirii oamenilor muncii.

A urmat opoi un bogat pro
gram artistic prezentat de e- 
levi. Corul clasei a Xl-a a in
terpretat un program de cmtece 
revoluționare.

Numeroase aplauze au obți
nut ș« poeziile „Citindu I pe Le
nin" și „El este printre noi“ re
citate de elevele Sevoiu Tatiana 
și Olteanu Silvia. Profesoara 
Vera Bachide a recitat in limba 
rusă un fragment din poemul 
„V. I. Lenin“ de Maiakovski.

Seara închinată aniversării 
nașterii lui V. I. Lenin, s-a înche
iat cu o suită de dansuri romî- 
nești și sovietice interpretate de 
echipa de dansuri a școlii.

al tineretului.
300 de elevi de la 
de zi și serale au as- 
conferința intitulata :

GHEORGHE BACIU 
muncitor

(Continuare în pag. 3-a)

•i comuna Polovracî, raionul 
Novaci sînt peste 400 cititori 

frecvenți ai bibliotecii, ,
■M

Foto : AGERPRES
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De la ,,al ifieu" la „al nostru"
însemnări pe marginea activității organizației de bază U. T. M. din G. A. C. „Gh. Doja“ din comuna Pecineaga, 

raionul Negru Vodă, pentru educarea tinerilor în spirit colectivist

In primul rînd
— munca

Gospodăria agricolă colectivă 
„Gh. Doja“ din comuna Peci
neaga, raionul Negru Vodă e un
deva in platoul Dobrogei. Gos
podăria e mare iar oamenii sînt 
preocupați de întărirea ei con
tinuă. Ca peste tot în Dobro- 
gea s-au petrecut și aici mari 
schimbări în felul de viată al 
oamenilor, în relațiile lor de 
muncă, în mentalitățile și con
știința lor.

Un tineret numeros și har
nic ia parte activă la viata rrouă 
a satului, este preocupat de 
răspunderile ce-i revin.

Organizația de partid a gos* 
podăriei a indicat ca cea mai 
importantă sarcină pentru or

ganizația U.T.M., mobilizarea 
activă a tinerilor la întărirea e- 
conomică a gospodăriei, educa
rea multilaterală a tinerilor pen
tru formarea în conștiința -or 
a unor concepții no; de>?re 
muncă, despre avut, despre ?r e- 
tenie și dragoste, despre re’a- 
tiile cu oamenii, cu societatea.

★

Dumitru Mitran, membru :n 
comitetul organizației U.T M. $ 
secretarul orginiMție de bază 
U.T.M. din brigada a IV-a ne-a 
vorbit pe îndelete despre preo
cupările lor. El cunoaște ~xj*e 
fapte din viața tinerilor și cu
noaște mai ales activitatea or
ganizației U.T.M.

— Pentru noi — spune e? — 
problema cea mai importanta a 
fost antrenarea tinerilor la 
muncă.

Educația în procesul murv- ’, 
în relațiile zilnice ale tine- .* 
cu munca practică este intr-a- 
devăr o chestiune de prima 7- 
Dortanța a vieții organ;? : •: 
U.T.M. din gospodăria colectiva, 
este sarcina de căpetenie oe 
care a încredințat-o organiza
ția de partid organizației U.T.M.

în numeroase adunări gene
rale U.T.M. ne-am ocupa*. de 
problema atitudinii tinerilor Față 
de muncă. Ocazii am avut des
tule. De obicei, discuțiile des
pre munca tinerilor, despre a- 
ju torul pe care trebuie să-l dăm 
noi gospodăriei prin muncă, se 
nășteau atunci cînd se iveau ca
zuri de indisciplină.

Mitran ne-a povestit apoi ur
mătoarele întîmplări :

Tinerii colectiviști lucrau la 
șantierul unei șosele. Trei din
tre purtătorii de atelaj care tre
buiau să transporte piatră, au 
plecat la șantier dar au ajuns 
acolo „afumați** și mult mai tir- 
ziu decît trebuia. Așa incit n-au 
mai putut face decît două trans
porturi. cu unul mai puțin de
cît ceilalți purtători de atelaje. 
Este vorba despre $tefan Za
man, Ion Cojocaru și Nicu R. 
Serban. îndată cazul a devenit 
obiectul unor discuții aprinse :n 
prima adunare generală a or
ganizației U.T.M Firește ca ti
nerii au fost indignați de fapta 
celor trei conductori și aproare 
că fiecare a avut să le spună 
cîte ceva

în procesul verbal al adună
rii citim :

Dănățescu Nfculae : „Desigur, 
este o abatere serioasă Va să 
zică noi, zeci de tineri, ne du
cem la șantier, ne grăbim să 
ajungem acolo cît mai de dimi
neață, ne străduim să facem cît 
mai multă treabă, ne luăm '.a 
întrecere — cine-șj organizează 
mai bine lucrul — și ei se duc și 
beau, și ne lipsesc de trei ate
laje. E un fel de bătaie de 
joc“.

David Lucia: „Nu știu la ce 

E cu ctît moi interesant muzeul arheologic de pe h'ngâ cămi
nul cultural, cînd ai contribuit tu însuți la complectarea lui cu 

piese găsite te săpături.

s-au gîndit atunci tovarășii Za
man, Cojocaru și Șerban da* 
eu aș vrea să le spun la ce tre 
buie să’ se gîndească de-ocurr 
încolo. Noi nu muncim pentru 
alții. Sa tragi chiu'.u’. de la - 
că în gospodăria colectivă in 
seanină să-ți furi singur căclu 
la. Noi, colectiviștii, căutăm s 
muncim cit mai mult și cit rr.a 
bine ca să producem mai mul: 
și să sporească averea noasir: 
comună ca să trăim cu to<i« 
mai bine. $i in afară de asta 
nu e demn pentru un tînâr sa 
fugă de muncă4.

— A fost o lecție foarte bună 
pentru ce» trei chiuiangk ș 
pentru toți tinerii — subliniază 
Dumitru Alitran. După adunarea 
aceea in care utennș;: le-au a- 
ratat celor trei. ca tinerii cdec- 
trviști trebui? să par
imparei lor la muncă e xidi 
ton re de cea ma» mire Enses»- 
nătate. Zaraan. Coxjcaru și Ser
bia au devesn d sc^-sa* ș 
hi’nKi. DisoiUn aeserr des
pre moaca noastră. despre a 
trebuie să face® noi ‘rgrr 
ția UTJl ca să spnjinmE ac 
tnxrr e cete sai jmporume aie 
g^aiăriei.

Mitraa ne-a vorteit xa: de
parte 4esc*e iapt-x că t-ner.: 
cciec2mșt; s-eu auga ax să ob- 
Lna product: aran -a cuirxa 
paru-ahulg-^s.',2g pe >1 de Necla
re ; ne-a vocari despre parări- 
parea rinenkr ia xacrân> ta 
raapa^e. despre dte treber. 
are d te a: *sce zne cn ccgax za
rea încru» pe a.es*a supraide 
și c- exec^area ~xrâr*xr ta 
caațaaia de p~*xa-»a-"a. oe-a 
variat arȘajrr< de 3E_acâ
patnebea pe care ie orja-xxea- 
zâ d axs-r ia canstraepa srrm

£ i tari șerf- te ia afle tre
buri fforspodăresi-

Sa tu aevou: să
întdeg aecesi*a^'e «. mai in- 
seam-u să ijp peorra păstra
rea și creșxeaea cotnane.

iatr-o def rari 
— Tacaiesca Mana și Ghrer- 
ghe Osca — aa raraf 
de »ajd pe i»f La kdromre. 
ce je-a venit Sar. ha» si se ra»
treacâ la viteza ea cântrie. 
$i-au pornit-o peste
timp. S-a inUBpiat ce era nor
mai sa se nnimp> cârâita 
s-au stricat, can an fost tenor* 
că de sudoare-

In altă zi, azol tread. Faza 
Teodor, meflnsti. a fost obser 
vată de : ner.i d’B bngaza ci 
prașea de airitcalâ, dadea 
..negru peste verde", se grabei 
să realizeze mai zmtu pro- 
cer.ie.

Stan T Șerban. a awt an a* 
te;aj ia primire, dar na-1 au- 
are- Nu Fa ng' ba*ea ca u 
a încărcat intr-o ri oari rauit 
decît trebnie și s-a rapt cftrata. 
$i coleetiviștii Faa loot attajai.

Toate acts*ea și alxde hotă 
dovedesc că cri care aa sarfr- 
șit asemenea fapte as o pare-e 
ciudată despre anrmi obștesc

— Cum adică Fas spns
*: : :e . ’ : "<* :: t;
Fanei. Tu nu vezi altceva derit 
să fad ct uiai multe rte-oan* 
că ? Nu te g- nderC- că z-a-rz_z- 
ti nu e altceva lecit o parte 
din ce dobindim cu topi ? Dacă 
obținem mai suită raco ti. creș
te și valoarea z:’e--.-:a Dar 
n-o să obținem mai mcFti -e- 
coită dacă lucrăm cum a. jacrai 
tu

— E rușinos! i-au spus —-
— Nu știi să vezi decît pi-.â 

la virful nasului !‘au complectat 
alții-

Celor cu întrecerea de viteză 
și lui Stan Serban, ce! cu ale-

hi 20 oe 5-gu4 treoj^e să fie geta. Tinerii muncesc a lături de toți coleativiftH, zi de zi.

tejal ftrio*. riaeizi ie rx
• noștriș: jbc idravini

— Anta! cotau» e 
te-ac jcjs et Es> naîa. -m- 
*ra. rateor ar.ert:v.«titar A- 

ăsta ’sseassâ utsl 
ziw vm. Gn an iațekgeb asta?

1 kșta pe **a»e dHe 
si sroreasa anrii acesu ct> 
sas pe baza cinna se obric 
»te vmtarite și vri vi bateți 
10c ie el I

— €â jta£L — povestește MF 
traz — să puzen :n a-
«etoenea caruri au numai ca 
să-i :z4reptata pe cri care as 
g^eșri. ci, SLî- «le*, ca să inve- 
*e țc^i <z cea ce ae ețuz acaiot 
Verâae sa «ieclrra!
sjre ai *~ ’arbar, s*-» coșmrz. 
s»*I tecst arictet m 
veșce r-^e ar ri ia 2» tec ari 
'zAtc sara te zzm-aagr ca'Jt 
re raa» au «e or fe- 
rrira rzzăe pe ore te sa 
a»a oe cetecriv.

JKrxai ocobob e wu pesn 
rf.

La asta s-aa pac: oaert a- 
•xaâ cM ia «zasarea teaena 
a ooteczrvzșîjxx az sciZtx jc:- 
?«Derta orraxzaLe fte axzte 
șâ a oairers răcorinet ce a 
atoea zexra ftaada' ce baxa ae 

-ga arocmo ta vnar-ea

«tarirtzl 2“«e osuercve b
as erocex ie 5 te «ta ta te- 
talai arotasetee

A —bit a assaam acera 
O Z2z?.a matte XTEie > Lsoa 
DaxztMcz Ea a cariesa îa- 
rat și ae rife 5^ »a te-
'x^eazâ o aoc ct na rari: 
pesra î»c* oe saxa rseaxxâ 
că wo-esL. paserea ecsocdcă

Relații noi —
oa eni noi• «

61: .‘Se Mtrf «A'Bjrl! ■
Un ns de Sreța.-. 

Pnvețte sas pe boite
cu iua-j de :-«F»T 

Se siU U doi I jm
> p*rci 3e-e nmbtt..-

Ea: .I« spuoe^a^ an h icern 
de ce au mî-ii .en:t ?“ 

9 : .Iubite, nai ca mine
să ritic.n: prin iuncă".

Ea: .Iii »rde si-ț pierz: vreme: 
a-ai nici o ri muncii* 

3: J>r. siele^i iac șsir.e.
Ia poarta Joc să-Ji câne * 

Ea: ,6îrd u-ai zki o zi-muscă, 
ce bag: m pie, viat? 

Xpjcz-ie de treabă,
nu sta ca ua beteag! 

Mod ri de x la lucra
vei h mereu acrir 

Aiuncea da, fii sigur,
nu voi avea motev 

^a să-ți mai fac reproșuri,
cu toate că mi-ești drag*4.

Sceneta aceaota te versuri i*a 
adresat-o brigada artistkâ de 
agitație utemistului Vasile Bu- 
zincu. Băiat leneș și înfumurat, 
Buzincu avea impresia că prie
tenia. dragostea se cfșhgă prin 
faptul că ești om „descurcăreț-, 
că știi te sustragi sistematic 
de la muncă, că dai dovezi de 
bravură ieftină. Utemiștii, tova
rășii lui de brigadă, i-au arătat 
în repetate rînduri că aceste 
sentimente se întemeiază acum 
pe alte principii, noi, sănătoase. 
Iubești un om, îl prețuiești, li 
ești prieten pentru calitățile Iui 
morale, pentru hărnicia lui. pen
tru pasiunea cu care luptă pen
tru interesele obștești.

Tinerii sînt apreciați acum 
după felul cum muncesc, după 
calitățile lor morale Nițt în re
lațiile de dragoste sau prietenie 
nu-i este indiferent nimănui 
dacă acela sau aceea pe care o 
iubești este un fruntaș In mun

a gospodărie, posibilitatea spo
riri: pe viitor a veniturilor gos- 
podăne. și a veniturilor per
sonale ale colectiviștilor.

Fără îndoiala, au dovedi! de 
nenumărate ori tinerii colectiviști 
auiaâifli ferme. înaintate fa|ă 
de muncă, iată de g^strarea ș: 
dezvoltarea avntu'.u e X- 
dovedit-o prin poziția fată de 
cei care nu au înțeles acest lu
cra și au dovedît-o mai aies ia 
manca ior sirguinaoasa de fie
care a -

Iată însă că Stan T. Serban 
a făcut a»*zt trecui cu 100 d* 
riîe-csioca ana: 4eci: ce»*
lafei tmer. iria ca se. xj: ftra 
'.aepM de ca hzgad e-
zx să se ăe .ariszrl za
anara tat:z r zeaa.

fr șr^swîTa etazCSe trari- 
jrr âx ser-mi aRUdk-XL 
ara ra nxzz^-a sb rata os awo

*“g*r za’> L* TM. te asrzre'ea
hKrocx vcgr« acxffir- z-ac se 
rase .nnr.' ?

Toc lex ăe aur: ante; xafcw 
tacacz ar i jcs; b atunca r»zz* 
a nr Geoerarir^ă es-
penex^a ce«r oe x^reaza 
iste, azrbză ri3C*e ceea ce-i 
ăeser icză pe e sa 1 ureze așa. 

nare « zwiter ar 
b avz£ «ui*, de rar«țar

Jfefe ara ar b trabrat să 
»e «cape orgartrara U.T-M ă< 
>zrxjrea iiac ^?z; a iztreg o 
zjfecrv amr-.ia o ăa^.îFr, 
nta'rwp* eșiratrr.jx, peo- 
T*x *7-xarea «aoc oor ^ăsMuri 
rar ie «a zner Sczr. pentru 
a«ca E£'j~a'i.e raî ac care 
sta. .1 zeez<-a orgaruzaț^i.

că. wie sătefti. sau un om 
ie zirzK. an codaș, un leneș și 
fcifiâxzirat-

Organteăția te baz& U.T31. 
ta gMpâtaU eoiec -ă „G.-.tor- 
gbe Do;2'. condusa și îndrumată 
de ergatezația de partid, și-a in* 
jcnz priTt'e r^roc^pteiie « de 
bază educarea Tinerilor colectî- 
nștj ir. sperrad noitor concepții, 1 

despre prietenie,'! ara- 
gosîe. familie- Ei nu-i este indi- 
ierent dacă un unar își respectă 
sau nu părinții, frații, dacă au 
comportări corecte în relațiile 
de familie. Comportările ne
sănătoase aie unor tineri — ca
ruri izolate, de altfel, — sînt 
urmărite și viu discutate de că
ite utemișb*

Utemistid Qtieorghe Duicâ se 
purta urit cu mama lui, n-p as
culta, îi vorbea necuviincios, era 
aedisciplinat. Banii pe care-i 
primea pentru munca prestată în 
cadrul gospodăriei colective îi ri
sipea pe băutură. Intr-un timp 
l-a atras spre asemenea îndelet
niciri și pe Marin Țicuiescu. A- 
cesta, înțelegînd greșit priete
nia nu i-a atras atenția lui Dui- 
ca asupra crăpastiei spre care se 
prăvălea, ae teamă să rrti-1 supe
re și n-a spus nimic nici organi
zației de bază U.T.M. Utemiștii 
au cunoscut însă comportările 
lor urîte, i-au sfătuit să pără
sească apucăturile acestea nesă
nătoase. Lucrurile nu s-au oprit 
însă aici. La propunerea mai 
multor utemiști a fost convocată 
o adunare generală U.T.M. în 
care s-a discutat foarte serios 
despre abaterile celor doi. Băie
ții, fetele i-au criticat cu asprime 
le-au arătat că ceea Ce au făcu* 
ei este incompatibil cu calitatea 
de utemist, că unui tî-năr colec
tivist trebuie sâ-i fie caracteris
tice pasiunea în muncă, setea 
dg cultură, de știință, că el tre
buie să-și respecte părinții, să—i 
re&pecte pe vîrstnici și să învețe 

de « aceștia. Lui Marin Ticul».
-au arătat că ceea- ce a făcut 

eL cocoloșind și fâdndu-se par- 
as La comportările urîte ale lui 
Du*că. nu se numește prietenie, 
pentru că adevărata prietenie o 
Gc* edești atunci cînd nu-ți lași 

să greșească, cînd îl 
i’jri. rind ii faci să înțeleagă 

£ 2 po'zit pe căi greșite.
^Recent, fratele lui Duică a

Știința 
și cultura — 
o necesitate

Iaginerui agronom Șes Petre, 
•eeretami organizației de par
tid. nu se mai miră cînd mer- 
gind grăbit spre casă, după o 
z: de alergătura obositoare, e 
oprit tocmai in poartă, să zi
cem de către Nicolae Țucăr.

— Tovarășe inginer, spune-mi 
și mie de ce e mai grozav de
cît aite soiuri porumbul ăsta 
hibrid ?

— De ce ? întreabă și «gine
rii proptmdu-se caian de gard 
și oregâtindu-se centru o ..lec
ție'' care s-ar putea să nu fie 
ăe loc scurtă. Uite de ce...

Ce reflectă asta ? O sete 
nestinsă pentru cunoștințe, pen
tru știința agricolă — această 
apă vie, binefăcătoare a pămtn- 
tului — dorința apr.nsă de a o 
cunoaște și folosi. In comună 
există, firești, un cerc agroteh
nic (la care «rganizația U T-M. 
a mobhirat prea puțini tineri, 
din păcate). Aid se predă teoria 
științei agricole. Deosebit de in
teresant este ceea ce urmează 
tnsă după aceasta, adică cer
cetarea „pe vin”, practică. An 
fost organirate loturi semincere, 
demonstrative și experimentale. 
Acestea nu sînt izolate, undeva, 
pe o parcelă senarată. d la ca
pătul tarlalei cnltnrii respective 
Cercetările acestea își propun 
obiective precise legate de lerti- 
lizarea solului gospodăriei, ve
rificării diverselor soiuri. Istă, 
de pildă dteva din temele cer
cetărilor întreprinse: influența 
gunoiului de grajd pe o perioa 
dă de cinci ani, economicitatea 
culturilor intercalate, numărul 
optim de prașile ia Hoacea-soa- 
relui etc.

Cercetările se iac simultan la 
toate brigăzile- Organizațiile de 
bază U.T.M. pe brigăzi se inte
resează cu grijă de munca tine
rilor pe loturile experimentale, 
de rezultatele care se obțin și 
care sînt apoi evidențiate și 
popularizate în adunările gene
rale U.T.M.

In curînd. în gospodărie va 
lua ființă „Casa inginerului a- 
gronom". Aceasta va fi o mică 
facultate de agronomie în care 
se vor preda sistematizat, pe o 
perioadă mai îndelungată, cu
noștințe de bază privind lucra 
rea pămîntului, îngrijirea cultu
rilor și creșterea animalelor. A 
ceasta nouă „instituție" a co
lectivei se va bucura de o În
zestrare materială deosebită, se 

fost primit ta U.T.M. Tnd-nte de 
aceasta însă, tatr-o discuție pe 
care au avut-o amîndoi despre 
îndatoririle unui utemist, cel mai 
mare i-a spus fratelui său:

— Știi ce în-seamnă să fii 
utemist? Eu n-am prețuit o vre
me titlul ăsta și acum îmi pare 
rău. Să nu ca*zi în greșeala mea 
pentru că toți utemiștii or să 
te critice și, in primul rînd, eu.

vor putea preda lecții la un ni
vel mai accesibil, mai explicite, 
se vor face cercetări de mare fo
los pentru gospodărie. Rămine 
ca organizațiile de bază U T.M 
de aici să mobilizeze întregul 
tineret la activitatea „Casei", 
sâ-i stimuleze mai mult dra
gostea pentru știința agricolă, 
să folosească din plin toate a- 
ceste largi posibilități care li se 
pun la dispoziție de către con
ducerea gospodăriei și organi
zația de partid.

*

Viața nouă pe care o trăiește, 
noile lui relații de muncă, ce
rințele noi ale societății — io 
tul ti cer ttnărului colectivist să 
se formeze ca un om iubitor al 
culturii, cu un orizont larg, cu 
ferestrele mintii deschise me
reu spre ceea ce poate îmbogăți 
viata lui spirituală. Și oamenii 
aceștia, care n-au cunoscut îna
inte nici măcar o fărîmă de

Să privești în viitor!
Gospodăria colectivă are mari 

perspective de dezvoltare. In 
viitor se prevăd să se obțină 
producții mari in toate ramu
rile gospodăriei și să se dez
volte mult ramurile rentabile, a 
ducătoare de mari venituri, să 
crească numărul și productivi
tatea animalelor proprietate ob
ștească. In următorii doi-trei ani 
producția de griu va ajunge la 
cel puțin 2000 kg. la hectar (cu 
900 kilograme mai mult decît 
media din ultimii trei ani), la 
porumb se vor obține cel pu
țin 3000 kg. boabe la hectar, la 
floarea-soarelu! 1600 kg. etc, 
Xumăru! vacilor de lapte va 
spori cu peste 100 de capete, 
aiungind la 450. al oilor (numai 
cu Hnă fină și setnifină) cu 
1000 capete, ajungind la 4.000. 
al porcilor cu peste 500 capete 
(în afară de livrările anuale), 
iar al păsărilor Ia peste 20.000. 
Producția de lapte pe cap de 
vacă furajată va spori cu pesta 
500 litri anual

Pentru asigurarea acestei 
creșteri cantitative ți calitative 
a producțiilor tn gospodăria co
lectivă. pentru dezvoltarea ra
țională a șeptelului proprietate 
obștească trebuie introduse în 
practica zilnică a colectiviștilor 
metode agrotehnice și zootehni 
ce noi. Nivelul de cunoștințe al 
colectiviștilor trebuie să fie, 

cultură, de artă sau literatură, 
care erau analfabeți și se în- 
spăimîniau în fața semnelor fă
cute pe hîrtie cu penița ca de 
o minune, sorb acum cu o ade
vărată patimă această comoară 
neprețuită a artei și culturii.

în comună există o biblio- 
țeca cu 3.000 de volume și cu 
775 de cititori, adică aproxima
tiv trei sferturi din, populația 
satului. Ceea ce este însă deo
sebit de important în mun
ca de răspîndire a cărții sînt 
cercurile de citit Aici trea
ba se face întotdeauna cu 
seriozitate și temeinicie. In Pe
cineaga, miercuri e ziua cultu
rii. Marți seara, la sediul comi
tetului de partid se string toți 
responsabilii cercuridor și se sta
bilește tema discuției de a doua 
zi, se dă materialul necesar. 
Am mers la întîmplare la 
unul dintre cercuri, acela 
condus de profesoara Elena Maf- 
tei și care își desfășoară acti
vitatea în casa colectivistului 
Dumitru Țicuiescu. Am extras 
din caietul de însemnări al cer
cului următoarele: ,,30 martie. 
Ga informare politică (în fie
care cerc, la început, are loc o 
informare politică — n.n.) am 
vorbit despre vizita în Franța 
a tov. Hrușci-ov și răsunetul in
ternațional al acestei vizite. S-a 
discutat apoi despre schițele lui 
Suto Andras, care vorbesc des
pre munca și viața colectiviști- 
Ior“-

9e sarcini au organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodărie din 
partea organizației de partid în 
această privință ? Mobilizarea 
tinerilor la ședințele cercurilor, 
recomandarea celor mai buni 
utemiști pentru a conduce cercu
rile, controlează dacă tinerii se 
pregătesc pentru cerc, dacă ci
tesc lucrările recomandate, dacă 
participă activ la discuții etc.

La căminul cultural se des- 
fășoară de asemenea o activi
tate deosebit de bogată. Există 
aici un cerc de cultură generală 
eu trei „secții": „Să ne cunoaș
tem -egiunea". „Educația sani
tară' și „Sfaturi pentru gospo
dine" La cercul „Să ne cu
noaștem regiunea" participă 30 
de tineri. Ei capătă aid cunoș
tințe despre bogățiHe și dezvol- 

Trebuie să cîștigăm meciul cu cei din Vinătoru. E vorbo și de 
onocrea gospodăriei I

deci, corespunzător noilor ce
rințe.

In legătură ou această latură 
a muncii, organizația de partid 
a cerut organizației de bază 
U.T.M, să determine In rindul 
tinerilor colectiviști o mișcare 
largă pentru însușirea metode
lor înaintate de lucrare a pă
mîntului, a științei agricole. Prin 
crearea „Casei inginerului a- 
gronom" se vor oferi posibilități 
largi tineretului pentru ridica
rea nivelului său științific. Or
ganizația U.T.M. trebuie să pri
vească tn viitor tn privința a- 
ceasta. Nivelul de cunoștințe 
al tinerilor va trebu să fie pe 
măsuri cerințelor viitoare. Toc
mai de aceea organizata U.T.M. 
trebuie să-și uropună nu numai 
antrenarea tinerilor la activi
tatea „Casei inginerului agro
nom" și la cursurile agrozooteh
nice, ci și ropularizi.-ea in rtn- 
dul tor a cărții de știință agri
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tarea industrială a regiur 
etc. S-au ținut pînă acu: 
16 lecții. Acestea au 1( 
în fața hărții, iar la une 
lecții, cum ar fi despre Năv 
dări sau Medgidia, au vorbit oi 
meni oare au cunoscut aces 
localități. Utemistul Gheorgl 
Zaharia, unul dintre cei m 
pasionat' membri ai cercului, 
propus să se organizeze vizir 
pe la localitățile mai importau 
din regiune — și propunere 
lui e pe cale de a se înfăptu

La căminul cultural se țin c 
regularitate conferințe pe ten 
de politică internă și intern; 
țională, agricultură, știini 
popularizată etc.

Prin grija organizației ( 
partid, la căminul cultural 
fost organizată o expoziție pe 
manentă despre evoluția om’ 
lui. Ea a stîrnit interesul tuti 
ror colectiviștilor, a devenit 1 
mijloc interesant pentru form 
rea unei concepții materialist 
științifice despre lume a colecl 
viștilor. Organizația U.T.M. s 
îngrijit ca toți tinerii să via 
teze această expoziție, tineri ii 
telectuali — oare îndeplinea 
funcția de ghizi ai expoziției - 
le-au explicat pe larg adevăr 
despre evoluția omului, comb 
tînd teoriile mistice antiștiinț 
fice.

Brigada artistică de agrtaț 
se bucură de un bun renume i 
rîndul colectiviștilor. Iată t 
teva din temele programele 
sale, alcătuite sub îndrt 
marea cornitetuikiî de partid 
popularizarea fruntașilor, a m< 
todelor de muncă a unor echip 
sau brigăzi care au obținut r< 
colte bogate, criticarea codaș 
lor, importanța dezvoltării sec 
torului zootehnic și a cultur 
porumbului furajer — și toal 
acestea prin scenete, prin dit 
loguri, ghicitori, atractiv, vit 
convingător.

Organizația EI.T.M. a atra 
permanent pe cei mai but 
tineri la alcătuirea textelor bri 
găzii artistice de agitație. E ui 
fel de colectiv de creație. Mulj 
tineri vin ei singuri și adu 
date noi, proaspete, pentru pro 
gram, cerind să fie criticată, i 
neregulă, o atitudine condam 
nabilă a unui alt tlnăr etc., de 
venind adevărați corespondent 
voluntari ai brigăzii.

colă, să dezvolte li ei pasiu
nea de a cunoaște mii mult, de 
a aplica in practică cele învă
țate.

In prezent, crea puțijii tineri 
colectiviști umiează ^ursuril» 
școlilor medii Anul acesta n-a 
fost recomandat nici unul oa să 
urmeze cursurile de pregătire. 
Organizația U.T.M. trebuie să 
se gîndească că o cerință care 
se pune in fața tînărului colec
tivist acum și în viitor este de 
a fi un om cu o bună pregătire, 
multilaterală, cunoscător al 
științei agricole, oult.

Ritmul de dezvoltare al gos
podăriei, necesitățile, viața cere 
organizației U.T.M. să privească 
mereu în viitor, să-și stabileas
că asemenea obiective și măsuri 
care să ducă la creșterea nive
lului de cunoștințe politice, 
științifice și culturale al tuturor 
tinerilor colectiviști, să crească 
din ei oameni de nădejde.



Chemare
la întrecere socialistă în cinstea 

celui de al III-lea Congres al P.M.R. 
către muncitorii, maiștrii, tehnicienii 
și inginerii din toate întreprinderile

(Urmare din pag. l-a)

— realizarea a 60 noi modele de încălțăminte:
— 3.200.000 lei beneficii.

10. Schela de extracție 
Tîrgoviște

— 3.300.000 lei economii la prețul de cost 
prin redimensionarea a 15 motoare electrice, 
reducind astfel puterea instalată cu 150 kW/zi, 
montarea unei baterii de condensatori pentru îm- 
bunătățirea factorului de putere, reducerea con
sumului de abur cu 10 la sută etc.

sută în abataj și a consumului de rășinoase cu 
1,7 la sută, a consumului de energie cu 0,7 kWh. 
Pe tonă și alte măsuri;

—- îmbunătățirea calității cărbunilor bruți prin 
reducerea procentajului de cenușă cu 4 la sută.

11. Uzina „1 Mai“ Fernezlu, 
Baia Mare

15. Atelierele C. F. R.
„16 FebruarieM-CluJ

— 1.012.000 lei economii la prețul de cost prin 
reducerea consumului de metal normat cu 12.000 
kg. fontă, 24.000 kg. oțel, 60.000 kg. profite, 
30.000 kg. bandaje de locomotive, 30.000 kg. 
bronz și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor la turnătoria de fontă 
eu 20 la sută față de procentul admis;

— 400.000 lei beneficii.

Vizita președintelui Sukarno

— 4.000.000 iei economii la prețul de cost 
prin îmbunătățirea indicilor de utilizare cu:

— 20 la sută la mesele de aglomerare
— 2,5 la sută la cuptoarele de topire
— 40 la sută la convertizoare;
— creșterea randamentelor de extracție cu 1 la 

sută, reducerea consumului de cocs la topire cu 
5 la sută și a materialelor oxidante la rafinărie 
cu 10 la sută, creșterea procentajului 
cipar€ al produselor miniere în șarje 
sută etc. :

— realizarea planului anual de 
globală cu 15 zile înainte de termen.

de parti
al 15 la

producție

16. întreprinderile pentru 
Industria Bumbacului-București

— 1.000.000 lei economii la prețul d« cost 
prin : economisirea a 16.000 kg. fire, creșterea 
indicelui de utilizare cu 11 knr'1000 fuse oră la 
filatura de bumbac și cu 50 bătăi de război pe 
oră la țesătorie;

— îmbunătățirea calității produselor prin re
ducerea cu 1 la sută a cupoanelor;

— 507.000 tei beneficii.

I

12. Termocentrala-Paroșeni
— 1.700.000 lei economii la prețul de cost prin 

reducerea consumului specilic de combustibil, a 
consumului propriu tehnologic, scurtarea duratei 
de reparații a agregatelor energetice, reducerea 
pierderilor în rețelele de transport și distribuție 
a energiei electrice ;

— 1.700.000 lei beneficii.

13. Trustul de construcții or. 3 
Orașul Stalin

— 1.500.000 lei economii la prețul de cost prin 
reducerea consumurilor de cherestea cu 3 la șuti 
lăți de plan, mărirea procentului de beton pre
fabricat pînă la 25 la sută, folosirea schelelor de 
inventar în proporție de 70 la sută $i a cofra- 
jelor alunecătoare la silozuri;

— darea în funcțiune înainte de termen a ur. 
mătoarelor obiective:

— a) cu 30 zile Filatura „Firul Roșu" — Tfl- 
maciu

— b) cu 60 zile linia de garaj de la Fabrica 
de cărămidă „7 Noiembrie“-Sighișoara.

— c) cu 60 zile hala principală de montaj și 
hala de croit de la Fabrica de mobilă „Măgura 
Bodlei"

— d) cu 30 zile depozitul de cherestea, hala 
de placaj și cantina de la Complexul de indu
strializare a lemnului — Blaj;

— 1.000.000 lei beneficii.

14. Exploatarea minieră-Lupenl
— t.300.000 lei economii lă prețul de cost prin 

neducerea consumului de lemn de mină cu 2 la

17. Uzinele chimice Victoria- 
Florești, regiunea Ploești

— 1.000.600 lei economii la prețul de cost prin 
reducerea consumurilor specifice. îmbunătățirea 
calității produselor și lărgirea sortimentelor.

18. Fabrica de mobilă 
„23 August“-Tg. Mureș

— 335.000 lei economii la prețul de cost;
— mobilă In valoare de 3.445.000 lei;
— fabricarea a 12 noi tipuri de mobilă;
— 908.200 lei beneficii.

19. întreprinderea forestieră 
„Sovata *-Regiunea Autonomă 

Maghiară
— 200.000 lei economii la prețul de cost prin 

creșterea indicelui de valorificare a masei lem
noase de la 62.9 ia sută la 63,4 la sută, econo, 
misind In acest fel 8.300 mc. lemn de lucru din 
care 500 mc. cherestea, prin valorilicarea buturi
lor și crăcilor dind in circuitul economic 6.130 
mc. material lemnos;

— 406.000 lei beneficii;
— realizarea planului anual de producție 5n 

11 luni.
Prin realizarea ritmică a planului de producție, 

prin descoperirea și valorificarea rezervelor din 
întreprinderi, generalizarea experienței fruntașilor 
in producție vom da patriei produse de bună ca
litate, cu cheltuieli cit mai mici, contribuind ast
fel la ridicarea permanentă a nivelului de trai, 
material și cultural al poporului nostru, la obți
nerea de noi victorii în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

0 întîlnire
Casa de cultură a studenților 

„Grigore Preoteasa" din Capi
tală a cunoscut ieri seară o ani
mație deosebită. Grupuri, gru
puri de studenți, unii cu mapele 
la subțioară venind direct de la 
cursuri, se îndreptau spre sala 
de festivități. Dar chiar de la 
intrare o inscripție albă pe pin- 
za albastră a steagului solidari
tății internaționale a tineretului 
în lupta pentru pace anunța in
tr-un fel evenimentul : 
venidos „Bine ați
oaspeți din țările Americii La
tine. Comitetul U.T.M. pe cen
trul universitar București și 
Consiliul U.A.S. din Capitală a 
organizat o întâlnire între stu
denții din București și reprezen
tanți ai organizațiilor studențești

„Bien 
venit"

La cinematograful

Max m Gorki
premiera nouțul 

film sovietic

jP paoductie a sruptoumr

cu
Otar Kobaridze 

Asmat Kandaurașvili
Țițino Țițișvili 
Miho Borașvili 

Nani Gikvinadze

Scenariul: R. Djaparidze
R. Abuladze

Regia: T. Abuladze
Imaginea: L Paatașvili
Muzica: A. Koreselidze

In completarea programului 
„TREI DANSURI INDONE
ZIENE» o producție a stu
diourilor DIFTA din Djakarta

prietenească
din America Latină, care ne vi
zitează țara La invitația Comite 
tului Executiv al U^A.S.R.

Tov. Ghiță Floreu, președin
tele Consiliului U.A.S. din 
București a făcut prezentă
rile. Joaquim Olinto Meirelles 
este vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Brazilia (U.N.E.B.), Ismerio 
Vivas — membru ai conduce
rii Federației Studenților Uni
versitari din Cuba (F.E.Uj și 
Mario Pinto —i secretar general 
al Federației Studenților Univer
sitari din Honduras. Vorbitorul 
a salutat pe oaspeți din partea 
studenților Capitalei, a tineretu
lui țării noastre. El a subliniat 
dorința de pace și prietenie a 
tinerei generații din țara noa
stră, lupta sa neobosită pentru 
făurirea unui viitor fericii. Sco
pul acestei întâlniri — a arătat 
vorbitorul — este cunoașterea 
reciprocă și strîngerea legături
lor de prietenie cu tineretul din 
țările Americii Latine^ a solida
rității tinerei generații a lumii 
în lupta pentru pace.

Apoi au luat pe rind cuvin
tul cei trei oaspeți. Cuvintele 
lor înflăcărate au adus un me
saj prietenesc de pe meleaguri 
îndepărtate din partea studen- 
țimii braziliene, care luptă îm
potriva comercializării învăță- 
mintului, pentru ca muncitorii și 
țăranii să se poată bucura de 
lumina cărții ; din partea tine
rilor din Honduras, care vor 
să învețe în condiții omenești, 
să nu fie nevoiți să presteze 
munci care n-au nimic de-aface 
cu specialitatea pentru care se 
pregătesc. Li s-a transmis stu
denților bucureșteni un cald 
mesaj de prietenie și solidaritate 
al Cubei revoluționare, care i a 
izgonit pe colonialiști, al cărei 
popor curajos se apără cu ab
negație de încercările imperia
liștilor americani de a reîntoarce 
țara la uritele vremi ale domi
nației străine. Oaspeții au de
clarat că sînt entuziasmați de 
cele ce au văzut în țara noa
stră și au mulțumit călduros 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și Uniunii Asociațiilor Studen
ților din Romînia pentru prile
jul pe 
această 
tru ei.

„Paz 
cuvinte 
s-au învățat repede de către cei 
prezenți la întîlnire, așa cum 
oaspeții s-au alăturat vocilor vi
guroase care scandau „Pace și 
prietenie**. Este lozinca univer
sală care unește inimile tinere, 
chiar ând le desparte mii și 
mii de kilometri.

La intrarea in regiunea Ploești.

Cuvîntarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

La Ga sa ziariștilor din Bucu
rești a avut loc luni seara o 
întîlnire prietenească a grupului 
de ziariști care însoțește pe 
președintele Sukarno în vizita 
sa în R.P. Rorr.ină cu ziariști 
roimni de la ziare centrale, A- 
genț’a Romînâ de Presă și 
dioteleviziune.

Ra-

Ti-
Con

★

Filiala regională S.R.S.C. 
mișoara a organizat marți o 
ferință cu prilejul vizitei în țara
noastră a președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Sukamo. Prof, 
unit. Gheorghe Silaș, prorector 
al Institutului politehnic din Ti
mișoara a conferențiat 
Republica Indonezia.

★

La Muzeul de artă al R. P. 
Romîne au fost expuse piese de 
artă indoneziana. într-o vitrină 
amenajată în secția de artă o- 
rientală a muzeului pot fi vă
zute mai multe sculpturi reali
zate în secolul al XX-lea, ma
joritatea dintre ele cu subiecte 
specifice vechii arte indoneziene. 
Unele dintre aceste piese, 
erate în lemn de santal sau 
os, reprezintă dansatoare 
costumele lor tradiționale, < 
puri de femei sau zeități 
mitologia indoneziană.

(Agerpres)

despre

Iu- 
i în 

în 
chi- 
din

(Urmare din pag. l-a) 

mieî, culturii și în ridicarea n*. 
velului său de trai..

Dv., domnule președinte, ve- 
niți dintr-o parte a lumii unde 
așa cum spuneați la deschide
rea conferinței de la Bandung, 
s-ă abătut uraganul deșteptării 
și renașterii naționale a popoa
relor.

Pe noi ne bucură faptul că 
în cei cinci ani oare s-au scurs 
de la această istorică conferin
ță, numeroase popoare aflate 
pînă de curind sub jugul colo
nialismului și-au cucerit inde
pendența. Nu este departe ziua 
cînd putredul sistem colonial va 
fi înlăturat cu desăvîrșire de pe 
tot globul pămîntesc.

Destinderea survenită în ul
tima vreme în relațiile interna
ționale este rodul creșterii fără 
precedent a forțelor păcii, al 

Sukarno 
in regiunea Ploești

Vizita președintelui

Marți, președintele Sukarno a 
făcut o scurtă vizită pe Valea 
Prahovei.

Împreună cu președintele Su
karno și persoanele oficiale in
doneziene care-l însoțesc în viri
la în țara noastră au plecat ta 
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Avram Buna- 
ciu, ministrul Afacerilor Externe, 
llie Murgulescu, ministrul lnvâ- 
țămintului și Culturii, Pavel Si- 
lard, ministrul R. P. Romine La 
Djakarta, Dionisie Ionesctr. șeful 
Ceremonialului de Stat și gene
ral maior Dumitru Constan- 
tinescu.

Pe drum în localitățile de pe 
șoseaua București-Ploești nu
meroși cetățeni au salutat cor
dial pe conducătorul Republicii 
Indonezia.

La intrarea în regiunea Plo
ești, numeroși locuitori din acest 
important centru industrial al 
țării au făcut oaspetelui a 
călduroasă primire.

La hotarul dintre regiunea 
București și Ploești se afla un 
portal împodobit cu steagurile 
celor două țari prietene — Ro
mînia și Indonezia — care înca
drau portretele președintelui In
doneziei Sukarno, președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, și președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, Chivu Stoica. Pe

o pancartă in limbile romînâ și 
indoneziana erau înscrise urări 
de bun venit adresate solului po
porului indonezian.

In întâmpinarea oaspeților se 
aflau conducători ai organelor 
locole de stat, de put ați in Ma
rea Adunare Națională din area 
stă parte a țârii.

In numele locuitorilor regiunii, 
președintele sfatului popular re
gional, Gh. Stan a salutat cordial 
pe președintele Sukamo. Re
giunea noastră — a spus printre 
altele vorbitorul — că oferi o 
imagine a activității constructive 
ce se desfășoară in întreaga noa
stră țară. Ploeștiul este o re
giune petroliferă care prin rima 
și însuflețirea oamenilor muncii, 
își aduce contribuția la dezvol
tarea continui a acestei impor
tante ramuri industriale a R. P. 
Romine. Fiți bine venit în re
giunea noastră !

,.l Mai" din Ploefti, la Rafinăria 
3 Teleajen și schela Boldești. în 
cursul vizitei oaspetele a fost în
soțit de tov. Niculae Ionescu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului *i Chimiei. Iancu Ho- 
rațiu. secretar general în același 
minister, precum și de reprezen
tanți ai organelor locale de stat 

Oaspetele s-a interesat îndea
proape de felul cum sint constru
ite și cum funcționează instalați
ile de foraj, de procesul de pre
lucrare a țițeiului în rafinărie, 
precum și de felul cum sint ex
ploatate zăcămintele de .țiței din 
schela Boldești.

Inițiativelor perseverente înir* 
prinse pe plan internațional de 
Uniunea Sovietică și de cele
lalte țări iubitoare de pace-

Calea cea mai sigură pentru 
crearea în lume a unei situații 
în oare să nu mai fie posibilă 
nici o încălcare a păcii și nici 
o amenințare împotriva ei, este 
aceea a desființării forțelor ar
mate și a suprimării tuturor fe-* 
lurilor de arme, este calea de
zarmării generale și totale, pr-o-t 
pusă de Uniunea Sovietică.

Noi considerăm că un aport 
însemnat la crearea unui climat 
favorabil rezolvării pe calea 
tratativelor a problemelor in
ternaționale îl constituie con
tactele personale între șefii de 
stat și de guverne ai diferitelor 
țări.

Acordăm o mare atenție a- 
propiatei conferințe la niVel 
înalt și ne exprimăm dorința ca 
ea să aducă o contribuție cît 
mai mare la lichidarea războiu
lui rece, înfăptuirea dezarmări! 
și rezolvarea altor probleme in
ternaționale importante.

Vizita dv. în țara noastră, 
domnule președinte, este o grăi
toare dovadă a prieteniei, a 
stimei reciproce pe care și le 
nutresc popoarele romîn și indo
nezian, unite prin hotărîrea de 
a promova cauza păcii și coexis
tenței pașnice. Sînt convins că 
această vizită va fi o contribu
ție importantă la întărirea prie
teniei, la dezvoltarea unei mai 
largi colaborări între țările noa- 
stre. -

Ridic paharul pentru priete
nia dintre popoarele romîn și 
indonezian, pentru înflorirea și 
progresul Indoneziei indepen
dente, pentru sănătatea și feri
cirea președintelui Sukarno și a 
celorlalți distinși oaspeți din 
Indonezia

Pentru pace în lumea întreagă!

După vechea tradiție romî- 
de cinstire a 

in pitorești

Noua cofetăria deschisă de curind ie str. Bach din cartierul Floreasca

ncascâ. în semn 
oaspetelui, tinere 
costume naționale au oferit doc
torului Sukamo pi ine și sare și 
un miel alb.

A luat apoi cuvintul președin
tele Sukarno. Vă mulțumesc 
pentru gestul mișcător de a mă 
primi ca pe un vechi prieten al 
dv., a spus oaspetele. Sînt foarte 
bucuros că mă aflu pe pămîntul 
Ploeștiului, important centru pe
trolifer al Romîniei. Am auzit 
de hărnicia locuitorilor de aici 
și de aceea vă aduc salutul • pe
troliștilor din Indonezia. în In
donezia avem mai multe centre 
petrolifere, în alte părți ale ță
rii continuă explorări. Sînt foar
te bucuros că centrul petrolifer 
Ploești constituie un exemplu 
foarte bun pentru muncitorii din 
centrele petrolifere ale Indone
ziei. Iată de ce voi trimite mai 
mulți tineri indonezieni în Ro- 
mînia, nu numai pentru a deveni 
experți în problemele industriei 
petrolifere, ci și pentru a «ttîn- 
ge legăturile de prietenie dintre 
Romînia și Indonezia.

Cuvintele președintelui Sukar
no au fost subliniate de vii 
aplauze.

Continuîndu-și călătoria ] 
Valea Prahovei, coloana mașini
lor oficiale s-a îndreptat spre Si
naia.

La Ploești, Cîmpina și în alte 
localități de pe Valea Prahovei 
un număr mare de locuitori au 
salutat pe președintele Sukarno.

La Sinaia, înaltul oaspete a vi
zitat Muzeul Peleș. Tot aici pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un prînz în cin
stea înaltului oaspete.

'■ ■■ A» ?

Ministrul Dezvoltării Indus
triei Populare, dr. Suharto, a 
făcut marți o vizită la Uzinele

care l-au avut de a face 
vizită folositoare pen-

i amistad" — iată două 
în limba spaniolă care

S. V.

Angajăm ingineri constructori, Ingineri electrotehnici, ingineri 
mecanici, ingineri instalatori, maiștri constructori și maiștri de 

montaj cu pregătire.

Solicitanții vor trimite ofertele la Întreprinderea de construcții 
Siderurgice Hunedoara.

Cuvîntarea

Indoneziei,
(Urman din pag. l-a)

apere cu prețul sîngelui său in
dependența cucerită la 17 au
gust 1945, că 
ani zeci de 
indonezieni au 
za ni pe cimpul 
triva armatelor
După recunoașterea independen
ței de către Olanda și de către 
întreaga lume au urmat alți 
cinci ani, între 1950—1955, cînd 
Indonezia, asemenea unui tînăr 
care se' înapoiază plin de răni 
de pe cîmpul de luptă, a tre- 
buit să-și vindece rănile. După 
1955 no eram destul de puter
nici, a spus dh. Sukarno, am 
putut să ne gîndirr. ' la recon
strucție și în această fază s-au 
ivit dificultățile reconstrucției.

timp de cinci 
mii de tineri 
murit ca parti
de luptă împo- 

colonialiste.

președintelui

dr. Sukarno
ați rezistat. De ce ? Deoa* 
ați avut încredere în viitorul

Niciodată „Fabrici ale morții“!
crimelor, 
gloanțele 
cuție au 
chiate. 
mai ales 
membrii 
ciste. Ei erau aceia care, 
chiar și prin păienjenișul 
sinistru de sîrmă ghimpată, 
de teroare și neadormite ten
tacule ale morții, scoteau a- 
devărul la lumină, înflăcă
rau inimile oamenilor, îi fă
ceau să lupte și să țină frun
tea sus pînă în ultimul ceas.

Îmi pun mîna streașină la 
ochi și parcă revăd lotul ca-n 
dimineața aceea de august, 
cînd între lagărul central 
Auschwitz și groaznicul cîmp 
de la Birkenau, vorbele- ghi
dului zburau ca o pasăre 
între două prăpăstii. Noi, ti
neri din mai multe țări ale 
lumii, ne strîngeam puternic 
mîinile neclintiți în 
rea de a apăra pacea, de a 
nu mai permite repetarea 
crimelor fasciste.

Cartea „Fabrica morții** 
este pentru orice tânăr cititor 
un prilej de a cunoaște și de 
a nu uita. Fascismul înseamnă 
inspiratorul morții, profana
torul primăverii și tinereții 

Nu, niciodată să nu 
înfrunzească acest arbore 
tfăvitor !

Sint 15 ani de cînd viatu
rile de primăvară călătoare 
peste localități cu nume cer
nite— Auschwitz, Maidanek, 
Buchenwald — nu mai iau 
pe aripile lor fumul și cenușa 
teribilă a milioanelor de oa
meni gazați și arși în cup
toare. Asasinii lor, fasciștii 
germani, au fost judecați așa 
cum se cuvine de popoarele 
ultragiate și sentința istoriei 
a rămas definitivă.

Totuși... în lumina de pri
măvară, cioturi negre se mai 
vad încă. Arborii morții în
cearcă, pe pămîntul Germa
niei occidentale, să prindă 
rădăcini adinei și să dea în 
vîrf negii otrăvitori. Miasme
le lor se simt de la distan
ță. Omenirea tresare, omeni
rea vede și își aduce aminte. 
Amintirile mobilizează conș
tiințele și glasurile, învolbu
rate ca pîraiele primăverii, 
spun „Nu" I „Nu“ morții — 
itNu” reînvierii fascismului !

Amintirile acuză...
Iată cîteva, strînse într-o 

carte de către doi supravie
țuitori ai cataclismului de la 
Auschwitz, lagărul de exter
minare nazist numit de O. 
Kraus și E. Kulka „Fabrica 
morții**.

Sute de pagini de amintiri, 
mărturii și documente, schi
țe, hărți, fotografii incredi
bile.

Un cititor tânăr, care n-a

or orile războiului 
prima

cunoscut 
fascist, upleaîndu-și 
dată privirile peste aceste pa
gini, va avea poate cîteva 
clipe de îndoială. Cum ? Să 
fie totul adevărat ?

Da, Lotul, pînă la ultima 
literă. Acum cîțiva ani, îm
preună cu un grup de tineri 
particlpanți la Festivalul 
Mondial de la Varșovia, am 
intrat pe sub poarta de fier, 
pe care mai stă boltită min
cinoasa inscripție „Arbeit 
nacht Frei" — adică „Prin

poate ierta nimic. Sub vitri
nele uriașe, mii de ghetuțe, 
ca niște ciudate flori aduse 
de pe alt tărîm, vorbesc di
rect cu inima noastră, 
încolo, vagoane întregi 
geamantane, cu adrese 
indică nenumărate orașe eu
ropene, călcate de cisma fas
cistă. Apoi, alte vitrine cu 
maldăre uriașe de păr al fe
meilor. Unde sînteți voi copii 
care abia vă mai simțeați pi
cioarele în ghetuțele scîlcia- 
te, voi bărbați care sperați

Mai 
de 

care

Pe „zidul 
plutoanelor 
lăsat semne 
Aici, erau împușcați 

deținuții politici, 
rezistenței antifas- 

Ei erau aceia
prin

15 ani de la eliberarea deținuților 
din lagărul de la Buchenwald

muncă la libertate**. Cîți băr
bați și âte femei din 
aproape patru milioane 
oameni trecuți pe sub aceste 
porți n-or fi privit cu sârbă 
literele mari, halucinante, a- 
dunate în cuvintele sub care 
rînjeau minciuna și perfidia 
fascistă ? Numai copiii ne
știutori, duși de mină, vor fi 
călcat, fără să se uite în sus. 
pragul acestei intrări fără în
toarcere.

Pe urmele lor. pașii noștri 
se aud parcă sfioși, ca-n 
preajma unui leagăn. Ochii 
văd însă totul și inima nu

cei
de

să vă întoarceți la adresa scri
să pe geamantane, voi mame 
cu brațele tatuate și văduvite 
de povara de aur a prunci
lor, voi femei din părul că
rora hitleriștii teșeau covoare 
și preșuri ?

Nimeni nu răspunde glasu
rilor noastre. Doar spinzură- 
toarea neagră, în care s-a le
gănat, ultimul, cel care-o ri
dicase mai întâi, bestialul co
mandant al lagărului Rudolf 
Hăss, doar ea ar fi știut să 
răspundă. Ea și coșurile cre
matoriilor aruncate în aer de 
fasciști, ca să șteargă urmele

pe Cindva afn denumit revoluția in- 
doipși^na■ o iwoțrițțe a cețerilor 
cresc:rtde. Pentru a înțelege a- 
cest lucru, dragi prieteni-, ' Lre- 

• ouie să' vă spun că noi, 'irido- 
nezienn, în perioada dominației 
colonialiste niincam doar o dată 
pe zi o farfurie de orez. Acum, 
după ce independența 
cucerită poporul 
aibă de trei ori 
farfurie plină de 
a arătat și alte 
cererilor creseînde ale poporului 
indonezian, ale dorinței sale de 
a se hrăni mai bine și de a se 
Îmbrăca mai bine, președintele 
Sukarno a spus :

Noi indonezienii sîntem plini 
de încredere jp . viitorul nostru. 
Și voi. dragii niei frați, ați pe
trecut mulți ajii în închisoare,

a i
meu vrea 
pe zi cîte 
orez. După 
exemple

fost 
să 

o 
i ce 

ale

Insă 
rece 
catfzei voastre. Noi indonezienii. 
avem deplină încredere că vii- 
torul va fi în cele din urmă, al 
nostru, că vom atinge toate o- 
biectivele noastre. In această 
luptă noi ne simțim fericiți că 
avem prieteni pretutindeni. Cînd 
a avut loc conferința de la Ban
dung, cînd s-au adunat 29 de 
națiuni afro-asîatice în acel oraș 
devenit vestit, ne simțeam lao
laltă uniți un miliard șase sute 
de milioane de oameni. Asta s-a 
întimplat în 1955. După 1955 
s-au eliberat mal multe națiuni 
africane, astfel că numărul 
a crescut și mai mult. Acum sin- 
tem Un miliard opt sute de mi
lioane, plus prietenii noștri din 
țările socialiste, plus prietenii 
noștri din alte țări, oamenii 
muncii din alte țări. Consider 
că indonezienii nu sî.nt; siliguri 
în me^ul.lpr înainte. Mergem 
înainte intr-o armata mare, o 
armată care cuprinde întreaga 
lume ce se îndreaptă spre un 
viitor strălucit, spre victorie. Și 
în timpul vizitei mele îp Romî
nia, noi indonezienii am căpătat 
noi prieteni, am strîns prietenia, 
am cîștigat mai multă încredere 
în viitorul nostru.

Dragii mei prieteni, excelențe
le voastre, domnilorRidic pa
harul în sănătatea președintelui 
Maurer, pentru prosperitatea po
porului romîn, pentru o priete
nie trainică între Romînia și In
donezia, pentru pacea mondială 
și, mai mult decît atît, pentru 
înfrățirea oamenilor!

hotărî

morții" 
de exe- 
întorto-

ION BRAD
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Acord privind 
un schimb de vizite 
între H. 5. Hrușc.ov 

și A. Menderes

Lucrările conferinței 
pentru dezarmare 

de la

Manifestări 
romînești 

în indonezia

MOSCOVA 12 (Agerpres) — 
TASS transmite ; in uitima 
vreme la Ankara a a\ut loc un 
schimb de păreri intre părțile 
sovietică și cea turcă in legătu
ră cu inthn.rea la nivel înalt a 
șefilor guvernelor U.R.S.S. și 
Turciei in vederea discutării 
problemelor privind îmbun tSți- 
rea relațiilor sovieto-lurccști și 
altor probleme care prezintă in
teres reciproc penîru ambe e 
părți. Părțile au ajuns la con
cluzia că ar fi util un schimb 
de vizite intre președinte* Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S 
și primul ministru al Repjot^ 
Turcia.

în legătură cu aceasta s-a 
realizat o înțelegere referitoare 
la vizita in Uniunea Sovietică, 
la invitația președ.ntelui Consi
liului de Miniștri al L.RSS, 
N. S. Hrușciov. a pr.mulai n - 
nis.ru al Republicii fure.a. M> 
nan Menderes. in iulie 1M0. 
Data precisă a sosirii la Mi 
cova a primului min.stm al Re
publicii Turcia va fi stabilită 
ulterior.

La invitația guvernatei tare 
această vizită va fi urnu’.a oe 
o vizită în Turcia a tai N. S» 
Hrușciov. Data sosirii in Tarcia 
a președintelui Consiliatei de 
Miniștri al U.R S S. M. S. 
Hrușciov, va fi stabiEU «ai 
tîrziu.

a

.PACE 
PACE (mW

Editorea unei culegeri 
de cuvin tari 

ole lui N. S. HRUȘQOY

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Pace fără arme — 
răzuoaie". Editura d? 
tru literatura politiei 
sub acest ti.Iu într un 
100.000 exemplare, o 
în două volume de cuvintăn ak 
lui N. S. Hrușciov.

Această ediție cuprinde cumin
țirile și rapoartele lui N. S. 
Hrușciov în problemele po :rc.: 
externe a U R.S.S. și situației 
internaționale. interviurile s: 
convorbirile cu personalități din 
străinătate, publicate de presa 
sovietică in 1953. Culegerei ■ 
fost edi'atâ ca răspuns la «p 
m^ro’sele cereri in acest sens 
ale cititorilor.

pace Ură 
Sui pen- 
a editat 
tiraj de 
culegere

Vizita lui A. I. liloiia 
în Irak

BAGDAD 12 (Agerpres) — 
în dimineața zilei de 12 apr - 
lie A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliu ui de v - 
niștri al U R.S S , a vizi’-at Mu
zeul irakian de istorie.

A. I. Mikoian a făcut de a- 
senienea o vizită la expoziția 
sovietică de medicină desch să 
la Bagdad.

—•—
Bilanțul Interesant 

al unei anchete 
in S.U.A.
YORK 12 (Agerpres)— 

Ziarul „Chronicle", care apare 
la San Francisco, a publicat un 
bilanț interesant al unei ancheta 
efectuate recent in rindul citito
rilor în legătură cu politica ex
ternă a Statelor Unite, lată ce a 
arătat ancheta : mai puțin de 10 
la sută din cei chestionați s au 
pronunțat pentru ca actuala po
litică a Statelor Unite să răminâ 
neschimbată.

83 la sută din persoanele che
stionate au propus lărgirea pro
gramului de schimburi cu țările 
socialiste in domeniul turismu
lui, culturii și științei, 75 la sută 
au declarat că Statele Unite tre
buie să depună eforturi mai 
mari pentru a micșora barierele 
comerciale, 69 la sută au cerut 
„să fie folosite toate posibilită
țile pentru tratative" cu țările 
socialiste, 64 la sută au cerut ca 
guvernul american să-și modifice 
politica in problemele dezarmă
rii. Majoritatea celor chestionați 
s-cu pronunțat in favoarea mo
dificării actualului statut 
Berlinului.

*e

sovietice V. A. Zorin care 
a.ras atenția asupra faptu.ui câ 
propunerile de principii a.e țâ
nțar anaaF-sie izvorăsc din în- 

rezo'uțu Adunării Gene
ra e O.N.L. De altfel — a ară
tat torte lom I — de. eg a tui ame- 
rcaa se contrazice oe sine in- 
s.;. : pe ae o par.e afumă ca 
aceste priaapti nu fac dec it sa 
rexwăara tderie prmripa.e 
g.23u2«ă th'exenut de N. 
h-~axx>« in fața O.N.U- 
care după cum se știe au 
La baza rezoluției Adunării
nera.e — iar pe de altă parte 
ses^ne că propunerile con.»azic 
reiMțu

UîtJ3Ktf voctetor dia ședința 
de ir. șefwl romine
zraaci MeziacescK a precizai 
ci na e propoaen 5*ezentale ce 
ța* e soc ak-j'.e snt d^emna^ 
« itxsța cwata ki CJ*k‘. 

s te tecrarf-or
oeae<a*. e ocoaewa.e >a tacer- 
o! sa ie oUrază xesederiăoc 
r-x rix A*jrtar~ Gene-a ’e 
OS U- re aa rrc$-3e*a: nece
sar eneror s»-* luiirme aia- 
pnwtnmă tata de 'tzo rje. Nu- 
sa că t ane cad a iosc vorba 
sa :re*ra ta » <a-ra rrwctxă 
a ax aeșa ^a rreaa di-
ăKente KTQase de xxoerxeU- e 
ort aa iacM ■eeesara ceusrea 

c ar* « scccs »- <L>-
oOncr. Masvw eorerete a a 
ae pac «pater pci«affitar — a 
sows i-xTrlxuL Ce a*u
nnea adwca rrlaxia pină 
S iscata despre deT'wrea ani 
j-e s* a Șe x x pe care t-ebere 
«â- 1 * ’ir» a» -e zsiser ?

Se: ru a czrat dw oct.

PARIS 12 (Agerpres). — 
La Lyon își desfășoară lucră
rile cel de-al 49-lea Congres 
al Lniunii Naționale a stu
denților din Franța.

La congres participă dele 
tații de studenți din Argen
tina, Belgia, Canada, Dane
marca, R-F. Germană. Italia, 
Izrael, Iugoslavia. Polonia, 
Portugalia. R. P. Romînă, 
SI A.. U.R.S.S. etc.

Delegația romînă este con
dusă de Ionescu Alexandru, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.R. 
— redactor-șef al revistei 
„Viața Studențească".

In ședința din seara zilei 
de 9 aprilie J. Freyssinet a 
prezentat raportul de activi
tate a biroului uniunii. Con
gresul a fo«t salutat de repre
zentantul Confederației Gene
rale a Muncii din Franța.

In Belgia
Marș împotriva 

înarmării atomice

Conferința de solidaritate 
a țărilor .Asiei și Africii

BRUXELLES 12 (Ager
pres). — Din inițiativa și la 
chemarea organizațiilor de 
tineret din Belgia. în orășe- 
lal belgian Moli a avut loc 
■n marș împotriva înarmării 
atomice, la care au partici
pat ^*B00 de tineri din toate 
colțurile țării. precum și ti
neri din Franța. German a 
Occidentală, Oranda, Elveția, 
Anglia. Particlpanții la marș 
s-an îndreptat spre orașul 
Antwerpen, unde a avut loc 
an miting de protest împo
triva înarmării atomice.

a. La Londra
Conferința 

internațională 
a tineretului 
ți studenți or 

pentru dezarmarea 
nucleară

EOTWU 12 ( A ger pro)— 
La Lnlrs igi ewticw h-

e-'

Să
ac—

a v

r<

ttrțjwr-

Predarea instrumentelor de ratificare 
ale statutului C.A.E.R. ratificate 

de Prezidiul Marii 
a R. P.

Adunări Naționale 
Romîne

MOSCOVA 12 Corespondentul 
Agirpres transmite: La 12 apri
lie ambasadorul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R. P- 
Remine în U.R.S.S., Mihail Da- 
lea. a predat lui N. P Firiubin, 
locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. instru
mentele de ratificare ale statutu
lui Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și ale convenții
lor cu privire la capacitatea ju-

ridică, privilegiile șl Imunitățile 
C.A.E R. semnate la Sofia la 14 
decembrie 1959 și ratificate de 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne la 31 
martie 1960.

Instrumentele de ratificare au 
fost predate spre păstrarea gu
vernului Uniunii Sovietice în 
conformitate cu prevederile sta
tutului și convenției.

Semnarea Protocolului 
pentru stabilirea listelor de mărfuri 
pe 1960 între R. P. Romînă și Turcia

ANKARA 12 (Agerpps).
la j’ J "

a î
col
de mărfuri ce
sc
ia*ă Rotnină și Turcia în anul
19 AL

Petrivit acestor liste, Republi
ca Populară Romînă va livra: 
mașini și utilaje, tractcare, gea
muri și sticlărie, cherestea, u-

: ziua de 8 aprilie a.c.,.a 
s; semnat la Ankara Proto- 
. pentru stabilirea listelor 

urmează a fi 
hate între Republica Popu-

leiuri minerale, produse chimi
ce și farmaceutice etc.

Turcia va livra bumbac, va- 
lon?e și valex, alune, citrice, 
măsline, stafide etc.

Din partea romînă Protocolul 
a fost semnat de C. Radulescu, 
direcior în Ministerul Comerțu
lui, iar din partea turcă de 
Og *z Gokmen, ministru plenipo
tențiar, d.rector general al De
părtăm rutului Comerțului și. al 
Acordurilor comerciale din Mi
nisterul de Externe al Turciei.

M7SCOV4 - La 12 aprilie la 
frefeAirueiui Preztdiu- 

S . ^p -.— Suprem ol 
■ e SJS~ K E l aru$;.’ov. a so
si Ls MarcJ«a ătr-o dzi:ă de 

e Prezidiu- 
ieâ ttsr-eism HmZ Popular al 

Pc&vZcrf Mongole,

DJAKARTA 12 (Agerp 
— La 11 aprilie, la Univei 
tea Indonesia din Djakarta 
deschis expoziția de fotoț 
„Rominia azi".

Expoziția a fost inaugurat 
prof. Tjan Tjoe Siem, dec 
Facultății de litere in prei 
unui numeros public format 
profesori, lectori ți studenți 
diferitelor facultăți.

Postul de radio Djakarta 
organizat o emisiune spe 
de o jumătate de oră cu ; 
„Să cunoaștem Rominia".

Programul a cuprins și 
zică populară romînească.

în ultimele zile ziarele 
doneziene „Bintang Tin 
„Pemuda" și „Merdeka“ 
Djakarta, precum și ziare 
provincie au publicat art 
prezentând diferite aspecte 
viata țării noastre.

In legătură cu vizita în 
Roniînă a președintelui Sukt 
ziarele „Merdeka“, „Pedon 
..Indonesian Observer" și 
pubtik** din 10 și 11 aprili 
săptămînalele „Duta Masjara 
și „Panghaivartaa au publica 
prima pagină portretele toi 
șilor Ion Ch. Maurer și C 
Stoica.

Sesiunea Consiliului
Economic și Social al O.N. I

in-

dea
Ge-

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— TASS transmite: — Se
siunea Consiliului Economic 
și Social al O.N.U conti
nuă să discute problema dezvol
tării economice a țărilor slab 
dezvoltate și, printre altele, pro
blema creării unei comisii 
O.N.U. pentru dezvoltarea 
dustriala a acestor țări.

După cum se știe cea 
XlV-a sesiune a Adunării
neralc a O.N.U. a aprobat în 
unanimitate proiectul de rezo
luție prezentat de Brazilia in 
numele a 33 de delegații, în 
care se prevede înființarea une» 
astfel de comisii. Această comi
sie ar avea ca sarcină să elabo
reze recomandări pentru guver
nele statelor membre ale O.N.U 
în problemele privitoare la re
zolvarea, acestei importante pro
bleme a timpurilor noastre.

In ședința 
prezenta ntu.| 
rezoluției deja adoptate de 
dunarea Generală a propui 
in lecui Comisiei O.N.U. 
tru dezvoltarea industrială 
fie înființai un organ mai 
gust și anume un comitet pe 
dezvoltarea industrială a tă 
slab dezvoltate in cadrul Cx 
liufui Economic și Social.

Împotriva acestei propune 
obiectat G. P. Arkadiev re 
zentantul Uniunii Sovietice 
a subliniat că crearea unui 
fel de comitet in locul corn 
O.N.U. ar reprezenta 
înapoi in comparație 
luția care a fost deja 
de Adunarea generală.

Sesiunea Consiliului Econt 
și Social al O.N.U. își c< 
nuă lucrările.

Pe harta lumii

din 11 aprilie 
Braziliei, in c

un 
cu r 
adop

Federația Mali

Reprimarea sin geroasă a unei 
demonstrații în Coreea de Sud

SEU. 12 (.Agcmk — I» 
iaboU tâa te 12 î. 
Missterâ 4e Ster»
< praf»jtx an
toate arautr 1-t
rvse pc te rtnd_ Mea-
brii Ccrre 4.
s-ia ttrsaa t-r-p jefiri

Iad dc la II *- 
prilie, trecți peti
ce* a pes ki stare de a^rsa ter
țele poirpeaețti 
Coreț de Sud «i ; 
geota ta wațul 
dî pcEțic.

Deș-I s-a decretat
!n diciroeata 19a de 12 aprJx 
la Atasao a arai loc Ca nou o 
demonstrație Ia cart m partici
pat peste 31X0 de oamem. Aa 
avut loc noi docsir: sinceroase 
Intre pol'Se ji partS-panțS la 
demon Mr at e. Pol'Vsl’' an insta
lat două persca*e <i au rămt 
aproximativ 30? In oraț v.ața a 
fost complet paralizată.

Demonstranții dia Masai au 
fost sprijiniți de focu'toci: altor

*

dn ’.-r-eiga 
a trtaus de «r• 
Masan LiUnri

de război

In R. P. Bulgaria s-au construit în anii da democrație populara 
numeroase școli. Imaginea noa stră vă prezintă copii ieșind din 

noua școală din satul Șipca.

nou născuți să moar! 
primilor ani de viața 

populație este aLa sfîrșitul anului 1958, cele 
mai multe dintre coloniile 
franceze situate la sud de 

Sahara, din fosta Africă Occiden
tală Franceză și din fosta Afri
că Ecuatorială Franceză au pri
mit statut de „state autonome". 
Această autonomie n-avea nimic 
comun cu o independență reală. 
Problemele referitoare la poli
tica externă, economică și finan
ciară. controlul justiției, învăță- 
mîntului superior, transportului, 
comerțului exterior, telecomuni
cațiilor și altele nu erau și nu 
sînt de competența acestor state

copiii 
cursul 
la sulă din 
fabetâ.

Populația 
intensificat 
direa unei 
dențe. 
au început convorbiri cu F 
ța. în urma cărora s-a anu 
în mod oficial că Federația 
va dobîndi independența 
cursul anului 1960.

în cursul acestor convoi 
reprezentanții francezi s-au i 
duit din răsputeri să-și păst

celor două state 
lupta pentru dc 

adevărate iude 
Conducătorii Federtului, comentatorii locali explică 

această demisie prin intenția lui 
Sianuk de a se re-rage pentru 
un timo din viața de stat.

GENEVA — L? 12 aprilie a 
avut loc sub președinția repre
zentantului sovietic ședința or
dinară a Conferinței celor trei 
puteri cu priviie la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, la 
care au iost di seu ța te documen
te® prezentate spre examinare.

Următoare!» ședință va avea 
Ioc te U aprilie

MOSCOVA - u 12 aprilie 
pers».nekx oficiale ame- 

riease ta frânte cu Thumas E. 
și Ja.-nes F. Hagerty, 

rsu er. a: președintelui S.U.A.. 
ptecat spre patrie.

«or în L':» unea So vie
ri es> în kgâturâ cu apro- 

în U R S.S. e P^et*-
inieti» S.U.A., Dwight Eîsen-

LaL 
mera'js Cri 
dan L-Ti cw a
26 aprAte <<

PE'fH. — 
trasus 
țiez f P-esse

procesat înscenat imootrrva celor 12 democrați greci 
este dezvăluită

Totala netemeinicie a acuzațiilor

ca-

33
triTa iapCrduE că Departamentul 
press pi oe radio i
ezi fci pe acuzați de p» acum, 
ctrar ta rrrr oe prtxrsui conti
nua. drept spExn și i. consideră 
d: pe ac--» cnodanu3ățL„In con- 
Km-iaM cu Ier « ia ^dre, se 
spâne in pricesc — orice acuzat 
e considerat zerinora: pi-iă in 
eh pa proourțiT: sentinței de 
condamnare. Este foarte trist că 
drepturile și interesele clienți- 
lor mei sM lezate astfel de că
tre posturile de radio șj Depar
tamentul presei care se compor
tă ca și cuji sentința ar fi fost 
pronunțată.

L ; d cuvîntid In cea de-a 
treia zi a procesului printre a Iți 
martori ai apă'ării, p-eședintele 
partidului Uniunea Democrată 
de Stingă. Passahdis, a subliniat 
in fața tribunalului că pe banca 
acuzaților se află oameni care 
în anii dcnpației au organizat 
lupta pentru iibertaiea și inde
pendența patriei lor. „Acești oa
meni — a declarai Passalidis — 
au luptat voluntar, cu abnegație, 
pentru un ideal suprem. Acești 
oameni care s nt judecați acum 
ca spionit au organizat lupta îm
potriva cotropitorilor. Ei sînt ju
decați ca spion’ deoarece o gru
pare politică adversă care se a- 
flă la putere vrea să-i califice 
drept spioni pentru că nu poate 
să-i judece ca comuniști".

An mai luat ciivintul alți mar
tori ai apărării printre care s-au 
numărat deputați și foști ofițeri 
superiori. Toți au scos în evi
dență trecutul de patrioți al acu
zaților și integritatea lor morală, 

Luind cuvîntul în cea de-a 
paira zi a procesului, acuzatul 

. ■ Eriihriadis a spus printre altele: 
i „întreaga istorie a Partidului

ATEXA 12 (AgerreV — Fe
lul io care se dî:așoara proce
sul insce-ai La Intemakd nads- 
tir d:n A:eza cdx 12 democrat 
greci scoate in rerej netgojttc:- 
da acuzaptkr fcnn.date impo- 
tnea a-rslora. Depozipiie mario- 
rikr cuț: de acuzare no aa cu- ' 
pros xd iei de doxez șj DO 
s-aa reier.t la fapte concrete a 
s-aa ourgîZH ma. ales la încer
cări de a crea o atmosferă dtfa- 
v arabila acuzaților prin 
kxirtiî și provocări.

De exemplu, martorul N. Pa- 
panastasiu, polițist, șef al așa- 
numitului serviciu de combate
re a comunismului" din Asfaha 
din localitatea Pireu, nu a putut 
folosi în depjziția sa nici o pro
ba concretă, exprimfndu-și dear 
păreri șj supoziții.

Acest procedeu a fost de alt
fel caracteristic și pentru alțî 
martori ai acuzării, in majorita
tea lor polițiști și membri ai 
Asialiei.

Condamnî:?d procedeele folo
site de martorii acuzării, a voca
ții apărării au făcut chiar din a 
dc a zi a dezbaterilor declarații 
aubiimiad caracterul neconstitu- 
țioaal și ilegal al depozițiilor in 
sprijinul acuzării în care nu se 
citează fapte concrete și nici nu 
se indică sursele de informații.

După o deliberare de o oră și 
r.unătaîe, tribunalul a fost ne
voit să aprobe cererea apărării 
dec lari nd că se va ține seama 
numai de ceea ce martorii de
clară că știu din sursă directă.

In ciuda acestei decizii, mar
torul Parisis a continuat să în
temeieze unele din afirmațiile 
sale pe informații pe care le de
ține de la „-serviciul său“ fără a 
indica» precis sursele.

In cadrul dezbaterilor,-avoca-» „i.n.taKa ,olv»ic a ra.uu.uui
tul Iliu a prezentat în fața tri- comunist din țara noastră este

istoria siaj 
pline de ăonegațte a 
poporu. -4 ei. Calomnia și nun- 
ciumTe de care se face uz a c’ 
pentru a turism de spionaj par
tidul cocnusisc și pe membri: Un 
nu sint V3 s^are să ascjrds po- 
bMbrwec aderând — țapttd 
că Partidal canonist este ua 
partid cu - adera rat patriotic, 
care a ad^-A prin singe Ie celor 
mai bun: fri a: săi, o contribu
ție de oepre‘j *. ]a lupta pentru 
libertatea ș< independența Gre
ciei".

Dedarațiile demne ale acuza
ților :a apărarea Partiduhs Co
munist din Greria? in apărarea 
parii și democrației în Grecia 
prin care au fost demascate acu
zațiile de spionaj, au produs o 
uriașă •mp'esie asupra opiniei 
publice din G'eria. Ziarul 'reac
ționar „Akropotis" a fost nevoit 
să recunoască că. acuzații £u dat 
dovadă de curaj izvorit din în
crederea in principiile și cauza 
Partidului comunist

ATENA. — La 12 a per ie zia- 
J .Argh:" a publicat declara» 

ția Uniunii Democrate de Stin
gă CEDA» în care se protestează 
eu ho'.ârire împotriva faptului că 
guvernu: a acceptat ca pe insula 
Creta să De instalate sub forma 
umri ..centru de instituție" baze 
N A.T.O- pertru lansarea de ra- 
cbete.

^N<mm acțiune a guvernului, 
s< spune în declarație, este pe- 
racu»oas| pentru Grecia și eon. 
tribe e U agravarea încordării 
In ge-cral H special In Bal.
canî ș» descMe caka pentru a» 
cordarea de baze utilitariștilor 
din Germania Oocîdentată".

Val d« arestări in 
Uniunea Sudafrlcanâ
JOHANNESBURG 12 (Ager- 

pres). " ■" ' 
agențiili _ 
Sudat rtcanâ 
arestări. La 
polițiști și 
percheziții 
.Manar din 
cest cartier . ___
câni. 143 de'persoane au fpst 
arestate.

La II aprilie Ta Johannesburg, 
după cum relatează ' agenția 
France Presse. au'fost efectuate 
sule de arestări La operațiuni
le de a-estâr au participat peste 
I 000 de polițiști. : -

— După cum relatează 
le de presă. :n Un:unea 

continua valul de 
10 aprilie 1500 de 

so'dați au efectwat 
in cart erul Căfo 
orașul Durban. A- 
esle locuit de a Ir-

Brutalul tratament aplicat 
lui Manolis Glezos in închisoare
ATENA 12 (Agerpres). - 

TASS transmite: După judeca
rea de către Curtea de Apel d.n 
Atena a recursului lui M. Gle
zos împotriva recentei sentin.e 
a tribuna'ului penal din Atena, 
la 11 aprilie Manolis Glezos a 
fost din nou transferat la 
chisoarea medievală pentru 
ținuții 
insula 
clacat 
ceasta
hi sectorul rezervat condamna-

în
de* 
pe 

de-
de drept comun de 
Corfu. După cum a 

nu de mult Glezos. în a- 
închisoare el este ținut

tifar 
rului _ 
zes au adr?<at Ministerului de 
Justiție un orolest împotriva 
tratamentului brutal ap’icat lui 
Gle’.os chiar in pofida hotârî- 
rii tribunalulu1 mlitar care pre
vede pentru Glezos o detențiu
ne in condiții mult mai ușoare. 
La Ministerul de Justiție a voca
lilor li s-a comunicat că aceste 
măsuri au fost luate împotriva 
lui Glezos în urma dispoziției 
Ministerului de Război care se 
va ocupa pe viitor de Glezos.

’a moarte. Potrivit zia- 
.„Avghi“ avocații lui G’e-

autonome" ci de aceea a așa- 
numitei „Comunități", adică în 
ultimă instanță de cea a statului 
francez. Popoarele fostelor colo
nii și au dat însă repede seama 
că de fapt se schimbase doar 
firma.

Stăpînite de dorința de a păși 
spre independență patru din 
statele ..autonome'* africane a- 
Rate sub dominația franceză și 
anunțe Dahomey, Volta Supe
rioară, Sudanul francez și Sene
galul au hotărit să se unească 
ÎDtr o federație care să poarte 
numele de Federația Mali, cu 
reședința la Dakar. în primele 
luni ale lui 1959, sub influența 
uhtarolon ialiștilor, liderii de 
dreapta din Dahomey și Volta 
Superioară au determinai ieșirea 
acestora din Federație. încerca
te» de a destrăma insă complet 
Federația a eșuat. Ea a rămas 
formată din Senegal și Sudanul 
Francez

Populația acestor state a cu
noscut sub dominația colonialiș
tilor francezi o crincenă asu
prire Salarii de mizerie, șomaj, 
locuințe insalubre, boli, lipsă de 
cultură — iată cîteva din roa
dele stăpînirii colonialiștilor.

Ln ziarist italian care a vizi
tat Senegalul a relatat printre 
altele că salariul mediu al unui 
muncitor era (în mai 1959) abia 
de 30—34 franci francezi (vechi) 
pe oră. ceea ce reprezenta o 
sumă infimă. Marea majoritate 
a muncitorilor nu aveau de 
lucru ; ei locuiau într o mize
rie de nedeseris în așa numitele 
,,bidonville“. (case făcute din bi
doane vechi <le benzină).

ln ceea ce privește situația ță
rănimii, după relatările 
tului italian, ea este 
proastă.

Mizeria cruntă făcea 
1956, în Senegal, 30 la

ziaris- 
mai

ca 
sută

in
din
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maximum din pozițiile care 
mai puteau păstra.

La 4 aprilie s-a anunțat că 
fost semnate ' acordurile di 
Franța și Federația Mali ] 
care se acordă acestei Fcdei 
independență în cadrul „Co 
nității franceze". Noua repub 
Mali are un total de 6.000.000 
locuitori dintre care 2.300. 
senegalezi și 3.700.000 de st 
nezi și o suprafață totală 
1.400.000 km. patrați, Impre 
cu Republica Malgașă, noul 
va intra într-o comunitate 
înnoită** care va lua prob 
ființă în luna mai.

Acordurile încheiate n-au 
încă date publicității. Se 
însă că reprezentanții Federa 
la O.N.U. vor fi sub oblădui 
Franței, iar din punct de ved 
economic Mali va face parte 
zona francului Pe teritoriul 
derației vor rămîne bazele n 
tare franceze. Ca și Repub 
Malgașă, Federația Mali va pi 
avea monetă proprie și va pt 
semna acorduri comerciale 
țările străine. însă numai cu 
vizul unei comisii formate 
reprezentanți ai guvernului fi 
cez și Comunității.,

După cum se vede coloni; 
știi francezi, sub presiunea t 
carii de eliberare a popoare 
de pe teritoriul Federației și 
pe celelalte teritorii africane 
fost nevoiți să facă unele con 
sii populației Federației M 
însă independența pe care o 
feră este ciuntită.

Lupta îndîrjită pentru in 
pendență deplină a popoare 
Africii va fi aceea care va t 
tura ultimele rămășițe ale ju| 
lui colonialist. în cadrul aces 
lupte popoarele Federației M 
joacă un rol important.

ION D. GOIA

nis.ru

