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Pentru o contribuție 

sporită a tineretului la întă
rirea gospodăriilor agricole de 
stat (Pe marginea lucrărilor 
conferinței regionale U.T.M. 
București)

— Desfășurarea lucrărilor 
agricole de primăvară. 
(Comunicatul Ministerului A' 
griculturii),

Să întîmpinăm cel de-al III-lea Congres al P. M. R.
cu noi realizări în muncă!

Noi colective de muncă
In preajma 
nașterii lui

aniversării 
V. I. Lenin

In Capitală
loc

răspund chemării
la întrecere socialistă

)in
ac, 
cții 
pre 
nii

numeroase uzine, fabrici, 
schele, șantiere de cons- 
continuă să sosească vești 
entuziasmul cu care oa- 

muncii din întreaga țară
pund chemării adresate de 
ectivele celor 19 întreprinderi 
ntașe către muncitorii, maiș- 

tehnicienii și inginerii din 
reaga țară. Hotărîți să întîm- 
e cel de al III lea Congres al 
rtidului Muncitoresc Romîn cu 

succese muncitorii, maiștrii, 
nicienii și inginerii din mi
roase întrepmderi, se alătură 
însuflețire întrecerii socialiste 
îtru obținerea de produse de 
itate superioară la un preț 
cost cît mai scăzut, conlri- 

ind astfel la întărirea și înflo- 
ea economică a patriei noastre. 
In cadrul unor consfătuiri, pe 
ta dezbaterilor largi caic au 
it loc după apariția în presă 
chemării la întrecere, munci- 
ii, maiștrii, tehnicienii și in- 
lerii din alte 56 de întreprin- 
:i din regiunile Stalin. Baia 
ire, Constanța și Suceava, ana- 
înd cu răspundere posibilită- 
5 existente la fiecare loc de 
încă, și-au luat importante an- 
jamente. Printre colectivele de 
tnca din aceste regiuni care 
răspuns chemării Ia întrecere 
numără :

Uzinele „6 Martie**; Combina-

ful chimic „I. V. Stalin"-orașul 
Victoria; Combinatul chimic „Fă- 
găraș;Uzinele „Independența”- 
Sibiu; Uzinele „Strungul**-0ra- 
șui Sta in; Fabrica „Ion Fona- 
ghi". Orașul Stalin: întreprinde
rea „Bella Breiner"-Orașul Sta
lin; Fabrica .,Steaua Roșie*‘-Si- 
biu; Fabrica de postav „Partiza
nul Roșu“.Orașul Stalin; Uzine
le textile Vasia Vasilescu”-Me- 
diaș; Fabrica de produse zaha
roase „Dezrobirea**; Fabrîca de 
faianță Sighișoara; Fabrica de

56 de întreprinderi 
d<n regiunile Stalin, 

Baia Mare, Constanta 
și Suceava s-au 

angajat să realizeze 
în acest an peste plan 

un volum total de 
75 060.000 lei 

economii la prejul 
de cost și 43 237.000 

lei beneficii 
peste sarcinile 

planificate

Din rezultatele 
întrecerii:

Prima inovație
Recent dispozitivul de in

trodus țeava la mașina de 
îndreptat din secția finisaj, a 
Uzinelor „Republica” din Ca- 
jitală a suferit o modificare, 
Dispozitivul era format îna
inte dintr-o rolă fixată de 
bucșe metalice, rolâ antre
nată de niște roți dințate. In 
momentul cînd rola se uza și 
trebuia înlocuită, în secție se 
produceau goluri in procesul 
de producție. Comunistul Va- 
tile Câlătoaie, membru în co
mitetul U.T.M. pe uzină, a stu
diat mult această problemă 
și in aceste zile de întrecere 
in cinstea celui de-al III-lea 
Congres al Partidului, a îna
intat cabinetului tehnic ino
vația „Modernizarea dispozi
tivului de introdus țeavă la 
mașina de îndreptat”. în
locuirea bucșelor cu un rul* 
meni, introducerea unei roa
te intermediare, fac să creas
că rotația și sâ se obțină o 
productivitate sporită. Intro
ducerea rulmentului micșo
rează uzura rolelor. Dacă 
inainte rolele se schimbau la 
două săptămîni, odată cu a- 
plicorea acestei perfecțio
nări, ele se vor schimba o- 
dată la 6 luni.

geamuri Meliași; Depoul de Io- 
comotive C.F.R. Timiș-Iriaj; 
Atelierele de reparații automo
toare C.F.R.-Orașul Stalin din re
giunea S’.alin; întreprinderea mi
nieră „Petre Gheorghe”-Baia Ma
re; Uzinele chimico-metalurgice 
„Gh. Gheorghiu-Dej"-Baia Mare; 
Exploatarea minieră „lozsa Be. 
la“-Baia Sprie: Uzinele „Unio"- 
Satu Mare: Exploatarea minieră 
,,Baia Borșa”; Exploatarea mi
nieră „Drapelul Roșu“-Herja ; 
Intreprinderei de exploatări mi
niere Baia Mare; Ttrustul regio. 
na! de construcții Baia Mare;

în reprinderea forestieră Borșa ; 
Fabrica de tricotaje „Unitatea**- 
Sighet: Fabrica .,Tudor Vladi- 
mirescu”-Satu Mare; Fabrica 
„1 Septembrie'-Șatu Mare, din 
regiunea Baia Mare; întreprin
derea metalurgică de utilaje 
Medgidia: Fabrica „Cimentul
Păcii“-Medgidia; Uzina de su- 
periosfați și acid sulfuric Năvo
dari ; Șantierul naval maritim 
Constanța ; întreprinderea regio
nală de electricitate Constanța; 
Fabrica de ciment „Ideal '-Cerna 
Vodă: întreprinderea regională 
de transporturi auto din regiu
nea Constanța : Șantierul de 
construcții al fabrici de zahăr 
„Siretul‘*-Bucecea: întreprinde
rea forestieră Rădăuți; întreprin
derea forestieră „Moldovița" ra
ionul Cîmpulung : întreprinderea 
forestieră Vatra Dornei; Intre- 
prind rea forestieră Falcău ; în
treprinderea auto de reparații și 
transport (I.A.R.T.) Gura Humo_ 
ru’ui; Uzinele textile „Moldo. 
va“-Botoșani: Fabrica de piele 
și încălțăminte „Străduința" ; 
Fabrica de ulei „Raza** Boto. 
șani : întreprinderea de indus
trie locală „21 Decembrie- Ră
dăuți din regiunea Suceava.

Prin reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale, combustibil și energie, 
prin folosirea mai rațională a 
utilajelor și a capacităților de 
producție, prin mai buna orga
nizare a lucrului la fiecare loc 
de muncă, CELE 56 DE ÎNTRE
PRINDERI DIN REGIUNILE 
STALIN. BAIA MARE, CONS- 
TANȚA ȘI SUCEAVA S-AU AN-

Luni după amiază a avut 
în Capitală, în sala Teatrului 
Armatei din strada Uranus, o 
adunare a intelectualilor din ra
ionul Lenin, consacrată celei 
de a 90-a aniversări a nașterii 
marelui geniu al revoluției pro
letare. Tov. Gh. Diaconescu, mi
nistrul 
despre 
științei contemporane*'.

Cu același prilej, în sala Sin
dicatului Academiei R. P. Ro- 
mine, acad. AL Graur a vorbit 
despre „Viața și opera lui 
Lenin*. In cuvîntul de deschi
dere acad. Tudor Vianu a evo
cat personalitatea marelui geniu 
al omenirii munciloore.

Profesori și elevi de la Școala 
Populară de artă din Capitală 
au prezentat în aceeași zi în scla 
^Studio** a Teatrului yafior.nl 
,J. L. Caragiale**, un program de 
recitări și lucrări muzicale în
chinate lui Lenin.

Justiției, a conferențiat 
„Lenin și dezvoltarea

In regiunea Ciul
In regiunea Cluj, peste 150.0C0 

oameni ai muncii, romîni și ma
ghiari, au luat parte in ultimul 
timp la manifestările consacrate 
aniversării nașterii lui V. I, 
Lenin. In întreprinderi și insti
tuții, la cluburile muncitorești, 
bibliotecile raionale, în școli și

IN EDITURA POLITICA 
a apărut : 

N. K KRUPSKAIA : 

Amintiri despre Lenin 
456 pag. 15,40 lei

Tovarășa de viață și de 
luptă a lui V. I. Lenin pre
zintă în această carte mo
mente din viața și activita
tea marelui învățător și con
ducător al oamenilor muncii, 
făuritorul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
al Statului Sovietic.

P. LI Dl A

economii
telefon de la 
nostru). —

căi

50 000 lei
CLUJ (prin 

corespondentul
Una din principalele 

prin care își va realiza anga
jamentele luate colectivul 
Atelierelor C.F.R. „16 Fe
bruarie*4 din Cluj, o consti
tuie reducerea consumului 
normat de metal. încă din 
primele zile ale întrecerii, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., îndrumați de comu
niști, tinerii au obținut în
semnate rezultate în acțiu
nea de reducere a consumu
rilor de metal.

Brigada de producție a ti
neretului condusă de tînăml 
Augustin Elecfi de la secția 
turnătorie a atelierelor, spre 
exemplu, s-a angajat să con
tribuie la realizarea angaja 
mentului întreprinderii cu 
însemnate economii de meta
le. Zilele trecute. împreună 
cu muncitorii vîrstnici, tinerii 
din această brigadă au extras 
din zgură însemnate cantități 
de bronz, economisind astfel 
peste 50.000 lei.

în întrecerea dintre brigăzi, 
pentru reducerea consumului 
de metal, rezultate bune au 
obținut și brigada condusă 
de Martin Birto care a redus 
consumul de țeavă de fier și 
alte materiale realizînd O ®- 
conomie de 1.500 lei, iar bri
gada condusă de Ion Maty as 
a economisit 1.600 lei.

------•------

Constructorii de pe șantierele 
5 locuințe din Hunedoara, care 
i răspuns zilele acestea chemă- 
i la întrecere socialistă lansată 

cinstea celui de-al III-lea 
muncesc cu

de 
au 
rii 
în 
Congres al P.M.R., 
însuflețire pentru a da în folo
sința siderurgiștilor apartamente 
confortabile, cu un preț de cost 
cit mai scăzut. Inițiativa pornită 
recent, de a realiza la fiecare 

. bloc economii pentru construirea 
unui apartament în plus, se 
bucură de un sprijin larg în rin- 
dul constructorilor. De cîteva zi
le ei au început lucrările la un 
bloc cu 24 de apartamente, care 
se construiește numai din eco
nomii.

în prezent, la Hunedoara, în 
afara celor 7 blocuri date în fo
losință anul acesta, se construiesc 
alte 24 de blocuri cu 576 de a- 
partamente. La mai mult de ju
mătate din ele s-a terminat zidă
ria și acoperișul. Pentru a obți
ne peste plan cît mai multe eco
nomii la prețul de cost muncito
rii constructori folosesc în locul 
cofrajclor obișnuite cofraje din 
panouri deinontabile, care pot fi 
utilizate consecutiv la 5-6 blocuri 
și permit astfel să se realizeze la 
fiecare bloc economii de cheres
tea și material lemnos în valoa
re de aproximativ 5.800 lei.

Peste 50.000 
cuprinși 

cei aproape 
de tineri mun- 
din fabricile și 

bucureștene

Din 
54.000 
citori 
uzinele 
antrenați in întrece
rea socialistă, ntai 
mult de 19.000 se 
mindresc cu titlul de 
fruntaș în producție. 
Ei ca și mulți alții, 
fac parte din cele 
2.100 brigăzi de pro
ducție ale tineretului 
care își desfășoară 
activitatea în prezent 
în întreprinderile Ca
pitalei.

Străduindu-se să 
extindă cît mai mult 
aplicarea inițiativelor 
valoroase de munci.

la căminele culturale de la sate 
au fost organizate conferințe și 
seri literare cu teme ca „Viata 
și opera lui V. I. Lenin*, „Lenin 
în aipintirea contemporanilor**,
„Lenin despre tineret* și altele. 
Oamenii muncii vizitează cu in
teres expozițiile 
aspecte din 
lui Lenin
Turda, Dej. Bistrița și in alte 
centre raionale.

ce înfățișează 
viața fi activitatea 

organizate la Cluj,

In regiunea Stalin
Duminică fi luni după-amiază, 

mii de țărani muncitori, ro mini, 
maghiari și germani din regiunea 
Stalin au participat la adunările 
consacrate celei de-a 90 a aniver
sări a nașterii Iui V. 1. Lenin. 
Ei au urmării cu viu interes ex
punerile despre viața fi activi
tatea revoluționari a lui V. L 
Lenin. La căminele culturale, în 
școli in instituții, la colțurile ro
șii ale gospodăriilor agricole co
lective, ale gospodăriilor agricole 
de stat au fost organizate expo
ziții înfățișind aspecte din viata 
și activitatea lui Lenin. In ma
joritatea școlilor din regiune, 
cadrele didactice au vorbit ele
vilor despre viața și opera 
Lenin .

In regiunea 
Hunedoara

lui

si-Duminică, la noul club al 
derurgiștilor din Hunedoara, Va
lerian Fiovacu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mine, a expus conferința „Parti
nitatea leninistă in știință*. La 
colțul roșu al constructorilor de 
pe șantierul cuptoarelor adinei 
de la laminorul Bluming s a ți
nut conferința „A 90-a ani
versare a nașterii lui V. I. Lenin**. 
Sute de oameni ai muncii din 
orașul Hațeg, au participat la 
adunarea festivă închinată ani
versării a 90 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin. Cu acest pri
lej tov. Teodor Mureșan, prim 
secretar al comitetului raional 
de partid Hațeg, a vorbit despre 
„Viața ți activitatea marelui 
conducător al proletariatului**.

C;
„Al. 
cupă 
tică i -prroncnnn. In primul tri
mestru al acestui an, la cele a- 
proape 120 de spectacole prezen
tate de teatrul piteștean au par. 
ticipat 35.000 de persoane. A- 
proape jumătate din numărul 
spectacolelor au fost prezentate 
în deplasare, în satele și comu
nele regiunii, cu. piese legate 
mai ales de transformarea so
cialistă a agriculturii.

Colectivul teatrului a dobîn- 
dit bune rezultate și în munca 
de instruire și îndrumare a for
mațiilor artistice de amatori ți 
a școlilor populare de artă din 
regiune- Brigăzi artistice de a- 
gitatie ale cooperativelor mește
șugărești, Centrofarm din Pi
tești, PT.T.R., formația artiști, 
că din comuna Cornicești, ra
ionul Potcoava, și altele, instru
ite de actori ai teatrului, sînt 
cunoscute și apreciate în în
treaga regiune.

In prezent, o parte a colecti
vului se pregătește în vederea 
unui lung turneu prin tară cu 
piesa „Omul cu mîrtoaga".

(Agerpres) i

Tractoristul Gîlcâ Gh. de Ia 
G.A.S. Strunga, raionul Tg. Fru
mos, regiunea Iași, este fruntaș 
in lucrările campaniei agricole 

de primăvară.

Foto : A. VIERU

Din via(a
și munca 
tineretului

Au curălat
87 ha. iziaz

Pentru a ajuta dezvoltarea 
sectorului zootehnic, organizația 
de bază U.T.M. din G.A.C Stu. 
pina, raionul Hîrșova a mobili
zat tinerii și pionierii la acți
unea de curățire a izlazului.

Ajunși la locul de acțiune, ti
nerii au împrăștiat mușuroaele, 
au greblat locul iar pionierii au 
string pietrele care se găseau pe 
izlaz. Acum iarba poate crește 
în voie constituind o hrană bună 
pentru animale.

Ei au curățat izlazul satului pe 
o suprafață de 87 hectare. Sau 
evidențiat în această acțiune ute- 
miștii: Nicolai Aurica, Apostol 
Victoria și Vasile Vasile, iar din
tre pionieri, Iordache Cornelia, 
Simion Romulus.

ROMULUS MOCANU 
învățător

/Continuare în pag. 3-a)

I. GHEORGHE 
activist al Comitetului 

raional U.T.M.-C oștești

38.000 ore 
muncă patriotică

Zilele trecute, tinerii din co
muna Cornățel, raionul Costești, 
regiunea Pitești, au efectuat 
peste 38.000 ore muncă volun
tară la împrejmuirea școlii lor. 
In acest scop au fost săpate 
peste 87 de gropi pentru stilpi, 
au fost curățați cei 87 de stîlpi 
necesari pentru construirea gar
dului. Pe lîngă pregătirea ma
terialului lemnos și săparea gro
pilor necesare pentru îngroparea 
stîlpilor, utemiștii au executat 
firin muncă voluntară întreaga 
ucrare de împrejmuire a școlii 

cu gard, realizînd economii în 
valoare de circa 7.000 leî.

Cu banii economisiți prin con
struirea gardului, tinerii din Cor- 
năței au construit un podeț din 
beton. Astfel, pe locul altădată 
plin de bălării din jurul Scolii 
de 7 ani din comuna Cornățel 
a apărut acum o frumoasă curte 
împrejmuită cu gard nou, iar 
peste șanț un podeț.

Mișcarea de inovații a cu
noscut un nou impuls la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie". 
La cabinetul tehnic, un grup 
de tineri discută pe mar
ginea ultimei propuneri de 
inovație a tînărului Mihai 

Tunăreanu.

Foto : P. POPESCU

tineri muncitori bucureștenl 
în întrecerea socialistă
tinerii muncitori din 
Capitală au obținut 
în primul trimestru 
al ucestui an succese 
însemnate. Astfel, 
prin extinderea ini
țiativei tinerilor reși- 
țeni, in această pe
rioadă au fost econo
misite in Capitală 
circa 860 tone de me
tal. De asemenea, 
prin aplicarea in pro
ducție a inovațiilor 
propuse de cei peste 
660 de tineri inova
tori, s-au realizat în 
același timp economii 
în valoare de aproa
pe 5.000.000 lei.
• Pe șantierele de

construcții, la amena
jarea noilor spații 
verzi etc. pot fi in- 
tîlniți zilnic mulți 
din cei peste 100.000 
de tineri, membri ai 
brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică- 
De asemenea, tinerii 
au colectai și trimis 
oțeliriilor peste 4.500 
tone de fier vechi.

Prin eforturile de
puse de tinerii bucu- 
reșteni in producție 
și prin munca patrio
tică sau economisit 
în primele trei luni 
ale acestui an 
13.500.000 lei.

(Agerpres)

circa

I
Intr-o operă a sâ, Scedrin ne 

face cunoștință cu un om de 
nimic care prin însușirile sale 
are darul să trezească dezgus
tul. Insul ’ acesta se zbate in 
dreapta și în stingă, aleargă, se 
frămintă, face tot ce-i stă în 
putință numai pentru că undeva, 
ceva mai departe de nasul lui 
se află plăcinta... Nimic, nici 
chiar cel mai persistent miros 
nu-i gidilă nasul.;, „infinitezima
lului" - cum >1 numește Scedrin 
— ca mirosul plăcintei pe care 
el și-o și imaginează in mîinile 
sale, nici prea fierbinte, nici 
prea rece ci numai bună de în
fulecat. Plăcinta devine astfel 
pentru el un vis, un ideal — 
„singurul lucru care face să iz
bucnească focul patimilor, sin
gura momeală care trezește ins
tinctele ființei lui infinit de mici**.

Zilele trecute mi-a fost dat să 
intilnesc și eu un astfel de ins. 
E tinăr, are vreo 24 de ani, îl 
cheamă Sergiu Oprescu și lu
crează ca funcționar la serviciul 
tehnic al Uzinelor „Semănătoa
rea** din București. N-am putea 
spune că eroul nostru ar

Istoria de o săptămînă 
a unui șantier 

de hidroameliorații
Istoria șantierului de desecări 

din satul Bugeac, comuna Os
trov, raionul Băneasa, regiunea 
Constanța e simplă.

Este vorba de o „limbă** de 
pămînt ce se întindea pe 200 
de hectare și care era mereu 
inundată. Organizația de partid 
a gospodăriei colective a propus 
colectiviștilor sâ se construiască 
un dig prin care să fie ferit pă- 
mintal acesta de inundații.

La organizația de partid 
venit și numeroși tineri 
podăria colectivă din 
angajîndu-se să lucreze 
pe acest șantier, apoi 
tinerii colectiviști din 
apoi cei din Gîrlița, 
chioi, din Canlia, din 
și din alte sate.

Spiritul acesta de 
rare între colectiviștii 
multe gospodării colective, care 
lucrează uniți pe același 
tier s-a înpămintenit 
este expresia unei 
noi. socialiste, care a înfrînt 
larea, individualismul

Ei gîndesc așa : ..Dacă 
din Bugeac au nevoie de 
dig ca să scoată de sub inunda
ție 200 de hectare de pămînt, 
asta e foarte important pentm 
sporirea averii lor obștești, și 
trebuie să-i sprijinim. Altă dată 
ne-au ajutat și ei“.

Și așa, într-una din zilele de 
la sfârșitul lunii februarie, cîte 
o mașină 
pe fiecare 
tul acesta 
In mașini 
două sau 
de muncă 
tului.

A doua
A treia zi, la fel, și așa șapte 

zile la rînd.
în ziua de 3 martie, bună

oară, cineva care 
zitatea să numere 
aflau pe șaniter și 
cîndu-se, a ajuns 
pînă la 600,

Am pomenit de 
trecerea este poate 
mai pasionant pe 
tier. Tinerii aceștia 
concep să lucreze pe un astfel 
de șantier fără să se întreacă 
între ei. Se întrec între organi
zații, între brigăzi, între echipe.

au 
din gos- 
Bugeac, 

voluntar 
au venit 

Ostrov, 
din Isi- 

Satul Nou

într-ajuto- 
din mai

șan- 
deja și 

conștiințe 
izo-

cei
un

alerga spre Bugeac, 
drum care unea sa- 
cu satele amintite, 
se aflau cîte una, 
trei brigăzi utemiste 
patriotică ale tinere-

zi, la fel.

a avut curio- 
cîți tineri ?e 
lucrau. în tre
să numere

întrecere. în- 
i lucrul cel 

acest șan- 
nici nu

Se întrec pentru că întrece.» 
rea aceasta dă neastîmpăr mun< 
cii lor, stimulează hărnicia tu-* 
turor. Se întrec mai ales pen
tru că vor să lucreze mai mult, 
mai bine, vor să vadă mai re
pede rodul muncii lor.

Cangea Tudor lucra de pildă 
cu brigada lui din Isichioi la 
un capăt al șantierului, iar Ion 
Cîntăbine, cu brigada lui diu 
Ostrov lucra la un alt capăt al 
șantierului și se întreceau între 
ei. Nu se vedeau unii pe alții. 
Erau însă prinși în întrecere 
prin toți cei 600 de tineri caro 
munceau pe șantier între cele 
două extremități. Se întîlneau 
doar seara cînd învățau cu toții 
cîntece patriotice, citeau ziarele, 
discutau despre cărți, sau ascul
tau cîntecele aeordeoanelor.

Peste o săptămînă digul a 
fost gata. Trebuia să se bucure 
pentru asta, trebuia sărbătorit 
evenimentul. Și atunci, în ulti
ma zi de lucru, după ce ulti
mele cazmale de pâmînt au fost 
alezate în construcția digului, 
acolo pe pămîntul de acum fo
lositor oamenilor, s a ținut a- 
donarea....

Ce-au constatat cu acest 
lej ?

Au fost excavați 700 de 
tri cubi de pămînt.

în întrecerea susținută 
șaniter au ieșit fruntași cei 
Isichioi, care au venit pe 
tier cu toată organizația, cu 
tinerii, adică cu toate * ,
Ei, de altfel au dovedit și în 
alte rînduri că sînt deosebit de 
harnici. Au mai lucrat și pe 
alte șantiere locale.

Și tot așa de harnici au fost 
și tinerii de la celelalte orga* 
nizații U.T.M. (Li-a fost destul 
de greu tovarășilor din comite, 
tul raional U.T.M, 
lească fruntașii).

Seara, mașinile cu 
utemiste de muncă 
au plecat spre casă, fluturîndu- 
și ca deobicei steagurile și pur- 
tînd peste cîmpuri cîntecele 
brigadierilor.

Dar drumul lor nu se ter
mină aici pentru că alte șan
tiere îi așteaptă.

pri

me-

pe 
din 

șan- 
toți 

forțele.

să stabi-

brigăzile 
patriotică

MIHAI CARANFIL

Tinerii in acțiunea de impăduriri
In comuna Valea Caprii, din 

raionul Buzău, în primăvara a- 
ceasta, tinerii, organizați în bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, au ieșit la acțiunea de îm
pădurire. Infruntînd vînturile tă
ioase, clisa lipicioasă a munte
lui, ploile reci, ei au început să 
marcheze terenul, să sape gro
pile necesare plantării de noi 
puiețî. De îndată ce vremea a 
Început să se încălzească, tineriț

de aid au început să planteze 
pomii. De curînd, ei au raportat 
comitetului raional U.T.M,: „In 
primele două săptămîni de îm
păduriri de primăvară s-au plan
tat 80.000 puieți**.

Această cifră ilustrează pe de
plin entuziasmul cu care tinerii 
țărani muncitori din această co
mună, îndrumați de organizația 
de partid au răspuns la acțiunea 
de refacere a patrimoniului sil
vic al patriei.

novator?
semăna chiar leit cu cel în
fățișat de Scedrin ; ba, unele 
deosebiri cer chiar a fi bine 
luate în seamă. Mai întii că 
Sergiu Oprescu se apropie de 
plăcintă intr-un fel mult mai 
„delicat", fără zgomot. Apoi, 
odată ajuns la ea, Sergiu Opres
cu nu-i încă mulțumit ; i se pare 
prea mică. Ar vrea o bucată în 
plus, fie ea cit de neînsemnată, 
măcar o coajă, o fărîmă...

Cum spuneam Sergiu Oprescu 
lucrează la serviciul tehnic, un 
loc care prin specificul muncii 
oferă cele mai multe posibilități 
pentru crearea de inovații. Și 
cum inovațiile se plătesc Sergiu 
Oprescu s-a gîndit să facă și 
el una. E drept, să faci o inova
ție nu-i lucru ușor. Mai ales că 
Sergiu nu-i nici prea ingenios. 
S-a dus la un coleg, s a dus la 
altul, a luat de aici o idee, de 
colo alta...
- Spune ce te interesează ? 

Poate putem să te ajutăm mai 
bine ? îl întrebau colegii. Ser
giu tresărea mimînd dintr-odată 
naivitatea :
• la, acolo, sâ știu și eu cite

ceva, le spunea el, temîndu-se 
ca nu cumva atunci cînd inova
ția va fi gata sâ se pomenească 
„că vin și alții cu pretenții-.

Cu chiu, cu vai, Sergiu încro
pi o inovație prin care propu
nea înlocuirea procedeului de 
fabricație pentru cîteva piese ce 
se lucrau din oțel. Cabinetul 
tehnic gâsi ideea interesanta și 
Sergiu iși freca miihile bucuros. 
Și, ca un făcut, intr-una din zile 
veni la el un tehnolog de la sec
torul 3. In sectorul acesta, unde 
se asamblează piesele pentru 
combina, muncitorii aveau mereu 
de furca cu „reperul 72-04“. Pie
sa aceasta era lucrata din oțel, 
prin forjare, în afara uzinei și 
sosea aproape de fiecare data 
la „Semânâtoarea“ cu întirziere.
- S-o turnam din fonta ma

leabilă au propus muncitorii. 
Am putea, în felul acesta, s-o 
producem la noi în fabrică și 
să obținem totodată și economii.

Tehnologul sectorului s-a 
gîndit să meargă la cabinetul 
tehnic să ceară și părerea to
varășilor de acolo. A aflat însă 
că cu cîteva zile mai inainte

Sergiu Oprescu înaintase o ino
vație întrucîtva asemănătoare și 
a venit să-l întrebe dacă printre 
piesele cu pricina prevăzuse și 
reperul 72-04.
- Dacă l-ați prevăzut, atunci 

n-o să-l mai propunem și noi, 
spuse tehnologul. Așteptăm să 
se aprobe inovația dv.

Nimic altceva n-ar fi putut 
unge inima lui Sergiu ca aceste 
vorbe ale tehnologului. Ca și 
cînd s-ar fi deschis pe undeva 
pe aproape un cuptor nasul îi 
fu năpădit dintr-odată de mi
rosul cald de plăcintă. Se gindi 
la suma ce i se cuvenea pentru 
inovație. Se putea adăuga ceva. 
Măcar cîțiva lei... O coajă, o 
fărimă, cît de mică... Asta i-ar 
fi bucurat mult sufletul său deo
sebit de sensibil în asemenea 
împrejurări.

Oprescu nu prevăzuse în pro
punerile sale reperul despre 
care vorbea tehnologul. Socoti 
însă că nu-i nici o nenorocire

VASILE BARAN

(Continuare în pag. 3-a)
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F învățătură leninista 
despre industrializarea socialista

In caarul planului leninist 
de construire a socialismului 
principalul îl constituie crea
rea unei puternice industrii so
cialiste ca bază materială a 
socialismului, ca sursă a pro
gresului tehnic, a creșterii pro
ductivității muncii sociale și, 
de asemenea, ca o condiție pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii.

Relevind că singura bază 
reală pentru . mărirea resurse
lor, pentru crearea societății so
cialiste este numai marea in
dustrie mecanizată, Lenin a su
bliniat totodată că pentru a 
lărgi producția trebuie mai în
tâi produse mijloacele de pro
ducție adică trebuie lărgit acel 
sector al producției sociale care 
produce mijloace de producție. 
In concepția leninistă deci, pro
porțiile dintre cele două sub
diviziuni ale producției sociale 
— producția de mijloace de 
producție și producția de bu- 
miri de consum — trebuie să 
fie astfel stabilite încît să a- 
sigure creșterea ou precădere a 
producției de mijloace de pro
ducție și în cadrul acesteia a 
producției de mașini și utilaje 
—- acest „schelet și sistem mitș- 
ctrfar al producției".

In vederea dezvoltării cît mai 
rapide a forțelor de produc
ție, a progresului tehnic în 
toate domeniile, un loc deose
bit de important a acordat Le
nin în cadrul industrializării 
socialiste, problemei electrifi
cării țării.

Dezvăluind esența industria
lizării socialiste, Lenin a ară
tat totodată că numai indus
trializarea socialistă este ca
pabilă să ajute Rusiei să a- 
jurigă din urmă și să depășeas
că țările capitaliste cele mai 
dezvoltate din punct de vedere 
tehnic și economic.

Pe baza analizei esenței și 
condițiilor sociali-economice în 
care se înfăptuiește industriali
zarea țărilor care trec de la ca- 
pitailw.' la socialism, V. I. Le
nin a subliniat superioritatea 
covârșitoare a industrializării 
socialiste față de industrializa
rea capitalistă.

După cum se știe, în țările 
capitaliste, industrializarea s-a 
prodtis în mod spontan, anar
hic și, în goana capitaliștilor 
după profit, a început cu in
dustria ușoară ceea ce a făcut 
să dureze foarte multă vreme. 
Industrializarea socialistă însă 
se înfăptuiește în mod plani
ficat, începe cu dezvoltarea in
dustriei grele și are un ritm 
înalt de dezvoltare neîntrerup
tă, ceea ce permite să fie efec
tuată îrjtr-un termen foarte 
scurt dim punct de vedere is
toric.

Industrializarea capitalistă 
fiind făcută în goana capita
liștilor după profit, duce la 
intensificarea exploatării mun
citorimii și țărănimii, duce la 
șomaj, la accent-uarea opozi
ției dintre oraș și sat, la înro
birea și jefuirea popoarelor din 
țările coloniale și semicolonia
le. In opoziție însă cu indus
trializarea capitalistă, indus
trializarea socialistă asigură o 
bază trainică și în permanentă 
dezvoltare pentru avîntul pro
ducției pe baza celei mai îna
intate tehnici, duce la lichida
rea completă a șomajului și 
creează premizele creșterii sis
tematice a producției bunurilor 
de consum și a nivelului de 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc. Totodată, în
zestrând agricultura cu tehni
ca înaintată, electrificîn<d-o și 
cHimizând-o, industrializarea so
cialistă duce la apropierea din
tre oraș și sat, la întărirea a- 
lianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare.

In conformitate ou esența so
cialismului resursele industria
lizării socialiste sîmt funda
mental deosebite de cele ale 
industrializării capitaliste. Dacă 
țările capitaliste și-au creat in
dustria prin exploatarea propriu
lui popor muncitor și a celorlal
te popoare, prin războaie și îm
prumuturi înrobitoare, industria
lizarea socialistă se face folo
sind resursele mater iade și fi
nanciare ale economiei socia
liste, acumulările create în 
producția socialistă.

Exemplul 
primului stat 

socialist
Superioritatea zdrobitoare a 

metodei leniniste de industria
lizare a Urii fată de industria, 
iizarea capitalistă este astăzi 
cît se poate de evidentă pen
tru oricine dacă privește la 
U.R.S.S. — patria leninismu
lui unde, pentru prima oară, a 
fost înfăptuit planul iui Lenin 
dp industrializare socialistă. Ea 
este de asemenea evidentă pen
tru oricine dacă privește Ia ce
lelalte țări socialiste care a- 
plică creator, potrivit condiții
lor lor concrete, Învățătura le
ninistă despre industrializarea 
socialistă. .

După volumul absolut al pro
ducției industriale, Rusia ța
ristă ocupa în a.nul 1913 locul 
5 în lume și locul 4 în Eu
ropa. fiind în urma S.U.A., 
Angliei, Germaniei și Franței. 
In 1937 însă Uniunea Sovie
tică ocupa deja locul prim in 
Europa și locul <1 doilea în 
lume. Aceasta însemna că în 
urma industrializării sooialiste 
U.R.S.S. depășise ca volum ab
solut al producției industriale 
marile țări capitaliste europene. 
Rămîneau să fie depășite Sta
tele, Unite ale Americii. Ata
cul mdșelesc *1 imperialiștilor 
hitlerfpti a adus Uniunii So
vietice pierderi uriașe iar după

zdrobirea Germaniei hitleriste 
a trebuit o perioadă de timp 
dedicată muncii de refacere și 
de dezvoltare mai departe a e- 
conomiei. Astăzi U.R.S.S. se 
alia în plină întrecere pentru 
ajungerea din urmă și depăși
rea economică a Statelor Uni
te. Chezășia victoriei U.R.S.S. 
în întrecerea economică paș
nică cu S.U.A. stă în faptul că 
ritmul mediu anual de creș
tere a industriei sovietice este 
de 3—5 ari mai mare decît 
ritmul de creștere a industriei 
în țările capitaliste dezvoltate. 
Pentru ritmul înalt al crește
rii producției U.R.S.S. este ca
racteristic faptul că planul 
septenal (1959—1965) însu
mează o creștere a producției 
industriale echivalente cu creș. 
terea producției pe ultimii 20 
de ani 1

Ritmul foarte rapid al creș
terii în ansamblu a producției 
industriale a U.R.S.S. și-a spus 
de mult cuvîntul și în ritmul 
de creștere a producției in
dustriale pe cap de locuitor, 
ritm care în U.R.S.S., este 
mult mai ridicat decît in 
S.U.A. sau Anglia. Iată, de 
pildă, acest ritm al creșterii 
producției Industriale pe cap 
de locuitor în perioada 1929— 
1955:

Anii U.R.S.S. S.U.A. Anglia

1929 100 100 100
1937 400 98 119
1950 021 152 138
1955 1.607 174 164

Reiese deci că producția in
dustrială pe cap de locuitor 
în U.R.S.S. a cresout în pe
rioada 1929—1955 de 16 ori 
pe cind in S.U.A. nici măcar 
nu s-a dublat.

Ca urmare a acestui ritm 
deosebit de accelerat al creș
terii producției industriale pe 
cap de locuitor în U.R.S.S.* 
an de an decalajul dintre pro
ducția industrială pe cap de 
locuitor in U.R.S.S. și cea 
pe cap de locuitor în S.U.A. 
se reduce vertiginos. Tocmai a. 
ceastă superioritate zdrobitoa
re a ritmului de dezvoltare și 
faptul că în U.R.S.S. produc
tivitatea muncii crește necon
tenit și puternic, constituie ga
ranția sigură că în viitorul a- 
propiat Uniunea Sovietică va 
întrece S.U.A. în toate ra
murile producției industriale. A- 
ceasta va constitui o strălucită 
îndeplinire a sarcinilor pu$e de 
Lenin în fața poporului so
vietic constructor al socialis
mului și comunismului.

Politica leninista 
a P. M. R.

de industrializare 
socialistă a țârii

învățătura leninistă despre 
industrializarea socialistă este 
de o covârșitoare importanță 
pentru toate popoarele care vor 
să înlăture înapoierea econo
mică în care au fost ținute de 
clasele exploatatoare și luptă 
să-și croiască un drum fericit. 
Această învățătura luminează 
drumul industrializării socia
liste a tuturor țărilor socialiste, 
învățătura leninistă stă și la 
baza politicii Partidului Munci
toresc Romîn de industrializare 
socialistă a patriei noastre.

Industrializarea socialistă re
prezintă o necesitate economică 
obiectivă pentru construirea so
cialismului în Romînia.

România burghezo-moșierească 
a fost o țară cu o economie îna
poiată. Expresie a acestei îna
poieri economice, în anul 1938 
industria dădea abia 26,7 la sută 
din venitul național al țării, 
partea covârșitoare a lui fiind 
dată de agricultură- Romînia 
importa 95 la sută din mașinile 
necesare.

Expresie a slabei dezvoltări 
economice, venitul național pe 
cap de locuitor al Romîniei bur- 
ghezo-nioșierești era unul din
tre cele mai mici din Europa. 
Dintr-o listă de 19 țâri euro
pene, Romînia se afla pe ante- 
penultimul loc.

Slaba dezvoltare a industriei 
a determinat o structură a co
merțului exterior al Romîniei 
burghezo-moșierești caracteris
tică țărilor înapoiate. In 1937, 
din întregul import produsele in
dustriale finite reprezentau 77,5 
la sută iar materiile prime și se
mifabricatele doar 17,5 la sutâ, 
pe cind la export produsele agri
cole, petrolul șl lemnul repre
zentau peste 91 la sută. Romînia 
servea deci țărilor imperialiste 
dezvoltate ca sursă de aprovi
zionare cu materii prime și piață 
de desfacere a produselor lor 
industriale.

Exploatatorii din Romînia în> 
preună cu capitaliștii străini 
storceau de pe spinarea clasei 
muncitoare o rată a plusvalorii 
care în timpul celui de-al doilea 
război mondial a atins și a de
pășit 300 la sută.

Călăuzindu-se de învățătura 
leninistă, Partidul Comunist din 
Romînia a combătut totdeauna 
teoria reacționară și antipatrio
tică „Romînia — țară emina
mente agricolă* — și a militat 
pentru industrializarea țării. 
Partidul a arătat — așa cum 
sublinia tovarășul Gh. Gheor- 
ghin-Dej la Conferința naționa
lă a P.C.R. din octombrie 1945 
— că „progresul țării noastre 
este în directă și nemijlocită le
gătură cu progresul industriali
zării țării și că de tăria indus
triala a țării depinde în mare 
măsură însăși independența sta
tului- nostru".

In vederea construirii so
cialismului în țara noastră, Par
tidul a elaborat, pe baza învă
țăturii leniniste, un program

care în esență a prevăzut: in
dustrializarea socialistă și elec
trificarea țării, transformarea 
socialistă a agriculturii și revo
luția culturală.

In cadrul acestui program, 
așa cum ne învață Lenici, veri
ga hotărâtoare a operei de cons
truire a socialismului este in
dustrializarea socialistă, ea. în- 
semnind, în primui rînd, crea
rea și dezvoltarea industries so
cialite pe baza creșterii cu pre
cădere a industriei grele cu pi
votul ei, industria constructoa
re de mașini. „Partidul Muncito
resc Romîn — scrie tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — acordă o 
însemnătate deosebită dezvoltă
rii industriei grele, cu pivotul 
ei — industria constructoare de 
mașini, baza sigură a progre
sului întregii economii naționa
le, a mecanizării agriculturii, 
dezvoltării industriei bunurilor 
de consum, sporirii continue a 
venitului național și ridicării ni
velului de trai al poporului".

Faptul că industrializarea so
cialistă a țării noastre are loc 
în condițiile existenței sistemu
lui socialist mondial, ne permite 
să beneficiem atît de experiența 
și ajutorul multilateral al tari
lor socialiste în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, cît și de a- 
vantajele diviziunii internațio
nale socialiste a munch.

Dezvoltarea industrială a țârii 
noastre e ușurată imens de aju
torul frățesc al U.R.S.S., de re
lațiile de intr-ajutorare și cola
borare frățească din cadrul la
gărului socialist, relații care au 
ca scop industrial: zarea fiecărei 
țări socialiste și obținerea unui 
avint general.

Baza sigură 
a dezvoltării 

întregii economii 
naționale

Ca urmare a înfăptuirii poli
ticii de industrializare socialis
tă, fata economică a Romîniei 
s-a schimbat radical. In anii de 
economie planificată s-au cons
truit peste 140 de fabrici și uzi
ne noi iar alte peste 300 au fost 
reutHate cu instalații și agre. 

gate noi. In consecință, produc
ția industrială a țării a crescut 
considerabil.

In aceste condiții, ritmul me
diu al creșteriii producției in
dustriale a R. P. Romîne între 
1951—1959 a fost de 13,6 la 
sută, ritm necunoscut țărilor 
capitaliste chiar și atunci cînd 
au avut cea mai rapidă dezvol
tare. Cît privește comparația 
eu Romînia burghezo-moșierea
scă, este suficient sâ amintim 
că într-tin singur trimestru din 
1959 producția industrială a fost 
mai mare decît cea obținută în 
întreg anul 1938.

In cadrul acestei creșteri ma
sive a producției * industriale 
globale- trebuie subțniată creș
terea cu precădere a producției 
de mijloace de prodijeție față de 
producția bunurilor ,de consum. 
Producția industriala de mijloa
ce de producție, a ajuns în anul 
1958 la 500% față de cea din 
1938, iar producția industrială 
de consum a crescut la 296%.

Punînd accentul pe dezvolta
rea producției mijloacelor de 
producție, oamenii muncii din 
țara noastră au produs încă în 
anul 1958 de 5,6 ori mai multă 
fontă, de 3,3 ori mai mult oțel, 
de 2,6 ori mai mult cărbune, de 
două ori mai mult petrol decît 
în anul 1938. Anul acesta volu
mul producției industriei noastre 
siderurgice e de aproape 7 ori 
mai mare decît în 1938.

In anii construcției socialis
mului a fost făurită și dezvolta
tă industria construcțiilor de 
mașini, baza dezvoltării celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale. Actualmente industria 
noastră de mașini produce o 
mare varietate de mașini nece
sare celor mai diferite ramuri 
ale economiei noastre: utilaj 
minier, petrolifer, mașini-unelte, 
motoare, utilaj electrotehnic, 
autocamioane, tractoare, mașini 
agricole ș.a.m.d. De asemenea, 
trebuie subliniată dezvoltarea 
puternică a industriei chimice 
bazate pe petrol, sare, metan 
etc. Numai intre 1955 și 1959 
producția dată de această ramu
ră a crescut de două ori.

Gălăuzindu-se de învățătura 
leninistă, Partidul Muncitoresc 
Romîn a inițiat planul decenal 
de electrificare a țării, plan care 
ține seama de necesitatea arăta
tă det Lenin ca electrificarea să. 
meargă cu un pas înaintea ce-. 
lorlalte ramuri ale industriei. Ga 
urmare, în anul 1959 producția 
de energie electrică a ajuns la 
aproape 7 miliarde kwh (cifră 
pe care planul de fapt o prevă
zuse abia pentru sfârșitul anu
lui 1960).

însemnate succese au fost, de
asemenea, obținute și în ramu
rile producătoare de bunuri de 
consum. încă în anul 1958 au 
fost produse de 3,4 ori mai multe 
textile, de 3.5 ori mai multă în
călțăminte, de peste 2 ori mai 
multe produse alimentare decît 
în 1938.

Dezvoltarea cu precădere — 
așa cum ne învață Lenin — 
a producției mijloacelor de 
producție și îndeosebi a in
dustriei grele, a determinat, 
la rîndu-1 ei, o schimbare de în
semnătate excepțională în in
dustria Romîniei ; dacă sub re
gimul burghezo-moșieresc ca
racteristica industriei romînești 
era că se baza pe o tehnică de 
import, apoi în condițiile in
dustrializării socialiste, indus
tria națională acoperă o mare 
parte din necesarul de mașini, 
instalații și instrumente. Mai 
mult încă, industria noastră de

mașini exportă acum mașini și 
utilaje.

Succesele dobîndite in indu
strializarea socialistă a R. P. 
Roinine ies și mai mult în relief 
dacă comparăm producția pe cap 
de locuitor din anul 1959 cu cea 
din anul 1938. Astfel, in com
parație cu anul 1938 producția 
calculată pe cap de locuitor a 
fost in 1959 de peste 4 ori mai 
mare la oțel, de peste 5 ori 
mai- mare la energie electrică, 
de aproape 5 ori la ciment etc.

Ca rezultat al aplicării po
liticii leniniste de industriali
zare socialistă, industria noa
stră livrează an de an agricul
turii tractoare, mașini, îngră
șăminte chimice și antidăună- 
tori, combustibil, energie elec
trică etc. La începutul acestui 
an agricultura deținea 36.500 
tractoare fizice, 23.100 semănă
tori mecanice ș.a. In 1959, in
dustria chimică a livrat agricul
turii peste 300.000 tone de în
grășăminte chimice. înzestrarea 
agriculturii cu tot mai multe 
mașini și unelte agricole stă la 
temelia creșterii sectorului so
cialist din agricultură, la baza 
creșterii continue a producției 
agricole.

Chezășia ridicării 
continue a 

nivelului de trai
Ga urmare a ritmului înalt 

de dezvoltare în anii construc
ției socialiste, industria a deve
nit ramura conducătoare în eco
nomia țării noastre. Industriali
zarea socialistă, creșterea cu 
precădere a industriei grele, au 
dus la sporirea venitului națio
nali care în 1959 era de peste 2 
ori mai mare decît în 1938.

Expresie a transformării Ro
mîniei într.o țară cu o indus
trie dezvoltată, a crescut masiv 
partea din venitul național 
creată în industrie. In anul 
1959 industria, construcțiile și 
transporturile au dat peste 56% 
din venitul național în timp ce 
agricultura și silvicultura au 
dat cca. 33%. Deci industria dă 
de aproape două ori mai mult 
venit național decît agricultura, 
deși numărul celor ce muncesc 
în industrie și construcții este 
de aproximativ 4 ori mai mic 
decît a-î celor ocupați în agri
cultură. Aceasta arată convingă
tor rolul hotărîtor al industriei 
socialiste în dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea ni
velului de trai al poporului 
muncitor-

Determinîn-d o creștere ma
sivă a venitului național, in- | 
dustrializarea socialistă con
stituie totodată o premizi a 
creșterii nivelului de trai ai . 
oamenilor muncii. In această 
privință este cit se poate de 
grăitor i ap tui câ, încă in 1959 
a fost îndeplinită și depășită 
sarcina trasată de Congresul 
aL- II-lea al P.M.R. privind 
creșterea pînă în I960 cu 30 la 
sută a salariului real al munci
torilor, tehnicienilor și funcțio
narilor.,,,.

Urtitând învățătura lui Lenim, 
Partidul Muncitoresc, Romîn îi 
îndrumă pe oamenii muncii sa- 
nu se mulțumească cu rezultatele 
dobîndite, ci să le analizeze 
critic- și sâ tragă învățăniiute 
spre a înlătura lipsurile și a 
ridica munca la un nivel și mai 
înalt. Lupta pentru sporirea 
simțitoare mai departe a pro
ducției și productivității tnitriai, 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru îmbunătățirea con
tinuă a cailitițir producției, pen
tru rentabiiftatea socialistă , a 
întrepri-ndertfor trebuie de a- 
ceea să stea. în centrul atenției, 
fiecărui om a-1 muncii.

Congresul al II 1-lea al Parti
dului va dezbate planul de dez
voltare economică - pe șase ani. 
(1960—1965) și schița de dez
voltare în perspectivă a econo
miei țării pînă la I97Ș. Pro
iectul planului economic de 
șas€ ani: prevede sporirea conSi- . 
derabilă a producției industriei 
energetice, siderurgice, construc
țiilor de-mașini, industriei chi
mice, a lemnului și materialelor 
de construcții, industriei bunu
rilor de consum, precum și dez
voltarea intens’ivă și multilate
rală a producției agricole. Sar
cina fundamentală pe care parti
dul o pune in fața poporului 
muncitor in perioada 1960—1965 
este terminarea în linii mari a 
construirii socialismului și tre
cerea într-o nouă etapă de dez
voltare — aceea a desăvîrșiriii 
construcției socialiste. „Linia ge
nerală pe care o vom urma, pen
tru realizarea acestei sarcini is. 
tori ce — arăta tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la Conferința or
ganizației regionale de partid 
Gluj — este continuarea susți- 
nută a politicii de industriali- 
zare a țării, punînd in centrul ei 
dezvoltarea industriei grele, cu 
pivotul ei, industria construc
toare de mașini".

Oamenii muncii din țara noa
stră -«st nt conștienți de faptul că 
continuarea susținută a politicii 
leniniste de industrializare so
cialistă este cliezașia dezvoltării 
în ritm înalt a economiei noa
stre, chezășia ridicării continue 
a nivelului de trai.

Luptând pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de .partid, pentru 
întâmpinarea prin noi și mari 
succese în munca, a celui de al 
Ulrica Congres al P.M.R., oa
menii muncii din țara noastră 
nu uit> nici o clipă că viitorul 
fericit pe care și-l clădesc cu 
propriile lor mîini sub condu
cerea Partidului este luminat de 
învățătura marelui dascăl și 
conducător al proletariatului,, — 
Vladiiiijf . l.l.'ci Acțaștă

.înyAțătU'ra a -fost și va rămi'ne 
mereu vie.

N, N. GONSTANTINES6U I

Șahul este unul din sporturile preferate de tinerii muncitori al cooperativei „Valea Jiului0 din 
Petroșani, latâ-i pe aîțiva dintre ei disputîndu-și întâietatea în cadrul unei partide amiqple^..

Foto : P.' POP

Studentul clujean I 
Adalbert Gurath —<1 

campion mondial I 
de tineret la spadă] 
Adalbert Gurath, student 1] 

Facultatea da fizici și materna 
tied din Gluj, a adus o străluci 
tă victorie culorilor sportive al] 
R. P. Romîne cucerind duminic| 
la Leningrad titlul de campio| 
mondial de tineret tn proba dl 
spadă. In lupta sportivă cu ca 
mai buni spadasini din Suedia 
U.R.S.S., R. P, Ungară și alt] 
țări, Gurath' a demonstrat o teh| 
nică remarcabilă și o stăpînir] 
de sine puțin comună, terminînJ 
învingător în turneul final cu | 
victorii înaintea suedezului Wahrt 
berg 5 victorii și a sovieticulu 
Nlkanclkov 5 victorii.

------’----- '
Boxerii bucurețtenl 
au cucerit „Cupa 
orașului Istanbul"

In sala de sport „Serghisarar 
ă-a încheiat duminică seara corn 
petiția internațională de bat 

■■ dotată cu « s,ău,pa orațuld 
' iStanîtul*. Prima ediție a aceste 
competiții a fost dominată d

Finalele campionatului 
republican de

Duminică dimineața s-a des
fășurat la Sibiu campionatul 
R.P.R. de cros individual și pe 
echipe. Numeroși spectatori care 
au .încurajat pe concurenți fie 
din tribune, fie de_a lungul tra
seelor care străbăteau minunate
le alei din parcul 
asistât la întreceri 
în majoritate doar 
sosire.

Noua formulă de 
acestei întreceri (în trei.etape) 
s-a dovedit bună. Pe viitor va 
trebui acordată mai multă aten
ție în special din partea asocia
țiilor sportive, pentru mobiliza
rea unui număr mai mare de 
tineri și tinere la etapa l-a, știut 
fiind că alergările de cros sînt 
un bun mijloc de angrenare a 
masei largi a tineretului în ac
tivitatea sportivă.

Cursele de juniori caracteri
zate în primul rînd printr-o par
ticipare mai numeroasă decît la 
seniori, au început atîfj la fete 
cit și la băieți cu plecări' vije
lioase, care au fârîmițat repede 
plutonul. La junioare, din nou 
dinamovista din Orașul Stalin, 
Kliment Waltraute s-a eviden
țiat, reușind să ciștige ‘întrece
rea. Pe locul doi, s-a âîasat H-

arinilor, au 
dîrze< decise 
pe linia de

desfășurare a

năra Palade Maria din Roman. 
Pe echipe, lupta a fost strînsă: 
1. C.S.M. Cluj 24 p., 2. I.M.S. 
Roman 35 p.j Dinamo-Bucu
rești 37 p.

La juniori a cîștigat Bereg- 
saszi Ștefan. Pe echipe au ieșit 
învingători juniorii de la Con
structorul București urmați de 

, cei ai C.S.M. Cluj și Dinamo 
Orașul Stalin.

Titlul de campioană la senioa
re a revenit și în acest an meta- 

. lurgistei Georgeta Dumitrescu, 
urmată de Cuțui Marillls (Știin- 
ța-Cluj), Antonescu — Voinea 
Zamfira (Metalul). A tetele 
metalurgiste au reușit să cîști
ge titlul de campioane pe echi- 

. pe după o luptă strînsă cu clu- 
jencele.

Constantin Grecescu (Dina- 
mo-București) n-a fost . nevoit 
să apeleze la ultimele resuPse 
pentru a cîștiga titlul de cam
pion. Singurul care i-a opus o 
mai mare rezistență, Veliciu Ion, 
nu a mai putut să-1 urmeze de 
aproape pe ultimii kilometri ai 
cursei, O frumoasă comportare 
a avut tânărul Florea Vasile, 
(Laminorul Roman) care a cu
cerit locul III, înaintea unor 
crosiști consacrați: Barabaș An-

Un de baschet R. P. Ro-aspeat din timpul întâlnirii feminine de baschet R. F. .. 
m-înâ - R. Cehoslovaca. Scor final : 48—60 (22—33)

Foto : V. RANGA

A. Verdeș și E. lanovici 
campioni 
(juniori)
lung Muscel) ; 
tie: Gheorghe 
ca, (Cîmpia Turzii), 
muscă: C. Dumitra- 
șcu (Craiova); co
coș : A. Verdeș
(Cluj), pană i A. 
Enuș (București) ; 
semiușoară : l. Dinu 
(Constanța) ; ușoa
ră : C. Anton. (Bucu
rești) ; se inimi jlft- 
cie : M. Dumitrescu 
(București); , mijlo
cie mică : Gheorghe 
Neagu (Constanta); 
mijlocie mare : Ma
rin Constantin (Bucu
rești); semigrea : E- 
meric lanovici (Cluj); 
grea : A. Motoc
(București).

au recucerit titlul de 
ai R. P. R. la box

Timp de trei zile, 
cei mai buni ju
niori din țara noastră 
calificați în faza de 
zonă și-au dat întîl- 
nire in „potcoava* 
stadionului „Repu
blicii" pentru ași 
disputa întîietatea la 
mult rîvnitul titlu de 
campion al R.P.R. 
de box pe anul 
iy60. Din juniorii 
care au evoluat, doar 
doi au luptat pentru 
â-și menție titlul cu
cerit anul trecut : 
„hîrtia" Atilla Ver- 
deș și „semigreul* 
Emeric lanovici, am
bii din Cluj. întîl- 
nirile, în comparație 
cu imit precedehți, Cdn»t'(irița. 
âU fost~ supefidăie 
âtlt cit speclăcol cit nidui'I960. Minimă t 
și din punct de ve-

dere tehnic. Atît in- 
vinfiii cît fi învin
gătorii au avut com
portări aproape la 
fel de merituoase. 
Dovedind calități teh
nice și. tactice bune^ 
tinerii pugiliști ne 
dau speranțe, ei fiind 
o „pepinieră", a bo
xului nostru de mîi- 
ne. Ediția din acest 
an, a adus orașului 
București, nu mai 
puțin de cinci titluri 
republicane, în com
parație cu anul tre
cut. cînd nu a avut 
nici unul ! Compar

au 
din

9i

tari frumoase 
avut și boxerii 
regiunile Cluj

Tiilfi cu mp i o n i i a-

I. Marin (Cîmpu»

hîr-
Roș-

N. TOCACEK 
corespondent 

voluntar

cros
drei, Bîrdău Dumitru, Strezel- 
bitki Tadeus, Gojocaru Grigore, 
Weis Vasile șj alții.

Gu toate că și în acest an 
cursele de juniori au avut o 
mulțime de tineri talentați care 
au ieșit în evidență, totuși în 
probele de seniori au fost foar
te puține nume noi. Mult prea 
puțini din juniorii de acum 2-3 
ani care dovediseră posibilități 
deosebite pentru alergări mai a- 
par astăzi în concursuri. Pentru 
remedierea acestei situații un 
prim rol îl au asociațiile, clubu
rile sportive și antrenorii care 
se ocupă mai mult de juniori. 
Pe de altă parte ar trebui ca cel 
puțin în alergările de fond și de 
demifond să fie programate 

. curse rezervate tinerilor care au 
trecut cu 1-2 ani de vîrsta junio
ratului.

Faptul că în acest an s-a pu
tut constata o preocupare deo
sebită pentru juniorii crosiști 
la Gluj, Orașul Stalin, Roman, 
Baia Mare, Timișoara, unde sînt 
antrenori experimentați în aler
gările de fond ca Emil Pandrea, 
Constantinescu Nehoi, Kiss 
Gheorghe, Moscovici Ferdinand, 
lovănescu Cornel, poate con- 
trttnii că pe viitor fîn^rîî tălen- * 
tați ca de pildă. V. Gbicufuș, G. 
Egyed. Horst Schmidt, A. lones- 
cu, M. Nichita sau junioarele 
Palade Maria, Katalin luhoș, 
Ileana Gergely, Victoria Coșa, 
Silvia Silion, să muncească cu 
mai multă perseverență pentru a 
putea să se măsoare de la egal 
cil atleții seniori atunci cînd vor 
depăși vîrsta junioratului.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Un bun

boxerii romîni care au cucerii 
victoria la 7 din cele 10 catego| 
rii și primul loc pe echipe. Dini 
tre reprezentanții noștri cel ma| 
In formă s-a dovedit a fi fostu] 
campion european la categorii 
„semigrea" Gh. Negrea. în rea] 
progres s-a dovedit și tînănJ 
I. Mihalik clasat pe primul Iod 
la categoria „semi-ușoară'. iJ 
și-a reînnoit victoria de la Via 
na în fata fostului campion euj 
rapean, bulgarul D. Velinovl 
Alte rezultate înregistrate In fi] 
nale: M. Dobreșcu Învinge 11 
puncte- pe M. Micev (R. P 
Bulgaria); N. Puiu întrece ld 

■puncte pe Bostarelos (Grecia) 
O. Tus (Turcia) dispune la 
puncte de E. Cișmaș; N| 
Stoenescu întrece la puncte p<i 
Giur (Turcia); I. Moaca dispui 
ne ,1a puncte de A. Gvlin (Tur! 
da); V. Mațiuțan întrece prin 
abandon pe Pplicandrinis (GreJ 
cîa).

In urma acestor victorii echiJ 
pa orașului București a totalizat 
24 puncte cucerind „Gupa ora- 
șului Istanbul",

' ——•------

O nouă victorie a tine
rilor noștri fotbaliști

R.P.R.-Franța 4-1 (3-1)
V1ENA 18 (Agerpres). —
Luni la Linz, în preliminariile 

turneului d& fotbal U.E.F.A^ pen- 
JLP.Ut&nite 

a obținut o noua victoria, litvin- 
gind de data aceasta cu scorul 
de 4—1 (3—1) valoroasa echi
pă a Franței^ una din favoritele 
grupei D.

în urma acestei victorii echi
pa romînă este virtual calificata 
pentru semifinala competiției, 
deoarece echipa Belgiei a înre
gistrat surpriza zilei, întrecînd cu 
scorul de 2-^-1 {2—0) * echipa 
Spaniei. ’ v J «

(tiso

examen
preolimpic al gimnaștilor
Sala Floreasca a găzduit sîm- 

bătă și duminică un interesant 
concurs internațional de gim
nastică. Echipa feminină a 
R.P.R. a concurat cu echipele 
Franței și R. P- Bulgariei, iar 
cea masculină a întâlnit doar 
formația Franței.

Pentru echipa noastră femini
nă concursul acesta a constituit 
unul din examenele preliminarii 
pentru Olimpiada de la Roma, 
examen pe care l-a trecut cu 
succes. Prima confruntare inter-» 
națională a gimnastelor noas
tre din acest an a avut loc cu 
două săptămâni în urmă, în com
pania echipei U.R.S-S. — cam
pioană olimpică și mondială. 
Concursul cu cele mai bune gim
naste din lume ne-a fost de un 
neprețuit folos. In comparație 
cu ele ne-am dat seama că dru
mul pe care mergem este bun, 
dar că mai avem unele scăderi 
mai cu seamă la forma de exe
cuție. In intervalul de două săp
tămâni ce ne-a rămas pînă la 
recenta confruntare am desfă
șurat o muncă asiduă pentru 
eliminarea deficiențelor consta
tate. Roadele acestei munci s-au 
arătat din plin la concursul de 
sîmbătă și duminică. S-a consta
tat în primul rînd o îmbunătă
țire în tehnica de executare a 
diferitelor exerciții, o creștere 
a. rezistenței gimnastelor noas
tre. Componentele echipei noas
tre au concuraț cu mai multă 
încredere și siguranță, impunîn- 
du-se cu autoritate în timpul în
tregului concurs ceea ce le-a în
găduit să cîștige destul de de- 

, tașat atit pe echipe cît și la 
probele individuale.

Cîștigă-toarea concursului, ma- 
estra sportului Elena Leuștean, 
se află in formă ascendentă, 
ceea ce întărește speranțele noa
stre și desigur și ale ei, in
tr-o comportare cit mai bună la 
Olimpiadă Alături de ea au a- 
vut o evoluție corespunzătoare 

. Sqnia lovan și Emilia Liță, cla
sate in ordine pe locurile 2 și 3 
la individual, compus. Se cuvine 
un cuvînt de laudă mezinei e- 
chipei Maria Bibire, care a con
curat în genei al bine

• Cu tot progresul constatat în 
concurs gimnastele noastre se 
mai prezintă cu anumite lacune. 
Acestea sînt îndeosebi consta
tate la tehnica săriturii peste 
cal, 1a unele elemente acrobati
ce, și la anumite mișcări din e- 
xercițiile la parale’*?. în: etapa

— . -> >»3.
de pregătire ce urrrteală, aten
ția noastrî, a ahtrenorîlor, va fi 
concentrată asupra eliminării a- 
cestor deficiențe.'

întrecerea Echipelor’ de băieți 
a fost mult mai strînsă ca cea 
feminină. Echipa noastră a cu
cerit victoria. A fost o victorie 
muncită din greu, pentru care 
merită felicitări întreaga echipă 
în frunte cu Frederic Orendi. 
cîștigătorul concursului la indi
vidual compus. De remarcat că 
victoria echipei noastre mascu- 
line asupra echipei Franței esta 
prima în ierarhia înttinirilor dini 
tre aceste formații. Echipa Fran-' 
tei este o echipă rutinată cars 
în marile competiții de gimnas
tică a ocupat locuri bune. Fri« 
vită în această lumină, victoria 
băieților noștri constituie tun re- 
zultat valoros. "

Prof. P. DUNGA6IU 
antrenor ql lotului 

olimpic de gimnast ied

ț

Gheorghe Tohâneanu a evoluat 
remarcabil în cadrul întâlnirii in
ternaționale de gimnastica, des
fășurată sîmbătă și duminică în 
sale Floreasca din Capitala, 
lată-l executând săritura peste 

oa L ............



Pentru o contribuție sporită 
a tineretului - *’

la întărirea gospodăriilor
agricole de stat

Sala Casei Prieteniei Romîno- 
Sovietice din str, Batiștei, a 
găzduit timp de două zile, un e- 
veniment deosebit din viața ti
neretului din regiunea Bucu
rești — conferința regională 
U.T.M. Gin tecul și voia bună 
cară domneau înainte de începe
rea lucrărilor s-au transformat 
în aplauze puternice atunci cind 
și-au făcut apariția in sală mem
bri ai biroului comitetului re
gional P.M.R. La conferință a 
luat de asemenea parte tov. Ma
ria Apostol, membră a Biroului 
Somitetului Central al U.T.M., 
precum și numeroși invitați — 
reprezentanți ai sfatului popu
lar regional și ai altor organi
zații de masă.

Darea de seamă și delegații 
la conferință, veniți din toate 
colțurile regiunii, din orașe și 
șate, au dezbătut pe larg, cu se
riozitate contribuția pe care o 
aduc organizațiile U.T.M., tine
retul din industria și agricultu
ra regiunii, sub conducerea or. 
ganizațiiior de partid, la Înde
plinirea sarcinilor trasate de că- 
tre partid, au analizat lipsurile fost însojitț și de o explicare a 
care mpi există în munca orga- felului in care au fost obținute.

,.. . . n- rv-ixr -i-r Nfcj Jn darea de seamă și nici 
In discuții nu s-a transmis ex
periența bună a unor organiza
ții de bază U.T.M. din G A.S.-u- 
rile fruntașe în mobilizarea ti
neretului pentru descoperirea șl 
folosirea tuturor resurselor in
terne, pentru sporirea venituri
lor gospodăriei, a producției ve
getale și animale, a economii
lor. Aceasta era 
cesar. cu cît în

I c

(Tr. Mă.

care ‘măi. există în munca orga
nelor și. organizațiilor U.T.M. In 
colaborare cu organizațiile sin
dicale și sub conducerea organi
zațiilor de partid — s-a arătat 
în darea de seamă — organiza
țiile U.T.M. au mobilizat peste 
14.000 tineri din industrie în în
trecerea socialistă, iar cele 380 
de brigăzi de producție ale tine
retului. și 180 posturi utemiste 
de control au adus o contribuție 
Însemnată la îndeplinirea planu
rilor întreprinderilor 
industriale din regi
une pe anul 1959 în 
proporție de 101,5 
la sută și la realiza
rea celor. 30 milioane 
lei.economii.

țn țonfefirttă, nu- ' 
meroși delegați, prin
tre care Bucșe Tdo- 
dor' (Gidrgiii); Bo
tei Nleolae (Olte
nița), Popa Gheorghe 
gurete) și alții, au arătat însă 
că în ceea ce privește preocupa
rea pentru ridicarea calificării 
tinerilor din industrie mai sint 
încă lipsuri serioase Sint multe 
organizații U.T.M. care nu lea
gă munca'politică de problemele 
importante ale producției, de ne. 
cesitatea însușirii de către tineri 
a tehnicii noi, de necesitatea 
răspindirii largi a experienței 
înaintate.

O atenție deosebită a acordat 
conferința muncii organizațiilor 
U.T.M. și a tineretului din agri
cultură. Așa cum s-a precizat în 
conferința regionala de partid, 
oamenii muncii de pe ■'ogoarele 
rcgWii ^udur^ti-/âîîb; toțtdncM; 
rea organizațiilor de parfid, au 
obținut în ultima vreme rezul
tate însemnate. Astfel, sectorul 
socialist cooperatist reprezintă 
95,7 la sută din suprafața ara
bilă a regiunii și 94,9 ia sută 
din numărul total ai familiilor 
de țărani muncitori. Gonvlngin- 
du-ze de superioritatea muncii 
în comun, văzînd ou ochii lor 
cum an de an crește belșugul 
colectiviștilor și intovărășiților, 
țărânii muncitori, virstnici și ti
neri pășesc cu încredere pe dru
mul unirii ogoarelor pe drumul 
arătat de partid.

— flomuna noastră este com- 
filet colectivizată, a spus în con- 
erjnță delegatul Bucur Tudor, 

secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Llvedea. Alături de 
comuniști, utemiștii au fost prin
tre primii carc an pășit In gos
podăria colectivă. <Je, i-a de. 
terminat să faci pasul acesta? 
Faptele, realitatea. Fiecare ute- 
misf colectivist a simțit ca o da. 
torie a sa de utemist să popu
larizeze In rindul celorlalți ti
neri rezultatele bune ale gospo
dăriei coleotive, să-i cheme să 
vadă toate acestea cu ochii lor 
la gospodărie, prin casele lor. .

Panait Marin, președintele 
G.A.G. Sălcioară, raionul Lebliu, 
Dan Ion (G.A.8. Valea Măcișu- 
lui — Urziceni) și alți dele
gați la conferință au vorbit des
pre forme tinerești folosite de 
către organizațiile U.T.M., con
duse și îndrumate de către or. 
gapizațiile de partid, pentru 
popularizarea rezultatelor GA.6. 
ca: vizite la G.A.G. și la colec
tiviști acasă, seri de întrebări și 
răspunsuri pe marginea statutu
lui model al G.A.0., programele 
brigăzilor artistice de agitație 
etc.

O deosebită atenție a fost 
acordată de către conferință a- 
portului tineretului din cele 66 
G.A.S. din regiune la înde
plinirea sarcinii pusă in fața a- 
cestora de către partid de a de
veni mari unități producătoare 
de cereale.marfă. carne, lapte, 
animale de prăsită,' păsări, 
mințe selecționate etc. Gonferin. 
ța a apreciat că în ultimul an 
s-a acordat o atenție mai mare 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din aceste unități și că tineretul 
și-a adus contribuția sa la de
pășirea planurilor de livrări ale 
G.A.S. pe anul 1959 cu 12 
la sută la grîu. cu 29 la sută la 
floarea-soarelui și cu 29 la sută 
la ztruguri și fructe. Adunările 
generale U.T.M. în care s-au dez
bătut sarcinile economice care 
reveneau unităților respective și

se

Asistentul Antal Kapuș! ex
plică studenților din dnul I 
de ia Institutul medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș fe
lul *n care se face prepa
rarea ne u rom usc u Iară pe 

broască.
Foto l AGERPRE» 

consfâtuirile care au avut loc cu 
tinerii mecanizatori Și crescători 
de animale la începutul acestui 
an in raioane, au făcut să spo
rească contribuția tineretului la 
obținerea unor recolte mari la 
hectar, -a unor producții de carne 
și lapte sporite. Au fost astfel e- 
vidențiate organizațiile U.T.M. 
din Gospodăriile agricole de stat 
„Partizanul41 Dragalina, Mînă- 
stirea, Costești-Vale, Asan-Aga, 
unde tineretul a contribuit în- 
tr-o măsură însemnată la obți
nerea unor producții mari de 
(rîu și porumb. Organizațiile 

I.T.M. s-au ocupat cu mai mul
tă răspundere de educarea și ri
dicarea calificării tinerilor care 
lucrează In sectorul zootehnic, 
munca lor a făcut adesea obiec
tul discuțiilor in adunări gene
rale U.T.M. Așa s-a întlmplat, de 
pildă, la G.A.S. Andrășești 
(unde s;a realizat o producție, 
medie de lapte ne cap de vacă 
furajată de 3.687 litri), Dllga, 
Periș, Traianu șl altele.

Din păcate, in conferință, toate 
aceste realizări nu îndeajuns au

cii atit mal ne- 
conferință s-au

Pe marginea lucrărilor 
conferinței regionale 
U. T. M. București

adus critici foarte aspre multor 
organizații U.T.M. din G A.S, 
pentrp slaba muncă politică și 
organizatorică desfășurată.-Pro- 
bleme economice deosebit de 
importante cum ar fi : fertiliza^ 
rea solului, îngrijirea la timp 
și in bune condiții a culturi-... 
lor, creșterea științifică, rațio
nală a animalelor, reducerea 
prețului de cost al produselor 
nu au stat în atenția organiza
țiilor U.T.M. de la unele 
G A.S.-uri (Sighireanu, Vităne- 
ști, Depărați, Peretu, Mavrodin, 
Mereni și Roseți). Tineretul din 
aceste gospodării n-a ajutat în 
tot cursul anului trecut la trans
portul și imprăștierea îngrășă
mintelor naturale, iâr la Rosdțf 
cele 3000 hectare cultivate cu 
porumb au primit o singură 
prașilă, ceea ce a făcut ca pro
ducția să fie foarte slabă.

In gospodăriile agricole de 
stat lucrează numeroși tineri 
crescători de anlmăle fruntași, 
care au obținut producții mari 
de lapte de la vacile pe care
le Îngrijesc. Asemenea îngrijii *• . __ __ _
tori sînt la G.A.S. Drațalina, mența asupra unor lipsuri care 
Andrășești, Caragiale șl dlftfeS’ >Wal dăinuie în munca comite-Andrășești, Caragiale șl --------
Organele și organizațiile U.T M. 
nu s-au îngrijit Insă să facă 
larg cunoscută experiența aces
tora, Îndeosebi in rindul tinerilor 
crescători de animale din gos
podăriile colective, care In mare 
parte n-au calificarea necesară.

I.a conferință a luat cuvln- 
tull tovarășul Alexandru Las- 
cu, secretar al Comitetului re
gional de partid.

Vorbitorul , a făcut o largă șl 
temeinică analiză a muncii or
ganizațiilor șl organelor U.T.M. 
din regiune, a indicat cu lim
pezime sarcinile de viitor care 
stau In fața acestora. Tovară
șul Alexandru Lascu a arătat 
că comitetul regional de par
tid apreciază contribuția mereu 
sporită pe care 
glune o aduce 
importantelor 
de către partid 
di.

Vorbitorul a 
viitor este necesar 

tineretul din re
ia Îndeplinirea 

sarcini trasata 
oamenilor mun-

arătat că F»
ca orga- ION BAIEȘU

nizațille U T.M. din Industrie 
să se ocupe cu mal multă grijă 
de ridicarea calificării tineretu
lui la cerințele tehnicii noi, de 
tinerii muncitori care urmează 
Invățămintul de stat să-i spri
jine să se pregătească temeinic, 
să participe regulat la cursuri.

Tineretul din agricultură 
trebuie să lupte pentru obține
rea unor producții medii de 
2000 kg. la grîu, 3000 kg. Ia 
porumb, 1700 ia floarea-soare- 
lui la ha., de 3000 1. lapte pe cap 
de vacă furajată, pentru obține
rea unor mari producții de carne 
și lapte la un preț de cost scăzut.

— Organizațiile U.T.M. din 
G.A S.-uri, a spus tov. Alexan
dru Lascu, au sarcini deosebit 
dc importante. Acestea trebuie 
să educe ia tineri mai mult spi
ritul gospodăresc, să-i mobili
zeze să lupte pentru producții 
mari la hectar, pentru ingrljirea 
culturilor după recomandările 
științei agricole pentru scăde
rea prețului de cost al lucrări
lor. Organizațiile U.T.M. din 
G.A.S. trebuie să sprijine mult 
mai mult organizațiile de partid 
In Îndeplinirea acestor sarcini 
economice deosebit de impor
tante .

Vorbitorul a acordat de ase
menea multă atenție muncii or
ganizațiilor U.T.M. in rindul 
tinerilor mecanizatori, colecti- 
viști, al elevilor din numeroasele 
școli din regiune și s-a refe
rit pe larg la sarcinile comite
tului regional și ale comitetelor 
raionale U.T.M. în ceea ce pri
vește munca de propagandă și 

creșterea rîndurilor 
organizațiilor U.T.M. 

In Încheierea dez
baterilor pe margi
nea dării de seamă 
a luat cuvîntul tov. 
Maria Apostol, mem
bră a Biroului C.C. 
al U.T.M. Vorbitoa
rea a remarcat faptul 
că în ultima perioadă 
munca organizațiilor 
comitetului regionalU.T.M. _

U.T.M, s-a îmbunătățit simțitor, 
că darea de seamă șl discuțiile 
purtate pe 
au cuprins marea majoritate a 
problemelor muncii desfășurate, 
a rezultatelor bune ș! a lipsu
rilor care mai dăinuie în une
le privințe. Tov. Maria Apos
tol a remarcat succesele obți
nute in munca patriotică de 
către tineretul regiunii Bucu
rești și a inminat comitetului 
regional U.T.M. Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M. cu 
care a fost distins, arătînd că 
această distincție inaltă obli
gă organizațiile U.T.M. să-și 
sporească eforturile pentru 
ca In anul acesta să obțină re
zultate și mai bune in această 
privință. Vorbitoarea a subli
niat că succesele obținute de 
către organizațiile și organele 
U.T.M. se datoresc conducerii 
de către organizațiile de partid, 
grijii cu care acestea au îndru
mat permanent munca utemiș- 
tilor și tinerilor.
• Vorbitoarea s-a oprit’ de ase-

a

irginea acesteia

tulul regional U.T.M., a unor 
secretari ai acestuia in ceea ce 
privește îndrumarea directă a 
organelor raionale și organiza
țiilor de bază U.T.M, a contro. 
lulul la timp asupra îndepli
nirii unor sarcini.

Tev. Maria Apostol a arătat 
eă comitetul regional U.T.M. 
are datoria să tragă învățămin
tele cuvenite in urma discuțiilor 
purtate in conferință șl să lup
te pe viitor pentru ridicarea 
muncii organizațiilor U.T.M. 
la nivelul sarcinilor Încredin
țate de către partid.

*
Conferința a ales apoi noul 

eomitet regional, comisia de re
vizie șl delegații ie cel de ăl 
Ill-lea Congres al U.T.M. To
varășul Tudor Jean a fost ales 
prim secretar al comitetului re
gional U.T.M.

Elevi din elosa o IXra D a ȘecJII medii nr. 1 din Craiova Ic ca
binetul metodic al școlii privind un panou cu obiecte lucrate 

de «I In timpul orelor practice.
Foto i N. STH-ORiAN

O lecție neobișnuită

ta cercul de ae romodele al Pătatul ir! Pionierii or din București.
Foto i s. Ntcutescu

5 ani de Ia Conferința 
de Ia Bandung

Adunarea festivă din Capitală
Țările afro-asiatice, a 

vorbitorul, s-au bucurat 
bucură de un per- 
sprijin politic și de a- 
multilateral, dezintere- 

Uniunii Sovietice și al 
socialiste. între țara 
și celelalte țări inde-

Luni seara, în sala „Filimon 
Sirbu" di-n Capitală a avut loc 
o adunare festivă, organizată . 
de Liga romînă de prietenie 
popoarele.-din Asia și .Africa și 
Comitetul national . pentru a- 
părarea păcii din R-P. Romînă, 
cu prilejul împlinirii a. 5 ani de 
la conferința de la Bandung a 
țărilor din Asia-și-Africa.

Au luat parte "reprezentanți ăi 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, și ai unor instituții 
centrale, ai organizațiilor de 
masă, reprezentanți ai vieții 
culturale, oameni ai muncii, zia
riști.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice din țările Asiei 
și Africii acreditați la București 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea .festivă a fost des- 
. cfiisă.. de acad. Geo Bogza, vice* 
' președinte-al«Comitetului riațio- 

naJ pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Despre a 5-a aniversare a 
conferinței de la Bandung a 
vorbit prof. univ. Mihail Gheb 
megeanu. vicepreședinte al 
Ligii Romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa.

In laborator e liniște. Din 
când în dnd, inginerul Filip 
JFestfried, profesorul de 
electrotehnică al școlii, exem
plifică teoretic experiența...

Eram oaspeții școlii pro
fesionale a Uzinei „Klement 
Gottwald" din Capitală de 
mai bine de un ceas și urmă
ream și noi, alături de elevii 
anului II- și de ceilalți pro
fesori, desfășurarea unui ex
periment cu Mul nou : o 
lecție deschisă de electroteh
nică. O lecție neobișnuită, 
în care, pentru prima oară, 
profesorul FUip Westfried 
nu se adresa numai elevilor
— obișnuitul său auditoriu
— ci chiar profesorilor, to
varășilor săi din corpul di
dactic al școlii. Un schimb 
de experiență ? Nu ! Noi am 
putea să-l denumim simplu : 
un schimb de învățăminte. 
In realitate, însă, ea repre
zintă o treaptă superioară, 
un prilej pentru căuta
rea îmbunătățirii conținutu
lui lecțiilor, pentru căutarea 
și găsirea celor mai bune 
metode de predare.

Lecția de electrotehnică s-a 
referit la „încercarea trans
formatorilor în gol și în 
scurt circuit". țn fața elevi
lor s-au perindat pe rînd 
toate etapele de „încercare" 
și cele două table s-au um
plut curîhd ca cifre, cu for
mule. Preocupare ' în am
bele... asistențe. : Elevii urmă
resc: atenți, iau notițe ; nou
tatea, frumusețea și impor-.

ară-
tat 
și se 
manent 
jutorul 
sat al 
țărilor 
noastră 
pendente dm Asia și Africa s-au 
stabilit și se dezvoltă relații 
diplomatice relații rodnice de 
colaborare economică și cultu
rală, bazate pe principiile 
coexistenței pașnice, egalității tn 
drepturi șl avantajului reciproc.

Participant Ia adunarea fes. 
tivă au adoptat și au transmis 
un mesaj către Secretariatul per
manent al Conferința de soli
daritate a popoarelor afro-asia- 
tice, prin care se reafirmă so
lidaritatea poporului nostru cu 
lupta popoarelor afro.asiatice 
pentru dobindirea și consolida, 
rea independenței lor naționale, 
pentru lichidarea rămășițelor do- 
minației coloniale, pentru pace și 
progres.

(Agerpres)

tanța lecției i-a cucerit și fi
rește, nu scapă nici un cu* 
vini, nici o explicație. Profe
sorii urmăresc metoda de 
predare, felul în care ea își 
atinge scopul.

Urmează o verificare a 
felului în care elevii și-au 
însușit lecția respectivă. Cu 
acest prilej ei se dovedesc a 
fi stăpîni pe materie. Răs
punsurile sînt clare, precise. 
Termenii ca „fluxul magne
tic", „putere nominală", sau 
„legare în scurt circuit" nu 
mai reprezintă de-acuma o 
noutate.

Pentru elevi, lecția s-a în
cheiat aci. Pentru profesori) 
însă, ea continuă în cancela
rie. Se analizează lecția ingi
nerului Filp Westfried. Se 
fac observații critice, propu
neri... Concluzia generală 
lecția a fost predată bine !

Lecția aceasta reprezintă 
doar începutul. Profesorii de 
la Școala profesională a Uzi
nei „Klement Gottwald" din 
Capitală ca de altfel mulți 
alții se străduiesc să formeze, 
să modeleze oamenii pe mă
sura cerințelor vieții noastre 
noi.

PETRE M1HAI 
ajustor

ALEXANDRU DRAGU 
bobinator

(Material. trimis în cadrul 
concursului corespondenților 

voluntari).

Informație
La 17 apribe a plecat spre 

Geneva delegația R.P. Romine 
care participă la lucrările ce
lei de-a XV-a Sesiuni a Comi
siei Economice O.N.U, pentru 
Europa.

Delegația R.P. Romîne este 
condusă de tov. Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului.

----- •------

Noi colective de munci 
răspund chemării 

la întrecerea socialistă
(Urmare din pag. I-a)

GAJAT SA REALIZEZE IN A- 
CEST AN PESTE PLAN UN 
NUMĂR TOTAL DE 75.060.000 
LEI ECONOMII LA PREȚUL 
DE COST ȘI 43.237.000 LEI 
BENEFICII.

Angajamentele colectivelor de 
muncitori din întreprinderile re
giunilor Stalin, Baia Mare, Cons
tanța, Suceava luate ca râspuna 
la chemarea la întrecere lansată 
de cele 19 întreprinderi, sînt o 
puternică expresie a dorinței lor 
de a întîmpina cel de al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn cu noi succese pe 
drumul construcției socialiste și 
al ridicării continue a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii 
și inginerii din regiunile Stalin, 
Baia Mare, Constanța și Sucea* 
va, alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, sint ho- 
tăriți să-și consacre întreaga lor 
capacitate luptei pentru obține* 
rea de produse de calitate la un 
preț de cost cât mai scăzut pen
tru a ocupa astfel un loc de 
fnțnte în această înflăcărată în
trecere.

ȘA»... „ ■ — ■

Oradea

Ședința grupului de deputați 
în Marea Adunare Națională

La sfatul popular regional 
Oradea a avut loc luni ședința 
grupului de deputați In Marea 
Adunare Națională din regiunea 
Oradea. Cu acest prilej depută
ții au prezentat informări a- 
supra activității desfășurate tn 
uRimele 3 luni In circumscrip
țiile lor electorale. Deputății au 
scos tn evidență participarea «c- 
tivă a cetățenilor la lucrările 
gospodărești inițiate de sfaturi
le populare pentru înfrumuseța
rea orașelor și satelor din re- 
giune, pentru realizarea de noi 
construcții social-cuiturale.

Mai mulți deputați. printre 
care Gh. Golna, Teodor Me> 
ghlar, Szabo Emeric, și alții 
s au ocupat tn cuvîntul lor de

(Urmare din pag. l-a) 

dccb spune câ l-c prevăzut „De 
ce sâ dai cu piciorul la un ban 
în plus ?
- Nu-mi amintesc bine - spu

se-el. Sînt însâ aproape sigu* 
câ l-am propus. Dați-mi râgaz 
pînâ miine și o sâ vâ spun 
precis.

Și cum se desparți de tehno
log, Oprescu se duse sâ caute 
dosarul cu inovația. 11 gâsi la 
serviciul proiectări. O minții pe 
secretara câ a uitat sâ verifice 
un ca-lcul și, rupînd, pe furiș 
hîrtia cu care se încheia, adău
gă următoarele : „De asemenea 
propun sâ se schimbe procedeul 
de fabricație și la reperul 72- 
04...“

Cu o vreme în urmă a venit la 
Oprescu un student, Nicolae 
Vnapcea, de la Institutul politeh
nic. Cu prilejul lunilor de practi
că în uzină, Vrapcea a găsit un 
procedeu prin care o anumită 
piesă putea fi lucrată intr-un mod 
mult mai economicos și a venit 
la Oprescu - norma tor la ser
viciul tehnic - cerîndu-i sâ-l 
ajute la calcularea prețului de 
cost.

O oră mai tîrziu Oprescu se 
a-fla la cabinetul tehnic.
- Am o inovație extraordi

nară, a exclamat el.
Și fără măcar să roșească de 

fapta sa a scos din buzunar

Desfășurarea lucrărilor 
agricole de primăvară

Comunicatul Ministerului Agriculturii
In s&ptămlna trecută vremea 

a fost In general prielnică desfă
șurării lucrărilor agricole de pri
măvară. In această perioadă, în 
unele regiuni au continuat intens 
lucrările de pregătire a terenului 
ți insămințări'le, îndeosebi a 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui, 
legumelor și porumbului. Astfel, 
semănatul sfeclei de zahăr s-a 
terminat în regiunile București, 
Ploești, Pitești, Galați, Timișoa
ra și Oradea, iar al florii-soare
lui în regiunile Galați, Hunedoa
ra și Suceava regiuni care au 
depășit planurile de însămtnțare 
la aceste culturi.

In regiunile Graiova ți Pitești 
au fost folosite primele tale cu 
condiții favorabile pentru semă
natul porumbului tnsămînțîn- 
du-Se jumătate din suprafețele 
prevăzute.

Insămînțarea legumelor in 
cîmp a fost efectuată în regiunea 
Timișoara în proporție de 70 1* 
sută.

Potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii, plnă 
la 14 aprilie au fost însămințate 
peste 2.300.000 ha., ceea ce re
prezintă 37 la sută din suprafața 
ce urmează să fie însămînțată 
tn primăvara aceasta.

Față de timpul înaintat și de 
mijloacele de care dispun re
giunile, lucrările de primăvară 
sint încă înttrziate. (Condițiile de 
executare a acestor lucrări au 
fost mult îmbunătățite față de 
anii trecut. Totuși ele n-au 
fost bine folosite de toate re
giunile pentru recuperarea rămt- 
uerii in urmă a lucrărilor, cau
zată de desprimăvărarea. ttrzie 
și temperatura scăzută din luna 
precedentă.

In regiunile Gluj, Stalin și 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
situate în zona foarte favorabilă 
culturii sfeclei de zahăr și cu ex
periență în practicarea acestei 
culturi, semănatul este mult ră
mas în urmă. De asemenea în a- 
ceste regiuni, ca și în regiunile 
Baia Mare, Oradea, Graiova și 
Timișoara, semănatul fkxii-soa- 
relui este întirziat ceea Ce dove
dește o slabă preocupare din 
partea organelor agricole și a 
conducerilor unităților agricole 
de stat și cooperatiste pentru 
buna organizare șj desfășurare 
a însămințărilor de primăvară.

Timpul fiind înaintat, este ne
cesar ca tn următoarele 2-3 zi-le 
să se termine semănatul acestor 
Culturi pe toate suprafețele pre
văzute.

Tn toate regiunile din sudul 
și sud-vestul țării au fost condi
ții buiie pentru semănatul po
rumbului. Cu toate acestea re
giunile Timișoara, Galați, Bucu
rești și Constanța n-au început 
intens semănatul porumbului 
pentru boabe și a celui pentru 
silcte. In regiunea București, de 
exemplu, învecinată cu regiunile 
Craiova ți Pitești, care au reali
zat planul tnsămințării porumbu
lui. în proporție de peste 50. la 
sută, s-au semănat numai 69.000

problemele creșterii și consoli
dării sectorului agricol socialist 
cooperatist, de sporirea șeptelu- 
lui de animale și de intensifi
carea lucrărilor pentru termina
rea în scurt timp a însămîntă- 
rMor de primăvară.

In încheiere, deputatul Ludo
vic Fazekaș. secretar al comite
tului regionali de partid, a ară
tat sarcinile ce le revin depu- 
taților și cetățenilor în actuala 
perioadă. Vorbitorul a subliniat 
însemnătatea chemării la între
cerea socialistă în cinstea celui 
de-ail Ill-lea Congres al P.M-R., 
lanaată de cele 19 întreprinderi, 
pentru realizarea de produse de 
bună calitate și la un preț de 
eost redus- 

(Agerpres)

Inovator?
hîrtia cu propunerea studentului 
prezentînd-o ca fiind a lui.

E greu să-ți închipui in socie
tatea noastră, un om care să 
tremure numai pentru interesul 
său personal, sâ ardă numai 
pentru împlinirea unor dorinți 
meschine de a ciupi de ici sau 
de colo un ban in plus. Nici pe 
departe Oprescu nu a înțeles 
că de fapt inovațiile sînt, în pri
mul rînd, o contribuție la creș
terea producției, la reducerea 
prețului de cost, la ridicarea 
productivității muncii. Inovatorii 
noștri sînt oameni înaintați din 
punct de vedere moral și pro
fesional, ei sînt luptători activi 
pentru progresul tehnic.

Miile de inovatori virstnici și 
tineri din patria noastră cane își 
dedică ore întregi de muncă fe 
brilă, aplecați asupra planșe
lor de calcul și cărților de spe 
cialitate, studiind și căutînd noi 
metode de lucru mai eficiente, 
mai productive sînt animați,. în. 
primul rînd, de dorința fierbinte 
de a fi cit mai de folos uzinei 
în care lucrează, colectivului 
socialist. Ei se sfătuiesc, se a- 
jută reciproc tocmai ca izbinda 
să fie deplină. Firește, ei sînt 
răsplătiți pentru munca lor - 
socialismul îmbină în mod ar
monios interesele personale cu 
cele generale.

Dar Oprescu, s*a gîndlt el cit 
de dt la interesele generale 

ha. din cele 507.000 ha, destina
ta acestei culturi. In cursul săp- 
tâmînii trecute în această re
giune, din cauaza Lipsurilor în 
organizarea muncii. 400 de trac
toare din S.M.T. n-au fost folo
site la pregătirea terenului sau 
la semănat. De asemenea, în re
giunile Timișoara și Galați, în 
care tractoarele și atelajele, 
n-au lucrat din plin porumbul a 
fost semănat numși pe 5 la su
tă din suprafețele prevăzute, deși 
aceste regiuni aveau posibilități 
să realizeze .lucrarea în propor
ție de cel puțin 50 la suta.

In regiunea Timișoara, deși 
există condiții bune, semănatul 
porumbului nu a început și da
torită conservatorismului unor 
ingineri și tehnicieni agronomi. 
Această atitudine greșită trebuie 
cu atît mai mult combătută cu 
cît în regiune sînt numeroase 
exemple de gospodării agricole 
de stat și gospodării agricole co
lective care, în anii trecuți, în- 
sămînțfnd porumbul timpuriu, 
au realizat însemnate sporuri de 
recoltă.

Ma-nistenul Agriculturii reco
mandă ca în regiunile sudice, 
ca și în celelalte în care con
dițiile au devenit prielnice să se 
treacă imediat și cu toate forțe
le la semănatul porumbului-pen
tru ca în întreaga țară această 
lucrare să se execute în perioada 
optimă. O grijă deosebită să se 
acorde asigurării unei densități 
normale de pUnte Ia hectar, co
respunzătoare fiecărei zone, na
turale de producție, folosind ast
fel și această importantă «rezer
vă în sporirea recoltei de po
rumb.

Tn săptămîna aceasta toate 
mijloacele mecanizate și toate a- 
telajele să fie mobilizate la exe
cutarea lucrărilor agricole de 
primăvară. Organele tehnice a- 
gricole și conducerile unităților 
agricole de stat și cooperatiste 
să țină seama.de condițiile spe
cifice ale acestei primăveri și 
prin îndrumări permanente să a- 
sigure executarea tuturor lucră- 
ri'lor în așa fel încit să nu se de
pășească perioada optimă și tot
odată să se păstreze umiditatea 
solului. In acest scop să se gră
bească lucrările de pregătire a 
terenului șl semănatul porumbu
lui, a legumelor și cartofilor, 
plantări de viță de vie și. aco
lo unde terenul și starea de ve« 
getație a culturilor permit, să 
se execute îngrijirea culturilor.

Orice întinzi ere în executarea 
lucrărilor agricole din această 
perioadă poate aduce importante 
pierderi de recolte.

(Agerpres)
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procedînd astfel ? Frămîntărlle 
lui nu urmăreau decît satisface
rea, cu orice preț, a unor inte
rese meschine. O asemenea 
„inovație” nu poate fi accepta
tă. Ea este respinsă de colecti
vul socialist.

Ca utemist, Sergiu Oprescu 
este I nd I sc ip li nat, se încadrează 
cu greu în viața de .organizație. 
Secretarul biroului organizației 
U.T.M., tovarășul Ion Perianu, 
precum și alți utemiști au cuno
ștință de apucăturile |ui. Ei l-au 
criticat deseori pentru nepăsarea 
cu care privește el sarcinile 
U.T.M. Dar n-au analizat nici
odată cu profunzime și n-au 
pus în discuția utemiștilor toc
mai ceea ce generează la el 
această nepăsare, adică con
cepția după care pentru satis
facerea unor interese persona
le, înguste, meschine, poți să 
încâlci orice principiu etic. 
Or, nepornindu-se de la ceea ce 
este esențial în structura morală 
a acestui tînăr, organizația 
U.T.M. nici nu și-a pus drept 
sarcină să lupte cu hotărîre pen
tru educarea lui. Această sar
cină va trebui să și-o pună de 
acum în colo. Să-I ajute cu per
severență să-și însușească tră
sături înaintate, caracteristice 
pentru profilul moral al tineretu
lui nostru nou.

seama.de


CONGRESUL PE ÎNTREAGA GERMANIE AL TINERETULUI 
MUNCITOR

La 16 februarie s-a deschis 
la Erfurt cel de-al lll-lea Con
gres pe întreaga Germanie al 
tineretului muncitor, care se des
fășoară sub lozinca : „Tineri din 
Germania uniți-ră in lupta pen
tru salvarea națiunii germane". 
In cadrul congresului s au în
trunit peste 1.500 de delegați 
din. Germania occidentali și a- 
proope 500 de delegați din RJ). 
Germană.

La Congres a participat dele
gația C.C. al PS.U.G. in frunte 
cu W. Ulbricht. prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. și delegația 
C.C. al P.C. din Germania in 
frunte cu M. Reimann. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania.

Cu prilejul Congresului au 
sosit la Erfurt aproape 5.000 
de tineri și tinere din Germa
nia occidentală.

Erna, reprezentanta tineretu-

lui din R.F. Germana care a 
prezentat un raport a subliniat 
că tineretul vest-german. nu va 
lua parte niciodată la războiul 
fratricid împotriva R. D. Ger
mane.

Max Reimann, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Germania, a rostit apoi o 
curintare spunind că sarcina ti
nerei generații este de a se afla 
in primele rinduri ale luptei 
pentru un viitor pașnic al 
fiustii gernume.

Congresul al 111-lea pe 
treaga Germanie al tineretului 
muncitor, ale cărui lucrări s au 
încheiat la 17 aprilie la Erfurt, 
a adoptat in unanimitate o de
clarație in legături cu apropiata 
conferință la nivel înalt.

La congres ■ fost aprobat un 
document care expune princi
palele revendicări politice și 
sociale ale tineretului vest-ger
man.

no-

SARCINILE U.T.G DIN DANEMARCA

"MM» tȚrsTUfi t iVl fî IU j
Sosirea la Moscova 

a premierului Noii Zeelande

Ziarul „Lang og Folk" a pu
blicat la 17 aprilie materialele 
celui de-al XXIV-lea Congres ol 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Danemarca care a avut loc 
intre 14 și 16 aprilie la Copen
haga. Ziarul publică raportul de 
activitațe prezentat de John 
Grot, președintele Uniunii Tine
retului Comunist din Dane
marca.

Vorbind despre sarcinile care 
stau in fața Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca, John 
Grot a arătat că este necesar să 
se restabilească unitatea tinere
tului existentă în perioada 
tei pentru eliberarea țârii 
sub fascism.

lup* 
de

Uniunea Tineretului Comunist 
din Danemarca, a subliniat in 
continuare John Grot, trebuie 
să deschidă in fața întregului 
tineret din țară perspectiva so
cialistă, să mobilizeze tineretul 
la luptă pentru ideile comunis
mului.

Congresul a adoptat o decla
rație cu privire la linia politici 
a Uniunii Tineretului Comunist 
din Danemarca, o declarație îm
potriva militarizării țârii și un 
apel adresat tineretului din Da
nemarca.

Congresul a ales organele de 
conducere. Muncitorul Paul E- 
mar.uel a fost ales președinte 
al Uniunii Tinerelului Comunist 
din Danemarca.

MOSCOVA 18 (Agerpres).— 
TASS: Răspunzind invitației 
guvernului sovietic, la 18 aprilie 
a sosit în vizită la Moscova 
Walter Nash, primul ministru 
al Noii Zeelande.

Pe aeroportul Vnukovo. împo
dobit cu drapele de stat ale 
Noii Zeelande și Ununij Sovie
tice, Waiter Nash a fost intim- 
pinat de numeroși reprezentanți 
ai oamenilor muncii, de condu
cătorii sovietici — Frol Kozlov, 
Anastas Mikoian, Alexei Kosi- 
ghin, de mimștri ai U.R.S.S și 
de a4e personalități.

Salutind In numele 
lui sovietic pe primul 
al Noii Zeelande,

ÎMPOTRIVA SEGREGAȚIEI RASIALE

guvernu- 
ministru 
Anastas 

Mikoian, prim-vicepreșed.nte 
Consiliu.ui de Miniștri 
U-R.S.S. a spus :

Țara noastră se află in 
misfera nordica, iar țara dv 
cea sudică. Dacă pe vremuri 
cest lucru a fost o piedică pen
tru stringerea legăturilor d.n- 
tre cele două țări, acum această 
piedică a dispărut. Geniul omu
lui sovietic a ajuns la succese 
atît de mari, incit acum nu mai 
este o problemă să se parcurgă 
intr-o singură zi distanța (Latre 
Noua Zeelandă și Moscova.

A. I- Mikoian și-a exprimat 
convingerea că vizita iui Nash 
in Uniunea Soviet.ca va contri
bui ia mare măsură la îmbună
tățirea 
două

al 
al

e- 
ln 
a-

relațiilor dintre cefe 
țări, la slăbirea încordării

declarației Asociației 
pentru 

de culoare din SAJ-A,

Potrivit 
naționale 
populației 
majoritatea acțiunilor întreprin
se de studenții negri 
împotriva segregației 
sprijinite diu punct de vedere 
financiar și material de către 
colegiile studențești din nord. 
Astfel, colegiul Oberlin din 
Ohio a colectat peste 2.000 de 
dolari pentru a apăra pe stu
denții negri arestați la .\ashville 
(Tennessee). în ultimele zile 
in orașul New Haven (Connec
ticut) au avut loc mari demon
strații de solidarilaie ale stu
denților albi cu lupta justă a 
populației de culoare din Mtd.

La 15 aprilie a avut loc la 
New York o mare demonztraț.e 
de solidaritate la care au luat 
parte peste 3.000 de albi și 
negri. Demonstranții au format 
pichete in fața marilor maga
zine administrate de rasiști no* 
torii. In centrul industrial Box-

prvpițireu

din sud
G14 /ost

Pentru rezolvarea pașnică
a problemei germane

Succesul 
baletului sovietic 

în Turcia
J’ (Agerpres). -- 
Ankara se desfă- 
succes excepțional

TASS : La 
șoară cu un 
turneul trupei de balet a Tea
trului Mare. La 13 și 15 aprilie 
la Teatrul de Operă au avut loc 
noi spectacole ale artiștilor so
vietici care ou prezentat fru
moase dansuri clasice și cn ca
racter popular.

în numărul său de rimbâfâ. 
ziarul ,_Zofer" scrie ci spectaco
lele date de artiștii sovietici in 
Turcia și turneul in Uniunea 
Soxietici al cunoscutei ântirețe 
turce Leila Gendjer oglindesc 
tendința guvernului sovietic și 
ol celui turc spre lărgirea și 
întărirea legăturilor ndlurcle 
dintre cele două state. Fiind so
licitați de iubitorii de artă turci, 
artiștii sovietici cor da m Tur
da 12 spectacole, ta loc de opt 
cit erau prevăzute inițial.

Scrisoarea deschisă adresată de C.C. al P.S.U.G 
muncitorilor din Germania occidentală

BERLIN 18 (Agerpres). — Li
17 aprilie, ziarele berlineze au 
publicat scrisoarea deschisa a- 
dresată de C.C. al P.S.L.G. 
muncitorilor din Germania occi
dentală 
Iar în 
această 
Walter 
si ««-J». --,—___ _
In evidența necesitatea realiza- 
rii unei înțelegeri intre

intitulată „Planul popu- 
problema germană", in 
scrisoare, serr-iaia de 
Uibricht, prim-secretar 
al P.S.U.G., este scoasa 

In 
, „ _ 5 cele

doua state germane în proble
mele de importanță decisivă pen
tru poporul german.

Adresîndu-se muncitorilor 
vestgermani, C.C. al P.S.U.G. 
îi îndeamnă să lupte în comun 
și subliniază necesitatea ca în
tregul popor german să hota-i 
rască printr-un referendum popu- 
Iar dacă este de acord cu 
punerea de a se renunța la 
marea atomică a ceior 
state germane.

înțelegerea reciprocă^

pro- 
inar- 
două

înțelegerea reciprocă între 
muncitorii germani din Est și 
Vest, precum și înțelegerea re
ciprocă între cede două state 
germane trebuie să fie realizate 
printr-un compromis național, 
acceptabil nu numai pentru mun
citorii din Germania occ.denta-

—e—.

încheierea tratativelor 
ungaro-indoneziene

]â și din R.D. Germană, ci și 
pentru celelalte clase și pături 
ale populației inclusiv pentru 
cercurile burgheziei vestgerma- 
ne. Acesta este planul popular 
in problema germană.

Dacă nu vrem să renunțăm la 
reunificare, se spune în scrii 
soare, și nici nu vrem să du
cem un război unii împotriva 
altora, nu rămîne nici o altă 
posibilitate decît aceea de a se 
asigura in cadrul unei confede
rații germane o apropiere ma
ximă a celor doua state ger
mane sau colaborarea lor paș
nică în scopul lichidării scinda- 
rii țării, in cadrul acestei cola
borări pașnice a celor două 
state germane va avea loc o în
trecere între două sisteme so
ciale și se va demonstra care 
din ele poate oferi mai mult 
poporului german. ,

Planul popular în problema 
germană înseamnă înțelegere 
între germani, între muncitorii 
germani și între „ ’
lor, între țărani șî intelectuali.

Planul popular 
germană înseamnă 
tre cele două state germane în 
scopul realizării tratatului de 
pace, o înțelegere cu privire la 
renunțarea la folosirea forței, un 
acord cu privire la crearea, pe 
bază de paritate, a unui comi
tet pe întreaga Germanie.

organizațiile

în problema 
tratative în-

internaționale șl la întărirea 
păcii.

A. I. Mikoian l-a invitat pe 
primul ministru al Noii Zeelan
de să ia cunoștință de realiză
rile poporului sovietic, de schim
bările care s-au produs în țară 
în cei 23 de ani care au trecut 
de cînd Nash a vizitat pentru 
prima oară Uniunea Sovietică-

Răspunzind la cuvintele de 
salut rostite de A. I. Mikoian 
Walter Nash a spus :

Cred că cerul politic se înse
ninează. Walter Nash și-a ex
primat speranța că succesele 
științei și tehnicii moderne vor 
fi folosite pentru ridicarea nive
lului de trai ai populației de 
pe glob. El a declarat că inten-

ționează să se folosească de vi
zita sa pentru a cunoaște mai 
bine Uniunea Sovietică și pe oa
menii ei-

Walter Nash a subliniat că 
în prezent contactele între po
poare au o mare însemnătate 
pentru întărirea înțelegerii re
ciproce. „O pace trainică, a de
clarat el, depinde de bunele in
tenții ale guvernelor și de în
țelegerea reciprocă. Prima 
diție există, pentru cea 
doua trebuie să luptăm**.

In încheierea cuvîntării
primul ministru al Noii Zeelan
de a declarat că guvernul so
vietic poate conta pe dorința 
țării sale de a menține și a con
solida pacea.

con- 
de-a

sale

Cuvîntui tov. V. Vîlcu 
ia Congresul P. C. din Finlanda
HELSINKI (Agerpres).—La 

17 aprilie delegații la cel de-al 
XII-;ea Congres al P C- din Fin
landa au încheiat discutarea ra
portului de activitate ai Comi
tetului Central.

Congresul a adoptat ape’ul a- 
dresat muncitorilor și tuturor 
oamenilor muncii în legătura cu 
alegerile comunale care vor a- 
vea loc în octombrie a-c.

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești frățești 
din Austria. Bulgaria, Suedia, 
Danemarca, Islanda și Norve
gia au salutat congresul și au 
urat noi succese comuniștilor 
finlandezi.

Luind cuvîntui tov. Vasile 
Viicu. membru supleant al C.C. 
al P.M.R , a adus salutul Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn- El a arătat 
că lupta dusă de Partidul Co
munist din Finlanda pentru uni
tatea clasei muncitoare, a tutu
ror forțelor democratice, pentru 
dezvoltarea democratică a țării, 
pentru pace și întărirea legătu
rilor de prietenie cu U.R.S.S. și 
celelaite țări socialiste se tticură 
de simpatia și solidaritatea fră
țească a poporului nostru mun
citor.

După ce a arătat că poporul 
nostru a obținut, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro- 
min, succese de o importanță ho- 
tăritoare in construirea societă
ții socialiste, vorbitorul a subli
niat că cel de-al lll-lea Con-

greș al P.M.R. eveniment im
portant în viața poporului nis
tru, va face bilanțul succeselor 
obținute in dezvoltarea țării pe 
drumul socialismului și va a- 
dopta planul de șase ani 
(1960—1965) de dezvoltare a e- 
conomiei naționale. In continua
re, vorbitorul s-a ocupat de po
litica de pace și colaborare în
tre popoare pe care o promovea
ză guvernul romîn

HELSINKI 18 (Agerpres) ~
După ce a ascultat cuvîntui 

de inch dere rostit de V. Pessi, 
secretar general al Partidului 
Comunist d:n Finlanda, congre
sul a aprobat în unanimitate 
rapo-tul de activitate al Comi
tetului Central.

N. S. Hrușciov 
va vizita Austria
MOSCOVA 18 (Agerpres), - 

TASS : După cum s-a mai anun
țat, Julius Raab, cancelarul fe
deral al Austriei, și vicecancela
rul dr. Bruno Pittermann, au in
vitat pe N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., să viziteze Austria-

Zilele acestea N. S. Hrușciov 
a comunicat guvernului Austriei 
că va vizita 
august 1960. 
vizitei va fi 
două părți mai tîrziu.

Austria in iulie- 
Data precisă a 

stabilită de cele

Vlxita
in

lui Ciu En-lai 
Birmania
17 (Agerpres). — 
transmite corespon- 

Rangoon al agenției

PEKIN 
După cum 
dentul din ___„__ .
China Nouă, la 16 aprilie U Nu, 
primul ministru al Uniunii Bir- 
mane și soția sa au oferit o 
mare recepție oficială în cinstea 
lui Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P Chineze. 
Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă și prietenească.

La recepție primul ministru 
U Nu șj premierul Ciu En-lai 
au rostii cuvintări.

La 17 aprilie la Rangoon au 
avut Joc tratative între Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și U Nu, pri
mul ministru al Uniunii Bir- 
mane.

Tot la 17 aprilie premierul Ciu 
En-lai a oferit un dejun in cin
stea primului ministru al Bir- 
maniei U Nu.

★

RANGOON 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Chi
na Nouă, la 18 aprilie au conti
nuat la Rangoon tratativele din
tre Ciu En-lat, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, șl U Nu, pri
mul ministru al ............ *
mane.

Premierul Ciu 
mul ministru U 
să dea publicității un comunicat 
comun la 19 aprilie.

Uniunii Bir-

En-lai $1 pri- 
Nu au hotărîf

Ideile Bandunguliii 
trăiesc și înving

Acum 5 ani în orașul indone
zian Bandung s?a petrecut un e- 
veniment care ramine înscris în 
istoria popoarelor Asiei.^și Afri
cii drept unul din cele mai im
portante evenimente politice^ 
Aci, la Bandung, reprezentanții 
a 29 de țări afro-asiatice s-au 
întrunit timp de 7 zile (18-24 
aprilie 1955) intr-o istorică con
ferință. Hotănrile conferinței au 
avut o însemnătate deosebită în 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor din aceste două mari 
continente. „Spiritul Bandungu- 
hil“, ideile coexistenței pașnice, 
ale luptei pentru apararea păcii 
și împotriva colonialismului, sub 
toate aspectele sale, au dat o 
puternică lovitură imperialismu
lui care urmărește menținerea 
jugului colonial în această parte 
a lumii. La Bandung s-a sta
bilit unitatea principială a so
lidarității popoarelor afro-asiati- 
ce pe fondul tradițiilor comune 
anticolonialiste și antimilitariste 
ale țărilor din aceste două mari 
continente, unitare care a dat o 
lovitură zguduitoare strategilor 
occidentali ai războiului rece.

Au trecut 5 ani. In această 
perioadă evenimentele care au 
avut loc într-o sene de țari din 
Asia și Africa confirmă uriașa 
amploare pe care a luat-o miș
carea de eliberare națională. Au 
fost ani din care a reieșit mai 
evident faptul că „spiritul Ban- 
dungului" e un factor animator 
care a dat un și mai puternic 
imbold procesului de emancipare 
națională a popoarelor aflate 
încă sub jugul colonial. In 
Africa au loc importante trans
formări Popoarele africane nu 
mai pot suporta jugul impus de 
baionetele imperialismului și 
s-au ridicat la luptă hotărîtâ 
pentru libertate și independență- 
în lupta lor anticolonialistă po
poarele africane au obținut o 
serie de importante succese. 
Imperialiștii se văd nevoiți as
tăzi să facă concesii popoarelor 
coloniale și să ducă tratative. 
Acest lucru se reflectă în faptul

DIN TOATE COLTURILE LUMII
E RiNDUL VALORIFICĂRII 
FUNDULUI OCEANELOR

de

BUDAPESTA (Agerpres). — 
La Budapesta s-au încheiat trata
tivele ungaro-indoneziene. In 
urma tratativelor s-a semnat un 
comunicat comun cu privire la 
vizita președintelui Sukarno în 
Ungaria, precum și un acord 
cultural.

La 17 aprilie, în clădirea par
lamentului lstvan Dobi, preșe
dintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, a îrumtaat pre
ședintelui Sukarno și persoane
lor care îl însoțesc diferite or
dine și medalii pentru merite în 
întărirea relațiilor de prietenie 
între popoare.

Președintele Sukarno a vizi
tat Universitatea tehnică din 
Budaipesta unde, în cadrul unei 
ceremonii, i s-a acordat titlul de 
doctor Honoris Causa.

Tn după-amiaza aceleiași zile, 
președinte Sukarno a părăsit 
Budapesta după o ședere de trei 
zile în Ungaria.

★

VIENA 18 (Agerpres). — 
Președintele Indoneziei Sukar
no, a sosit în seara zilei de 17 
aprilie la Viena, pentru o vizită 
neoficială de cinci zile.

I*

In Cuba, s-au constituit detașamente de voluntari pentru 
apărarea cuceririlor revoluției. In clișeu — un detașament 

studențesc.

Bestia face
Picătura de apă care oglin

dește soarele a devenit imagine 
comună pentru ideea recompu
nerii întregului frumos mulțumi
tă unor modeste, infime exempli
ficări. Cînd este însă vorba nu 
de splendori, ci de orori, este de 
preferat altă ilustrație : uriașul 
monstru feroce reconstituit, prin 
truda antropologilor, dintr-un 
fragment oarecare de maxilar. 
Astfel poate fi recompus și capi
talismul contemporan prin date
le procesului care se judecă în 
prezent la Curtea supremă din 
Rabat, capitala Marocului.

Faptele sînt atît de 
incit relatarea 
sența oricăror 
ză de la sine 
Nouă mii șase sute șaizeci și șap
te de oameni care au cumpărat 
și ou consumat o cantitate oare
care de untdelemn au căzut vic
timă unor criminali înscriși în 
acte publice în calitate de co- 
mercianți. Apariția pe piața re
giunii Meknes a unor noi mărci 
de untdelemn de masă vindut 
la prețuri deosebit de scăzute, a

sinistre 
lor nudă, in ab- 
epitete, articulea- 
un rechizitoriu.

fost urmată de desfaceri masive. 
Desigur, oameni foarte săraci 
trebuie să fi fost aceia care pen
tru a plăti mai ieftin, au trecut 
peste culoarea neobișnuită, gus
tul amar și mirosul suspect al a- 
cestui „untdelemn". în scurt timp 
600 dintre acești oameni au mu
rit. Atfi 9067 au paralizat. Căci 
negustorul amestecase uleiul de 
măsline cu uleiul destinat avioa
nelor cu reacție. Ceea ce inițial 
fusese considerată o puternică e- 
pidemie de poliomielită s-a do
vedit a fi urmarea unui calcul 
comercial de rentabilitate cîrciu- 
mărească.

Întreaga afacere poartă pecetea 
de neșters a lumii banului cu tot 
ce are ea mai respingător, a) 
Traficanții se apără : vedeți, ei 
n-au avut intenția să ucidă, 
să cîștige mai mult, b) Un co
merciant din Casablanca, ameste
cai și el în vînzarea „mărfii* 
feră un milion comisarului de 
poliție pentru înăbușirea anche
tei, c) Dacă totul ar fi mers și 
mai departe „in ordine", fără 
scandal, alte șase tone de ulei

ci

o-

com
nociv, provenit din cumpărarea 
unor surplusuri americane, ar fl 
ajuns să paralizeze nervii motor 
a altor mii de bărbați, femei și 
copii din Maroc ș.a.md.

Comerț en-gros...
Ar fi un naiv cine ar crede că 

numitul Moulay Driss ben Ab- 
bed, creierul acestei afaceri — 
cu prilejul căruia în Maroc a 
fost decretată pedeapsa capitală 
pentru „vinovății de' crime îm
potriva sănătății națiunii" — este 
singurul individ care comerciali
zează moartea. în fond el nu 
poate fi considerat decît un biet 
pigmeu pe lingă iluștrii și ne ju
decății fabricanți de bombe ato
mice și cu hidrogen, dispuși 
(dacă ar fi lăsați nestingheriți) 
să prefacă lumea întru-n cimitir 
gigantic, în schimbul creșterii 
profiturilor cu 10.000%. Că lu
crezi cu untdelemn sau cu bom
be, sînt chestiuni de nuanță, dar 
afacerile sînt afaceri. Sigur, este 
chiar mai convenabil să ames
teci aerul sănătos cu aerul in
fectat de radiații, de cit să a- 
mesteci un ulei cu altul. Căci în

„Nedelea” — suplimentul 
duminică al ziarului „Izvestia**, 
a publicat sub semnătura cu
noscutului oceanolog sovietic Lev 
Zenkevici, președintele Comisiei 
de oceanografie a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., un articol 
consacrat problemelor forajelor 
in fundul oceanului.

Autorul articolului arată că se 
îndoiește de avantajele proiectu
lui american, potrivit căruia fo
rajele de pe bordul unei nave in 
depunerile groase de 4-5 km de 
pe fundul oceanului ar putea sd 
fie un procedeu de lucru indicat 
pentru pătrunderea in scoarța pă- 
mmtului. După părerea profeso
rului Zenkevici, acest proiect este 
prea complicat sub raport teh
nic.

Lev Zenkocici este de părere că 
gindirea tehnică in domeniul cu
noașterii fundului oceanului se 
va orienta spre realizarea unor 
instalații autonome de foraj. A- 
semenea instalații vor putea fi 
coborite pe fundul oceanului și 
dirijate din balls cofe autonome 
autopropulsate.

Autorul articolului crede că o- 
mul va cunoaște foarte curînd 
fundul oceanului, tainele și re
sursele lui. Se poate afirma cu 
siguranță, declară el. că viitorul 
secol va fi secolul cuceririi și va-i 
lorificării nu numai a Cosmosu
lui, ci și a scoarței pămintului 
sub fundul oceanului

MIINE SE VA INAUGURA 
ORAȘUL BRASIUA

Pregătirile pentru inaugurarea 
orașului Brasilia, noua capitală 
a Braziliei, sini pe terminate. La 
20 aprilie cheile orașului vor fi 
predate în mod solemn președin
telui republicii Juscelino Rubit- 
schek. Situată pe un platou înalt 
la circa 1000 km. depărtare de 
Rio de Janeiro noua capitală, a 
țării a luat ființă pe baza unei 
legi a guvernului brazilian pro
mulgată la 16 septembrie 1956'

PICTORUL BORIS ȘALEAPIN 
A SOSIT LA MOSCOVA

La 16 aprilie a sosit la .Mos
cova pictorul Boris Șaleapin. fiul 
vestitului cîntăreț rus. Fiodor 
Șaleapin.

Boris Șaleapin este cunoscut 
ca pictor portretist. El a creat

e rț
mentalitatea bestiei cu care a- 
vem sila să fim contemporani, 
crima este cu atît mai presus de 
orice pedeapsă, cu cit afectează 
un număr mai mare de oameni. 
Oare Hitler nu are, post-mortem, 
destui avocați în lumea bur
gheză?

Cei aproape 10.000 de oameni 
uciși sau rămași schilozi pe via
ță acuză, odată mai mult, hi
doasa întocmire a acestei lumi 
care se laudă sus și tare cu „li
berii săi întreprinzători". Ne
gustorul Moulay Driss ben Ab- 
bed a ajuns — ce tîrziu ! în 
fața justiției. Este oare un capi
tol definitiv încheiat ? Nu s-ar 
putea spune. Atîta vreme cit pro
fitul va fi. unicul mobil al co
merțului practicat de faimoșii li
beri întreprinzători, deci atîta 
vreme cît va dăinui societatea 
capitalistă, nici o femeie, intre 
granițele capitalismului, nu va fi 
ferită de teamă gîndindu-se la 
soarta copiilor săi. Este conclu
zia firească a qcestui fapt divers 
și d mfâioane ție alte fapte.

ȘTEFAN ILREȘ

zeci de portrete ale tatălui său. svastică. Poliția și vama olande. 
Lui Boris Șaleapin i se datore^ \^ză;:ău~: cerut ca proprietarul re
de asemenea un portret al' luF țmwdfi&fului să coboare drapelul 
Serghej. Rahmaninov, dăruit^ ^dțL y^nazisL, dar armatorul a refuzat 
pictor Muzeului de cultură mu^i- ‘ îndeplinească această cerere.
cală „Glinka" din Moscova, In 
cursul recentului turneu făcut in 
Statele Unite de baletul Teatru
lui Mare al U.R.S.S. Boris Șa
leapin a început să facă portre-, 
tul Balerinei Galina Ulanova.

Incidentul a fost adus la cu
noștința ministrului Afacerilor 
Externe al Olandei

IN VIRTUTEA OBIȘNUINȚEI

O NOUA VICTIMA 
A RADIAȚIEI ATOMICE

Corespondentul din Haga ol 
agenției France Presse relatează 
ci remorcherul vest-german „Gre
ta” a încercat să intre in apele 
teritoriale olandeze avînd arborat 
drapelul național-socialist cu

La 17 aprilie a încetat din via
ță, intr-un spital din Hiroșima, 
Mițue Țunodă — cea de-ă 12-ă 
victimă din acest an a bolii îra- 
diației provocată de bomba ato
mică aruncată la Hiroșima in 
1945.

In Anglia ți Japonia

Marșuri împotriva înarmării 
nucleare

LONDRA 18 (Agerpres). —♦ 
Impresionantul marș al adepți-- 
lor dezarmării nucleare din An*, 
glia s-a încheiat luni printr-un 
mare miting în Trafalgar Square 
din Londra. Coloana de mani- 
festanți, lungă de peste 7 km 
și nuinărind luni dimineață pe
ste 40.00Q de persoane care a 
parcurs timp de 3 zile distanța 
dintre Aldermastone (unde se 
află centrul britanic de cercetări 
nucleare) și Londra, s-a îndrep
tat spre Trafalgar Square unde 
era așteptată de o mare mulți
me de oameni. Corespondenții 
din Londra ai agențiilor de pre
să relatează că la mitingul din 
Trafalgar Square au participat 
peste 100.000 de persoane. Acest 
miting, subliniază corespondenții, 
a fost cea mai mare demonstra
ție de masă din capitala Marii 
Britanii din ultimii ani.

La miting au luat cuvîntui nu
meroși conducători ai mișcării 
împotriva înarmării nucleare din 
Anglia, care au cerut încetarea 
cursei înarmării nucleare 
lizarea unui program de 
mare generală și totală.

★
TOKIO (Agerpres). — 

La conferința de presă organi
zată la 16 aprilie de Consiliul 
pe întreaga Japonie pentru in
terzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen s-a anunțat că în 
a doua jumătate a lunii aprilie 
și la începutul lunii mai în 
șapte puncte diferite din Japo
nia vor fi organizate „marșuri 
ale păcii*4. Se prevede că la 
aces.e marșuri vor lua parte a-

proximativ 30.000.000 de Japo? 
nezi care se yor îndrepta spre 

• Tokio». Parti$par»ții la „mar- 
șunide ’ păcii" vor străbate toate 
ba*zele militare din Japonia cu 
lozinci chemând Ia pacea în în- 
treaga lume, la lichidarea „sis
temului de securitate** japono- 
am&rican. Participanții la ,,mar
șurile păcii vor sosi la Tokio: la 
5 august, în ■ ziua deschiderii 
celei de-a 6-a conferințe inter
naționale și vor remite guver- 
.nului japonez petiții cupruizind 
cererea ca Japonia să nu fie în
zestrată cu arme nucleare.

PARIS. — La 18 aprilie, pr^-

I

șd rea- 
dezar-

TASS:

că în acest an Nigeria, Țogo, 
Somalia italiană și Congo bel
gian vor cîștiga independența. 
In 1980, doua treimi din popu
lația Africii va trăi în țări in
dependente.

Colonialiștii însă nu cedează 
de bună voie pozițiile lor. Ei în
cearcă să înăbușe „spiritul Ban- 
dungului" prin intensificarea 
luptei împotriva mișcării de eli
berare națională, utilizind me
tode mereu mai perfide. Puterile 
imperialiste, în încercarea lor 
de a ridica o barieră în rața pu
ternicului val de eliberare na
țională, au înjghebat blocurile 
militare SEATO și CENTO care 
au scopul de a apăra pozițiile 
colonialiste. Occidentul și in spe- 
ci al Washingtonul, pun la dis
poziția acesior blocuri militare 
uriașe fonduri menite să întă
rească aparatul poiiț.enesc și 
militar al partenerilor din 
SEATO și CENfO. Acesțe con
glomerate militare, după cum 
s-a exprimat N. S. Hrușciov in 
timpul rece mei sale călătorii prin 
țările Asiei de sud-est, reprezin
tă o „formă de colonialism co
lectiv". Cercurile imperialiste au 
încercat nu odată să atragă în 
suș-amintitele blocuri tnilitare 
țări care, m timpul conferinței 
de la Bandung și după aceea, 
și-au manifestat atașamentul fa
ță de „spiritul Bandungului". 
Eforturile imperialiștilor au sufe
rit un eșec total.

Importanța conferinței dc la 
Banaung este exprimata și prin 
declarația făcută că baza poli
ticii externe a fiecărui stat tre
buie să devină principiile coexis
tenței pașnice, a colaborării in
ternaționale. Popoarele Asiei și 
Africii sprijină aceste principii- 
dezvoitind și întărind colabora
rea cu statele cu orîndujri so- 
cia.e uifente. Viața confirmă că 
imperativele contemporaneității 
— coexistența pașnică, dezarma
rea generala și totală — sînt 
îmbrățișate câdufoS de popoa
rele afro-asiatice.

Un alt rezultat al conferinței 
de la Bandung este ‘întărirea 
solidarității afro-asiatice cu uh 
rol tot măi important pe arenă 
internațională. Acțiunile comu." 
ne ale grupului de state afro-asia. 
tice într-o serie de probleme in
ternaționale, care au drept scop 
întărirea păcii și slăbirea încor
dării internaționale, Ia O.N.U, 
precum și în cadrul conferințe- 
lor de la Cairo, Accra, Tu
nis și recent la Conakry dove
desc rolul pe care-l joacă po
poarele eliberate și acelea care 
luptă pentru a se elibera de ju
gul colonial în istoria contem
porană.

Astăzi, lupta popoarelor afro- 
asiatice pentru libertate și in
dependența, împoți^va cclonia- 
lismului $e desfășoară în condi
țiile cînd asupra întregii" vieți 
internaționale exercită o influ
ență uriașă existența puternicu
lui lagăr al țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
Este bine cunoscut sprijinul pre
țios pe care îl dă Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste 
printre care și țara noastră po
poarelor Asiei și Africii pentru 
crearea unei economii proprii și 
în lupta pentru consolidarea in
dependenței lor naționale. Re
centa declarație comună romîno- 
indoneziană a subliniat spriji
nul guvernului R. P. Romine 
față de hotărîrile de la Ban
dung. Poporul romîn ca și ce
lelalte popoare iubitoare de pă- 
ce, nutrește o profundă simpa
tie față de lupta țărilor afro-â- 
siatice pentru făurirea și conso
lidarea independenței lor. Po
porul romîn este convins că 
„spiritul Bandungului" va tri
umfa iar rușinosul sistem colo
nialist. condamnat de istorie, va

LUCIAN ROLEA j

^ședințele Republicii Franceze, ge
neralul de Gaulle, a părăsit Pa
risul plecînd într-o vizită- oficia
lă spre Canada și S U.A. De 
'Gă.ulle va vizita, de asemenea, 
teritoriile' franceze Guyana, Măr-> 
tinlca și Guadelupa. r

MOSCOVA. - La 18 aprilie a 
părăsit Moscova îndepttadu-se 
spre Ș.U.A un grup de profesori 
și elevi de la școlile militare su
perioare din U.R.S.S.

Grupul de profesori șl elevi de 
la școlile militare superioare din 
U.R.S.S. -va vizita instituțiile mi
litare de învățămînt din S.U.A., 
va face cunoștință cu monumen-. 
tele de artă și istorice din Wa
shington și New

MOSCOVA. - 
apărut numărul

York.
La Moscova a

1 al ziarului

Un grup de deputați greci a 
amnistierea deținuților politici

cerut

„Selskaia Jizn“. organ al Corni, 
'tetul-ui Central al P.C.U.S. Este 
un ziar de masă destinat cercu
rilor largi de colhoznici, munci
tori din sovhozuri și de intelec« 

• țuali -de lă
.!l2ia!rw[,1„iȘ^lskaia Jizn“ apare de 
șase ori pe săptărmnă în‘o$t pa- 
giriî de format mic,- iar duminiw 
cile — în 12 pagini.

BELGRAD, — După cum trans« 
mite agenția .Taniug, la 18 apriw 
lie s-a deschis la Belgrad, Cop* 
gj^sul* Uniunii Socialiste' a po-i 
porului muncitor din Iugoslavia^

Pe ordine^ de zi a congresului 
figurează : Darea de seamă a 
Comitetului federativ al Uniunii 
Socialiste asupra activității în 
perioada dtatie Congresul al 
IV-lea și Congresul al V-lea^ 
raportul .«Construirea socialisms 
lui și rolul și sarcinile Uniunii 
Socialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia*4**, prezentat da 
Iosip Broz Tito, președintele U- 
niunii Socialiste, și r-----
searră a comisiei de 
Congresul va examina, de 
i___ ‘ r.__i____ ________
tutui iii Uniunii,

ATENA 17 (Agerpres). — 
TASS : Ziarul „Avghi“ anunță 
că un grup de deputați ai par
tidului E.D.A. au cerut ministru
lui de Justiție amnistierea deți- 
nuților politici. „Este nejust -și 
inadmisibil ca în închisori să 
stea M?ei • care și-au 
viața luptei pentru 
patriei, în timp ce au 
niștiați cei care au, 
cu hitleriștii, precum 
nalii de război**.

Ziarul anunță că democrații 
deținuți în închisoarea medie
vală de la Idjedin din Creta au 
cerut opiniei publice să inten
sifice lupta pentru amnistie. Ei 
au declarat greva foamei pen-

consacrat 
libertatea 
fost am- 
colaborat 
și crinii-

;tru a protesta împotriva faptu
lui că de 16 ani sînt deținuți 
pentru concepțiile lor democra
tice.

O scrisoare către opinia pu
blică din Grecia au adresat de- 
ținuții politici din închisoarea 
de pe insula Egina. ,,De 16 ani 
ne aflăm în închisori, se spune 
în scrisoare. Mulți deținuți au 
murit, iar alții sînt grav bol
navi. Pentru ce ? Numai pen
tru că am luptat pentru pațrie, 
pentru poporul nostru iubit, 
pentru idealurile în care cre
dem**.

Același apel l-au adresat de- 
ținuții politici din închisoarea 
de pe instila Lezbos.

Darea dq 
revizie^ 

,—de asej 
menea, problema modificării sta-i 
tutui iii Un lumii,

In ședința' din dimineața zile! 
de 18 aprilie Iostp Broz- Titcrf 
și-a prezentat raportul.'

TOKIO. — După oum anunță 
postul de radio Tokio, la 18 apri
lie, 1^ mina carboniferă Mlkawa 
— urna din cele mai mari mina 
din Bazinul Miike (insula Kin- 
șiu), ca urmare a unej. ciocniri 
între muncitorii greviști și poli
ție, s-^a produs o nouă vărsare 
de stage îh cui sul căreia au fost 
răniți 73 muncitori.

Ciocnire^ s-a produs în moli 
mentul cînd 1.500 de polițiști înk 
cercau să aducă ta mină 153 
spărgători de grevă.

In momentul de față tn regiu
nea acestui bazin sînt concen< 
trați deja circa 5.000 de polițiști.
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