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COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a hotărit, în ședința din 28 aprilie a.c., 

:onvocarea la 20 iunie 1860 a celui de-al 111-^ea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. cu ur 
nătoarea ordine de zi :

1. Raportul C.C. al PM.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al
[1-lea și Congresul al 111-lea al partidului, cu privire la sch ța planului economic de perspectivă 
>e 15 ani și planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960—1965 — raportor tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej. J.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie-
3. Alegerea Comitetului Central al P.M.Pr și a Comisiei Centrale de Revizie.

ÎN CINSTEA CELUI DE AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R.
---------------------------------------------------------------------------------ț--------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigadierii raporteazăVor lucra 
3 zile pe lună 
din materiale 

economisite
SUCEAVA (de la corespon- 
[»tul no^ru).
Brigăzile de producție de la 
brica de piele și încălțăminte 
trăduința" Ițcani au răspuns 
entuziasm chemării la în- 

cere socialistă lansată de 
c 19 întreprinderi fruntașe, 
aceste zile, angajamentele 

ite de tineri au și început 
prindă viață. în primele 
zile de la răspunsul dat 

îinării celor 19 întreprinderi, 
gada de producție a tineretu- 
de la secția croit a economi- 

3000 din p. piele fețe bocanci, 
ei un tînăr din această bri- 
iă nu a depășit norma de 
sMim la croitul fețelor. In 
Etea întrecerii se situează ti- 
rii: Ion Isepciuc care a eco- 
atisit 505 dxu.p. piele, Gheor- 
e Jutaru 340 din.p. și Ion Ig- 
tescu 300 din.p.
De asemenea, tinerii de la sec- 

ștanță au economisit în pri- 
le 3 zile de la răspunsul dat 
smării la întrecere cantita- 
i de 93 kg. talpă. Ast- 
, dacă vor merge într-un ase- 
-nea ritm aceste brigăzi vor 
■ra cîte 3 zile pe lună numai 
1 materialele economisite.

Au redus consumul 
de metal

PLOEȘTI (prin telefon de 
Ic corespondentul nostru).

La Uzinele „1 Mai" Plrr 
•ști, unul dintre obiectivele 
principale ale întrecerii este 
economisirea de metale pe 
baza unei mai juste gospo
dăriri și continua îmbunătă
țire a calității utilajului pe
trolifer. De la lansarea che
mării la întrecere și pină as
tăzi, tinerii forjori, ajutați de 
tehnicienii și inginerii secției, 
mod if ici nd tehnologia de fa
bricație a cîrligului de 150 
tone, au redus consumul de 
metal cu 20 kg. de oțel pe 
bucată. Tinerii forjori din 
brigada lui Alexandru Dirlea 
sini în fruntea întrecerii. Sec
ția lor a reușit să reducă re
buturile cu 1 la sută mai 
mult față de procentul admis.

lată în fotografie cîțiva elevi la cursul serei cl Școlii medii 
nr. 1 din Mediaș, la o oră de laborator.

foto Î p. PAVEI.

Tinerii d n patria noastră, mo- 
b’lizați de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, detaâșoarâ nu.neroase 
acțiuni de muncă patriotică. 
Succese’e pe care ei le obțin a- 
1 at uri de constructori pe șan
tierele de locuințe și șantierele 
obiectivelor industriale, in acti
vitatea de colectare a metalelor 
vechi, la construirea de drumuri 
și șosele, împăduriri și redări de 
noi terenuri agriculturii, în mun
ca de înfrumusețare a orașelor 
și satelor, sint închinate celui 
de-a' lll-Iea Congres a! Parti
dului Muncitoresc Romîn.

in primul trimestru a! acestui 
an, tinerii cuprinși in brigaz Ie 
utemiste de munca patriotică 
au efectuat peste I1.0DU.000 ere 
d? muncă patriotică. Printre re
giunile fruntașe în acțiunile de 
mur.ca patriotica se numără 
București, Constanța, Ploeșii, iar 
printre orașe Bucii r‘ești. In re
giunea București, brigăzile u-te- 
nriste de muncă patriotică au 
realizat prin muncă voluntară 
economii în valoare de peste 
3 603.000 Iei.’ Importante lucrări 
au eiectuat și brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din orașul 
București. Ele au lucrat la con- 
sfrucța podului Pantelimon, la 
Laluzarea malului drept al Dîn>

Intr-o continuă luptă pentru 
căutarea căilor și metodelor 
de reducere a consumului de 
metale fără a dăuna rezisten
ței mecanice și calității ins
talațiilor de foraj, se află și 
muncitorii secțiilor cazange- 
rie, turnătorie de oțel și fontă 
De curînd. a intrat în func
ție sectorul centralizat de de
bitare al secției cazangerie. 
Studiul făcut de acest sector 
a descoperit numeroase căi 
care fac posibilă reducerea 
consumului de metal cu 3000 
kg. pe fiecare instalație de 
foraj 4 L.D. Pe baza a- 
cestor propuneri care au în
ceput să capete viață precum 
și prin alte căi, secția ca
zangerie a și economisit pri
mele 60 de tone metal. 

boviței, Ia demolări și construi
rea blocurilor de pe calea Mur- 
gu ui și Calea Gri viței etc.

Pe primul trimestru tineretul 
de la orașe și sate a colectat 
peste 40000 to’e metale vechi. 
La sate, tinerii din brigăzile ute
miste de muncă patriotea mun
cind la redarea de noi terenj;i 
agriculturii și irigări au sipat

Importante economii 
realizata de brigăzile 

utemiste de muncă 
patriotică

un volum de 440.009 metri cubi 
fam:nt. Rezultate frumoase an 
cbjnut tinerii din regiunile Iași 
ți craiova ur.de au fost plantați 
pe marginea șoselelor, in G.A.C. 
și G.A.Ș. un număr de peste 
230.000 ’pomi fructiferi și orna
mentali.

Zilele acestea, brigăzile ute
miste de munca patriotică obțin 
noi succese în cinstea Congre
sului partidului. In regiunea 
Galați, de p.ldă, 1993 de brigăzi 
utemiste de muncă patriot'ca au 
efectuat in perioada de la 1 la 
25 aprilie un număr de 760.0CO 
ore de munca patriotică. Tinerii 
din a ea stă regiune a u demolat 
II c ădiri in o așul Galați, au 
construit 12 saivane, 42 graj
duri, 19 maternități, au amena-

Din

rezultatele 
întrecerii

• Pe șantierul nr. IV 
î Onești, constructorii cu

reușit să economisească 
în luna aprilie cu 1 ki 
sută mai multe materiala 
decit în trim. I, și să re
ducă prețul de cost ol lu
crărilor cu 1,5 la sută față 
de sarcina planificată. In 
timpul lor liber, prin 
muncă patriotică, tinerii 
constructori de pe acest 
șantier au reușit să exe
cute radîoficarea unui 
mare număr de locuințe 
muncitorești.

• Intensifidnd întrece
rea socialistă, brigada de

• montaj-foraj, condusă de 
comunistul Constantin 
Ungureanu din sectorul 
Liliești regiunea Ploești, a 
terminat instalația de 
montaj a sondei nr. 1 

r Ștefănești cu 4 zile mai 
devreme.

• La schela pura Oc- 
niței a fost descoperita o 
nouă sursă de economii. 
In urma unor lucrări s-a 
descoperit în pămînt o 
mare cantitate de șpon 
de fier. S-a constatat că 
acest șpan are o concen
trație de 80 la sută fier.

Prin munca voluntară 
a tineretului au fost scoa
se pînă acum peste 50 
tone din acest șpan, care 
a fost trimis oțelăriilor 
din Hunedoara.

• La fabrica de che
restea „Vama44 din raio
nul Cîmpulung-Moidove- 
nesc tinerii au contribuit 
alături de întreg colecti
vul, la creșterea randa
mentului tehnic de la 66 
la sută la 67,12 la sută 
economis-indu-se în ccest 
fel 260 metri cubi bușteni 
în valoare de 22.360 lei.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

jat 32 baze sportive, au împă
durit 210 ha. etc.

In săptăo .’a d*  la 17 Ia 24 
apritîe tinerii d.n Regfur.ea A-i- 
t-.-noraâ Maghiara au repa. al 17 
Lil de d-jmuri și șosele, au 
făcut împăduriri pe o suprafață 
de 83 hectare, au coiec.at 37.5-0 
kg. fier vacit etc. Pină lacum 
în aceasta regiune un număr di 
56C6 tineri poartă insigna da 
brigadier al muncii patriotice.

Da asemenea tot în ultima 
sâptaminâ în reg*Tinea  Timișoa
ra tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică, pe Ungă 
alte lucrări importante, au repa
rat 50 km. de drumuri și șosale 
ți au colectat 1019 tone fler 
vechi. Rezultate însemnate au 
obținut și tinerii din regiunile 
Stalin, Cluj, Pitaști și altele.

Activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică continuă cu 
însuflețire pentru obținerea de 
noi și însemnate rezultate în ve
derea îndeplinirii angajamentelor 
luate In cinstea Congresului par
tidului.

„Prietenii*

Sfatul unității de pionieri
După cum se știe, sfatul uni

tății de pionieri este chemat să 
^contribuie, în primul rînd, la 
organizarea unei bogate activi
tăți cu conținut educativ a pio
nierilor și școlarilor. Bineînțe
les, toată această activitate tre
buie să îmbrace forme intere
sante, atractive. lata c teva as
pecte din activitatea sfatului u- 
nității de pionieri de la Școala 
de 7 ani nr- 4 din Orașul Sia- 
lin- încă din primul moment a', 
constituirii sale (lucrul acesta 
s-a întîmplat în toamna trecută) 
sfatul unității de la Școala de 
7 ani nr. 4 din Orașul Stalin 
și-a stabilit une'.e sarcini con
crete. E drept, unele din aceste 
sarcini, datorită lipsei de expe
riență, nu se deosebesc cu ni
mic de sarcinile pe care și le 
pune in față comitetul de pă
rinți. In general însă atenția 
sfatului unități s-a îndreptat 
spre sarcina sa principală : spri
jinirea muncii educative. Astfel, 
pornind de la ideea că e bine 
ca școlarii să-și petreacă timpul 
în colectiv, într-un mod instruc
tiv, membrii sfatului unității au 
ajuns la concluzia că este nece
sară organizarea pentru copii a 
unor „duminici pionierești”4 în 
cadrul cărora să se desfășoare 
diverse activități interesante.

Adunări consacrate
zilei de 1 Mai

In uzine •» Urtreprisderi ou
Joc cduz!G-’i eo.’LMSrJi*  Zilei de
1 Mai — Ziua eolîdarltălii in- 
terr.&ț. ouăle a oz^icnllor muncii.

♦
Aprzaps de muncitori,

i-.giier,. tehnicieni și funcțio
nari au participat marți dupâ- 
ciEcz':, la Gd-rurea de la Aie- 
lienle C/.R. „Grlvița Roșie . 
Despre ..însemnătatea zilei de 
1 Ma~ a vorb.t Florian Mano- 
lescu, secretar al Comitetului 
ra.oncl „Grivița Roșie" al 
P.M.R. Vorbitorul a felicitat căi- 
curos pe ce.errtii Griviței Roșii, 
care prin mur.ca lor neobosită 
contribuie la dezvoltarea conti
nuă a capacității de transport a 
țării noastre. în primul trlme- 
stru cl acestui an colectivul ate
lierelor a depășit aiit planul 
producției globale cît și pe cel 
(.1 reparațiilor de locomotive și 
vagoane. Calitatea reparațiilor 
s a imbunătlitii simțitor, uefec- 
țările in termen de garanție re- 
duc.ndu-se eu 66 la sută la lo
comotive Și 50 la sută la va
goane față de perioada cores
punzătoare anului 1959.

La adunarea de la Uzinele 
„Semănătoarea" a vorbit David 
Constantin, secretar al Comitetu
lui raional „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej" cl P.M.R. despre „Im
portanța zilei de 1 Mai".

In acțiunea pe care o desfă
șoară pentru economisirea unor 
cantități însemnate de metal, 
constructorii de mașini agricole

Primul lucru la care s-au gîndiț 
a fost vizionarea de filme — și 
într-adevăr s-a mers aproape în 
fiecare duminică la fiim. Dar 
activitatea educativă în rîndu- 
rile pionierilor și școlarilor nu 
se putea limita la vizionarea de 
filme. Aceasta ar fi însemnat o 
sărăcire a ei. De aceea s-a trecut 
la organizarea și a a'.tor acțiuni- 
Comunistul Rudolf Gutsch, mai
stru la fabrica de cauciuc a 
propus, exprimînd în felul a- 
cesta o dorință a pionierilor și 
școlarilor, înființarea unei „bri- 
fâzi fulger” pentru executarea 

e mici reparații. „In felul 
acesta — se gindea el — vom 
dezvolta la copii grija pen.ru 
avutul obștesc-4. Și într-o dumi
nică dimineață a venit la școală 
s-o înființeze. N-a fost nevoie de 
nici o bătaie de cap, înirucît co
piii, care mai de care, voiau să 
facă parte din brigadă. Consti
tuită, „brigada fulger'*  a pornit 
prin c.ase să descopere strică
ciunile. Intr-o zi copiii au repa
rat băncile, într-altă zi au repa
rat o clanță, un dulap, o în
cuietoare, și așa mai departe. 
Desigur, esențial aci nu este că 
se fac reparații, ajutindu-se ast
fel materialicește școala, ci că 
în această acțiune se dezvoltă 
la copii o anumită trăsătură

și-au îndeplinii angajamentul de 
a economisi in cinstea marii săr-
bctorl 30 tone de metal.

In fața a numeroși muncitori, 
inzinerz. tehnicieni fi funcțio
nari de la Întreprinderile pen
tru industria bumbacului a vor
bit Elena Popescu, secretar al 
Comitetului raional Xicolae 
13. .cescu al P.M.R.. despre sem- 
nificjția si însemnătatea zilei 
de 1 Mai. Colectivul de aici in- 
timpină marea sărbătoare cu 
regizări frumoase în producție. 
Ast ei prin reducerea consumu
rilor specifice s-au economisit 
pină acum 5.100 kg. fire fi au 
fozt realizate noi sortimente de 
țssituri. In primul trimestru al 
acestui an muncitorii de aici au 
realizat, prin reducerea prețu
lui de cost, economii peste plan 
în valoare de 305.000 lei.

(.igerpre,) 

------- ------•------

In Capitală în zilele 
de 1 și 2 mai

Numeroase spectacole 
ș; serbări populare
In zilele de 1 și 2 mai vor 

avea loc în Capitală numeroase 
spectacole și serbări populare. 
Manifestările cultural-artistice 
vor începe de la ora 17,30 și 
vor continua pînă seara tîrziiț 
în Piața Republicii, Parcul de 
cultură și odihnă „!. V. Stalin”, 
Piața Libertății, Pădurea Bâ- 
r.easa, Pădurea Andronache și 
în muite alte locuri. își vor da 
concursul artiști ai teatrelor din 
Capitala, printre care echipe de 
artiști de la Teatrul de Operă 
șî Balet, Teatrul Satiric Muzical 
„C. Tănase“, ansamblurile de 
cîntece și dansuri ale Consiliu
lui Central al Sindicatelor, Mi
nisterului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Inîerne, 
Sfatu'ui popular al Capitalei, 
Uniunii Tineretului Muncitor 
etc. Vor prezenta de asemenea 
programe numeroase formații 
artistice de amatori din fabri
cile și uzinele bucureștene. Pe 
ecrane, -special amenajate în pie
țele Unirii. Obor, Banu Man
ta, Libertății și Rahova vor 
fi prezentate filme. In Pia
ța Republicii, Parcul 8 Mai, 
Piața Libertății, Parcul Iz
vor și Piața Rahova, spectaco
lele vor fi urmate de dans de 
masă Pe majoritatea estradelor, 
echipe de sportivi vor face de- 
mensarații de lupte, box, scri
mă, gimnastică.

Spectacolele și serbările vor 
continua și în ziua de 2 mai în 
piețe, parcuri, case de cultură, 
precum și în pădurile din jurul 
Capitalei.

(Ager preș)

morală indispensabilă omului 
care trăiește în societatea noas
tră : respectul, grija față de 
bunul obștesc. Iată de ce ar fi 
fost necesar ca această inițiati
vă să fi fost complectată cu 
unele activități care să pună și 
mai clar în fața copiilor proble
ma păstrării avutului obștesc. 
O gazetă de perete, de pildă, cu 
caricaturi care să-i satirizeze pe 
cei care nu îngrijesc avutul ob
ștesc, ar fi fost bine venită.

S-a organizat, de asemenea, 
tot în cadrul „duminicilor pio- 
nierești“ un cerc tehnic de ra
diofonie și electrotehnică condus 
de tovarășul lehim Munteanu, 
electrician la C.F.R. In momen
tul de față se confecționează a- 
parate de radio cu ga’enă, dar 
se pot face și instalații de tele
fonie, de iluminat telegrafie cu 
fir, sonerie etc. In legătură cu 
acest cerc, tovarășa instructoare 
superioară Ortrud Bachner are 
o idee frumoasă : va organiza 
cu prilejul unei excursii, sau al 
unui foc de tabără, jocuri pio
nierești interesante in care co
piii vor putea pune in p.-a etică 
cele învățate la cercul tehnic. In 
felul acesta sprijtaul dat de to
varășul Ichim Munteanu, ca 
membru al sfatului unității, nu 
va rămine un sprijin în sine, cj 

La cabinetul tehnic a| uzinei 
„Boleslav Bierut" din Capitală 
tinerii inovatori Miu Gheorghe, 
Ion Stcnciu și Ion Dumitrașcu, 
d'scută împreună cu șeful ca
binetului tehnic o nouă inovație.

Foto : N. STELORIAN 

Concurs pentru tineret 
organizat în întîmpinarea celui 
de al IlI-lea Congres al P. M. R 

Cu tema:

„Drumul glorios 
de luptă a Partidului 

pentru fericirea și 
bunăstarea poporului"

In întîmpinarea celui de-al II I*lea  Congres al 
P.M.R-, C.C. al U.T.M. și Comitetul de Radio și Tele- 
viziune organizează pentru tineret un concurs cu 
tema: „Drumul glorios de luptă a Partidului pentru 
fericirea și bunăstarea poporului".

Concursul constituie un bun prilej pentru cunoașterea mai te
meinică de către tineret a luptei P.C.R. împotriva exploatării 
capitaliste și moșierești) împotriva dictaturii fasciste și a războ
iului antisovietic, a luptei comuniștilor pentru eliberarea Romi- 
niei de sub jugul fascist, a luptei glorioase a partidului nostru 
pentru construirea societății noi, socialiste.

Concursul, bazat pe studierea unei bogate bibliografii, va 
avea, în organizarea și desfășurarea lui, o fază regională, la 
care vor participa concurenții din fiecare raion al țării, și o 
fază pe țară, care va reuni pe concurenții cei mai bine pregătiți 
din fiecare regiune și din Capitală.

Verificarea cunoștințelor participanților la concurs se va face 
mai întîi prin lucrări scrise. Pe baza selecționării acestor lucrări, 
concurenții se vor confrunta apoi într-o întrecere orală, care va 
fi radiodifuzată.

Tinerii care doresc să participe la acest concurs vor trebui să 
se adreseze organizațiilor U.T.M., care vor acorda o atenție deo
sebită pregătirii concurențelor, cunoașterii temeinice de către ei 
a bibliografiei, organizării de vizite la muzee și locuri istorice 
legate de lupta P.M.R. pentru fericirea și bunăstarea poporului. 
De asemenea, se vor organiza conferințe și expuneri, întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu scriitori și alte acțiuni menite 
să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor politice și culturale 
ale participanților.

In organizarea și desfășurarea concursului se va pune accent 
pe popularizarea realizărilor obținute de oamenii muncii, sub 
conducerea partidului, în opera de construire a socialismului în 
țara noastră.

Sesiunea științifică a cadrelor didactice 
de la Facultatea de matematică și fi2ică 

a Universității „C. /. Par hon"
Tn zilele de 25 șj 26 aprilie a

avut loc în Capitală o sesiune 
științifică a cadrelor didactice 
de la Facultatea de matematică 
și fizică a Universității „C. I. 
Parhon**.

La sesiune au participat aca
demicieni, membri corespon- 

va avea o finalitate, se va rea
liza într-o activitate specific 
pionierească. Pentru că, îndefi- 
nitiv, acesta e rolul sfatului uni
tății : să ajute la înfrumuseța
rea, la îmbogățirea activității 
pionierești- Aci, cred, este nime
rită o precizare : sfatul unității 
își întocmește planul său de a- 
jutorare, să-l numim așa, cu- 
noscînd mai întîi planul de 
perspectivă al unității de pio
nieri (față de care bineînțeles 
poate veni cu sugestii pentru a-1 
îmbogăți).

In sfîrșit, s-au mai întreprins 
și alte acțiuni interesante: tova
rășul Gh. Boriceanu a organizat 
o excursie la Doftana pentru 
a face cunoscute copiilor aspec
te din lupta ilegală a comu
niștilor- Au avut loc vizite în 
fabrici, întîlniri cu fruntașii în 
muncă. Tovarășul Traiian Bur- 
lacu a ținut copiilor o lecție 
într-o secție a I.R.C.M. în mijlo
cul aparatelor, mașinilor- Wil
helm Tontsch, profesor, a înfiin
țat un cerc distractiv cu jocuri

AUREL GEORGESCU

(Continuare în pag. 3-a) 

închiderea etapei 
finale a Olimpiade! 

de matematică 
și fizică pentru elevi

Marți la amiază La Palatul 
pionierilor din Capitală a avui 
loc festivitatea de închidere a 
etapei finale a Olimpiadei de 
matematică -și fizică pentru ele
vii școlilor medii, profesionale, 
pedagogice ți tehnice de maiștri.

în urma concursului desfășu
rat., au fost distinși cu premii 
și mențiuni peste 100 de elevi, 
din cei aproape 400 pârtieipanți 
la această etapă.

Dintre elevii care au parti
cipat la concursul de matema
tică au primit premiul 1 : 
Gheorghe Eckstein, clasa a 
F lil-a Timișoara, Nicolae Mica, 
clasa a Vili-a R. Sărat, Gheor
ghe Oprișan, clasa a lX-a Curtea 
de A rgeș, Șerban Strătilă, clasa a
X- a Pitești, Alexandru Ioachim, 
clasa a Xl-a București, Vasile 
Mas gras, clasa a Xl-a lași, Radu 
Grot eseu, clasa a Xl-a Breaza și 
Ion Tomescu, clasa a XI-a Ploeș'.i. 
La fizică au fost distinși cu, 
premiul I elevii. Alexandru So- 
cianu și Dan Mereuță, clasa d
XI- a București.

Acad. Grigore Moisil, preșe
dintele Societății de științe ma
tematice și fizice din R.P. Ho- 
mină și prof. 1. Gh. Borca, di
rector general în Ministerul In- 
vuțămintului și Culturii, au fe
licitat pe elevii distinși pentru 
rezultatele obținute, precum și 
pe profesorii acestora.

( A ger preș)

denți ai Academiei R. P. Romi
ne, profesori, conferențiari uni
versitari, asistenți, precum și 
studenți fruntași în munca de 
cercetare științifică. Guvmtul da 
deschidere a fost rostit de prof, 
dr. N. Teodorescu, membru co
respondent al Academiei R. P«j 
Romîne, decanul facultății.

Au fost prezentate 73 de co. 
munlcări științifice din domeniul 
matematicii și fizicii. O marț 
parte dintre acestea aparțin ca-? 
drelor didactice tinere.

Tinerele Erzzelet Szulesilc și Erz-< 
zelet Cseko sînt surori și Iu*  
creeză amîndouâ la secția de 
cusut fețe a fabricii de încăl
țăminte „Solidaritatea" din Ora? 
dea. In cadruil secției ele se 
numără printre fruntașele în 

muncă.

ur.de
pen.ru


împăduririle- o importantă acțiune patriotică
Din experiența organizațiilor IL T. M. din regiunea Bacău în mobilizarea tineretului 

 la refacerea și îmbogățirea patrimoniului silvic

Pentru îndeplinirea angajamentului
Lucrările din etapa de împăduriri 

primăvară simt în toi. Pe șantiere, 
parchete, mii de tineri, organizați 
brigăzi utemiste de muncă patriotică, 
desfășoară o rodnică activitate pentru 
refacerea și dezvoltarea patrimoniului 
silvic.

Comitetul regional U.T.M. Bacău s-a 
angajat în fața comitetului regional de 
partid ca în anul acesta să mobilizeze 
tineretul la muncă patriotică pentru îm
pădurirea unei suprafețe de 3 880 ha. 
din care 1.520 în etapa actuală.

în această acțiune, tinerii din regiu
nea Bacău, mobilizați de organizațiile 
U.T.M-, sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, au obținut re
zultate frumoase, împădurind prin mun
că voluntară, pînă acum, la jumătatea 
etapei, o suprafață de peste 800 ha., 
ceea ce reprezintă mai mult de jumă
tate din angajamentul lor pentru prima 
etapă.

Tovarășii Stelian Dumitriu, prim-se- 
cretar al Comitetului regional U.T.M. 
Bacău și Eugen Covic, inginerul șef al 
Direcției regionale a economiei fores
tiere, ne-au vorbit despre măsurile luate 
în vederea îndeplinirii angajamentului

— în primul rînd, ne-a spus tovară
șul Stelian Dumitriu, am studiat pla
nul de stat de împăduriri pe regiune și 
am stabilit o colaborare permanentă în
tre „ ",
organele silvice. împreună cu Direcția 
regională a economiei forestiere am ela
borat un plan comun de acțiune, plan 
pe care noi l-am defalcat apoi pe co
mitete raionale U.T.M., iar Direcția eco
nomiei forestiere pe întreprinderi fores
tiere, ocoale silvice, șantiere. Aceste pla
nuri au fost date spre studiere comi
tetelor raionale U.T.M , întreprinderilor 
forestiere și ocoalelor silvice. După 
aceea, în colaborare cu direcția, am or
ganizat la regiune o ședință de lucru 
cu activul regional U.T.M., cu secretarii

de 
in 
in

organele și organizațiile U.T.M. și

cu probleme economice de la raioane și 
orașe, cu directorii întreprinderilor fo
restiere și cu inginerii șefi ai ocoalelor 
silvice. La nivelul raioanelor au avut 
loc — sub îndrumarea comitetelor raio. 
nale de partid — ședințe de lucru si
milare la care au participat secretarii 
comitetelor comunale U.T.M. și perso
nalul tehnic silvic. In aceste ședințe de 
lucru s-a stabilit planul pentru fiecare 
unitate în parte și sarcinile care reve
neau organizațiilor U.T.M. și persona
lului silvic.

Iată, spre exemplu, un asemenea 
plan : în raza ocolului silvic Ca Iu , în 
parchetul Slatina-Gorganu, era de îm
pădurit o suprafață de 20 hectare. Pla
nul prevedea : sînt necesari 180.000 pu
ieți depozitați pe șantier ; lucrarea ne
cesită un volum de 14.000 ore muncă ; 
pentru aceasta trebuie să participe zil
nic la lucrări un număr de 140 tineri 
din comunele Calu și Roznov ; termen 
de executare a lucrării între 10 și 25 a- 
prilie ; răspund de îndeplinirea planului: 
din partea organizației U T M. — Ono- 
frei Munteanu, din partea ocolului sil
vic brigadierul Dumitru Andreescu și 
pădurarul Alexandru Zbranca.

Asemenea planuri au toate comite
tele raionale U.T.M. și toate ocoalele 
silvice.

Curînd 
suri, s-a 
riri. Am 
tineretului în raionul Adjud.

în legătură cu experiența acumulată 
pe aceste șantiere, experiență împărtă
șită apoi celorlalte comitete raionale 
U.T.M, întreprinderilor forestiere și 
ocoalelor silvice, tovarășul inginer Eu
gen .Govic, ne-a spus :

— Am constatat că munca de-a valma 
nu dă roade bune, nu oferă posibilitatea 
stimulării fruntașilor, nu se poate or
ganiza întrecerea. Comitetul raional 
U.T.M. Adjud a luat atunci măsura or-

după ce am luat aceste mă- 
deschis campania de împădu- 
deschis primele șantiere ale

ganizării tinerilor pe brigăzi și echipe, 
antrenindu-i totodată într-o însuflețită 
întrecere socialistă.

Pe unele șantiere veneau la muncă pa
triotică într-o zi sau două foarte mulți 
tineri — de cinci-șase ori mai mulți de
cît numărul planificat, iar în alte zile 
veneau mai puțini decît era necesar. 
Faptul acesta împiedica desfășurarea 
normală a lucrărilor. Inginerii de la 
ocoalele silvice și brigadierii noștri au 
stat de vorbă cu tovarășii secretari și 
instructori ai comitetului raional U.T.M., 
cu secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M In urma măsurilor stabilite în 
comun, situația s-a îmbunătățit, asigu- 
rîndu-se astfel pe majoritatea șantiere
lor desfășurarea ritmică a lucrărilor-

Pe multe șantiere s-a desfășurat o 
bogată activitate cultural educativă. Ti
nerii au organizat focuri de tabără, 
jocuri distractive, concursuri, au 
țat cintece patriotice.

— Ne-am îndreptat atenția — 
spus tovarășul Stelian Dumitriu, 
desfășurarea unei bogate activități cul
tural-educative mai ales pe șantierele 
unde tinerii lucrau permanent timp de 
mai multe zile. Am să prezint cîteva 
exemple. Tinerii din Slănic au fost re
partizați să lucreze timp de 10 zile pe 
un șantier la 14 km. depărtare de oraș. 
Era o brigadă de 40 de băieți și fete — 
muncitori, funcționari, medici. învăță
tori. înainte de a pleca la lucru, tova
rășul secretar al comitetului orășenesc 
de partid le-a vorbit despre importanța 
acțiunii la care s-au angajat să parti
cipe și le-a dat sfaturi prețioase in le
gătură cu organizarea muncii și a tim
pului liber pe șantier Iată, pe scurt 
cîteva aspecte din activitatea cultural
educativă pe șantier: in fiecare seară, 
după careu, se cintau cintece patriotice 
și populare, se citea presa (difuzarea 
presei se făcea zilnic), se dansa, se 
recitau poezii. Intr-o seară s-a organi-

invă-

ne-a 
spre

zat un interesant concurs „Cine știe, 
cîștiga“ cu tema - „Importanța econo
miei forestiere și a refacerii patrimoniu- 
lui silvic**.

Aproape 
celor mai 
peste 100 
tară, ii s-au s r r
festiv, insigna de brigadier al muncii 
patriotice.

Un alt exemplu. La Scutaru, .tinerii 
brigadieri au organizat focuri de ta
bără. au învățat cîntecul „Să fii parti
dului oștean**,  au făcut excursii in îm
prejurimi.

Totuși, pe multe șantiere munca cul
tural a fost sporadică și săracă în 
conținut. Spre exemplu la Bodești, Cra- 
căozni. Pipirig, in afară de cîteva șe- 
ză'ori. nu s-a desfășurat nici o altă ac
tivitate culturală-

Cei doi interlocutori au apreciat apoi 
că, deși rezultatele obținute pînă acum 
sînt incomparabil mai bune față de cele 
de anul trecut, ele nu sînt însă pe mă
sura posibilităților. Au fost conducători 
de întreprinderi forestiere și ocoale sil- 
vxe care n-au acordat sprijinul necesar 
bunri desfășurări a lucrărilor pe șan
tier. aa fost comitete raionale U.T.M. 
care ne s-au preocupat cu toată serio
zitatea de mobilizarea tinerilor, de or
ganizarea activității lor pe șantier.

Pectm ca planul pentru prima etapă 
să fie indepiinit in termenul stabilit din 
ambetc părți s-au stabilit acum o serie 
de misari concrete. In raioanele Piatra 
Neast. Moinești, Tg. Ocna, care au 
pian mai mare, va fi mobilizat un nu
măr mai mare de tineri în zilele care 
urmează, erganizindu-se mai multe ta
bere pertinente de muncă.

Ocările silvice vor face din vreme 
:*  ■. _: ? j eți- Va fi îmbunătățită
asa cnta lihniră

Tonte kcțeîe vor fi îndreptate spre 
indephmrea angajamentului în termenul 
«te»

ti e terminarea lucrărilor, 
harnici, care au prestat 

ore de muncă 
inminat pe șantier, în mod

Cum organizăm
munca pe șantiere

Sonform planului primit 
la Comitetul regional U.

t de 
-T3U 

tinerilor din raionul Tg Nesnit 
le revedea sarcina de a impâ- 
duri prin muncă patriotici, in 
prima etapă din anul acesta. □ 
suprafață de 95 ha. Arai:: d 
posibilitățile noastre ne-am dat 
seama de la bun început, că 
putem depăși acest pian și, :n 
consecința, oe-arr. angajat :n 
fața comitetului raional de p>‘- 
tid, să împădurim cu forțele ti
neretului, prin muncă pat- -- ra, 
115 ha. Pentru aceasta, in 
borare cu organele silvice, srb 
conducerea Și cu sprijinul coc: - 
tetului raional de partid, ar or
ganizat 16 șantiere.

Gism am organizat mxxa pe 
șantiere? Să luam exemplul șan
tierului Minăstirea Neamț.

Aici era de tapădur:: c supra
față de 25 ha. pe care treimi 
să plantăm 125.000 puieți. Am 
stabilii cu ocolul sitvtc ca a- 
cest material săditor si : < 
depozitat din timp in *-
fea șantierului. După cațc-ie e 
făcute cu specialiștii de ia ocol, 
a rezultat că pentru plantarea 
Întregii suprafețe sint necesare 
8.000 ore muncă. Ținind seama 
că în medie un muncitor poare 
planta zilnic între 135—1+i 
puieți, am socotit că este ne
cesar ca pe șantier să lucreze 
zilnic cite 50 de tineri.

Toate planurile noastre de 
muncă pentru toate cele 16 
șantiere au fost alcătuite ase
măn ăt or.

Odată aceste planuri 
We, ele au fost aduse ia cu
noștință atit unităților 
cit și organizațiilor U.T-H, cu 
acestea dm urmă stab:'.:ndu-se 
în același timp și numărul și 
zilele în care trebuiau să mo
bilizeze tinerii pe 
respective.

Iată acum cum am 
bilizarea. In sale, . . _ 
diștii de Ia învățăm:-.:pc>. ::c 
U.T.Vț., brigadierii silvici, învă
țătorii, le-au vorbit tinerilor d® 
pre importanta acțiunii la car» 
erau ctiemați să partK.pe. Io >- 
celași timp, s-țu iorinat roiec: .e 
de utemiști in frunte cu membrii 
comitetelor consult U.T.M. 
care să răspundă de mobr -a 
rea tinerilor la daieie sta: t 
în plan. Acest, precede:: a asi
gurat participarea es "a ■ a 
tinerilor pe șantier ața cuc 
prevedeau planurile.

In atenția comitet ■ i 
U.TM------------ -------
nizării 
echipe și a desiășiu 
bogate activități 
cative. “ 
care șantier sau grup de • • - 
fere a fost repartiza: cite 
mesnbnt al biroului com;te? iul 
raional U.T.Aț Pe'iodic, îm
preună cu orga: ele silvice, e i. 
analizat tnersiu lucrărilor și am 
hiat măsuri pentru impuls 
rea lor, cum a fost caz.ii 
Boiștea, Grâcăoanl, Chitele i

In întrecerea desfășurată 
tre brigăzi și echipe s-au < 
dențiăt mulți fruntași care, 
pășind numărul de 100 ore mun
că patriotică, au primit in ca
dru festiv, pe șantier, insigna 
de brigadier.

Aceste stimulente au consti
tuit un imbold pentru numeroși

>UM-

silvice.

șatuenic

raional 
a stat și-probiena o"ga- 
mundi pe brigăzi ș: 

** rări: une 
uku.-ai «h-*-

Pentru aceasta, ia fie-

Mi
ll 

etc. 
în- 

e vi
de-

-□ere

șaztiere o efe 
Pipirig, tacrir/e

DLMrntt snvu

F
K & -a

Pe șantier la Chitele
și aici, U Chitele, 
rezaiteie frumoase. 
S-a ez^ențsat briga
da celor 17 tineri 
eaadusi de utemis- 
tal Ion Met el eseu 
care a făcut două 
ieșiri pe șantier de 
âte trei zile.

Rezultate bune a 
obținut și brigada lui 
F. Tâfarzx din comu

P— ISCr.

w P&străveni. In ca
drul festiv, pe șan
tier, au primit insig
na de brigadier 17 
tineri. Printre ei se 
afli ti nara colecti
viști Aneufa Dumitru 
care a făcut 165 de 
ore și Gheorghe Hor- 
ga care a realizat 
116 ore de muncă 
patriotici.

volun-

Curajoșii
de ti-
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NICOLAE I. AVRAM

ALEXANDRINA 
AVARVAREI

pă- 
nici 

încli- 
speriat

de 
tinerilor 

se întin- 
în- 
cu

de organizația 
. d:'n comună,

■ ■ : ■

Cursant» de la 
cercul politic - 

brigadieri fruntași
învățătoarea Maria Barbu e 

socotită de către utemiștii din 
comuna Dochia ca o propagan
distă iruntașă. Lecțiile pe care 
le predă ea Ia cercul de învăță- 
mînt politic sînt strîns legate 
de viața gospodăriei colective, 
de preocupările de fiecare zi ale 
tinerilor.

Nu de mult, cînd comitetul co
munal U.T.M. a mobilizat ti
neretul din comună la acțiunea 
patriotică de împăduriri, propa
gandista Maria Barbu a stat de 
vorbă cu cei 16 cursanți și, îm
preună. au hotăzît să plece pen
tru 5 z:le ca brigadă permanen
tă pe șantierul Secul-Vaduri.

Intre tineri s-a pornit o ade
vărata întrecere, fiecare a mun
cit cu entuziasm, cu însuflețire. 
In cele 5 zile cit au stat pe 
șantier, cei 16 tineri au fost 
exempiu de hărnicie și discipli
nă.

Rezultatele s-au văzut 
diat. Au împădurit 4 hectare cu 
28 000 puieți. Asta înseamnă 350 
de puieți de fiecare om. Norma 
unui muncitor este de 140 puieți 
în 8 ore. Brigada celor 16 co
lectiviști a depășit însă cu a- 
proape trei ori norma unui mun
citor. Lucrările făcute de ei au 
fost lucrări de cea mai bună ca
litate.

Organizația U.T.M. din gos
podărie se mîndrește cu tinerii 
din cercul condus de Maria 
Barbu; se miîndrește cu Ana 
Bădulici, Gheorghe Avram, Ele
na Băeșu și alți utemiști și ti
neri. Aceste frumoase rezultate 
demonstrează că acolo unde 
propagandistul a știut să lege 
cunoștințele predate de viața 
organizației, de viața fiecăruia, 
acolo cresc tineri gata , oricînd 
să răspundă chemărilor organi
zației.

Incolonați, cu steaguri» bria 
gariilor utemiste de muncă 
patriotica în frunte, în drum 

spre șantier»

Deri obia ae luu- 
nose de ziuă, dus ca
sele cocoțate pe deal 
coborau spre valea 
Dămucului grupuri 
vesele de tineri.

Porneau odată cu 
zorile pentru că din 
vale pînă sus, în 
muntele Asău, unde 
se făceau împăduri
rile. era de urcat 
vreme de două ore, 
mergi nd voinicește pe 
cărările anevoioase 
ale muntelui.

Avîntafi în întrecere
La mar^nea comune: Boiștea, pe 

penîrie unei coline înalte, se întinde 
pe o suprafață de mai multe zeci de 
hectare teren golaș brăzdat de vi- 
roage adinei. frămîntat, cu puternice 
formațiuni torențiale. E fosta pășune a 
satului. Pe linia de cea mai mare 
pantă s-a săpat de-a lungul anilor un 
șanț adine în care, pe timpul ploilor, 
•e scurg apele din ogașele de pe coastă. 
Apele provenite din ploi au spălat an 
de an pâmîntul de pe coastă joe. în sat. 
împotmolind drumurile șt șanțurile.

Pentru a stăvili această distrugere, 
»-a stabilit ca o suprafață de 20 hectare 
die fosta pășune a satului să fie împâ-

dorită. locuitorilor din Boiștea reparti 
tinduli-se altă pășune, incomparabil 
mai productivă.

La chenare a organiza  ți et de partid, 
alături de comuniști, numeroși tineri au 
venit să participe la aceasta acțiune de 
împăduriri.

In sprijinul lor au venit zeci de ti
neri din orașul Tg. Neamț : muncitori, 
elevi, funcționari, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică.

Avintați cu toții într-o însuflețită în
trecere, ei au reușit sâ împădurească 
pînă acum cîteva zile o suprafață de 
14 hectare. Acțiunea continuă pentru 
îndeplinirea la timp a angajamentului 
luat.

Porniseră, mobili
zați <’ 
U.T.M. din 
aproape 250 
neri.

Șantierul 
hectare al 
din Dămuc . 
de pe o coastă 
clinată, pe care 
greu îți poți ține e- 
chilibnd. Nici 
mîntul pietros, 
pohta foarte 
notă nu i-a 
însă pe tineri pentru 
că lor le era dragă 
pădurea. Se gindeau 
că peste zeci de ani 
brăduții firavi, plan
tați de ei aici, vor 
crește brazi voinici, 
iar coasta pleșuvă o 
vor vedea de la ei 
din valea Dă mucului, 
îmbrăcată în veșmînt 
verde-albăstrui, că 
copacii plantați de 
ei vor fi de 
șantierelor de 
tinsul țării.

Lucrau cu 
ziasm și voioșie, deși 
nu era ușor. Fiecare 
plantare cerea un 
efort deosebit. Na
tura ii punea la gre
le încercări. Datori
tă pantei înclinate

folos 
pe în-

entu-

pă mîntul scos 
groapă se rostogolea 
la vale, iar tinerii 
nu mai aveau cu ce 
acoperi rădăcina pu
ietului. Ei cărau însă 
pietre și formau din 
ele stavile, nelăsînd 
țarina să lunece.

Așa au făcut 
fiecare din 
100.000 de puieți 
care i-au plantat, 
s-au lăsat pînă cînd 
nu au învins și 
ploaia și vîntul, a- 
lunecușul și frigul. 
Pe la amiază, deasu
pra muntelui Asău 
s-au adunat nori ne
gri. Vremea se înrău
tățea și mai mult. 
Ploua tot mai tare. 
Era o ploaie rece și 
repede. A pa șiroia
pe hainele tinerilor 
brigadieri, dar nici 
unul n-a plecat.

Seara, curajoșii 
brigadieri s-au întors 
în sat ăntînd, înco
lonați, cu steagul ro
șu al brigăzii în 
fruntea coloanei.

CONSTANTIN 
GRAMA 

instructor al Comite
tului raional U.T.M,

Piatra Neamț

Doi tineri țărani munci
tori întovărășiți din satul 
Cracă uil Negru - briga 
dieri fruntași în acțiunea 
patriotică de refacere și 
îmbogățire a patrimoniu
lui si'lvic. Pentru munca 
lor însuflețită, pentru pa
siunea cu care participă 
la întrecerea organizata 
pe șantier, ei sînt a pre 
ciați de tovarășii lor de 
muncă, de brigadierii sil

vici și de pădurari.

Nu așteptați să „pocnească" mugurii!
Rezultatele obținute pînă 

•cum de tinerii din regiunea
Bacău în acțiunea de împădu
riri sânt bune și aceasta dove
dește că organizațiile de bază
U.T.M., conduse și îndrumate de 
organizațiile de partid, s-au 
preocupat cu simț de răspundere 
de antrenarea tineretului în a- 
ceastă acțiune patriotică.

Totuși, realizările puteau fi 
mai mari. Au existat însă o se
rie de deficiențe în organizarea 
muncii pe șantiere, în mobiliza
rea tineretului aLît din par
tea organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiune, cît și din 
partea organelor silvice.

Spre exemplu, încă înainte de 
începerea campaniei de împădu
riri, au fost unii direetori de 
întreprinderi forestiere și șefi 
de ocoale silvice, ca cei de. la 
I.F. Tg. Ocna și ocoalele Dăr- 
măuești și Agăș, care, situîndu- 
se pe poziții defetiste, au sub
apreciat aportul pe care-1 poate 
aduce tineretul în acțiunea de 
împăduriri și n-au acordat aten
ția cuvenită bunei organizări a 
muncii pe șantiere. Din această 
cauză pe unele șantiere munca 
a început fără prea mult entu
ziasm din partea personalului 
tehnic silvic, faptul acesta răs- 
fringîudu-se în mod firesc asupra

calității lucrărilor efectuate de 
tineri și asupra participării a- 
cestora la muncă. In alte părți, 
ca la BuhușL spre exemplu, din 
neglijența tovarășului Petre Be- 
jan, șeful ocolului silvic Fîntîne-*  
le, nu au fost asigurate nici 
uneltele, nici materialul săditor, 
nici asistența tehnică, din care 
cauză 200 de tineri de la Fabrica 
de postav Buhuși au fost nevoiți 
să se întoarcă de la șantier acasă 
fără să planteze măcar un puiet, 
în raionul Moinești nici ingine
rul șef al ocolului silvic Dărrnă- 
nești. nici comitetul raional 
U.T.M. nu s au preocupat cu 
simț de răspundere de asigura
rea condițiilor de muncă pe 
șantiere, de mobilizarea tinere
tului, din care cauză pe șantie
rele din raza acestui ocol par
ticiparea tinerilor la muncă a 
fost destul de slabă. La Grințeșu 
în raionul Piatra Neamț, deși 
campania de împăduriri începuse 
de multă vreme, atît comitetul 
comunal U.T.M., cît și brigadie
rul silvic, care cunoșteau pla
nul ce-1 aveau de îndeplinit în 
comun, au tărăgănat în mod ne- 
justificat organizarea șantierului 
și mobilizarea tineretului, în- 
tîrziind astfel începerea lucfări- 
lor. Unele comitete raionale și 
orășenești U.T.M., <m Moinești,

Buhuși, Bicaz. Onești, nu s-au 
orientat bine în mobilizarea ti*  
neretului pe șantierele de îm
păduriri, organizînd ieșirile ti
nerilor la muncă patriotică spo
radic și numai în zilele de sîm*  
bătă și duminica. Participarea 
era întx-adevăr .foarte mare, dar 
randamentul era mult prea mic, 
din cauză că nu se puteau asi
gura nici suficiente unelte și 
nici asistența tehnică. Datorită 
acestei munci în salturi și slab 
organizată, din angajamentul de 
350 hectare al Comitetului ra
ional U.T.M. Moinești nu s-au 
realizat pînâ acum decît 66 hec
tare. iar la Buhuși din 100, nu
mai 32. Pe multe șantiere din 
regiune, deși s-a respectat numă
rul de tineri planificat pentru 
zilele stabilite, nu s-a obținut 
randamentul prevăzut din cauză 
că s-a lucrat de-a valma, tinerii 
nefiind organizați pe brigăzi, pe 
echipe, pentru a se putea asigura 
și o asistență tehnică eficientă și 
o evidență clară a muncii lor.

Toate aceste deficiențe puteau 
fi înlăturate din timp dacă 
exista o preocupare față de bu
nul mers al lucrărilor în ansam
blu pe toate șantierele, atît din 
partea direcției regionale a eco
nomiei forestiere, cît și din 
partea comitetului regional 
U.T.M. Din păcate însă, ambele 
părți au lucrat în salturi și nu 
s-au întîlnit niciodată de la 
începutul campaniei pînă acum 
pentru a face o analiză serioasă 
a mersului lucrărilor de împă
duriri, analiză care ar fi dat po
sibilitatea luării din timp a unor 
măsuri eficiente pentru înlătu
rarea lipsurilor amintite,

Etapa de împăduriri de pri
măvară se apropie de sfîrșit. 
încep să pocnească mugurii pu- 
ieților, irosindu-se în felul 
acesta materialul săditor. Din 
angajamentul tineretului a mai 
rămas o parte importantă (apro
ximativ o jumătate). Se impune 
ca în zilele imediat următoare, 
comitetul regional U.T.M. și Di

recția regională a economiei fo
restiere să analizeze temeinic 
situația îndeplinirii angajamen
tului. să ia toate măsurile pen
tru remedierea lipsurilor sem
nalate, să concentreze mai .multe 
forțe în deosebi în raioanele ră-, 
mase în urmă (Moinești, Bu
huși, Piatra Neamț) și în cele 
cu mai mare pondere silvică. *

Numai prin luarea fără în- 
tîrziere a unor măsuri practice, 
angajamentul tinerilor din re
giunea Bacău, de a împăduri 
în prima etapă o suprafață de 
1520 de hectare, poate fi reali
zat.

Pagină realizată de

Ing. N. SIMIONESGU și 
VASILICA ENAȘOAE

corespondentul ziarului 
„Scînteia tineretului*  pentru 

regiunea Bacău



Pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor 

U.T.M. din școli și facultăți
„Avem un tineret admirabil, 

mtuziast, plin de viață. In în
treprinderile clujene pe care 
e-am vizitat, am avut prilejul 
>ă stau de vorbă cu un număr 
le tineri și tinere, care mun- 
:esc cui pasiune ' și abnegație 
in producție, nuimăirîndu-se prin- 
:re fruntașii întreprinderilor res
pective".

Această apreciere cuprinsă în 
:uvîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la con- 
erința organizației regionale 
P.M.R. Cluj, a umplut de justi- 
icată mîndrie inimile tinerilor 
clujeni. La conferința orga
nizației regionale U.T.M- Cluj 
lelegații celor peste 111.000 de 
itemiști din regiune și-au expri
mat hotărîrea de a-și spori efor
turile în muncă și învățătură, 
mamîestîndu-și astfel recunoștin
ța adîncă față de partid, care-i 
înconjoară cu grijă părintească.

La lucrările confe
rinței au participat 
membrii biroului comi
tetului regional de par
tid, în frunte cu tova
rășul Vasile Vaida, 
membru supleant al 
C.C, al P.M.R-, prim- 
secretar al comitetului 
regional de partid, to
varășul Cornel Bur
tică, secretar al C.C. 
al U.T.M , Ion Iliescu, activist 
al C.C. al P.M R_, precum și nu
meroși invitați.

Din darea de seamă prezenta
tă de tovarășul Remus Bucșe, 
?rim secretar al comitetului re
gional U.T.M., din discuțiile de- 
legaților și invitați lor la confe
rință a reieșit că organizațiile 
U-T.M. din întreprinderile in
dustriale, transport și comerț, 
In colaborare cu organele sindi
cale, conduse și îndrumate de 
organizațiile de partid, au re
ușit să antreneze anul trecut în 
întrecerea socialistă peste 
21.000 de tineri, față de 12.000 
cîfi erau în anul 1958.

Darea de seamă și vorbitorii 
iu relevat faptul că, sub condu
cerea comitetului regional 
de partid, comitetul regio
nal U.T.M. a reușit de ase- 
nenea să-și îmbunătățească sti- 
ul și metodele de muncă și in 
:e privește antrenarea activă a 
tineretului în munca de trans
formare socialistă a agriculturii 
Fi de consolidare economico-or- 
ganizatorică a unităților socia
liste agricole din regiunea Ciuj.

Un loc însemnat în dezbate
rile conferinței l-au ocupat pro
blemele muncii organizațiilor 
U.T.M. în rîndul studenților și 
elevîîor-,

Unmînd indicațiile Conferinței 
>e țară a U.A.S R. și îndeosebi 
indicațiile cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la această confe
rință, organizațiile U.T.M., sub 
:onducerea organizațiilor de 
partid, au intensificat activita
tea politico-educativă pentru e- 
ducarea comunistă a studenți- 
or, dezvoltînd la studenți dra
gostea față de muncă și învăță- 
ură, pasiunea pentru profesiu- 
lea aleasă.

Una din formele de educare 
polltico-ldeologică a studenților, 
in afara procesului de învăță
tură, este și învățămîntul poli
tic U.T.M. In cadrul conferinței 
i-a remarcat faptul că în ca- 
irul cursurilor de învățămînt 
jolitic și al cercurilor politice 
‘site cuprinsă cea mai. mare 
parte a studenților clujeni.

„In acest an universitar — 
spunea de pildă tovarășul Mi- 
laly Imre, student la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — studen- 
ii romîni, maghiari, germani 
;i de alte naționalități, peste 
1.000 la număr, studiază și 
iezbat în cele 56 de cursuri și 
•ercuri politice, învățătura marx- 
st-leninistă, hotărîrile de partid 
ii de stat".

Cu toate succesele obținute în 
juna organizare și desfășurare 
i învățămîntului politic U.T.M. 
n rîndul studenților, unele or
ganizații U.T M. — se arăta în 
iezbaterile conferinței — conți- 
îuă să se preocupe îndeosebi de 
atura organizatorică a acestei 
ictivități, de mobilizare și frec
vență, neglijînd uneori proble- 
nele de conținut ale învățămîn- 
ului politic U-T.M.

Rezultatele obținute la ultima 
►esiune de examen, la care s-au 
prezentat peste 80 la sută din 
îumărul studenților, dintre care 
in număr mare au promovat cu 
iote de la 7 în sus, reflectă pre- 
►cuparea organizațiilor U.T.M. 
lin facultăți și a asociațiilor 
tudenților, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, de a con- 
ribui la buna desfășurare a 
irocesului de învățămînt, de a 
ombate mediocritatea la învă- 
ătură, punind în centrul actjvi- 
ății politico-educative sarcina 
le a-i mobiliza pe studenți să 
e pregătească cu temeinicie.

îmbunătățirea situației la în- 
ățătură, creșterea numărului 
le studenți care își îndeplinesc 
onștiincios sarcinile profesio- 
lale, nu trebuie să constituie 
nsă un motiv, de automul.țumi- 
e. Mai sînt studenți care obțin 
iote slabe sau rămîn restan- 
ieri. Cu aceștia trebuie desfă- 
urată o muncă susținută, pen- 
ru a le arăta răspunderea în- 
emnată pe care viitorul specia- 
ist o va avea în producție, pe 
ărîmul muncii școlare, cultu- 
ale etc.

în conferință s-a arătat ca în 
iltimul an organizațiile U.T.M. 
i asociațiile studenților s-au 
ireocupat mai mult de proble
mele privind întărirea legături- 
>r studenților cu practica. 
Conferința a cerut tuturor orga- 
lizațiilor U.T.M. și asociațiilor 
tudenților din institutele de îfl- 
ățămînt superior clujene să ge

neralizeze inițiativa studenților 
de la Orașul Stalin „O zi pe 
săptămînă în producție".

Conferința a analizat princi
palele laturi ale activității or
ganizațiilor U.T.M. din școli.

Așa cum se arăta în confe
rință, dezbaterea documentelor 
Plenarei a VIl-a a C C .al 
U.T.M. a determinat intensifica
rea muncii organizațiilor U.T.M. 
din școli în rindurile elevilor, 
creșterea combativității utemiști- 
lor.

Astfel, munca în acest an șco
lar a început sub semnul luptei 
pentru ridicarea nivelului calita
tiv al muncii de învățătură, îm
potriva mediocrității, pentru în
tărirea disciplinei și antrenarea 
elevilor la însușirea temeinică a 
deprinderilor practice. Darea de 
seamă arăta că, la sfîrșitul pri
mului trimestru al acestui an

Pe marginea 
conferinței regionale

U. T. M.-Cluj
școlar, procentul de elevi care 
au situația de promovat a fost 
de 78 la sută, ceea ce reprezin
tă o creștere față de anul tre
cut. In cel de ai 11-lea trimestru 
rezultatele au fost și mai bune.

„Intensificînd munca politică 
de educație comunistă în școală, 
sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a 
adus o contribuție însemnată la 
îmbunătățirea muncii de învă
țătură, la îmbunătățirea discipli
nei" — spunea tovarășa Nagy 
Agneta, secretara organizației de 
bază U.T.M. din Școala medie 
„Mihai Viteazul" din Turda.

„Alături de activitatea poli
tico-educativă desfășurată de or
ganizația U.T.M. în rîndul ele
vilor, formele de întrajutorare 
la învățătură au contribuit la 
îmbunătățirea pregătirii elevi
lor" — arăta Magdalena Gabor 
— elevă la Școala medie ,.Ady- 
Șincai" din Cluj.

Organizațiile U.T.M din șco
lile medii și profesionale au do
vedit o mai mare preocupare 
pentru a dezvolta la elevi dra
gostea față de munca produc
tivă.

Conferința a arătat, însă, că 
în munca organizațiilor U.T.M- 
din școlile medii și profesionale 
se manifestă încă o seamă de 
deficiențe care se reflectă în 
munca unor elevi. Astfel, sînt 
unii elevi care se pregătesc su
perficial, elevi indisciplinați, e- 
levi care au o atitudine de dis
preț pentru munca fizică, suba- 
preciind rolul pregătirii practice 
pentru formarea lor viitoare.

Aceasta s-a întimplat din 
cauza activității defectuoase 
desfășurată de unele comitete 
raionale și orășehești U.T.M. 
din regiune (Luduș. Dej. Hue
din și Bistrița, de pildă), care 
au considerat că odată cu adu
nările de dezbatere a documen
telor Plenarei a VII-a a CC. 
al U.T-M., activitatea lor în 
rîndul elevilor s-a încheiat.

Conferința a cerut cadrelor 
U.T.M. din școli, activelor co
mitetelor raionale și orășenești 
U.T.M. să se ocupa cu mai 
multă răspundere de îndeplini
rea indicațiilor date de Plenara 
a Vll-a a G.C. al U.T.M.

★
Delegații Ia conferință au as

cultat cu viu interes cuvîntul 
tovarășului Ion Gavriș, secretar 
al Comitetului regional P.M.R. 
Cluj. Vorbitorul a apreciat că, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, tineretul din regiunea 
Cluj și-a adus o valoroasă con
tribuție la realizarea unor sar
cini însemnate în producție, In 
agricultură, în munca de învă
țătură.

Ocupîndu-se în cuvîntul său 
de sarcinile care stau pe viitor 
în fața tinerilor din regiunea 
Cluj, tovarășul Ion Gavriș a 
arătat că trebuie intensificată 
întrecerea socialistă în rîndul 
tineretului; tineretul trebuie a- 
tras îh număr cît mai mare în 
mișcarea de inovații și raționa
lizări, pentru sporirea economii
lor, iar organizațiile U.T.M să 
folosească cu mai multă efica

citate inițiativele bune privind 
ridicarea calificării tinerilor.

Vorbitorul a subliniat de ase
menea că organizațiile U-T.M. 
de la sate trebuie să se ocupe 
cu mai multă grijă pentru a în
druma pe tinerii țărani munci
tori să-și însușească știința a- 
grotehnică înaintată, cei din 
G.A.S. să contribuie la crește
rea veniturilor tuturor gospodă
riilor, agricole de stat din re
giune, să atragă cît mai mulți 
tineri care să se pregătească 
pentru a deveni crescători de a- 
nimale.

In încheierea lucrărilor confe 
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Cornel Burtică, secretar al CC. 
al U-T.M. Remarcînd succesele 
obținute de organizația regiona
lă U.T.M. Cluj, vorbitorul a a- 
rătat sarcinile care stau în fața 
tineretului din regiunea Cluj, pe 
linia aplicării în viață a sarci

nilor reieșite din cu- 
vîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej la 
conferința regională 
de partid, a hotărîrilor 
conferinței regionale 
de partid, precum și 
a propriilor hotărîri.

Tovarășul Cornel 
Burtică a insistat, 
printre altele asupra 
faptului ca tineretul 

trebuie să învețe în permanență 
de la vîrstnici, de la comuniști, 
să le ceară sfatul. In legătură 
cu aceasta vorbitorul a criticat 
tendința unor organizații U.T.M. 
de a separa pe tineri de vfrst- 
nici, organizînd brigăzi în ex
clusivitate de tineret.

Referindu-se apoi la citeva 
din principalele sarcini ale or
ganizațiilor U T.M., vorbitorul a 
arătat că este necesar să spo
rească preocuparea acestora 
pentru educația tineretului, pen
tru a-i face cunoscute tineretu
lui realizările regimului nostru 
democrat-popular, politica parti
dului nostru, să dezvolte la ti
neri atitudinea socialistă față 
de muncă, vigilența și combati
vitatea împotriva oricăror mani
festări ale ideologiei și moralei 
burgheze.

Tovarășul Cornel Burtică a 
relevat apoi principalele sarcini 
care stau in fața organizațiilor 
U.T.M. din școli și facultăți, a 
organizațiilor de pionieri, pentru 
ridicarea calitativa a nivelului 
muncii de învățătură, pentru 
întărirea legăturilor învățămîn
tului cu viața pentru educarea 
comunistă, științifico-ateistă a 
elevilor si studenților, mobilizîn- 
du-i să participe la munca con
structivă ce se desfășoară în 
patria noastră, dezvoltînd la ei 
dragostea pentru profesia alea
să, dorința de a îmbrățișa mun
ca productivă, de a megre să 
muncească acolo unde-i cheamă 
patria.

— O mare atenție trebuie să 
acorde organizațiile U.T.M. — a 
spus vorbitorul — învățămîntu
lui seral și fără frecvență, me
diu și superior. Organizațiile 
U.T-M. trebuie să se ocupe de 
îndrumarea, controlui și ajuto
rarea tinerilor care muncesc și 
învață în același timp, astfel ca 
toți să aibă voința și dîrzenia 
de a continua învățătura și a 
obține rezultate bune-

în încheiere vorbitorul a ară
tat că tinerii din regiunea Cluj, 
romîni. maghiari și de alte na
ționalități, muncind laolaltă, au 
posibilități inepuizabile de a 
ridica activitatea lor la un ni
vel tot mai înalt. Angajamente
le luate de tineret în cinstea ce
lui de al IlI-lea Congres al 
P.M.R sînt chezășie că sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, tinerii muncitori, țărani 
muncitori, intelectuali, elevi și 
studenți din regiunea Cluj, vor 
spori eforturile lor pentru a în
deplini marile sarcini încredin- 
țațe de partid tineretului.

★
Conferința organizației regio

nale U.T.M. Cluj, a ales apoi 
comitetul regional, care în prima 
sa plenară a reales în funcția de 
prim-secretar pe tov. Remus 
Bucșe. Conferința a aJes, de a- 
semenea, comisia de revizie șl 
delegații Ia cel de al l'II-Iea 
Congres al U.T.M.

L. LUSTIG 
P. PALIW

In sera de flori a stațiunii experimentale horticole din Guj.
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Comemorarea 
academicianului 
C. Teodorescu

In cadrul unei ședințe solem
ne care a avut loc marți dimi
neața, la Academia R. P. Ro
mine, secția de biologie și ști
ințe agricole și centrele de cer
cetări biologice din București și 
Cluj, au comemorat pe academi
cianul Emanoil C. Teodorescu, 
fondatorul fiziologiei vegetale în 
ț-ara noastră, decedat in anul 
1949.

Din prezidiul ședinței au fă
cut parte acad. Gh. lonescu. Si- 
sești, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, academi
cienii E. Pop și V. Knechtel, 
profesorii N. Sălăgeanu și St. 
Peterfi, membri corespondenți 
ai Academiei R. P, Romîne.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți, profesori 
și cercetători din institutele de 
învățămînt superior și de cerce
tări agricole și biologice.

Ministerului
După datele Institutului Me- 

teorologic, din cauza vaăutai de 
frig venit din nord, temperatura 
va coborî noaptea între minus 5 
grade la 0 grade în Ardeal și 
Moldova și între minus 2 grade 
la plus 2 grade în sudul țării.

Perioada irece va surveni în 
nopțile de 26-27, 27-28 și 38-29 
aprilie a.c.

Față de această situație, tre
buie să se ia imediat măsuri 
de protejare a livezilor, viilor 
și a culturilor de legume.

In ilivezâ și vii se va asigura 
fumigarea în toată țara, excep
tând localitățile unde cerul va 
fi complet înourat. Fumigarea 
trebuie începută către miezul 
nopții și continuată ced puțin 
două ore după răsăritul soarelui.

In grădinile de legume, pre
cum și în livezile și viile cu 
teren amenajat, să se recurgă 
la irigații pe brazde și unde 
• posibil prin asperaiune, îm

Comunicatul 
Agriculturii

acolo unde nu m poate iriga, 
să M recurgă ia acoperirea 
plantelor de tomate, cartofi, etc. 
prin mușuroaie cu pămînt.

Acolo unde există posibMitățt 
ti se acopere plantele cu plea
vă, paie, frunziș, rogojini, cor
nete de hirtie, ghivece și altele.

Pentru e evita pierderile de 
răsad, potecile dintre răsadnițe 
să se completeze ou bălegar, 
paie, iar noaptea răsadnițele să 
s*  acopere bine.

O perioadă rece se anunță și 
intre 3 și 8 mai când trebuie 
luate aceleași măsuri de prote
jare a culturilor.

Organele de stat și Întregul •• 
aparat de tehnicieni și ingineri 
să ia măsuri de mobilizarea 
lucrătorilor d*n  gospodăriile a- 
gricole de stat și unitățile agri
cole cooperatiste pentru aplica
rea recomandărilor de apărare 
Împotriva brumelor 
luL

£ highețu-

Informații
Marți după-amiază a avut 

loc la Uniunea artiștilor plastici 
din R. P. Rommă o ședință con
sacrată comemorării a 24 de ani 
de la moartea graficianului Ni
col ae Qristea.

vd-ața lui FH- 
vorbit Radu

Tal continuă 
să conducă în meciul 
pentru titlul mondial 

de șah
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

Marți seara s-a desfășurat în 
sala teatrului Pușkin din Mos
cova ce-a de-a 17-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri so
vietici Mihail Tal și Mihail Bot
vinnik. Tal a jucat cu albele și 
pentru a șasea oară în cursul 
acestui meci adversarul său a 
ales apărarea Karo-Kann. To
tuși schema de dezvoltare a fi
gurilor a fest oarecum deosebită 
față de celelalte partide deoare
ce s-au efectuat rocadele invers. 
La mutarea 13 Botvinnik a 
gîndit mai mult de o jumătate 
de oră pentru a răspunde pro
blemelor dificile de apărare ce 
i le punea atacul lansat de Tal 
pe flancul damei- în continuare 
presiunea pieselor albe a deve
nit tot mai accentuată, intrînd 
în criză de timp Botvinnik nu a 
găsit cele mai bune mutări și în 
fața matului inevitabil la muta, 
rea 41 s-a recunoscut învins.

Campionatele internaționale 
de tir ale R. P. Romîne

(Sea de a Vl-a ediție a tradi
ționalei competiții de tir: cam
pionatele internațional*  ale R.P. 
Romîne se va desfășura între 
19 și 22 mai pe poh'gonul de 
la Tunari. La această ediție a 
campionatelor se vor întrece cei 
mai buni țintași din: U.R.S.S., 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, Italia, Izrael și R.P. 
Romtnă.

Iată programul de desfășurare 
al celor 4 zile de concurs:

19 mai: armă liberă 120 focuri 
(3 poziții — 300 m); pistol pre
cizie 60 focuri: talere aruncate 
dsn șanț (prima

din20 mai: talere aruncate 
șanț (manșa a doua); pistol vi
teză.

21 mai: armă liberă calibru 
redus 120 focuri (3 poziții — 
50 m); skeet (prima manșă).

22 mai : skeet (manșa II) : 
armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat.

La proba de skeet vor evolua 
într-un meci triunghiular numai 
echipele U.R.S.S., R. Ceho
slovace și R.P. Romîne. Cu a- 
cest prilej va avea loc și o în- 
tîlnire feminină 
R.P. Rouine și

Despre opera șl 
colae Qristea au ____ ____
Bogdan, critic de artă și Gheor
ghe Dinu, secretar al Uniunii 
ziariștilor din R. P. Romfină.

★
Sub auspiciile Prezidiului 

Academiei R.P. Romîne miercuri 
27 aprilie ora 18. In aula Acade
miei R. P. Romine va avea loc 
conferința prof. P. N. Fedoseev, 
membru corespondent al Acade
miei dț Științe a U.R.S.S., des
pre „Munca de cercetare în do
meniul științelor sociale în 
U.RS.8A

★
Zilele acestea s-t deschis li 

Oradea o expoziție t cooperati
velor meșteșugărești din locali
tate. In cadrul expoziției sînt , 
prezentate diverse tipuri de mo
bilă, încălțăminte, confecții, dfa 
verse articole casnice și alte pro
duse realizate de cooperativele 
meșteșugărești o»-ădene.

★
La Cernatu de Sus. SînzienT, 

Turia și în alte 13 comune din 
raionul Tg. Secuiesc au luat 
ființă colective de păpușari a- 
matori. In prezent în Regiunea 
Autonomă Maghiară funcționea
ză 47 de asemenea colective.

dintre echipele
R.D. Germane.

manșă).

Pe scurt
(Agerpres)

• Federația de baschet a 
U.R.S.S. a stabilit lotul de ju
cători care vor participa la tur
neul final de baschet din ca
drul Jocurilor Olimpice de la 
Roma. Lotul este alcătuit din 15 
jucători dintre care 5 și anume 
Semenov, Zubkov, Valdmanis 
Krumins și Mujznieks au parti
cipat și la ultima Olimpiadă. 
Pentru prima oară vor juca în 
echipa olimpică a U.R.S.S. ti
nerii baschetbaliști Travin, Kal- 
nînș, Ugrihelidze, Bcltin, Borodin 
și Ozers. Antrenorul principal al 
echipei, este Stepan Spandarian.

(Agerpres)

Brigada artistică de agitați* a Fabricii „Jesă4u<o“ din tafi Io 
o rep etiție.

Rețineți din timp 
Locuri pe litoral 

la Eforie 

pentru perioadei*  

18 mai — 8 iuni*  

fi 

pentru luna 
septembrie

Condiții optim*  de oaaare, 
ma»4, tratament 

Adreeați-vl direct 

întreprinderii Stațiunii Bal- 
neo Climaterice Efori*  

str. Republicii, 44 — 

Telefon 3M1

• Cicliștii polonezi selecționați 
în lotul reprezentativ pentru 
„Cursa Păcii1 au participat la 
ultima probă de selecție care s-a 
desfășurat pe circuit și a fost do
tată cu „Premiul Varșoviei'. Vic
toria a revenit lui Chtiej crono
metrat în 2 h 51’ 6/10 (141 km) 
urmat de JFilczetvski la 19”.

în urma acestei curse federa
ția poloneză a alcătuit următoa
rea echipă care se va alinia la 
startul „Cursei Păcii" : B. For- 
nalczyk, S. Gazda, W. Podobas, 
A. Piechaczek, M. Wilczewski și 
E. Pokorny. Rezerve: Paradow- 
ski și Chtiej. Echipa poloneză 
va pleca la Praga la 28 aprilie.

• intr-un meci amical, de bas
chet desfășurat la Pekin echipa 
masculină a clubului Dinamo 
Moscova a învins cu scorul de 
82—76 echipa orașului Pekin.

Marți 26 aprilie, a sosit în 
Capitală Ivan Atanasov Kinov, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Bulgaria 
la București.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Ivan Atanasov Ki« 
nov, a fost întâmpinat de Nicu 
Șenban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost de față membrii Amba
sadei R. P Bulgaria la Bucu
rești în frunte cu Ivan Spasov, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim și șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Sfatul unității de pionieri
(Urmare ^in pag. l-a)

de șah, iar un grup de patru 
mame au inițiat cercul micilor 
gospodine care își desfășoară 
activitatea în fiecare duminică 
dimineața la cantina sfatului u- 
nității. Dar lucrul cel mai fru
mos îl constituie darul neobiș
nuit pe care pionierii și școlarii 
din această școală l-au făcut 
pionierilor și școlarilor de la o 
școală din Stalingrad. E vorba 
de un remarcabil program ar
tistic de muzică și recitări pre
zentat în limbile romîne, rusă, 
germană și imprimat pe bandă 
de magnetofon. Ideea a aparți
nut tot unor membri ai sfatului 
unității. Iată de ce este bine ca 
Instructoare*  superioară Ortrud

Bachner să solicite permanent 
sfatul unității în organizarea 
activității pionierești. Sugestiile 
membrilor acestuia pot fi deose
bit de prețioase. Ea trebuie să 
supună sfatului unității spre 
consultare planul de perspec
tivă și să găsească împreună 
metodele cele mai atractive și 
mai eficace de realizare a lui. 
E necesar de asemenea să se 
studieze mai atent componența 
slatuiui unității în sensul că e 
recomandabil să fie atrași în el 
oameni care muncesc în cele 
mai diverse domenii de activi
tate, ca de pildă, scriitori, pic
tori, ofițeri, topografi, actori, 
pedagogi care in momentul de 
față lipsesc. Sugestiile vor fi 
mai bogate și ajutorul mai mul
tilateral.

interesaittă fuetate. 
oriqin(/a tniitieiinuLluL^

Tradusă de curând în limba 
rom fală, lucrarea lui V. I. Pro
kofiev reprezintă o carte de 
preț pentru educația ateistă 
a oamenilor muncii prin solida 
argumentație științifică cu care 
sînt explicate problemele : „Ce 
este și cum a apărut religia", 
„Adevărurile științifice și dog
mele religioase" și „Despre li
chidarea rămășițelor religioase 
din conștiința oamenilor", ce 
constituie, fiecare în parte, un 
caipitoi al lucrării.

Imbrățișînd sintetic cele mai 
generale probleme ale misticis
mului, ale rădăcinilor sale so
ciale și gnoseologice, ;ale carac
terului său istoric, de clasă, ale 
rolului reacționar aii religiei ca 
„opiu pentru popor" punînd în 
lumină în mod aprofundat con
tradicția de neîmpăcat dintre 
religie și știință — V. I. Pro
kofiev a elaborat o lucrare de 
mare preț în propaganda ate
istă.

După ce demonstrează incon
sistența pretențiilor teologilor 
despre „veșnicia" credințelor re
ligioase (arătind că față de

existența omului de aproape un 
milion de ani germenii religiei 
au apărut în urmă cu aproxima
tiv 100.000 de ani în timp ce 
religiile din vremurile noastre 
există de cel mult 2.000—3.000 
ani) autorul înfățișează proce
sul istoric — determinat de cau
ze naturale și sociale — al apa
riției misticismului. Din tot cu

justifică neputința și ignoranța. 
Cînd mintea omului încetează 
de a mai înțelege, omul excla
mă : dumnezeu. Acest cuvînt a 
ținut întotdeauna în lanțuri ra
țiunea omenească și ar vrea s-o 
țină de-a pururi. Numai știința 
poate, învingînd piedicile pe ca
re i le pune credința, să ducă 
omenirea spre măreție și liber

Note bibliografice
prinsul lucrării se desprinde cu 
claritate ideea rolului religiei 
ca armă în mina clasei exploa
tatoare pentru consfințirea și 
apărarea exploatării și asupririi 
maselor.

Dezvăluind încercările teolo
gilor de a „adapta" dogmele re
ligiei la adevărurile științifice 
și de a justifica așa-zisa compa
tibilitate a religiei cu știința, 
autorul scrie:

..Religia este aliatul firesc al 
conservatorismului. Dumnezeu 
este cuvîntul care ascunde și

tate, pe calea cunoștințelor și a 
acțiunii. Credința îi poruncește 
omului: «Cazi în genunchi, pă
cătosule, pe aici nu poți trece !» 
Știința îl îndeamnă . «Scoală-te 
și vom trece !» Și omul trece. 
Știința înseamnă dezvoltare, 
progres".

Aducând numeroase dovezi, 
V. I Prokofiev dovedește de 
asemenea totala inconsistență 
a pretențiilor religiei de a fi 
„unica fundamentare" a mo
ralei. In realitate, morala 
religioasă „înăbușe prin ru

găciuni gemetele care pornesc 
din mima omului și în loc să-l 
facă să lupte, să muncească, să 
caute să dobindească o viață 
mai bună, îi servește această 
formulă lipsită de sens și plină 
de indiferență : „Facă-se voia 
ta".

Capitolul despre lichidarea ră
mășițelor religioase in care au
torul face o analiză concretă a 
izvoarelor și caracterului influ
ențelor exercitate de religie a- 
supra conștiinței oamenilor, ' 
completează profilul unei intere
sante lucrări ateiste în care 
propagandiștii noștri, membrii 
cercurilor tinerilor naturaliști, 
vor găsi adevăruri de mare preț 
în lupta pentru popularizarea 
științei și combaterea supersti
țiilor.

A. SUFR1N

•) V. I- Prokofiev : „Apariția 
religiei și a credinței în dum
nezeu".

In felul acesta, sfatul unită
ții de la Școala de 7 ani nr. 4 
din Orașul Stalin va putea con
tribui în și mai mare măsură 
la îmbogățirea muncii educative 
în rîndul' pionierilor și școlari-*  
lor, la înfrumusețarea activității 
pionierești.

In fotografie, maistrul Constan
tin Cosma de la sectorul de 
mașini de tricotat cinculcre, al 
Fabricii de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", din Capitală, contro
lează furnizoarele de tensiune 
ale firelor la o mașină d« 

tricotat.



Ecoul international 
al cuvîntării rostite 

de N*  S> Hrușciov la Baku

BAKU 26 (Agerpres).—1ASS: 
La 26 aprilie N, S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de 
Miniștri a| U.R.S.S., a făcut o 
vizită în orășelul „Nefteanie 
Kamni“ situat în Marea Caspică 
la 100 km. de Baku.

Șeful guvernului U.R.S.S, a 
urmărit lucrările de forare a 
unor noi sonde petrolifere, s-a 
interesat de procesele extracției 
petrolului din pături aflate la o 
adincime de citevg mii de metri 
sub fundul mâni, de construcția 
estacadei.

DELHI 26 (Agerpres). — La 
26 aprilie Jawaharlal Nehru, 
primul m;n:’stru al lnd:ei, a vor
bit in Camera Populară în le
gătură cu comunicatul comun 
chino-uidian dat publicității în 
seara zilei de 25 aprilie.

Iu legătură cu tratativele 
duse cu Ciu En-lai, premierul 
Cotsilinlui de Stat al R.P. Chi
neze, primul ministru al Indiei 
a declarat că in cursul tratati
velor nu s-a reușit să se lichi
deze principalele divergențe în 
problema litigiului de frontieră 
indiano-chinez. Nehru și-a ex- 
primat însă speranța că în urma 
tratativelor dintre cei doi pre
mieri, in regiunile de frontieră 
nu vor avea Ioc nici un fel de 
incidente.

După cum transmite Biroul 
Ind an de Informații, într o con
vorbire avută cu reprezentanții

CAIRO. — Grupul de artiști 
romîni care se află într-un tur. 
neu în Regiunea Egipteană a 
R.A U a prezentat la 23 aprilie
un concert în sala Muzeului de 
arte frumoase din orașul Ale
xandria La concert au partici
pat : Ismail Mehana. guvernato
rul orașului. Hussein Sohhi, di
rector general a1 Municipalității, 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

Concertul prezentat de artiștii 
romîni s-a bucurat d? succes.

MOSCOVA. — |a 25 aprilie 
au plecat din Moscova ia Cairo 
delegații camerelcz de comerț din 
republicile Uzbecă. Kazahă, Gru
zină. Azerbaidjană. Kirghiză. 
Tadjikă. Armeană ș* T’irkmenă.

Delegații vor lua parte la rea 
de-a doua Conferință economică 
a țărilor Asiei și Africii care va 
avea loc în capitala Republicii 
Arabe Unite între 30 aprilie și 
3 mai.

BELGRAD — La 25 aprilie a 
șosîț la Belgrad la invitația 
Vecei Executive Federative a 
R.P.F. Iugoslavia delegația par
lamentară a RD. Germane con
dusă de Johannes Dieckmann, 
președintele Prezidiului Camerei 
Populare a Republicii Democrate 
Germane.

NEW YORK. - După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
Christian Herter. secretarul de 
stat al S.U.A., a părăsit Wa
shingtonul pierind la Istanbul 
pentru a participa la sesiunea 
Consiliului ministerial al blocu
lui Nord-Atlantic care- va avea 
loc între 2 și 4 mai a c.

împreună cu subsecretarul de 
stat al S.U.A . Livington Mer
chant. și ou alți 20 de experți 
și diplomați americani. Herter va 
participa și la sesiunea consiliu
lui ministerial al C.E.N T.O.

NEW YORK. - La New York 
s-a încheiat cea de-a 29-a se
siune a Consiliului Economic și

15 ani de la întîlnirea de pe Elba

Festivitățile de Ia Torgau

CEHOSLOVACIA

PRAGA 26 (Agerpres). — 
Presa pragheză acordă o deose
bită atenție cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la Baku.

„Trebuie să recunoaștem nece
sitatea coexistenței pașnice" — 
scrie ziarul „Rude Pravo" în 
titlul articolului consacrat aces
tei cuvîntări. Ziarul subliniază 
cuvintele lui N. S. Hrușciov pri
vitoare la necesitatea menținerii 
cursului realist în politica ex
ternă, în scopul soluționării pe 
calea tratativelor a problemelor 
internaționale vitale cum sînt de
zarmarea, încheierea Tratatului 
de pace cu Germania și inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară

în articolul de fond intitulat 
,,în ajunul conferinței ș>efilor 
de guverne", „Rude Pravo" scrie: 
Lniunea Sovietică va pleca la 
conferința la nivel înalt hotărîtă 
să contribuie la succesul ei, să 
o facă utilă.

în realizarea acestui scop ea 
este sprijinită de toate țările so
cialiste și de toate forțele iubi
toare de pace din lumea întrea
gă. Dacă și puterile occidentale 
vor manifesta dorința de a ob
ține rezultate pozitive, atunci, în 
interesul păcii, vor putea fi re
zolvate problemele cele mai 
complicate.

ANGLIA

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Toate ziarele engleze comentea
ză pe larg cuvîntarea rostită de 
șeful guvernului sovietic, N, S. 
Hrușciov, la Baku.

îndeosebi se atrage atenția a- 
supra acelei părți din cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov care se re
feră la perspectivele conferinței 
la nivel înalt.

Ziarele subliniază că vorbind

Bolile
New York-ului

Un gazetar englez de la „Sun
day Times'* * care vine deseori la 
New York scria nu demult cu 
mîhnire: ,.Constat că New York- 
ui, fi de fapt întreaga Ame
rică, trace printr o perioadă de 
depresiune morală și autoflage- 
rare... De fiecare dală cind mă 
întorc la New York simt că el 
a pierdut o părticică din sufle
tul său".

Cum, adică nu mai strălu
cește la fel neonul reclamelor 
țipătoare, nu mai gonesc nebu 
uește limuzinele elegante și nu 
mai urlă jazzul în localurile de 
noapte ale Broadwayului '! Ba 
da. dar ochii acestui ziarist en
glez, care s au obișnuit atit de 
bine cu toate acestea, sondează 
mai în adîncime și sezisează bo
lile care au ros sufletul marelui 
oraș de peste ocean. Și atunci 
ii trec prin minte, într o tristă 
procesiune rușinoasa „vînâtoare 
de roșii" a lui Mc. Carlhy, a- 
sociațiile bine organizate de cri
minali, prigoana sălbatică ra
sistă de la Little Rock, oribilul 
val de delicvență juvenilă, scan
dalurile de corupție, cum ar fi 
cele de la televiziunea ameri
cană etc., etc. „Toate acestea lo
vesc America in conștiința ei... 
Și pentru că nici unei țări nu i 
place să se prezinte înaintea 
lumii ca o adunătură de nebuni 
și escroci, fiecare persoană pe 
care am întilnit o părea să 
poarte o povară a vinovăției" —- 
conchide cu jale ziaristul despre 
caru am vorbit.

Lovită în onestitatea ei, opi
nia publică americană a început 
să caute mai cu asiduitate vi
novății, și valuri de indignare 
fiătrund și în coloanele presei, 
n sprijinul ideii de oraș cu 

sufletul pierdut sînt citați doi 
gazetari new-iorkezi de renume, 
Fred Cook și Gene Gloasson, 
care au publicat în săptâmîna- 
lul „Nations" un lung act de 
acuzare împotriva autorităților 
orașului, după ce au întreprins 
cinica statistică care dovedește 
că New Yorkul are 9.000.000 de 
șobolani la 8.000.000 de locui
torii doi oameni au murit roși 
pur și simplu de șoareci). In
cursiunea pe care o fac apoi 
prin străzile și parcurile orașu
lui inventariază relele: oriunde 
privești, vezi crime, anumite sec
toare ale marelui oraș sînt 
adevărate jungle, străzile sînt 
periculoase noaptea, în unele 
parcuri și pe străzi mai 
depărtate chiar la lumina zi
lei se dau adevărate lupte de 
stradă între bande de tineri, 
orgiile se termină cu omoruri, 
violurile în școli sînt lucruri 
obișnuite etc. Dar crimele împo
triva cărora nu te poți apăra 

cu arma? Corupția, mita, escro
cheriile politice... „Este un lu
cru obișnuit ea presa îngrozită 
să arunce vina acestor excese 
asupra „depravării" noii gene
rații... Dar este poate chiar și 
mai rezonabil ca aceste lucruri 
să fie considerate drept expre
siile unei societăți bolnave" — 
subliniază foarte bine „Nations".

Expresiile unei societăți bol
nave... New York ul, America 
și au pierdut sufletul. Aidoma 
lui Faust, din vechea legendă 
populară germană sufletul lor 
a fost vîndut diavolului, „dia
volului galben", aurului, capita
lului.

S. VOINESCU 

despre sarcinile care stau în fața 
conducătorilor de stat la confe
rința la nivel înalt, șeful guver
nului sovietic a declarat că în 
primul rînd trebuie urnită din 
loc problema dezarmării și în 
al doilea rînd trebuie încheiat 
Tratatul de pace cu Germania și 
normalizată situația în Berlinul 
occidental. „Hrușciov, subliniază 
corespondentul ziarului „Daily 
Express", a promis tratative sin
cere, cinstite, binevoitoare cu 
privire la dezarmare".

R. D. GERMANA

BERLIN 26 (Agerpres). — La 
26 aprilie ziarele democrate din 
Berlin au gcordat o deosebită 
atenție cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., la 
sesiunea jubiliară a Sovietului 
Suprem al R.S.S. Azerbaidjene 
consacrată aniversării a 40 de ani 
de la instaurarea puterii sovieti
ce în Azerbaidjan și de la crea
rea Partidului Comunist din 
Azerbaidjan.

La sesiunea jubiliară care a 
avut loc la Baku, scrie ziarul 
„Neues Deutschland", N. Ș. 
Hrușciov a făcut o analiză a si
tuației internaționale în ajunul 
conferinței la nivel înalt. El a 
acordat o deosebită atenție pro
blemelor Germaniei și Berlinului 
occidental.

După cum subliniază ziarul 
„Berliner Zeitung“, președintele 
Consiliului de . Miniștri al 
U.R.S.S. a declarat că dacă în 
ciuda tuturor eforturilor U.R.S.S., 

N. S. Hrușciov — „Petrolist 
de onoare al Azerbaidjanului”

Cuvîntarea rostită de Nehru 
în parlamentul Indiei

puterile occidentale nu vor dori 
să caute împreună cu Lniunea 
Sovietică o soluție de comun 
acord a problemei tratatului de 
pace și, în pofida judecății sănă
toase, vor ignora această proble
mă, atunci Lniunea Sovietică își 
va urma calea sa și va încheia 
un Tratat de pace cu Republica 
Democrată Germana.

GERMANIA OCCIDENTALA

BONN 26 (Agerpres). — La 
26 aprilie întreaga presă vest- 
germană a publicat la loc de 
frunte informații cu privire la 
cuvîntarea rostită la Baku de 
N.S. Hrușciov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ziarele acordă principala aten
ție declarațiilor șefului guvernu
lui sovietic în problema germa
nă și problema Berlinului.

Ziarul „Frankfurter Allgemei- 
ne“ subliniază că N. S. Hrușciov 
,.a arătat limpede și fără echivoc 
că guvernul sovietic continuă să 
apere cu fermitate punctul său 
de vedere în problema Berlinu
lui și problema germană".

Toate ziarele relevă pasajul 
din cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
în care el califică drept favora
bilă situația internațională în a- 
junul conferinței de la Paris a 
șefilor de guverne ai marilor 
puteri. Ziarele „Die Well", 
„Stuttgarter Zeitung" și „Frank
furter Allgemeine" subliniază de 
asemenea cuvintele șefului guver
nului sovietic prin care el și-a 
exprimat satisfacția față de tra
tativele sale cu numeroși oameni 
de stat străini.

In piața din fața Casei de cul
tură a petroliștilor maritimi a 
avut loc o ceremonie in cadrul 
căreia lui N. S. Hrușciov i s-a 
Înmînat diploma de petrolist de 
o îoare. Titlul de „Petrolist de 
onoare al Azerbaidjanului" ia 
fost conferit lui N. S. Hrușciov 
prin hotărirea Comitetului repu
blican al Sindicatului muncitori
lor din industria petroliferi și 
chimică. Oaspetelui i s-a oferit 
de asemenea un costum de son
dor.

presei pe aeroportul din Delhi, 
după plecarea lui Ciu En-lai, 
primul ministru Nehru a releva» 
fă in urma, tratativelor care 
au avut loc „firește ca o mare 
parte din încordarea existentă 
pînâ acu in*  î.i relațiile dintre 
cele două țări „s-a micșorai**.  
După părerea primului ministru, 
problemele de frontieră pot fi 
rezolvate prin mijloace pașnice. 
Nehru a spus că trebuie în
cercat întotdeauna să se obțină 
o rezolvare pașnică. „Vom con
tinua încercările, a spus el, și 
nu se poate, firește, exclude 
posibilitățile de succes**.

Referindu-se la viitoarele con
sultări între experții indieni și 
chinezi, premierul indian a spus: 
„Ei trebuie să studieze unele 
fapte esențiale asupra cărora 
Intre noi au apărut divergențe**.

Social al O.N.U. Printre proble
mele cele mai importante discu-. 
tate la sesiune sînt industriali
zarea. folosirea resurselor de 
apă și resurselor de petrol și 
,construcția de cooperative în ță
rile slab dezvoltate. Sesiunea a 
adoptat rezoluțiile corespunză
toare în problemele discutate.

Consiliul a ales un comitet 
format din reprezentanții a șase 
țări (Pakistan, Iugoslavia, Peru, 
India. Republica Arabă Unită și 
Mexic) căruia îi revine sarcina 
de a elabora recomandări în le
gătură cu înfăptuirea industria
lizării țărilor slab dezvoltate.

PARIS - Conducerea Parti
dului U.N.R. — „Uniunea pentru 
Noua Republică" - a hotărît 
excluderea lui Jacques Soustehe 
din partid. In comunicatul dat 
publicități» în legătură cu a- 
ceasta sa arată că Soustelle s-a 
declarat împotriva politicii Par
tidului U.N.R., care „își propune 
ca țel sprijin’rea politicii gene
ralului de Gauile".

După cum se știe; Jacques 
Soustelle a naiticipat activ la 
rebeliunea ultracolonialiștilor din 
Algeria ae La 13 mai 1958.

CONAKRY 26 (Agerpres). — 
După cum transmjte corespon
dentul din Conakry al agenției 
France Presse la 26 aprilie a 
sosit în Republica Guinee^ pre
ședintei? Indoneziei. Sukarno Pe 
aeroport, Sukarno a fost întâm
pinat d? președintele Seku Ture 
și de membri ai guvernului Re
publicii Guineea.

PRAGA. — Ziarul „Rude Pra
vo" a publicat o hotărîre a Co
mitetului Central a’ Partidului 
Comunist din Cehoslovacia cu 
privire la ridicarea nivelului de 
trai al populației.

Hotărîrea preved® reducerea 
prețurilor la comerțul de stat cu 
amănuntul în sumă totală de 
1,8 miliarde coroane anual.
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TORGAU 26 (Agerpres). — 
TASS : Acum 15 ani la 25 apri
lie 1945 în orașuj german Tor
gau pe Elba trupele sovietice 
zdrobind pe agresorii hitleriș i 
au făcut joncțiune cu trupele 
americane. |n cinstea acestui 
eveniment istoric la Torgau pe 
malul Elbei a fost înălțat un 
monument Pe soclul monumen
tului sînt scrise cuvintele : „Glo
rie Armatei Roșii învingătoare 
și glorioaselor trupe ale aliaților 
noștri care au obținut victorii 
împotriva Germaniei fasciste".

La 25 aprilie în fața monu
mentului a avut loc un miting 
al locuitorilor orașului consacrat 
celei de-a 15-a aniversări a în- 
tîlnirii de pe Elba.

Conferința de presa 
a iui Cin En-lai

PEKIN 26 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția Chi
na Noua, îuind cuvîntui ia con
ferința de presă de ia Delhi, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Popu.are Chineze, Cm 
Ln-iai, a făcut o declarație în 
care a vorbit corespondenților 
despre desfășurarea și rezulta
tele traativelor pe care le-a a- 
vut la De.hi cu primul ministru 
ai Indiei, Nehru, și cu a.ți oa
meni de stat indieni în timpul 
vizitei sale în India care a avut 
loc mire 19 și 25 aprilie.

Guvernul chinez, a spus Ciu 
En-lai in încheierea declarației 
sale, a considerat întotdeauna și 
consideră că deoarece frontiera 
ch.no-inciiană nu a fost stabilita 
niciodată în mod oficiat, ceie 
două părți — partea chineză și 
partea indiană — trebuie să 
caute o soluționare rezonabilă a 
problemei frontierei dintre cele 
două țări, pe calea unor consul
tări pașnice și prietenești, fi
nind seama de fondul istoric și 
de realitatea actuala, acționînd 
pe baza celor cinci principii ela
borate în comun de ce'.e două 
țări ale noastre și situindu-se 
pe poziția înțelegerii reciproce 
și a concesiilor reciproce. Toto
dată cele două părți trebuie să 
mențină actuala situație în ce 
privește frontierele și sa nu le 
modifice prin acțiuni unilaterale, 
cu aț-ît mai puțin cu ajutorul 
forței

In ceea ce privește unele li
tigii, a spus premierul, se poate 
realiza un acord provizoriu pe 
calea tratativelor. Guvernul chi

Sosirea delegației guvernamentale 
a R. P. R. în Togo

LOME 25 (Agerpres). — De
legația guverna menial ă a R. P. 
Rumine condusă d? Petre Bălâ- 
ceanu, ministrul R.P.R. la l-on 
dra, care participă la festivități
le organizate cu ocazia proc a- 
mării independenței statului T«> 
go, a sosit la 25 aprilie la Lo
me. La aeroportul capitalei de
legația a fost primiră de mi
nistrul de Interne și de m nistrul 
Educației Naționale și a! Sănă
tății. In după-anraza aceleiași 
zile, dclegaț a a fost primită de

TOGO — o nouă tară 
independentă

La 27 aprilie se proclama in
dependent cel de al 12-lea stat 
african — Togo — situat în ves
tul Africii, între Ghana și Daho
mey, avind o suprafață de 
57.000 km. potrați și o popu
lație de 1.200.000 de locuitori., 
care după cel de-al doilea 
război mondial a trecut sub tu
tela O.N.U. și dat spre admi
nistrare Franței.

La miezul nopții de 26 spre 
27 aprilie primul ministru Sylva- 
nus Oiympio, va declara To- 
go-ul republică independentă și 
suverană, eveniment care va fi 
marcat prin arborarea steagului 
național deasupra reședinței gu

★

Drumul parcurs de popu
lația acestui teritoriu afri
can către independență națională 
este lung și dureros. Poporul to
golez a adus mari sacrificii în 
lupta pentru atingerea acestui 
țel. încă din secolele XV-XVI 
băștinașii cunosc, asuprirea colo
nială. In 1884 Togo devine colo
nie germană. După primul 
război mondial trece sub stăpî- 
nire franceză, iar în 1922 este 
împărțit între Franța și Anglia. 
După al doilea război mondial 
intră în sistemul de tutelă ai 
O.N.U. care îl încredințează în 
continuare tot foștilor „protec
tori" francezi și englezi.

In 1956 Togo englez formează 
împreună cu Coasta de Aur sta
tul independent Ghana, în timp 
ce Togo francez continuă să ră- 
inînă în situația de colonje, iar 
mai apoi devine și el „stat-auto- 
nom“ alături de celelalte colonii 
franceze.

Exploatarea crîncenă, sărăcia 
și mizeria în care era ținut po
porul togolez de către colonia
liști au făcut ca lupta acestuia 
pentru independență, pentru un 
trai mai omenesc să ia o am
ploare din ce jn ce mai mare.

Sub presiunea maselor la 27 
aprilie 1958 au avut Ioc în Togo 
alegeri generale. Aceste alegeri 
au măturat de la conducere gu
vernul marionetă al lui Grunițki, 
liderul celui mai reacționar 
partid din Togo (numit pe dea
supra și partidul „progresist") 
adus la putere de colonialiști în 
1956.

In fața asistenței a luat cu- 
vîntul E. Seidler, primarul ora
șului Torgau. Victoria Uniunii 
Sovietice și a aliaților săi asu
pra militarismului german, a su
bliniat el, a adus poporului ger
man eliberarea de sub fascism 
și a deschis o pagină nouă în 
istoria sa.

Apoi au luat cuvîntul colone
lul 1. V. Basistov, reprezentan
tul grupului trupelor sovietice 
din Germania și Joseph Po
lo vski, secretarul organizației 
„veteranii americani ai înțîlnirti 
de pe Elba", sosiți în R.D.G., 
care au fost întîmpinați cu căl
dură de participanții la miting.

nez consideră că prietenia chi- 
no-indiană are o extrem ae 
mare importanță pentru cei 1 
miliard de oameni din cele două 
țari și pentru pace în Asia și 
în întreaga lume. Această prie
tenie nu trebuie și nu poate fi 
primejduită din cauză că pen
tru moment nu este rezolvată 
problema frontierei chino-india- 
na-

Mîine ne vom lua rămas bun 
de la conducătorii de stat ai In
diei și de la marele popor in
dian, a spus în încheiere Ciu 
En-lai. In ajunul plecării me.e 
aș dori să declar o dată mai 
mult că guvernul chinez este 
profund încredințat că problema 
frontierei dintre China și India 
va fi rezolvată și că prietenia 
dintre cele două țări se va în
tări, că el va depune eforturi 
perseverente pentru reaiizarea 
acestor țeluri. Pentru a da posi
bilitate prim-miniștrilor celor 
doua țări să ducă noi tratative, 
să contribuie la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie între cele 
două țări și pentru a răspunde 
la ospitalitatea cordială a pri
mului ministru Nehru, l-am in
vitat pe primul ministru Nehru 
si viziteze China la o dată care 
îi va conveni.

★

KATMANDU 26 (Agerpres). 
— La 26 aprilie a sosit la Kat
mandu, intr-o vizită oficială de 
trei zile, venind de la De’hi, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
C*u  En-lai.

primul ministru al statului Togo. 
Svlvanus Oiympio. Delegația 
noastră i-i prezentat din pir ea 
președintelui Prezidiului Mani 
Adunări \2ționaîe și a Guvernu
lui R. P. Romine felicitări și 
urări de prosperitate pentru po
porul d.n Togo. Mulțumind pen- 
trj mesaj» primul mims.ru a 
transmis președintelui Prezidiu
lui, guvernului și poporului ro- 
min cele mai bun*  urări șj sen
timentele sale de prietenie.

vernului, precum ș prin 100 de 
salve de tun. Cu prileiul procla
mări: independențe . H zSe-e de 
27, 28 și 29 a prii e vor avea loc 
numeroase festivități consecrete 
acestui eveniment de seama din 
istoria poporului din Togo. La 
festivități iau parte peste 500 de 
delegați din partea a nume-oa- 
se țări, printre care și din R. P. 
Romină.

Cu prilejul festivităților în ca
pitala noului stat independent 
african, Lome, va fi inaugurat 
un monument reprezentind un 
gigant cere sforimă un lanț, in 
timp ce o fe-^e?e îi inminează 
făclia libertății.

★

Victoria în alegeri a obținnt-o 
coaliția a două partide naționale 
progresiste : „Comitetul unității 
Togo" și Juverto* 4. Liderul 
partidului „Comitetului unității 
Togo", Silvanus Olimpio a for
mat noul guvern.

Nemaiavînd încotro, „protecto
rii" au consimțit să acorde 
Togo-ului independența de stat, 
iar Ca dată a acestni eveniment 
a fost fixată ziua de 27 aprilie 
1966.

Togo este o țara agTarâ. Prin
cipalele ei articole de export 
sîoț cafeaua, cacao, bumbacul și 
alte produse agricole. Cu toate 
că subsolul țârii dispune de im
portante zăcăminte de aur, crom, 
bauxită și fosfați, acestea zac 
nefolosite în măruntaiele pâmîn- 
tului. Togo nu are nici o între
prindere industrială puternică, 
nici un port însemnat. Doar în 
Lome există un debarcader unde 
pot pătrunde vase de mic tonaj.

Apropiata proclamare a inde
pendenței însuflețește populația. 
Locuitorii Togoului sînt hotărîți 
să muncească cu energie pentru 
a șterge urinele dominației colo
nialiste. Organizațiile obștești 
cheamă în mod continuu popu
lația să ajute statul independent 
ce va lua ființă la 27 aprilie ca 
să stea cîț mai curînd pe pro
priile.) picioare. A luat naștere 
o largă mișcare de muncă volun
tară. Locuitorii orașelor și sate
lor lucrează la construirea de 
drumuri, clădiri cu destinație 
publică ș.a.m.d.

In cadrul acestei mișcări tine-

Apogeul manifestațiilor antiguvernamentale 
din Coreea de Sud

Demisia lui Li Sîn Man
• 500.000 de manlfestanți la Seul • Incendierea închisorii 

„Tendemun" • Puternice demonstrații studențești
• Ambasada S. II. A. e neliniștită

Un instantaneu de la manifestațiile antilisînma niște din Seul,

SELIL 26 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă 
anunța din Seul că Li Sîn Mart 
și-a dat demisia. Dictatorul Li 
Sîn Man speriat de amploarea 
demonstrațiilor a făcut o decla
rație in acest sens după ce casa 
lui a fost înconjurată de 500.00.) 
de manifestanți. Aceasta a con
stituit apogeul manifestațiilor 
antilisînmaniște din tot cursul 
ultimelor zile.

Comentatorii politici aprecia
ză că evenimentele ce s-au pe
trecut la Seul la *26  aprilie de
pășesc cu mult ca amploare și 
profunzime evenimentele din 19 
aprilie.

în cursul demonstrațiilor de 
Ia 26 aprilie, studenții au dărt- 
mat statuia lui Li Sin Man d;n 
parcul „Pagoda" din Seul și au 
legat bustul statuii cu o frîngh:e, 
tîr.nd-o apoi pe străzi.

Totodată, demonstranții au
■ pătruns in locuința lui Li Glii
■ Bun, unul din liderii partidului 
1 liberal de guvcrnâmînt. care a
i fost ales vicepreședinte a! Co

reii de Sud în alegerile falsifi
cate din 15 martie, și au dc- 

| va'tat-o complet.
Demonstranții au dat apoi foc 

închisorii „Tendemun*.  cea mat 
mare închisoare d:n Seul, au pă
truns in clădirea direcției secu
rității publice a Coreei de Sud. 
d» unde și-au procurat arme, și 
au distrus apoi mai multe cir
cumscripții de poliție.

ATențille de nresâ relatează 
că demonstranții au atacat și 
postul de radio Se I. Poliția și 
armata au făcut uz de arme în 
mai m;ilfe rînd rî contra de- 

, riionstranților. Au fost de aseme- 
I nea folosite tancuri și gaze la- 

retul se dovedește entuziast. Pre
sa din Togo evidențiază nu
meroase fapte de acest, fel ale ti
neretului. Iată un exemplu: Lo
cuitorii satului Hanigba con
struiesc un stăvilar și un bazin 
de acumulare pentru alimentarea 
cu apă. împreună cu ei” lucrează 
40 de tineri voluntari din orașul 
Kluto. Seara ei țin în fața țăra
nilor lecții, dau concerte sau 
poartă discuții.

Funcțiile administrative și de 
stat au început să fie preluate 
de la francezi și încredințate bă
știnașilor pregătiți jn acest scop.

Organele puterii locale vor fi 
alese de populație prin vot se
cret. Invățămîntul se va face în 
două limbi naționale, care sînt 
cele mai răspîndite : eve în sud 
și haus la nord.

Poporul togolez mai are încă 
de făcut față multor greutăți mai 
ales de ordin economic însă prin 
munca sa plină de abnegație, el 
este ferm convins că le va învin
ge. EI este conștient că cercurile 
colonialiste vor continua să ma
nevreze pentru a submina inde
pendența noului stat. De aceea 
urmărește cu vigilență evoluția 
evenimentelor.

La 27 aprilie încă un stat din 
marele continent african va de
veni independent.
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crimogene. Potrivit datelor preli
minare, la *26  aprilie au fost u- 
cise 30 de persoane, iar 173 au 
fost pănite. In fața agravării si
tuației la Seul sînt aduse în 
grabă noi contingente de trupe.

La Seul, cînd sutele de mii 
de demonstranți au înconjurat 
reședința lui Li Sin Man cerînd 
demisia lui, pe cer au apărut 
două elicoptere. In oraș a în
ceput să circule zvonul că Li 
Sîn Man ar fi fugit. In timpul 
acesta toți liderii Partidului de 
guvernămint au dispărut în di
recții necunoscute.

Valul de demonstrații antili- 
sînmaniiste s-a extins din nou in 
orașele din provincie. La 26 a- 
prilie a avut loc o puternică de
monstrație antilisînmanistă în 
orașul Pusan la care au partici
pat peste 50.000 de persoane. 
Demonstranții au atacat clădi
rea municipalității orașului, se
diul local al Partidului liberal 
de guvernămînt și a așa-numitel 
„ligi anticomuniste a tineretu
lui" cerînd totodată demisia lui 
Li Sîn Man șj ținerea de noi a- 
legeri.

La Taegu demonstranții — 
studenți au spart geamurile la 
redacțiile ziarelor proguverna- 
mentale, au ars toate documen
tele de la Comitetul Partidului 
liberai, au atacat reședința gu
vernatorului general din provin
cia Kensanul de Nord, a șefului 
direcției de poliție și cartierul 
general al „Ligii anticomuniste" 
a tineretului. Demonstrații de 
masa antilisînmaniste au mai a- 
vut loc și în orașele Ineion, 
Yosu, U’san Kwancijou și în 
alte orașe.

Corespondentul din Seul al A- 
gertției Associated Press, scr’-e că 
„guvernarea de 12 am a lui Li 
Sin Man în Coreea de Sud a 
început să se clatine... Mij de 
coreeni, scrie corespondentul, au 
asaltat vila luj Li Sîn Man din 
afara orașului, dorind să audă 
chiar din fcura lui declarația 
senzațională cu privire la demi
sie. Populația Seulului, scrie co
respondentul în continuare, a 
fost cuprinsă de entuziasm. Poli
țiștii au dispărut de pe străzile 
orașului, șuvoiul de oameni s-a 
îndreptat spre clădirea Adunării 
Naționale: copiii se jucau în 
gheretele părăsite ale polițiștilor 
— simbol odios de robie și de 
torturi în timpul guvernării lui 
Li Sin Man".

Corespondentul relatează des
pre o declarație a lui Ho Cijon, 
noul „ministru de Externe" al 
Coreei de Sud, desemnat de Li 
Sîn Man, care a' declarat pre
sei că ..demisia lui Li Sin Man 
este definitivă și că Adunarea

Criminalul de război Oberlânder 
a demisionat

BONN 26 (Agerpres). — A- 
genția D.P.A. relatează că la 26 
aprilie Oberlânder, ministntl 
pentru problemele persoanelor 
strămutate al R. F. Germane, a 
înmînat cancelarului Adenauer 
demisia sa.

In ultimul timp, împotriva lui 
Oberlăntler au fost aduse do
vezi Incontestabile ale participă

Din agenda politică 
a Americii Latine

• Guvernul venezuelian a pu
blicat un decret discuți nd crea
rea unei „Companii petrolifere 
venezueliene" dependente de Mi
nisterul minelo- șt petrolului. 
Compania se va ocupa de pros
pectarea, exploatarea, rafinarea, 
transportul șt u:nzur'ea produse
lor petrolifere. Activul compa
niei se compune în special din 
alocații guvernamentale

• După cum transmite cores
pondentul Prensa Latina foștii 
președinți. Larruzaba1 al Vene- 
zuelei. Lazaro Cardenas al Me
xicului. Velasco Ibarra al Ecua
dorului și Huan Jose Alevaro al 
Guatemalei au semnat un docu
ment în care cer cu holărtre 
guvernului american să acorde 
independență deplină insulei 
Porto Rico.
• La 24 aprilie s-a deschis la 

Națională a fost Informată de 
acest lucru**.

La 26 aprilie, deputății Adu
nării Naționale a Coreei de Sud 
au fost convocați intr-o sesiune 
urgenta. In rezoluția adoptaU 
la această sesiune, după cum 
anunță corespondentul Agenției 
United Press International, A- 
dunarea Națională a cerut în 
afară de demisia imediată a lui 
Li Sîn Man, anularea alegerilor 
prezidențiale de la 15 martie șl 
ținerea de noi alegeri.

Tnspăimîntat de amploarea 
acțiunilor antiguvernamentale, 
la 26 aprilie ambasadorul S.U A. 
la Seul a avut de două ori tra
tative cu Li Sîn Man. A doua 
oară el a sosit la reședința lui 
Li Sîn Man însoțit de generalul 
Magruder, comandantul forțelor 
armate ale S LJ.A. și ale O.N U. 
în Coreea de Sud și de genera- 
lul-locotenent Son lo-Cian, șeful 
statului major al armatei sud- 
coreene. Imediat după cea de-a 
doua întîlnire cu ambasadorul 
american Li Sîn Man a declarat 
la radio că demisionează.

Poziția S.U.A care exercita 
presiuni asupra lui Li Sîn Man 
este lesne de înțeles, întrucît 
guvernul american încearcă a- 
cum să salveze in Coreea de 
Sud ceea ce se mai poate salva. 
Li Sîn Man a devenit un per
sonaj mult prea dezgustător iar 
regimul său a devenit mu’.t prea 
odios poporului sud-coreean. Ne
mulțumirea crescîndă a poporu
lui coreean înspăimintă S.U.A. 
Pentru a-și menține și conso
lida pozițiile in Coreea de Sud, 
S.U.A. sînt acum gata să-l jert
fească pe Li Sîn Man și să t 1- 
zeze pe un alt lider sud-coreean, 
nu mai puțin devotat Washing
tonului.

De astăzi din hotărîrea Adu
nării Naționale, în Coreea de 
Sud întreaga putere executivă 
trebuie să treacă în mîinile iui 
Ho Cijon, noul ministru al-Afa
cerilor Externe. Li Sin Man con
tinuă însă să se cramponeze de 
putere, încearcă să recurgă la 
diferite manevre pentru a cîș- 
tiga timp El și-a formulat ho
tărîrea de a demisiona în ter^ 
meni foarte nebuloși și a dec’a- 
rat corespondenților că își va 
prezenta candidatura la noile a- 
legcri prezidențiale.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Ambasadorul lisinma- 
nist din S.U A-, Ian Iu Cian, a 
demisionat. După cum reiese din 
declarațiile lui Ian Iu Cian, el 
a demisionat în legătură cu re
centele evenimente din Coreea 
de Sud.

rii sale la asasinarea în masă 
a populației pașnice din orașul 
Lvov. Sub presiunea opiniei pu
blice din Germania. Occidentală, 
precum și în urma divergențelor 
apărute în această problemă în 
partidul de guvernămînt U.C.D. 
din care face parte Oberlănderf 
acesta a fost nevoit să demi
sioneze.

Caracas cel de-al doilea Congres 
pentru democrație si libertate. 
Luînd cuvîntul la deschidere Ro- 
tmdo tietancourt. președintelâ 
Venezuelel, a propus ca cartea 
constitutivă a O.S A. — Orga
nizația statelor americane — sd 
fie completată cu un capitol Dre- 
văzlnd ca din O.S A. să nu poa
tă face narte guverne care nu 
sînt rezultatul unor alegeri li
bere. El a cerut de asemenea 
stabilirea de sancțiuni împotriva 
guvernelor dictatoriale mergind 
pînă la nerecunoaște-ea diploma
tică.

• într-o declarație dată pu- 
blicității la 14 ooriln. Râul Roa, 
ministrul de Afaceri Externe al 
Cubei, a arătat că teritoriul Gua
temalei este folosit în prezent ca 
un cap de pod pentru o agre
siune împotriva Cubei.
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