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Proletari din toate țările, uniți-vă! Telegr amă
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Iubite tovarășe 
Maurice Thorez,

Cu prilejul <i lei de-a 60-a 
aniversari a zilei dv. de naștere, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vâ trimite 
dv., conducător încercat al 
Partidului Comunist Francez și 
militant de frunte al mișcării co
muniste internaționale, un salut 
frățesc și cele mai sincere fe
licitări.
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Viața și activitatea dv., conto
pită cu lupta Partidului Comu
nist Francez pentru interesele 
vitale ale poporului muncitor, 
pentru pace, democrație și pro
gres social, constituie un exem
plu de slujire devotată a po
porului, a cauzei comunismului.

în cinstea Congresului partidului

Să muncim mai bine, 
să învățăm mai bine!

Alături de întregul nostru po
por muncitor, tînăra generație a 
patriei noastre a primit cu bucu
rie comunicatul publicat în zia
rele de ieri și în care se arată 
că Plenara CC. al P.M.R. din 
26 aprilie ac. a hotărit convo
carea la 20 iunie I960 a celui 
de al lll-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romin.

Cel de-al lll-lea Congres, e- 
veniment de uriașă însemnătate 
în viața partidului nostru și a 
Întregului popor va face bilan
țul marilor realizări dobîndite 
de poporul nostru muncitor sub 
conducerea partidului în anii ce 
fu trecut de la Congresul al 
ll-lea al P M R., va adopta pla
nul de dezvoltare a economiei 
raționale pe șase ani și schița 
de dezvoltare în perspectivă a 
economiei țarii pînă în 1975, va 
mobiliza oamenii muncii la noi 
victorii mărețe în opera de con
struire a socialismului.

In perioada care a trecut de 
la Congresul al II-lea al parti
dului, perioadă foarte scurtă is
toricește. oamenii muncii, în
făptuind cu avînt și fermitate 
politica partidului aii obținut 
succese strălucite în construcția 
socialistă. S-a dezvoltat puter
nic industria patriei, s-au făcut 
mari progrese in transformarea 
socialistă a agriculturii, crește 
continuu nivelul de trai mate
rial și cultural al celor ce mun
cesc.

Asemenea urcușului pe un 
munte înalt cînd fiecare pisc a- 
tjhs deschide în față o perspec
tivă nouă și mai largă, tot ast
fel cuceririle noastre pe drumul 
socialismului, sub conducerea 
partidului, ne deschid noi și noi 
perspective ale unor noi și mari 
realizări în făurirea bunăstării 
și fericirii. □

Succesele de pînă acum au 
creat premisele pentru un ritm 
și mai susținut de dezvoltare a 
economiei naționale. Tocmai pe 
aceste succese de uriașă însem
nătate se sprijină planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și schița planu
lui de perspectivă de 15 ani — 
program măreț de luptă a po
porului nostru pentru avîntuî 
continuu al economiei și cultu
rii. pentru înflorirea patriei noas
tre dragi, pentru desăvîrșirea 
operei de construire a socialis
mului în Republica Populară Ro- 
mînă.

Succesele strălucite debîndite 
plr.ă acum sub conducerea par
tidului ca și perspectivele largi, 
minunate deschise în fața po
porului nostru arată cu limpe
zime că numai înfăptuirea poli
ticii partidului nostru drag care 
se călăuzește după atotbiruitoa
re* învățătură marxist-leninistă 
asigură înflorirea patriei, bună
starea mereu crescîndă a oame
nilor muncii.

împreună cu întregul popor 
muncitor, tineretul consideră po
litica partidului drept cauza sa 
proprie, scumpă, deoarece vede 
in ea reflectarea năzuințelor sale 
cele mai înalte însuflețit de lu
minoasele perspective deschise 
de partid, poporul nostru mun- < 
citor și. împreună cu el, tinere- | 
tul patriei noastre întîmpină 
Congresul partidului cu noi și 
însemnate succese în muncă.

0 expresie minunata a însu
flețirii cu care întregul nostru 
popor muncitor întîmpină cel de
al lll-lea Congres al partidului 
o constituie chemările la între
cere socialistă precum și răs
punsul înflăcărat al numeroase-

lor colective de muncă din în
treaga țară care s-au angajat si 
dea patriei sute de milioane de 
lei economii peste plan și să 
realizeze importante beneficii 
peste cele planificate- Oamenii 
muncii stat hotăriți să cinstea
scă cel de al lll-lea Congres al 
partidului luptind pentru înde
plinirea planului de stat pe anul 
1960 la toți indicii pentru înde- 
plutirea șl depășirea sarcinilor 
de reducere a prețului de cost și

„Scînteia tneretului**
(Continuare in pag. 3-a)

Exprimindu-vâ sentimentele 
noastre de caldă prietenie, vă 
urăm, draga tovarășe Thorez, 
ani mulți, deplină sănătate și 
noi succese in activitatea dv. în
chinată măreței cauze a socia
lismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

Tineri fruntași de la Uzinele
„Nicolae Cristea"-Galați

ZAHAR1A PARASCHIV, Zincultonji
responsabilul brlgâzll de (d 

laminorul 2.
DIMA DRAGOMIR

Lamlnoristul 
DUMITRU BULGARU

laminorlstul

|0N ZAHAR1A k

Tinerii Gheorghe Mocan șl Ion 
Felecan de la Uzinele - „Tehno- 
frig" din Cluj sînt fruntași în 

muncă.
1 Foto : AGERPRES

Din rezultatele întrecerii
CONSTANȚA (de la corei- 

pondentul nostru — )
In cinstea celui de al 1 II- 

lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romin tinerii din 
regiunea Constanța s-au anga
jat să colecteze 800 tone de 
fier vechi. In urmă cu citeva 
zile comitetele raionale U.T.M. 
au raportat Comitetului re
gional U.T.M. Constanța că 
angajamentul a fost îndepli
nit. Din rapoartele sosite la 
comitetul regional U.T.M. re
iese că tinerii din regiune au 
colectat și expediat oțelăriilor 
de la Reșița 1.200 tone de 
metale vechi, depășind anga
jamentul luat cu 400 tone.

In acțiunea de colectare a 
fierului vechi s au evidențiat 
în mod deosebit organizațiile 
U.T.M. din orașul Constanța, 
și din raioanele Medgidia și 
Hîrșova.

'k
Colectivul Uzinelor „Vasile 

Roaită" s-a angajat în între
cerea socialista în cinstea 
Congresului al lll-lea al 
Partidului sâ realizeze 
2.500 000 lei economii la pre
țul de cost. La realizarea a- 
cestor economii o cootribuție 
însemnata o aduc inovatorii. 
La Uzinele «Vaaile 
exiști • largi mișcare de ix>- 
▼ații în cadrul căreia ciut tn- 
trenați alaiuri de virstnici R 
numeroși tineri muncitori. 
£iumai ia primele zile de în
trecere, cabinetul tehnic a 
primit de la tineri noui pro
puneri de inovații.

Una din «crete propuneri 
— realizați de uteuriatul Bra
ta Ion m referi 1* modiflcn- 
rea constructivi a i«perului 
2064 1 Prin eliminare* repe
rul oi 2 064 2 la sepiei: ca rea 
universali ae reducă eonuo- 
mul de material r manoperă, 
obți-ind-ee aetfel anual ece- 
nomii in valoare de circa 
7J00 lei. Lâcâtașii Rebej Ilie 
fi Riduleara Ion au realizat 
• cheie speciali eu pasdli și 
reaort pentru reglarea cutiei 
de semințe de la semănatoarea

universală. Datorită acestei 
inovații se vor obține anual 
economii de 51.700 lei. O 
inovație însemnată a realizat 
și utemistul Mihai Dumitru, 
lăcătuș : ,.dispozitiv pentru 
gâurirea simultană a două re
pere de- la semănătoarea de 
porumb" prin care se aduce 
anual 7.570 lei economii.

AL. BALGRADEANU

Recunoașterea 
statului Togo 

de către guvernul 
R. P. Romîne

Excelenței Sale Domnului
SYLVANUS OLYMPIC). . 

primul ministru 
al guvernului 
Statului Togo

Lom» ’
Cu prilejul proclamării inde

pendenței Republicii Togo per- 
miteți-mi să Vă transmit din 
partea Guvernului Romîn și a 
mea personal cele mai sincere 
felicitări Dv. personal precum și 
urări de prosperitate și progres 
poporului togolez.

Guvernul romîn salută înfăp
tuirea acestei vechi aspirații a 
poporului togolez și declară că 
recunoaște proclamarea statului 
Togo ca stat independent.

îmi exprim convingerea că 
între Republica Togo șd Repu
blica Populară Romînă se vor 
dezvolta relații de prietenie în 
interesul celor două popoare și 
al colaborării internaționale.

CHIVU STOICA
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

In Întrecerea In cinstea Con
gresului partidului obiectivul 
principal al brigăzii de 
strungari de la I.O.R., con
dusă de tinărul comunist An
drei Nicolae este calitatea. 
Tinerii din brigadă au dat 
pînă acum numai piese de 

cea mai bună calitate.

Foto: P. POPESCU

Tineri- romi rd, maghiari și germani participă cu însuflețire la 
muncă patriotică pe șanterut de ic Sin petru, raionul Cod'ea.

Foto: V. SANDU

VIAȚA CULTURALA 
ÎNTR-UN SAT DE LA DUNĂRE

Adunări consacrate 
zilei lie 1 Mai
In uzine, fabrici, întreprins 

deri au continuat să aibă loc 
miercuri adunări consacrate Zi
lei solidarității internaționale a 
oamenilor muncii — 1 Mai.

La adunarea de la Uzinele 
,.23 August** din Capitală au 
participat peste 4.000 de munci
tori, maiștri, tehnicieni, ingineri 
și funcționari. Despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai a vorbit to
varășul Constantin Niță, secre
tar al Comite.ului orășenesc 
București al P.M.R. Vorbitorul 
a subliniat succesele obținute de 
metaiurgiștii de aici în cinstea 
acestei mărețe sărbători și a ce
lui de al III-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn. De
pășind principalii indici econo
mici de producție, în primul tri
mestru al acestui an colectivul 
acestor uzine a realizat peste 
plan economii la prețul de cost 
în valoare de 1.161000 lei, 15 
vagoane cisterne, o locomotivă 
ie mină de 120 Cp, 84 tone uti
laje pentru linii de ciment și 
189 tone piese turnate din oțel.

In fața laminorișlilor de La U- 
zinele „Republica" a vorbit to
varășul Gheorghe Matei, prim- 
secretar al Comitetului raional 
23 August al P.M.R. Harnicul 
colectiv de la aceste uzine a ob
ținut în cinstea zilei de 1 Mai 
importante succese în produc
ție.

Despre Ziua solidarității in
terna ționate a oamenilor muncii 
a vorbit, la Uzinele ..Element 
Gottwald**, tov. Dumitru D aco- 
nescu, președintele Sfatului 
popular al Capitalei.

Aproape 3 000 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcțio
nari au luat parte Ia adunarea 
de Ia Fabrica de confecții „Gh. 
Gheo-gh.u-Dej* unde a taat cu- 
vintul tov. Traian Dud aș. secre
tar al Com-tetulu: Orășenesc 
Bucureș’^ ai P-MR. în pnrml 
trimestru al anului coect.vul 1- 
cestei fabrici a realizat peste 
pan 5.900.000 tei econom și 
peste 5 000 000 ’e ber.efkă.

O entuziaztă adunare a «vjc 
I loc și la Combinatul poligrafic 

„Casa Scfnteiî** unde, despre ln- 
aemr.âtatea zilei de 1 Mai, a 
vorfcct tov. Ioa Maghem. secre
tar al Comitetului raionai I- V. 
S-a’.:n al F-MR. Cu acest prilej 
co'.ectvv*. secție: jnoUp-pagina
ție și rotativa-z! are a primit
steagul de secte fruntașă pe 
Combinat în întrecerea ce s-a 
desfășurat în cinstea sărbătorii 
de '.a 1 Mai-

Adunâri consacrate ritef de 
I Mai au avut ioc și ta alte o- 
rașe din tară.

(Agerpres)

Concursuri pentru tineret 
organizate în întîmpinarea 
celui de-al lll-lea Congres 

al P. M. R.

Cu două luni și ceva în urmă, 
pe un viscol cumplit, un grup 
de poeți din București sosea la 
Dăbuleni. In drum spre sat, fie
care se gindea cu îngrijorare la 
public. Era greu să-ți închipui 
că pe un asemenea timp sala 
căminului cultural poate deveni 
neîncăpătoare, că peste 1.000 
de oameni vor asculta, intr-o 
liniște solemnă, poezie.

Secretul succesului acelei șe
zători ne-a devenit evident în 
clipa cînd am aflat că din cele 
vreo 6400 de volume, cite nu
mără biblioteca, o mare parte 
erau plecate în sat. Cartea este 
un oaspete drag în casa mai 
fiecărui țăran de aici.

Au căutare în primul rind 
cele care vorbesc despre reali
tățile noi ale satului nostru : 

1 „Setea”, „Desfășurarea**, ,,Bără* 
gan“. De multe ori, citind, ti
nerii, ne-au mărturisit, au in 
fața ochilor cite un om pe care 

, îl cunosc. El seamănă cînd cu 
Anton Filip, cînd cu Ilie Barbu. 
E firesc așadar ca în urma 
lecturii unei cărți fiecare să 
aștepte prilejul de-a discuta cu 
tovarășii săi despre cele aflate. 
Și asemenea prilejuri sînt de
stule. Ba are loc o șezătoare li
terară, ba o discuție pe margi
nea unei cărți, ba un tinăr pre
zintă o nouă carte. Numai în 
primele luni ale an-ului s-au

ținut zeci de manifestări de 
acest fel.

Prilejul ce| mai nimerit îl ofe-'ă 
însă cercurile de citit ce se ț*n 
în fiecare joi seara și care 
string pe la cite o casă 15-20 
participant.

Așa stind lucrurile apare 
nemulțumitoare munca desfășu
rată de comisia concursului „Iu
biți cartea". Anul trecut ea s-o 
întrunit pentru examinare doar 
o singură dată. E de datoria 
comitetului comunal U.T.M. și a 
intelectualilor utemiști s-o acti
vizeze.

Intelectualii din Dăbuleni, în 
cea mai mare parte cadre di
dactice, profesori și învățători a' 
celor 1700 de elevi citi învață 
la școlile din comună, sint cei 
mai mulți dintre ei, fii ai satu
lui, întorși aici după terminarea 
studiilor. E un semn acesta nu 
numai al dragostei lor nețărmu
rite față de locurile unde s au 
născut și față de oamenii în 
mijlocul cărora ou crescut, ci și 
o înțelegere adincă a datoriei 
de a deveni luptători entuziaști 
pe frontul revoluției culturale,

★
Pâmînturile pe care le mun

cesc țăranii din Dăbuleni au fost 
bintuite de nisipuri zbură
toare. Ani și ani, generații 
după generații, au dus un 
război crîncen cu uscăciunea in

timpul verii și cu Dunărea pri
măvara.

Gospodăria colectivă înființată 
in urmă cu șapte ani avea să 
se ridice pentru prima dată cu 
hotărire împotriva acestor duș
mani. Acum însă țăranii nu numai 
că sînt uniți, dar în ajutorul lor 
au venit tractoarele, știința cgri- 
colă înaintată, sprijinul statului.

Treptat treptat, vechii dușmani 
au început să cedeze și nu-i 
departe ziua cînd uriașul dig la 
care cu lucrat și tinerii — ajuns 
ap-oape de Dăbuleni - va pune 
definitiv stavilă revărsărilor Du
nării.

Minunile acestea s-au săvîrșit 
datorită muncii după indicațiile 
științei. De aceea conferințele 
și discuțiile P« teme ca „Renta
bilitatea culturilor pe nisipuri", 
etc. se bucură de o largă parti
cipare.

Microscopul l Dar oare cine 
visa acum douăzeci de ani să 
vadă lumea miraculoasă ce ți-o 
dezvăluie acest ochean ferme
cat ?

Și iată că într-o seară confe
rința „Despre originea vieții" 
fu urmată de demonstrații la 
microscop. Erau de față sute de 
oameni. Cu toții ascultaseră cu 
mult interes explicațiile despre 
celulă, despre nucleu și despre 
atîtea alte lucruri.

Asemenea prilejuri de edu

care științifică ar trebui să fie 
cit mai dese, microscopul deve
nind un prieten obișnuit nu nu
mai al elevilor ci al tuturor ti
nerilor din sat.

Tinerii intelectuali țin des con
ferințe pe teme științifice, însă 
nu tot atît de des se folosesc ei 
de materialul demonstrativ a- 
decvat, pentru a face și mai 
bine înțelese fenomenele natu
rii, cuceririle științei. Diafilmele, 
filmele științifice trebuie să 
însoțească de fiecare dată ase
menea conferințe.

Organizația U.T.M., sprijinită 
de tinerii intelectuali utemiști, 
va trebui să acorde atenția cu
venită cercurilor tinerilor natu
ralist! și cercurilor de cultură 
generală.

★
Din vechime, la Dăbuleni, oa

menii își învață copiii să cînte 
din fluier. Din cei peste 1.700 
de elevi ai școlilor de aici, a- 
proa.pe jumătate din ei, în re
creații, nu fac altceva, după 
mărturisirile profesorilor, decît 
să se îngîne cu cîntecul. In 
ghiozdan, între abecedar și be
ți șoa rele de socotit, odihnește 
fluierul ...De aceea ne-am mi
rat cînd am aflat că la căminul

FANUȘ NEAGU 
NICULAE STOIAN

• v*
(Continuare In pag. 3-a) d

Pe lingă întreprinderea ds 
poduri metalice și prefabri
cate din beton din Pitești 
funcționează o școală profe
sională de ucenici. In foto
grafie : în atelierul școlii ele
vii anului I. B. execută, sub 
îndrumarea maistrului Virgil 
Chiliment, lucrări practice.

Foto: AGERPRES

„întrecerea 
prietenilor cărții44

„întrecerea prietenilor cărții" fază superioară a concursului 
„Iubiți cartea** a fo*st organizată pentru prima dată în 
anul 1957.

Această întrecere s-a dovedit a fi un bun mijloc pentru orga
nizațiile de bază U.T.M. în antrenarea tuturor purtătorilor insig
nei „Prieten al cărții" de a-și continua în mod sistematic lectura 
precum și în acțiunile de popularizare și răspîndire a cărții.

In întîmDinarea celui de-al lll-lea Con
gres al P. M. R. și a zilei de 23 August, 
C. C. al U. T. M., Ministerul Invățămîntului 
și Culturii organizează o nouă „întrecere 
a prietenilor cărții"

Toți tinerii purtători ai insignei „Prieten ol cârții*4 vor avea 
posibilitatea să se întreacă în cadrul etapelor pe unități (între
prinderi, instituții, sate, școli și facultăți) raioane, regiune și 
pe țară.

La prima etapă, concurenții vor povesti în scris despre o carte 
cu tematică actuală din bibliografia obligatorie și la alegere. 
La cea de-a doua etapă, vor da răspunsuri scrise la un număr 
de întrebări întocmite pe baza cărților din bibliografia obliga
torie a concursului „Iubiți cartea". Tinerii concurenți clasați pen
tru etapele regională și pe țară vor trata în scris o tema inspi
rată din aceiași bibliografie a concursului și se vor întrece în 
cadrul unor concursuri „Drumeții veseli".

Cîștigâtorii „întrecerii prietenilor cărții" vor primi premii și 
mențiuni constînd în diferite obiecte și cărți.

Pentru a participa la „întrecere^ prietenilor cărții**, purtătorii 
insignei „Prieten al cărții" se vor adresa organizațiilor de bază 
U.T.M. care în scopul pregătirii temeinice a concurențelor vor 
organiza, în colaborare cu bibliotecile, recenzii, discuții asupra 
cărților, întîlniri cu scriitorii, etc. Temele ce se vor dezbate, în
trebările care vor fi puse in cadrul concursurilor, precum și căr
țile alese de concurenți, vor trebui să oglindească lupta parti
dului nostru pentru organizarea acțiunilor revoluționare ate pro
letariatului, pentru cucerirea puterii de stat, pentru construirea 
societății noi socialiste.

Concursul 
tinerilor poeți

In tnttmpinarea celui de-al lll-lea Con
gres al P.M.R., ziarul „Scînteia tineretului", 
organizează un concurs de poezie cu tema 
.Drumul glorios de luptă al partidului 
pentru fericirea și bunăstarea poporului 
muncitor'.

Fmrii po«i tint chemați m topire din tocutul de lupta al 
poporului noitru, condu, do partid spre libertate ti locialum, 
d-n jertfei pe carp lp-au dot cei mai buni fii ai țârii - comu- 
nietii ti utpcișbi; să cinte marile ixbinti ale regimului nostru 
dmmeaae-popitior, ale oamenilor muncii, ale tineretului, chipul 
bo.no, ol constructorilor socialismului, al comuniștilor și ute- 

•■oto și oct ntotee pionierilor și școlarilor, munca en
tuziasta pentn, ineepliniroc și depășirea angajamentelor luate 
de oamenii muncii in cinstea celui de-al lll-lea Congres al 
P.M.V. eveniment de mare importanță în viața partidului și 
poporul o. nostru.

La concurs pot participa toți poeții tineri, membri ai Uniunii 
Scriitorilor, oi cercurilor literare, tineri muncitori, țărani munci
tori. elen, stodenți, ostași etc.

lucrările vor fi trimise pe adresă ziarului „Scinteia tineretului", 
Piața Scinteii nr. 1, cu specificarea „Pentru concursul de poezie", 
pină la data de 5 iunie a c.

Poeziilp care au mai fost publicate nu pot intra In concurs. 
Juriul va fi format din reprezentanți ai GG al U.T.M, ai 

Uniunii Scriitorilor și ai redacției.

Cele mai bune lucrări vor fi distinse cu următoarele 
premii :

2 premii I a 1.500 lei fiecare
2 premii II a 1.000 lei fiecare
3 premii III a 750 lei fiecare
8 menpuni a 250 lei fiecare

Succese ale tinerilor din Regiunea 
Autonomă Maghiară

Muncind cu însu
flețire in intimpiria- 
rea celui de-a! lll-lea 
Congres al F.M.R. 
și a Zilei de 1 Mai.

I t nerii din Regiunea 
! Autonomă Maghiară 

au obținut succese 
importante în pro
ducție și în activita
tea obștească.

Prin extinderea a- 
plicării inițiativei ti
nerilor, de la între
prinderea „Encel Ma- 
uriciu" din Tg- Mu
reș, tinerii inovatori 
din uzinele regiunii

au înaintat cabinete
lor tehnice in u’time- 
le săptămini 227 pro
puneri de inovații, 
dintre care 126 au și 
fost aplicate. Prin a- 
piica-ea lor se reali
zează economii ante- 
calculate de peste 
800.000 lei. 234 de 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au 
efectuat peste 400.000 
ore de muncă volun
tară, a căror valoare 
se ridică la un mi
lion Iei.

Realizări Importan

te au fost obținute șl 
de tineretul de la 
sate. Pina la data de 
20 aprilie au fost 
curățate și întreținu
te peste 11.000 ha de 
pășuni și finețe. In 
această acțiune s-au 
evidențiat tinerii din 
raioanele Tg. Mureș, 
Reghin, Odorhei. De 
asemenea tineretul 
din Regiunea Auto- 
nomă Maghiară a 
plantat 194 ha de pă
dure și 15 000 puieji 
de pomi.



Consfătuirea care a avut loc 
cu cîtva timp în urmă Ia Insti
tutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu‘ din București, cu organi- 
zatorii grupelor U.T.M. și-a 
propus să realizeze un schimb 
de experiență cu privire la or
ganizarea activității grupelor în 
domeniul învățăturii, muncii de 
educație etc.

Ascultam cuvîntul studentu
lui Marian Radulescu, din gru
pa 2142 a anului IV al Facul
tății de horticultură. Vorbea cu 
mîndrie despre re
zultatele bune obți- 
nutex la învățătură de 
studenții grupei în 
sesiunea trecută : 10 
note de 7, 14 note de 
8, șase note de 9 și... 
20 de 10.

„Noi ne intere
săm de planul in
dividual de muncă al fiecărui 
student din grapă, urmărim în
deplinirea acestor planuri — 
spunea Marian Rădulescu. Pen
tru ceii care au greutăți în stu
diu s-au organizat grupe de în
trajutorare, iar în preajma se
siunii toți studenții sînt cuprinși 
în aceste grupe. Faptul că în 
grupe este astfel organizată 
munca de învățătură, că în adu
nările de grupă primul lucru la 
care trebuie să răspundă ute- 
miștii și neutemiștii este „cum 
învață", a ținut îii permanență 
trează atenția studenților asupra 
principalei lor îndatoriri: învăță
tura.

Și alti organizatori U.T.M. de 
grupă care au luat cuvîntul în 
cadrul consfătuirii au vorbit 
despre metodele de muncă folo
site în grupele lor.

în grupa 1353 a anului V 
zootehnie, succesul obținut de 
studenți la învățătură se dato- 
rește — așa cum arăta Popescu 
Gheorghe, organizatorul UT.M. 
al grupei — spiritului de într-a- 
jutorare tovărășească statornicit 
în grupă. Dat fiind faptul că 
aici majoritatea studenților lo
cuiesc la cămin, la repartizarea 
în camere s-a ținut seama ca 
studenții care făceau parte din- 
tr-o grupă de ajutor reciproc 
la învățătură, sa locuiască în 
aceeași cameră.

Cu ocazia consfătuirii au fost 
relevate și unele situații nega- 
tive privind preocupările grupe
lor U.T.M. pentru pregătirea 
profesională a studenților. La 
grupa 1321 a anului II zooteh
nie, de pildă, încă de anul tre
cut, cînd studenții grupei au 
pășit pentru întîia oară pragul 
facultății, rezultatele la învăță
tura au fost slabe. Și în acest 
an universitar, prima sesiune de 
examene a adus unora dintre 
studenți calificative mici. Cau
zele? In această grupă biroul 
U.T.M. a dus o muncă formală, 
de suprafață, neocupîndu-se cu 
seriozitate de problema învăță
turii, deși știa că colectivul de 
aci nu s-a sudat, că organiza
torul U.T.M. nu știe să mun
cească, că fiecare student este 
lăsat să se descurce cum știe. 
. Organizatorii U.T.M. de grupă 
au cerut în cadrul consfătuirii ca 
birourile de an și de facultăți 
să se ocupe în mod deosebit de 
acele grupe care au rezultate 
slabe, ale căror colective nu 
s-au sudat, să delege membrii 
săi să răspundă de o astfel de 
grupă șl să o îndrume pînă la 
sfîrșit de an.

Grupa studențească trebuie să 
se preocupe continuu de îndru
marea studenților pentru a-și 
ridica nivelul politic-ideologic.

„Preocuparea noastră trebuie 
să fie îndeosebi aceea de a-i 
mobiliza pe studenți să studieze 
permanent, sistematic pentru în- 
vățămîntul politic U.T.M. — a- 
răta Wilhelm Zillman din anul 
111 zootehnie, organizatorul 
U.T.M. al grupei 1332. Spre deo
sebire de alte numeroase grupe 
din institut, ca de pildă, cele ale 
anului V al facultății de zooteh
nie, unde învățămîntul politic se 
desfășoară la un nivel corespun
zător, în grupa noastră învăță- 
mîntul politic se desfășoară în 
mod defectuos. Studenții vin la 
orele de învățămînt politic, dar 
discuțiile merg anevoios, pentru

IN GRUPA U. T. M.
că unii studenți nu pregătesc 
lecția în prealabil.

în consfătuire s-a arătat că 
în ultima adunare generală 
U.T.M. a acestor ani (de la 
zootehnie) s-a discutat despre 
problema invățămîntului politic 
U.T.M. și au fost luate unele 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea situației existen
te. Ultimele semi narii au mar
cat o creștere a nivelului de pre
gătire a studenților, dezbaterile 
din cadrul seminarului privind

însemnări pe marginea 
unei consfătuiri

problemele legate de dezvoltarea 
agriculturii noastre, de pildă, au 
fost foarte vii.

Munca politico-educativă des
fășurată la nivelul grupelor are 
acum un cadru mult mai larg, 
în multe grupe lecțiile de învă- 
țămînt politic au fost legate in 
mod practic de viață, de reali
tate Grupa 2141 a anului IV 
horticultură, de pildă, a făcut 
o vizită colectivă la Atelierele 
C.F-R. „Grivița Roșie" ; grupa 
1353 a anului V-zootehnie a vi
zitat Muzeul satului, grupa 1122 
a anului Il-agrozootehnie a vi
zitat Muzeul de istorie a orașu
lui București etc.

Grupa trebuie să trăiască ca 
un colectiv sudat și după ce 
orele de curs șî semi narii s-au 
terminat, să organizeze viața 
acestui colectiv astfel ca fiecare 
clipă să slujească pregătirii 
multilaterale a studenților, edu
cării lor. Și despre aceste lu
cruri s-a vorbit în consfătuire.

Deși numai în anul II, stu
dentul Sîrbu Nicolae, organiza
torul U.T.M. al grupei 1122 de 
la Facultatea de agrozootehnic 
vorbea despre unitatea colecti
vului grupei. „Adevărata unita
te a grupei, adevărata tovărășie 
și colegialitate, se formează în 
procesul muncii și ea dăinuie 
apoi în toate compartimentele 
vieții studențești. Grupa noastră 
s-a sudat ca un colectiv puternic 
în perioada practicii premergă
toare pe care am efectuat-o la 
G-A.S. Murfatlar. în practică, 
am învățat să ne ajutăm unii 
pe alții, să ne bucurăm de suc
cesele colectivului nostru, să ne 
cunoaștem reciproc. E drept, 
ne-au sprijinit mult și tinerii 
muncitori din gospodărie. îm
preună cu ei, noi, studenții, am 
alcătuit o brigadă artistică de 
agitație care a prezentat nu
meroase spectacole artistice in 
G.A.S. „Partizanul'4, în fața ță
ranilor muncitori.

...Și prietenia ce s-a legat în
tre studenți încă în perioada 
practicii premergătoare dăinuie 
și astăzi. întreaga grupă merge 
în colectiv la acțiunile de mun- 
că patriotică, participă în nu
măr mare la concursul „în pas 
cu viața“ și de curînd grupa a 
luat inițiativa organizării „joii 
tineretului" la clubul institutu
lui. Iată, noi ne-am deprins a- 
cum să fim tot timpul îm
preună cu grupa, ne înțelegem 
bine dar nu iertăm nimic și prie
tenia n-a făcut să se tocească 
spiritul critic. Dimpotrivă nu 
admitem nimănui să săvîrșească 
o abatere de la conduita colecti
vului".

La grupa 2141 a anului IV 
horticultură, colectivul grupei 
s a «consolidat tocmai pentru 
că în grupă a existat de la în- 
ceput preocupare pentru desfă
șurarea acelor activități care îl 
atrag mai mult pe studenți. Ast
fel, pe foarte mulți studenți din 
această grupă» îi interesează is
toria picturii universale și ro- 
mînești. Majoritatea studenților 
din grupă, în mod organizat, 
participă la seminariile ce au 
loc la Biblioteca centrală uni- 
versitară, pe marginea ciclului 
de conferințe „Arta universală 
și romînească*4. Aceste semina- 
rli sint urmate de discuții deo
sebit de interesante în grupe 
de studenți. Un alt grup de stu
denți din acest colectiv se ocupă 
cu perseverență de activitatea 
de cercetare științifică.

Dar consfătuirea a arătat că 
mai există și grupe (ca cea 2122 
a anului II horticultura) în care 
nu se poate vorbi de un colectiv 
unit, de prietenie adevărată în
tre toți studenții grupei. Aceste 
colective, după terminarea ore
lor de curs, se destramă și fie
care student își petrece timpul 
cum crede de cuviință.

Toate aceste probleme au fost 
dezbătute într-un mod interesant 
în cadrul consfătuirii cu orga
nizatorii U.T.M. de grupă din 

Institutul agronomic. 
S-au făcut propuneri, 
fiecare a văzut cum 
organizează munca 
o grupă bună și a 
tras învățăminte 1 
cum să-și organizeze 
propria activitate. 
Ideea schimbului de 
experiență a fost va

loroasă, pentru că a ridicat 
cu acuitate problema dezvol
tării muncii la nivelul gru
pelor, munca cu fiecare stu
dent, a sudării colectivelor 
de grupă, îndrumării grupe
lor de către birourile U.T.M. 
de an și facultate. Se apropie o 
perioadă mai grea de muncă — 
încheierea anului universitar — 
care implică intensificarea efor
turilor grupelor pentru a orga
niza bine activitatea. Iar ceea 
ce au învățat organizatorii din 
această consfătuire le va fi de 
folos în alcătuirea unor planuri 
care să asigure desfășurarea 
unei munci temeinice la nivelul 
fiecărei grupe de studenți.

DOINA NIȚESCU

Un spectacol tineresc
In trei spectacole Ia rind, 

formația teatrală de artiști ama
tori a institutului de mine ,.Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Petroșani, 
s-a prezentat pe scăna Teatrului 
de stat din oraș cu piesa „Ma- 
șenka" de Afinoghenov. și de 
tot atitea ori a trecut cu bine 
„examenul1' la care a fost supu
să. De data aceasta insă, in lo
cul formulelor exacte, au avut 
de rezolvat probleme mai gin
gașe.

începutul făcut de studenții 
și profesorii Institutului de mine 
din Petroșani pe linia partici
pării active la viața culturală a 
orașului e promițător.

Un grup de studenți de Io Facultatea de mecanică dtn Timi
șoara in t'mpul practicii ‘m producție.

Foto : P. PAVEL
, ------------------------- ,

In sprijinul colectiviștilor

In amfiteatru. Studenții anului II — romînă al Facultății de filo
logie din București urmăresc cu atenție explicațiile profesorului.

Foto : A. VIERU

La Plenara CC. 
al P.M.R. din no
iembrie 1958, to
varășul Gh. Gheor
ghiu-Dej arăta că 
„este necesar să fie 
luate în continuare 
măsuri pentru creș
terea șepteiului de 
oi și îmbunătățirea 
raselor de ovine, ast
fel ca în următorii 
3-4 ani numărul oi
lor cu lină fină și 
semifină să ajungă 
la circa 50% din 
total, pentru a lichi
da importul de lină".

In lumina acestor 
indicații, cercul ști
ințific studențesc de 
Zootehnie specială 
din Institutul agro
nomic Iași, sub în

drumarea catedrei de 
Zootehnie specială, a 
luat în studiu pro
bleme privind trans
formarea oHor locale 
in oi cu lină fină, la 
G A.C. Bălțațî, raio
nul Tîrgu ■ Frumos. 
Pentru această im
portantă acțiune. In
stitutul agronomic a 
furnizat G.A.C. Băl- 
țați berbeci merinos 
de înaltă productivi
tate.

Inițiativa a dat po
sibilitatea viitorilor 
ingineri zootehniști 
să aplice in practică 
cunoștințele teoretice 
învățate în facultate, 
a cimentat legătura 
dintre studenți și co
lectiviști, inspirîn-

du-le acestora încre
dere în capacitatea 
viitorilor ingineri, în 
realizările științei.

Practic, cercul ști
ințific studențesc a 
pus bazele unei fer
me de oi selecționa
te, cu lînă fină, con
dusă pe principii ști
ințifice. în acest 
scop s-au introdus 
evidențele zootehnice, 
putîndu-se urmări 
producția de lină și 
lapte. Astfel s-a 
creat posibilitatea de 
a fi alese pentru re
producție animalele 
cele mai productive.

1. PETREA și 
I. MOLDOVAN 

studenți. anul V — 
Zootehnie

r «a oif a »
L
k ■ oț

Excursie studențeasca
O obișnuită excursie studen

țească pe itinerariul : Timișoara, 
Lugoj, Reșița, hidrocentrala Vă~ 
liug, munții Semenic.

O grupă studențească — 137 a 
anului III al Facultății de ma- 
tematică-fizică din Institutul Pe
dagogic timișorean...

Trecem prin satele aliniate pe 
șoseaua Timișoara— Lugoj.

Parcă spre a sublinia noul, o 
proape la intrarea în fiecare sat 
o tăbliță asemănătoare prin for
mă, amintește pe proprietarul 
colectiv al întregii așezări: „Sat 
complet cooperativizat". Trecem 
prin Belinț, Silha, Coștei. Pentru 
prima oară din mașină aud cu< 
vintele ce se vor repeta apoi tot 
timpul excursiei : 
aici!“ 
curie, 
natal, 
tui rile
cîțiva ani fața locului.

„Eu sînt de 
pline de bu- 
pentru locui 
pentru înfăp-

— cuvinte 
de emoție 
de mîndrie 
ce-au schimbat in numai

Cînd poposim pe malurile la
cului artificial al hidrocentralei 
de la Văliug și vedem în zare 
luminile așezate pe baraj nimeni 
nu spune „Eu sînt de aici“ pen
tru bunul motiv că pe aici totul 
e nou: și barajul, și hidrocentra
la, și lacul, și casa de odihnă a 
muncitorilor reșițeni. Dar aci, ca 
și de sus, de pe vârful Semeni- 
cului, cuprinzând cu privirile mi
nunatele locuri ale țării, frumu
sețile mestecănișului împletit cu 
pădurile de brad, aerul proaspăt 
de munte, și în depărtare satele, 
barajul, luminile Reșiței — toți 
studenții simt și gîndesc „Noi 
sîntem de aici"...

Sînt cîțiva studenți necăminiști 
dintre care unii, fiecare în felul 
lui, dau de lucru grupei. Dobre 
Victor lipsește adeseori de la 
cursuri, învață „în asalt", iar câ
teodată se și obrăznicește... Seara 
cînd în cabană s-a organizat o 
reuniune de care ne vom aminti

adeseori, Dobre a fost printre 
cei mai activi: a organizat nu 
puține jocuri plăcute, și-a de- 
monstrat priceperea de „mate
matician". Dar a doua zi dimi
neața nu și-a aranjat camera în 
care dormise și n-a respectat 
disciplina orei de plecare. Criti
cat de conducătorul excursiei, a- 
sistentul Obădeanu, a ripostat 
pe un ton deajuns de nepotrivit. 
Desigur numai lipsa unei educa
ții colectiviste, face ca Dobre 
să se afirme adeseori pe o pan* 
tă dăunătoare. Oare excursia 
nu i-a dat de gândit ?

...La îmtoracere, o ploaie de 
primăvară ne-a oprit la ieșirea 
din Reșița. Florida Smeu și-a 
invitat colegii în casa părintea* 
scă. Toți au ciocnit paharele 
pentru aniversarea Floricăi.

La capătul excursiei fiecare se 
simțea mai aproape de ceilalți, 
cu forțele împrospătate.

M. FLORIAN

Studenții Facultății de sîlvîcuK 
tură din Orașul Stalin au inițiat 
.Săptămîna muncii patriotice" la 
împăduriri. Rină acum, studenții 
acestei facultăți, alături de co
legii lor de la mecanică, au 
plantat 600.000 de puieți, reali- 
zind o economie în valoare de 
76.000 |ei. In fotografie : un grup 
de studenți la plantarea puie-* 

țr-lar.

Foto : V. ALEXANDRU

Coloane de tineri fluturînd 
drapelele ’ 
brigăzi 
tică din centrul 
împânzesc în fiecare duminică _. 
dimineața străzile Clujului, 
într-una din dimineți, am re
cunoscut pe studenții Univer
sității „Babeș—Bolyai", pe
studenții de la Institutul po
litehnic, pe cei de la Conser
vator, mergînd pe șantierul 
complexului sportiv, la Casa 
de cultură a' tineretului, în 
Grădina botanică, și nu știam 
pe care să-i urmez. Pînă la 
urmă am ajuns într-unul din 
camioanele care transportau 
pe studenții de la I.M.F. la 
pădurea „Făget". Ca la un 
semnal, cei 500 de brigadieri 
înarmați cu sape și casmale 
încep munca pentru oprirea 
viaturilor, pentru stăvilirea 
eroziunii apelor. Pini negrii 
cu o constituție delicată, plă- 
pînzi sînt așezați cu grijă în 
gropile pe care le taie în fe
lină. Muncesc cu rîvnă și en
tuziasm. Sînt printre ei frun
tași în activitatea profesiona
lă și culturală, sau căliți în 
munca patriotică pe șantiere: 
LIVIA BEJ AN, VALENTIN 
DUMA, MARIA VULCU, E- 
LEONORA WEISS, GHEOR
GHE STANESCU, CECILIA 
DAMIAN, BORIS CIBISES- 
CU și alții. Cot la cot cu ei, 
dascălii lor, medici, farma
ciști, asistenți sau conferen
țiari, lucrează în același ritm 
impetuos, primăvăratec. Tîr- 
ziu cînd soarele ridicat sus 
pe bolta azurie îi învăluia cu 
raze calde, au oprit lucrul.

celor 295 de 
de muncă patrio- 

universitar,

I. RUSU-SIRIANU 
student

La capătul unei disputate 
întreceri artistice

De curînd s-a Încheiat cea de a IV-a ediție a trecerii în revistă a formațiilor ar
tistice studențești - fara pe țară.

Publicăm mai jos părerile citorva membri ai juriu lui asupra desfășurării acestui 
concurs artistic studențesc, - trecerea in revistă a formațiilor artistice studențești - faza 
pe țoră.

Costache Antoniu
Artist al Poporului

— Urmăresc de cîțiva ani evoluția teatru
lui studențesc de amatori. Și în fiecare an, 
am bucuria — ca dascăl și actor — să con
stat progresele acestui teatru, drumul său 
ascendent spre măiestria artistică.

Mi se pare că lucrul cel mai de preț care 
trebuie remarcat la studenții-actori amatori 
este marea lor pasiune pentru teatru.

Mi-au plăcut spectacolele prezentate la 
concurs, și n-o spun din politețe ci pentru 
că studenții merită aceste aprecieri. „Zia
riștii" în deosebi a fost bine, foarte bine, 
jucată. Uneori a concurat cu „Ziariștii" de 
la Național. Și „Fata tatii cea frumoasă" de 
I. G. Destelnica, a fost un spectacol reușit, 
îngrijit.

In general, piesele au fost bine alese, oa 
tematică, mai tinerești, cu implicații educa
tive legate de tineret.

Eu, ca actor, știu că tinerii aceștia de pe 
scenă, care s-au întrecut cu emoție, pentru 
un spectacol cît mai bun, au muncit mult, 
foarte mult. Și le admir voința, ambiția. Dar 
nu pot să nu le fac o observație. De ce se 
avîntă atît de departe, la piese atît de grele. 
„Nila", de pildă, e un spectacol foarte bun 
pentru tineret, dar foarte greu de realizat 
pentru un teatru de amatori ; cere timp, 
decoruri, o mai temeinică stăpînire a 
îestriei artistice. Or, studenții învață, 
timp pentru multe repetiții, nu pot 
risipă de timp. Trebuie, de aceea 
aleagă piese mai ușoare, care să nu ceară 
de la ei să cheltuiască atîta energie, piese 
bune totuși. I-aș îndruma spre piese într-un 
act, dar mi se pare o fac de prisos, fiindcă 
dramaturgii noștri nu scriu piese într-un act 
pentru 9tudenți. De ce oare ?

Totuși, sînt și alte piese bune, mai ușor

mă- 
n-au 
face 
să-și

de pus în scenă, mai adecvate teatrului de 
amatori. Spre acestea să-și îndrepte atenția 
și teatrul studențesc.

Aș vrea sa aplaud la un viitor concurs, ca 
și acum, succesele colegilor noștri tineri 
actori amatori-studenți. Și nu numai la con
curs, ci și în sălile de spectacole ale insti- 
tutelor, în fabrici, la sate, să ducă și ei me
sajul artei în rîndul tinerilor și vîrstnicilor.

repertoriului brigăzii artistice de Ia IMF. 
Cluj, valoarea interpretativă a brigăzii ar
tistice de la Institutul de construcții din 
București.

Afirmam la tnceput. că. pe scena con
cursului am ascultat multe versuri origi
nale, am ascultat compoziții originale (chiar 
piese corale). Unele dintre acestea cred că 
ar trebui publicate într-o culegere. Cred 
că prin publicarea celor mai izbutite creații 
din programele echipelor studențești, ace
stea vor putea fi încurajate.

Vasile Negreanu 
directorul Casei de creație populară 

din București

— Față de concursurile anterioare, actua
lul concurs al echipelor artistice studențești 
a marcat un adevărat salt calitativ. In deo- 
sebi acest succes a fost obținut de brigăzile 
artistice studențești și echipele de dansuri.

Pe linia îmbunătățirii repertoriului, 
lucruri remarcabile s-au observat în progra
mele brigăzilor de agitație. In special bri
găzile Șl au îmbunătățit profilul tematic. 
Programele, în general, s-au caracterizat 
prin mult optimism și tinerețe. Pe lingă 
tratarea problemelor strict studențești, pro. 
gramul brigăzilor a tratat probleme de po
litică internă și externă. Este foarte bine 
că au fost eliminate din programe numerele 
criticiste, excesiv negativiste. Umorul pozi
tiv și elementul pozitiv al vieții și-au făcut 
loc in programele brigăzilor.

Am ascultat pe scena concursului versuri 
despre partid, despre munca pe care poporul 
nostru o depune pentru construirea socialis
mului, despre munca la. țară a viitorului in
telectual. Putem sa afirmăm că cele mai 
bune brigă'zf studențești, ca realizare artis
tică stau alături de cele mai bune brigăz: 
artistice de agitație din țară, deși tradiția 
concursurilor brigăzilor studențești dacă s» 
poate spune așa este mai „tinără".

Trebuie să subliniez ținuta artistică sce
nică a brigăzii artistice de la Iași, prospe
țimea, farmecul și bogăția de conținut a

Radu Șerban
compozitor

— A fost surprinzător de valoroasă com
ponența repertoriului formațiilor artistice 
studențești. In deosebi programul de mu
zică ușoară și muzica din repertoriul brigă
zilor artistice. Muzica a fost aleasă eu pri
cepere axîndu-se mai ales asupra bucăților 
autohtone sau pe repertorii specifice re
giunilor din care făceau parte echipele stu
dențești. Aproape in exclusivitate piesele 
prezentate au fost axate pe melodie, au fost 
evitate cu consecvență exagerările ritmice, 
și, față de anii trecuți, s-a remarcat renun
țarea totală la maniera de a improviza...

Dintre formațiile de muzică ușoară a fost 
remarcabilă, prin calitatea aranjamentelor 
și a execuției orchestra de la Cluj (dirijor 
Gabriel Mărgărint). Ansamblul s-a prezentat 
omogen, vădind, un studiu amănunțit al 
echilibrului sonor și o deosebită sensibili
tate în nuanțare.

Corurile au fost impresionante prin ma
sivitatea lor, ceea ce denotă marea popu
laritate a genului în rîndurile studenților. 
Pe scena concursului s-au prezentat forma
ții care cuprindeau 100 și chiar peste 100 de 
coriști bine instruiți și cu un repertoriu va
riat și bine ales. Corul Universității „C. I. 
Parhon" (dirijor Nicolae Ciobanu) și corul 
Institutului Medico-Farmaceutic au prezen
tat programe la un nivel interpretativ care 
frizează profesionismul. Corul universității 
„Al. I. Cuza" din lași a făcut dovada unei 
formații robuste cu unitate de stil inierpre- 

tativ și a dat dovadă de virtuo
zitate. Formația clujeană (co
rurile contopite) dirijate de 
Traian Felea, deși impresio
nau prin masivitate, a pre
zentat unele deficiențe în 
ceea ce privește raportul for
țelor dintre partida feminină și 
cea masculină, prima fiind mai 
puternică decît a doua. De ase
menea această formație a prezen
tat unele tendințe interpretative 
cu caracter formalist care ar fi 
de dorit să fie înlăturate cit mai 
curînd posibil.

Muncă patriotică
Priceperea și hărnicia studen

ților ieșeni nu sînt dezmințite 
nici acum pe șantierul Casei 
de cultură a tineretului și stu
denților.

Zi de zi, alături de tineri 
muncitori și elevi, brigăzile ute- 
miște ale studenților prestează 
zeci de ore de muncă patriotică 
pe acest șantier. Pînă în prima 
săptămână a lunii acesteia, ele 
efectuaseră 11.076 ore-lucru și 
supaseră 1519 m.c. de pământ.

X



Organizația de bază—temelia U.T.M. 
Sarcinile organizațiilor de bază ale U.T.M. 

Participarea utemiștilor la viața 
și activitatea organizației de bază

LECȚIA (partea i-a)

Uniunea Tineretului Muncitor 
este organizația revoluționară de 
masă cafe unește în rindurile 
sale masele largi ale tinerilor 
muncitori, țărani muncitori, e- 
levi, studenți și intelectuali din 
țara noastră. U.T.M. este re
zerva Partidului Muncitoresc 
Romîn, ajutorul său in educarea 
comunistă a tineretului și în în
treaga construcție economica și 
de stat. Uniunea Tineretului 
Muncitor este o organizație de 
luptă, o organizație revoluționa
ra care unește și mobilizează 
tineretul muncitor sub steagul 
fiartidului la construirea socia- 
ismului.

Fiecare tînăr care devine ute- 
mist se angajează să fie un 
luptător activ pentru traducerea 
în viață a politicii Partidului 
Muncitoresc Romîp, se declară 
gala să-și oonsacre toate efor
turile, toată viața sa cauzei 
construcției socialiste.

Pentru a-și îndeplini sarcinile 
încredințate de partid, Uniunea 
Tineretului Muncitor are nevoie 
de o organizare puternică, de o 
disciplina strictă a rîndurilor 
sale. Organizarea pe baza cen
tralismului democratic, discipli
na fermă dau posibilitatea unei 
activități planificate și perma
nente, a unei continue munci de 
educare comunistă și de mobili
zare a utemiștilor la Înfăptui•* 
rea politicii partidului, dau ga
ranția îndeplinirii saroiurlor pe 
care partidul le pune în fața 
U.T.M.

In structura organizatorică a 
U.T.M., în lupta pentru realiza
rea sarcinilor stabilite de par
tid, o deosebită importanță au 
organizațiile de bază U.T.M. — 
temelia Uniunii Tineretului 
Muncitor.

De ce organizațiile de bază 
constituie temelia irjundi U.T.M.?

Socialismul este opera conș
tientă a oamenilor muncii. Fie 
care uzină, fabrică, șantier, gos
podărie agricolă de stat, S.M.T., 
gospodărie colectivă, instituție, 
școală, facultate etc. iși aduce 
contribuția sa efectivă, pe baza 
planului de stat, la înălțarea e- 
dificiukii construcției socialiste. 
Ritmul construcției, îndeplinirea 
sarcinilor, planurilor de stat, 
stabilite în lumina programului 
construcției socialiste elaborat 
de partid, se realizează tocmai 
prin munca însuflețită ce se de
pune în fiecare unitate econo
mică, în fiecare instituție, insti
tut de învățămînt.

Organizațiile de bază U.T.M... 
se creează pe principiul teri
torial, al locului de muncă. 
Ele își desfășoară activitatea 
într-una din aceste unități eco
nomice, instituții etc. Așa cum 
se prevede în Statutul U.T.M., 
„organizațiile de bază U.T.M. 
se creează în întreprinderi, sta
țiuni de mașini și tractoare,
gospodării agricole de stat,
gospodării agricole colective,
unități militare, sate, insti
tuții. școli, institute de învâță-
mint superior etc. unde sînt cel 
puțin 3 membri ai Uniunii Ti
neretului Muncitor". Ele sînt 
prima formă de unire a utemi
știlor din unitatea respectivă în 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid. Edueîn- 
du-i pe tineri în spirit comunist, 
făcîndu-le cunoscută politica 
partidului nostru, sarcinile con
crete ale întreprinderii, gospodă
riei, școlii, instituției, crescînd 
cadre temeinic pregătite, mobil i- 
zîndu-i pe utemiști la îndeplini
rea planului unității respective, 
organizația de bază U. T. M. 
își aduce contribuția sa concre
tă la traducerea în fapt a di- 
rectivelor partidului în toate do- 
meniile construcției socialiste.

Organizația de bază 
— țcoală de educare 

comunistă 
a utemiștilor

Activitatea vie, practică în ca
drul unei organizații de bază 
are astfel o însemnătate deo
sebită : ea reprezintă o adevă
rată școală de educare comu
nistă a utemiștilor. Aici, în or
ganizația de bază, se face edu
carea politică și ideologică a 
utemrstuhii; în procesul muncii 
educative a organizației de bază 
U. T. M., în lupta avintatâ 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, în lupta pentru stăpâ
nirea tehnicii, pentru însușirea 
științei și culturii, în lupta pen
tru birui-rea greutăților se for
mează cadre de nădejde pentru 
construcția socialistă în țara 
noastră. In focul activității or
ganizației de bază se făuresc 
trăsăturile înaintate ale omului 
socialist, conștiința socialistă a 
utemiștilor.

Activitatea practică într-una 
din organizațiile de bază repre
zintă chezășia educării comu
niste a utemistului. Organiza
ția de bază U.T.M. iși îndepli
nește cu succes sarcina sa edu
cativă și de mobilizare a tine
retului atunci cînd reușește să 
antreneze pe toți membrii săi 
într-o activitate concretă, cind 
izbutește să încredințeze o sar
cină de îndeplinit fiecăruia din 
membrii săi. Statutul U.T.M. 
stabilește ca o condiție obliga
torie a calității de utemist par
ticiparea la activitatea uneia 
din organizațiile de bază U.T.M. 
Pentru a fi utemist nu e su- 
ficient să te declari în vorbă 
de acord cu principiile Statutu- 
luj U.T^t, ci să militezi activ 

pentru traducerea lor în viață. A 
fi membru al U.T.M. înseamnă, 
deci, a te încadra precis în 
munca unei organizații", de bază, 
a tft supune -hotărârilor organe
lor superioare, a participa în 
mod permanent și disciplinat la 
munca organizației de bază, a 
îndeplini efectiv o sarcină stabi
lită de organizație.

Muncind cu fiecare utemist în 
parte. încredințând sarcini con
crete fiecăruia, organizând con
trolul îndeplinirii sarcinilor, edu- 
cînd utemiștii în spiritul luptei 
pentru traducerea în viață a 
hotărârilor, a directivelor, în spi
ritul atitudinii intransigente față 
de lipsuri, organizația de bază 
își îndeplinește sarcina educării 
comuniste a fiecăruia dintre 
membrii săi.

Plenarele G.G. al U.T.M. au 
subliniat adesea necesitatea ca 
toți utemiștii să fie antrenați în 
activitatea organizației de bază, 
să prijneiscâ sarcini concrete, 
să dovedească un înaltsimț de 
răspundere pentru sarcinile în
credințate. Faptul că unele orga
nizații de bază nu încredințează 
sarcini concrete tuturor utemiști- 
lor. că nu analizează periodic in 
adunările generale. teiul in care 
sînt duse ia îndeplinire sarci
nile trasate, face ca unii ute- 
miști să ramină pasivi, să nu ia 
parte efectiv la viața de organi
zație. Este necesar ca toate er-

în ajutorul celor ce învață 
în cercurile pentru studierea

Statutului

ganizaiHie de bază U.TM să 
organizeze asuel munca tacit 
să-i cuprindă in activitatea lor 
pe t°U utemițtu.

Organizațiilor de bază U.T3L 
le revine un roi deosebit de 
important în realizarea le
găturii Uniunii Tineretului Mun
citor cu tineretul neorgan:zat, 
tadepiinind astfel șareta* dată 
de partid, de a mobiliza toți ti
nerii la construirea socialismu
lui.

Uniunea Tineretului Muncitor 
du cuprinde in rindurile sale în
treg tineretul. Mai sînt incă ti
neri de virată utemistă care nu 
sînt încadrați în rindurile orga, 
nizației noastre. Sarcina pe care 
partidul a încredințat-o U.T.M. 
constă în a educa în spirit co
munist întregul tineret, in a mo
biliza întregul tineret la lupta 
pentru construirea socialismului. 
Tinerii care se află ta afara rin- 
durilor organizației, trăiesc într o 
uzină, într-o școală, într-un sat 
etc., muncesc împreună cu ute- 
mîștii, participă împreună la o 
seamă de activități educative. 
Desfășurindu-și munca sa, orga
nizația de bază U.T.M. trebuie 
să țină seama de necesitatea in
fluențării acestor tineri, a edu
cării lor, a atragerii lor în jurul 
organizației, a mobilizării lor la 
lupta întregului popor. Organiza
ția de bază U.T.M. trebuie să-i 
antreneze pe tinerii neorgauizațî 
în multe din acțiunile sale, să-i 
ajute în formarea conștiinței lor 
socialiste, ta formarea lor ca 
luptători activi pentru construc
ția socialistă. Munca educativă 
desfășurată in rindurile tinerilor 
neorganizați trebuie să țină sea
ma și de faptul că organizația 
de baftă U.T.M. iși oompletea- 
ză, iși întărește rindurile cu cei 
mai buni dintre acești tineri.

Primirea de noi membri re
prezintă una din atribuțiile cele 
mai importante ale organizațiilor 
de bază U.T.M. Numai or
ganizațiile de bază au dreptul 
de a primi noi membri în U.T.M. 
întărirea rîndurilor organizație:, 
cu cei mai buni tineri, devotați 
politicii partidului nostru, capa
bili, hotărlți să-și închine toată 
viața cauzei construcției socia
liste depinde de răspunderea cu 
care organizațiile de bază se
ocupă de pregătirea, primirea și 
educarea noilor membri. D* a- 
ceea, organizațiile de bază au 
datoria să acorde toată atenția 
îndeplinirii cu grijă, cu răspun
dere politică a acestei sarcini.

Greșterea rîndurilor organiza
ției nu trebuie înțeleasă ca o 
simplă creștere numerică. Ea 
trebuie să aibă loc pe bafta unei 
temeinice munci pregătitoare, 
cu fiecare tînar care vrea să 
devină utemist. In Statutul 
U.T.M. această sarcina este for
mulată ou multă claritate^ or
ganizațiile de bază U.T.M. 
„desfășoară munca politica In 
masa tineretului ș; se ocupă în 
permanență de creșterea rîndu
rilor U.T.M.”. Plenara a IV-a a 
C.C. al U.T.M. a cerut organi
zațiilor de bază U.T.M. ca
fiecare tinăr care intră în rin
durile organizației noastre să
fie ajutat cu perseverența, in
mod sistematic, pregătindu-1 să 
devină un utemist ferm, comba
tiv, devotat, gata să răspundă la 
orice chemare a partidului, gu
vernului, a organizației noastre.

Pentru pregătirea și educarea 
temeinică a tinerilor care ur
mează să fie primiți în U.T.M. 
organizațiile de bază dispun de 
multe posibilități și au dobindit 
o bogată experiență. S-a dove
dit a fi deosebit de eficace atra
gerea tinerilor la cercurile de 
studiere a Statutului U.T.M., la 
activitatea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului, la ac
țiunile de folos obștesc ale 

brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, la acțiunile cultural- 
educative, la concursul „Iubiți 
cartea", la cercurile „Iubiți mu
zica", „Prietenii filmului", „Prie
tenii teatrului", la acțiunile de 
cultură fizică și sport etc. Edu
carea politică și ideologică, an
trenarea în acțiunile organiza
ției, verificarea prin încredința
rea unei sarcini constituie cea 
mai bună pregătire pentru un 
viitor membru al U.T.M.

Activitatea vastă și multilate
rală de educare comunistă și de 
mobilizare a tineretului poate fi 
dusă cu succes de organizația 
de bază U.T.M. numai pe ba
za unei conduceri temeinice, a 
repartizării de sarcini precise 
utemiștilor, a urmăririi, a con
trolului asupra modului cum se 
îndeplinesc sarcinile, a tadriMD fe
rii și ajutorării efective a fie
cărui umbusL se reașea
ză în organizația de bază con
ducerea și desfășurarea munci, 
tndepiimrea sarcinilor trasate, 
antrenarea fiecărui utemist ?

Rolul adunării 
generala

Og*nul superior de conducere 
ai org*nix*ției de baza, potrivii 
pnndpndw centraiianuiui de*

U. T. M.

mocratic, este *dun*rea genera
lă a menrtxiioc săi care se con
voacă cei puțin odata pe lună. 
Adunarea generală analizează 
cu regularitate modul în care 
decurge educarea politici și i- 
deologicâ a utemiștilor, modul in 
care utemiștii și tinerii studia
ză, iși însușesc și Îndeplinesc 
hotăririle partidului și guvernu
lui. modul in care fiecare ute
mist iși îndeplinește sarcinile 
primite. Adunarea generală pri
mește noi membri ta U.T3L, 
hotărăște — in raport cu gravi
tatea tapteior — sancționarea 
sau excluderea acelor membri care 
au săvîrșit incâicări ale preve
derilor Statutului U.T.M. După 
fiecare dezbatere, călăuzindu-se 
după hotăririle partidului, după 
indicațiile G.6. al U.T.M. adu
narea ia hotărîri în problemele 
discutate, stabilește măsuri po
litico-educative și organizatorice 
pentru îmbunătățirea muncii.

Adunarea generală reprezintă 
una din formele principale prin 
care activitate* ta cadrul orga
nizației de bază U.TJH. iși în
deplinește rolul de școală de e- 
ducație comunistă. In cadrul 
adunării generale, fiecare ute
mist are nu numai dreptul, dar 
și datori* de a-și spune cuvtatul, 
de a face propuneri, de a critica 
greșelile și neajunsurile muncii 
organizației. Acest lucru are o 
deosebită însemnătate. In pri
mul find, aceasta înseamnă a- 
tragerea la discuție a fiecărui 
utemist, trezirea interesului tine
rilor pentru problemele muncii 
organizației, stimularea inițiab- 
vei personale a tinerilor, a do
rinței lor de a contribui cu su- 
Î;estii, cu păreri: înseamnă fo- 
osirea. Pe această cale, a boga

tei experiențe colective ta 
conducerea muncii organizației 
de bază U.T.M. Adunarea ge
nerală antrenerfză astfel utemiș
tii la rezolvarea problemelor 
muncii, la conducerea efectivă, 
la îmbunătățirea permanentă a 
activității organizației de bază.

Exercitare* cu succes a rolu
lui adunărilor generale depinde 
de faptul dacă ele dezbat cele 
mai Importante probleme din 
viața Ș* munca organizației de 
bază, dacă materialele care se 
pun în discuție stat pregătite te
meinic. Punere* in discuția adu
nării generale a principalelor 
probleme ale muncii politico- 
educative. a sarcinilor ce revin 
utemiștilor în lupta pentru creș
terea productivității muncii, rea
lizarea de economii și reducerea 
prețului de cost, pentru obține
rea unui înalt nivel la învățătu
ră, legarea învățăturii de practi
ca muncii ta uzine și pe ogoare, 
asigură un conținut bogat discu
țiilor. Pregătirea din vreme a 
referatelor sau a altor materiale 
supuse discuției adunărilor ge
nerale, consultarea comuniștilor, 
a specialiștilor în problemele 
respective sînt condiții esențiale 
pentru ca adunările generale 
să-și indeplinească rolul lor im
portant în atragerea tuturor u- 
temiștilor la activitatea organi
zației, in educarea comunistă a 
tineretului.

G.C. al U.T.M. a atras atenția 
asupra rolului însemna* pe care-1 
au adunările generale, asupra 
necesității de a asigura un con
ținut bogat dezbaterilor, de a or
ganiza adunări generale în care 
să se discut* problem* de bază, 

importante pentru viat* și activi
tatea utemiștilor. De aceea, or
ganizațiile de băză U.T.M. tre
buie să se ocupe cu toată aten
ția de organizarea și pregătirea 
adunărilor generale.

Sarcinile comitetului 
in conducerea 

organizației de baza
In perioad* dintre două adu

nări generale, activitatea orga
nizației de bază U.T.M. este 
condusă de «an tetul sau biroul 
organizației. Ic desfășurarea ac
tivității. in indeptkhrei sarcini
lor organizației de bază, activi
tatea comitetukri are un rol foar
te important Gomitet J *st* or
ganul executiv ai orga-rzației de 
hază. Alcătuit din utertașfli ce< 
mai capabili, cu cea mai mare 
autoritate, ei conduce munca zil
nică a organizației de bază 
U.T.M. Gooctetv! :* măsuri 
pentru tadepiintre* hotărîrilor 
stabilite ta adunarea generală, 
renart zeXză sarcini fiecărui u- 
tem-.st. controieazl îndeplinirea 
hotâriritor. controlează, îndru
ma și ajută pe fiecare ute
mist în tarte. El prezintă pe
riodic dări de sea~» ta fața *• 
dunării generale în legătură cu \ 
îndeplinirea hotărîrilor.

O sarcină importantă a comi
tetului este pregătire* adunărilor 
generale. In pregătire* ondinei 
de ri, a problemelor ce se dis
cută, comitetul sau biroul se 
consultă ca biroul organizației de 
partid și cu utemiștii. Potrivit 
cu numărul lor. membrii corni- j 
tetalui răspund de munca unor ; 
resoarte. Pentru a-și îndeplini 
cu succes sarcinile, membrii co
mitetului atrag ia jurul resoar- 
teior respective uc număr de u- 
teoriști care ajuta la studierea 
diverselor probleme. 1* organi
zarea diverselor acțiuni.

Dintre membrii săi. comitetul 
sau biroul iși alege un secretar. 
Secretarul organizației de bază 
U.T.M. coordooeazâ, confrolează 
șj îndrumă activitate* comitetu
lui s*u biroului, luptă cu perse
verență pentru îndeplinirea în
tocmai * hotărîrilor adunării ge
nerale. Pentru a-și desfășura cu 
succes munca, secretarul organi. 
zației de bafta se consultă per
manent cu membrii comitetului 
sau biroului, cu utemiștii.

In toate acțiunile pe care le 
întreprinde organizația de bază 
U.T.M, la Întocmirea planurilor 
de muncă, la stabilirea unor mă
suri importante, a unor inițiati
ve, secretarul organizației de 
bază U.T.M. trebuie să informe
ze biroul organizației de partid 
și în primul rînd pe secretarul 
organizației de bază de partid. 
Organizațiile de bază ale parti
dului conduc Întreaga muncă 
politko-educativă și de mobili- | 
zare a oamenilor muncii din in- i 
treprioderi. S-M.T, G.A.S., ! 
G.A.G. școli pentru indepiinlre* 
sarcinilor de producție, învăță
tură ele. Ele stabilesc obiective
le acestei munci, sarcinile ce re- I 
vin organizațiilor de masă intre 
care și organizației de bază 
U.T.M. Gomitetete s*u birourile 
organizațiilor de bază aie 
U.T.M. își orientează planurile 
potrivit indicațiilor stabilite de 
organizațiile de bază ale parti
dului.

Statutul U.T.M. prevede că 
„ta cadrul organizațiilor de ba
ză din întreprinderile, instituțiile 
școlile in care sint peste 100 de 
membri ai U.T.M. și al acelora 
din stațiunii* de mașini și trac
toare și gospodăriile agricole de 
stat unde sînt peste 50 d* mem
bri ai U.T.M., pot fi organizate 
(în fiecare caz în parte, cu a- 
probarea comitetului raional sau 
orășenesc al U.T.M.) organizații 
pe secție, facultăți, ani, clase 
etc. cărora li se acordă drepturi 
de organizație de bază U.T.M. 
In cadrul organizațiilor de baftă 
U.T.M. șt al organizațiilor 
d* secții, facultăți, etc. pot fi 
create grupe U.T.M. pe bri
găzi, agregate, schimburi, etc.“ 
Crearea organizațiilor pe secții, 
facultăți, ani clase etc. precum 
și crearea grupelor U.T.M. pe 
brigăzi, agregate, schimburi are 
rolul de a înlesni cunoașterea 
temeinică * tinerilor, antrenarea 
fiecărui utemist în parte in 
munca organizației. Grupele 
U.T.M. rezolvă operativ proble
me ale muncii educative, ale 
mobilizării utemiștilor ța reali
zarea sarcinilor de producție. 
Educarea utemiștilor din grupe 
în spiritul luptei hotărite pentru 
Îndeplinirea sarcinilor, pentro în
lăturarea lipsurilor face ca ro
lul lor în îndeplinirea sarcinilor 
organizației de bază U.T.M. 
să crească continuu.

Fiind veriga din structura or. 
ganizatorică U.T.M. in care 
se realizează in fapt sarcinile 
muncii educative, ale mobilizării 
tineretului la construcția socia
lismului, în care hotăririle și di
rectivei* devin realitate vie, or
ganizațiile de bază reprezintă 
temelia U.T.M. Continua întări
re a organizațiilor de bază, ri
dicare* pe o treaptă superioară 
a activității lor în vederea rea
lizării sarcinilor stabilite de 
partid constituie una din proble
mele esențiale ale continuei im- 
bunătățiri a Întregii munci a 
U.T.M.

(va urma)

Lq cercus de broderie ți cusături de lo Cosa pionierilor din Croi ova, pionierii execută diferite 
lucrări.

Foto i AGERPRES

în cinstea Congresului partidului

Să muncim mai 
să invățăm mai

(Urmare dtn paț. I-a) 

a cheltuielilor de circulație, pen
tru îmbunătățirea continuă a ca* 
litiții produselor, reducerea con
sumurilor specifice la materii 
prime și materiale, creșterea in
dicelui de utilizare a agregate
lor, mașinilor și utilajelor, folo
sirea economicoasă a capacității 
de producție, darea in folosință 
înainte de termen a obiectivelor 
industriale in construcție-

In întreaga țară, in fabrici, u- 
zine. pe ogoare, oamenii muncii 
au trecut cu avint Ia îndeplini
rea angajamentelor luate în cin
stea Congresului partidului. Fie
care zi din entuziasta întrecere 
aduce noi și noi succese in mun
că, in înfăptuirea politicii parti
dului. succese închinate marelui 
eveniment ce se apropie — Con
gresul al Ill-lea al P.M.R.

Cite 250—300 tone blumuri 
zilnic peste plan realizate în ul
timele zile de laminoriștii hune- 
doreni, peste 6600 dm. p. piele 
economisite in numai 5 zile de 
muncitorii fabricii de încălțămin
te „Libertatea" din Arad, ter
minarea înainte de data fixată 
a unei serii de lucrări pe șan
tierele a numeroase obiective in
dustriale, terminarea insămînță- 
rilor de primăvară in numeroase 
unități agricole socialiste din di
ferite regiuni ale țării — toate 
aceste fapte vorbesc despre uria
șul avint în muncă cu care oa
menii muncii — luptînd pentru 
îndeplinirea angajamentelor lua
te — întîmpină Congresul par
tidului iubit.

Muncind cu hărnicie și pri
cepere, afirmîndu-și larg iniția
tiva lor creatoare tinerii, ală
turi de toți oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, întîmpină cel de-al lll lea 
Congres al P.M R cu noi și în
semnate realizări in lupta pen
tru înflorirea economică a țării, 
pentru socialism. In fabrici, u- 
zine. pe ogoare, tinerii participă 
entuziast la întrecerea in cin
stea Congresului aducindu-și 
contribuția ia descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne, la 
realizarea de economii cît mai 
însemnate peste plan, la obține
rea unor produse la un preț de 
cost cit mai scăzut și de o ca
litate superioară ■

MobiHzați de organizațiile 
U.T.M, tinerii din numeroase 
întreprinderi ca de pildă, tine
rii siderurgiști dki Reșița și 
Hunedoara, tineri mineri de la 
Lupeni, tinerii de la Uzinele 
„Ernst Thălman" din Orașul 
Stalrn, Uzinele „Republica" 
Fabrica „Flacăra Roșie® din

PREMIERĂ 

la 
cinematograful 

L UM1NA

PENTRU VIATA LUI
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cu 
FRANTISEK FETERKA 
JARMILA KURANDOVA 
BLAZENA HCÎL1SOVA 
E. JAROSLAV 
JANA DRBOHLAVOVA 
Scenariul: Otto Zelenka

Vladislav Delong 
Regia : Vladimir Sis 
Imaginea : Josef Vanis 
Muzica : Miloș Vacele

Capitală au analizat posibi
litățile pentru o mei hună 
organizare a muncii lor ast
fel incit să poată contribui 
cît mai din plin la realizarea și 
depășirea angajamentețor luate 
de întregul colectiv al între
prinderii in cinstea Congresului 
partidului. Ei și-au luat anga
jamente concrete menite să 
aducă un aport însemna-t la 
realizarea obiectivelor între
cerii.

Tineretul muncitor de la sate 
iși intensifică munca pentru 
consolidarea unităților socia
liste din agricultură, punind cu 
energie umărul la îndeplinirea 
sarcinilor campaniei de primă
vară, la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, luptînd pentru crește
rea producției agricole. Ei par
ticipă cu însuflețire la acțiu
nile de ameliorare și redare de 
noi terenuri agriculturii, la 
construcții de saivane și graj
duri în G.A.G. și G.A.S., la ac
țiunile de înfrumusețare a sate- 
ior patriei.

Dorința fierbinte a tineretului 
de a întîmpină Congresul par
tidului iubit cu rezultate deo
sebite în muncă, și-a găsit o- 
glindirea și în chemarea la 
întrecere adresată tuturor bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică din țară de către bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din Orașul Stalin și 
raionul Godlea. Răspunzînd a- 
cestei chemări brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din toate 
colțurile țării s-au angajat ca 
prin munca lor la diferite 
obiective economice și social- 
culturale să aducă statului în 
acest an mari economii. în 
primul trimestru al acestui an 
tinerii cuprinși in brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
au efectuat peste 14 milioane 
ore muncă patriotică. în aceiași 
perioadă tinerii din brigăzile 
utemiste de la sate, muncind la 
redarea de noi terenuri agricul
turii și irigări au săpat un 
volum de 440.0000 metri cubi 
de pănrint. In aceste zile, bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică obțin noi realizări în
semnate in întimpinarea Con
gresului partidului. In regiu
nea Galați — de pildă — ti
nerii au efectuat numai în pe
rioada 1—25 aprilie 760.000 ore 
de muncă patriotică. în ultima 
săptămiră, tinerii din regiunea 
Timișoara, pe lingă alte lucrări 
importante, au reparat 50 km. 
drumuri și șosele și au colec
tat peste 1.000 tone fier vechi.

Să muncim mai bine, să învă
țăm mai bine! — lată dorința 
fierbinte a tineretului nostru 
hotărît să întâmpine Congresul 
partidului cu realizări deose
bite.

întâmpinind prin muncă en
tuziastă cel de-al llî-lea Con
gres al partidului, tineretul no- 

PREMIERĂ la cinematograful PATRIA 
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bine, 
bine!
stru își manifestă totodată dra
gostea hii fierbinte pentru partid 
prin studiu perseverent — fie la 
cursurile de zi, fie ia cele se
rale și fără frecvență — precum 
și printr o intensificare a acti
vității sale cultural-artistice și 
sportive, prin ardoarea cu care 
se străduiește să cunoască cît 
mai profund, mai bine istoria 
eroică a gloriosului partid al 
clasei noastre muncitoare. în 
aceste zile tinerii se pregătesc 
să participe la concursul ciritu- 
ral-sporti-v al tineretului organi
zat de G.C. al U.T.M. și U.G.F.S. 
cu sprijinul G.C.S., al M.Î.C. și 
al altor departamente în întîm- 
pinarea Congresului partidului. 
Tineretul se va întrece de ase
menea în cadrul concursului cu 
tema „Drumul glorios de luptă 
al partidului pentru fericirea și 
bunăstarea poporului®. Tinerii 
noștri poeți, prozatori, artiști 
plastici pregătesc lucrări închi
nate partidului drag.

Organizațiile U.T.M. au dato
ria să stimuleze avîntul în mun
că și în activitatea cultural- 
sportivă prin care tineretul în
tîmpină cel de al III-lea Con- 
greș al partidului. Fiecare or
ganizație U.T.M. trebuie să con
sidere drept o îndatorire de 
onoare mobilizarea tinerilor la 
noi și noi acțiuni valoroase în 
muncă, învățătură, activitate ar
tistică, sportivă. Organizațiile 
U.T.M. din uzine, fabrici, din 
sectorul socialist al agricul
turii trebuie să-i ajute pe tineri 
astfel ea aceștia să obțină re- 
zultate cît mai bune în întrece
rea socialistă, să-și îndepli
nească și să-și depășească an
gajamentele luate. Învățând de 
la comuniști, utemiștii trebuie 
să fie un exemplu mobilizator 
pentru toți tinerii în întrecerea 
socialistă, în întimpinarea cu 
realizări deosebite, mari, a Con
gresului partidului.

împreună cu întregul popor 
muncitor tineretul nostru închi
nă partidului, Congresului par
tidului cele mai frumoase rea
lizări ale muncii sale.

Partid iubit! Tu ne-ai dat 
nouă tinerilor tot ce face tine
rețea mai frumoasă, mai lumi
noasă, mai plină de a viaturi. 
Tu ne-ai deschis căi largi spre 
dezvoltarea aptitudinilor noa
stre creatoare. Tu ne-ai condus 
și ne conduci, laolaltă cu între
gul nostru popor pe drumul 
făuririi unei vieți mereu mai 
îmbelșugate. Nu există fericire 
mai mare pentru noi decît să 
răspundem chemărilor tale, să 
îndeplinim întocmai sarcinile pe 
care ni le încredințezi. Toată 
energia, tot elanul tinereții noa
stre le închinăm luptei pentru 
înfăptuirea politicii tale Înțelep
te, pentru făurirea minunatului 
țel: făurirea socialismului în 
patria noastră scumpă!

Viața culturală 
într-un sat 

de la Dunăre
(Urmare din pag. Iwț)

★
mai bine, la Dă^ 
în fiecare seară, 
Și sala e tot-

cultural nu activează nici o fora 
mație de fluierași.

In anii din urmă s-a mai îtthi 
pâmîntenit la Dâbuleni un obi
cei : acela ca orchestra și corul 
să meargă cel puțin de două ori 
pe luna să dea spectacole în 
satele vecine. De altfel orchestra 
și corul de aici au cîntat la 
inaugurarea tuturor gospodării
lor colective din raionul Gura 
Jiului. Și-a mai intrat în tradi
ția oamenilor de-aici să aibă 
radio la casa nouă, precum și 
să ceară, tot la o saptăminâ, 
un film nou.

De un an și 
buleni are loc, 
un spectacol, 
deauna plină.

La căminul cultural, pe lingă 
cor și echipa de teatru, mai ac
tivează trei formații de dansa* 
tori - una de bătrini, una de 
tineri și una de copii - brigada 
artistică de agitație și orchestra 
compusă din 22 instrumentiști. 
Cei mai mu>lți artiști amatori 
de-aici sînt utemiști și lor li se 
datorează, în bună măsură, suc
cesele obținute în activitatea 
cultu ra l-a rti sticâ.

Cei care au dus faima Dabu- 
lenilor dincolo de hotarele re
giunii și-au ajuns chiar să fie 
imprimați la posturile de radio 
din București și Craiova sînt co
riștii. Deși există din anul 1936, 
corul a ieșit dincolo de mar
ginea satului abia în 1948.

înainte vreme, spune Ion Văi 
rugă, cel mai virstnic dintre cîn- 
tareți, n-aveam de ce să ne 
mișcăm de-aici. Câ nimănui 
rxj-i păsa de oe facem noi. A- 
cum e altceva...

Acum oamenii au nevoie de 
eintece. Pricep acest lucru și ti
nerele Eugenia și Cătălina Terci 
care abia în primăvara ce-a 
trecut s-au prins în horă. Cei 
70 de coriști au muncit cu dra
goste cq să-și alcătuiască un 
repertoriu bogat, cu multe piese 
locale, și truda le-a fost răsplă
tită. In 1951 au câștigat o men
țiune la concursul artiștilor ama
tori din întreaga țară, în 1954, 
premiul II, iar în 1956, premiul 
III.

Anul acesta s-a clasat pentru 
faza pe regiune a concursului 
bienal I. L. Caragiale și echipa 
de teatru, cu piesa „Oaspetele 
din faptul serii" de Horia Lovi- 
nescu. Sufletul acestei echipe 
este comunistul Marin Copcă, 
iar răsfățata publicului este Ele
na Cristuinea, o fetiță de 13 
ani, care vrea să se facă ar
tistă la oraș, ca dada Fâca Bu- 
lugeanu-Grama.

Utemistă Fica Bulugeanu- 
Grama a fost solista corului din 
Dâbuleni. Remarcată ta con
cursul pe țară (a primit o men
țiune) a fost angajata la an
samblul artistic „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova. Intîmplarea 
aceasta ne-au povestit-o cu le
gitima mîndrie mu Iți oameni. Și 
nici unul n-a uitat să ne spună 
că Fica Bulugeanu-Grama a 
fost să cînte și în Bulgaria.

Intr-o seara din luna trecută, 
colectiviștii din Dâbuleni au pe
trecut cîteva ceasuri de neuitat. 
Formația artistică a uzinelor 
„Electroputere" a venit și a pre
zentat un spectacol pe scena 
căminului cultural de-aici. La 
sfirșit, muncitori și colectiviști au 
ciocnit cîte un pahar de vin și 
s-au prins la joc. Petrecerea a 
ținut pînă tîrziu în noapte. La 
despărțire utemiștii din sat s-au 
legat să le întoarcă vizita noilor 
prieteni, urîndu-le sâ le fie mun
ca mai cu spor șl cîntecele tot 
mai frumoase.

De atunci corul, oinchestra și 
dansatorii repetă și pun la 
punct noi programe artistice iar 
la căminul culta nai, au loc nu
meroase spectacole.

Călătoria aceasta la Dâbuleni 
ne-a relevat faptul că utemiștii 
de-aici muncesc cu dragoste 
pentru culturalizarea satului, se 
străduiesc să-și facă datoria. 
Lipsurile arătate nu sînt de na
tură să le umbrească succesele 
și avem convingerea câ vor fi 
repede remediate.



Vizita 
lui N. S. Hrușciov 
în orașul Sumgait
SUMGAIT 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, prim-secre- 
tar al CC. al P C U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a pără
sit la 27 aprilie orașul Baku, a 
vizitat orașul Sumgait, un tinăr 
centru industrial din Azer
baidjan.

Șeful guvernului sovietic a 
vizitat Uzina, de cauciuc sinte-, 
tic din Sumgait. In ajunul ani
versării a 40 de ani de la in
staurarea puterii sovietice în 
Azerbaidjan și de la înființarea 
Partidului Comunist d n Azer
baidjan, în această întreprindere 
s-a obținut penbu prima dată în 
U.R.S-S cauciuc direct din gaz 
butan trecînd peste stadiul 
transformării acestuia în alcool. 
N. S. Hrușciov a apreciat mult 
această realizare a chimîștilor 
azerbaidjeni.

Oamenii muncii din Sumgait 
au salutat cu căldură pe N. S. 
Hrușciov.

------•------

Vizita Iul Ciu En-lai 
in Nepal

KATMANDU 27 (Agerpre,).—
La 26 aprilie Ciu En-lai, pre

mierul Consiliului de Stat al Re-; 
publicii Populare Chineze, a fă
cut o vizită prințului Himalaie 
Bir Bikram Șah Deva, șeful con
siliului de regență.

în aceeași zi Ciu En-lai înso
țit de B. P. Koirala, primul mi
nistru al Nepalului, a vizitat Pa
latul regal și a semnat în cartea 
oaspeților de onoare.

în seara zilei de 26 aprilie 
B. P. Koirala, primul ministru 
al Nepalului, a oferit o recepție 
în cinstea lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

Ciu En-lai și B. P. Koirala au 
rostit cuvîntări în care și-au 
exprimat speranța că întrevederi
le dintre ei vor contribui la în
tărirea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei chino-nepaleze.

Apelul adresat 
de Manolis Glezos 

Uniunii 
interparlamentare
ATENA — Ziarul ..Ăvgt:« a 

publicat apelul adresat de Ma- I 
noi is Glezos reprezentanților I 
parlamentelor tir.lor part'c.pa - 
te la sesiunea de primă var ă de I 
la Atena a Uniunii interperla- I 
menta re în care cere să se apere 
democrația, libertatea și 'Uâ'.ițja 
din Grecia.

Noi ecouri la cuvintarea 
Iui N. S. Hrușciov la Baku

Italia
ROMA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Presa italiană 
publică la loc de frunte expu
nerea cuvintării rostite de N.S. 
Hrușciov la Baku.

Ziarul „Unita" subliniază că 
aceustă cuvintare reprezintă „o 
chemare energică adresată pu
terilor occidentale de a nu re
nunța la spiritul de la Camp 
David". Poziția expusă de N. S- 
Hrușciov, arată in continuare 
ziarul, „este o poziție deja cu
noscută, dar faptul că eu a fost 
confirmată fără putință de echi-, 
voc cu puțin înaintea întîlnirii 
la nivel înalt și. in comparație 
cu darea înapoi a lui Herler și 
Dillon, dovedește că în ajunul 
apropiatelor convorbiri U.R.S.S. 
dă dovadă de fermitate și că nu 
intenționează să accepte ca. pro
cesul început la Camp David să 
fie întors înapoi pe furiș".

Grecia
ATENA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Presa ateniană

acordă o mare atenție cuvintă- 
rii rostite de N. S. Hrușciov la 
Baku. Cuvintarea lui N. S. Hruș
ciov, scrie ziarul-„Avgln“, sa 
bucurat de un ecou favorabil in 
Occident. „Cu toate încercările 
cercurilor războiului rece, cuvin
tarea primului ministru sovietic 
a fost apreciată în Occident ca 
o noua dovadă a eforturilor de
puse de Uniunea Sovietică pen
tru a obține înțelegerea cu Oc
cidentul, ceea ce va ușura lu
crările conferinței la nivel înalt**.

Ziarul scoate în evidență do
rința clar, exprimată de N 8. 
Hrușciov de a face tot ce i va 
fi în putință pentru rezolvarea 
problemelor internaționale liti
gioase.

„Hrușciov va depune eforturi 
pentru succesul conferinței la 
nivel înalt**, subliniază intr-un 
titlu ziarul „Eleftheria”. Ziarul 
relevă că N. S. Hrușciov a fă
cut aprecieri optimiste în legă
tură cu situația internațională și 
cu posibilitatea încheierii unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare.

O infringers a puterilor 
la conferința dreptului

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Corespondență specială. In ulti
mele zile s-au .întețit încercările 
marilor puteri maritime apusene 
de a obține prin tot felul de 
presiuni, majoritatea de două 
treimi pentru propunerea lor cu 
privire .1» lărgirea de 6 mile a 
mării teritoriale, cu menținerea 
unor așa-zise drepturi istorice 
ale acestor mari puteri de a 
pescui dincolo de aceste 6 mile, 
în apropierea coastelor altor 
state.

Gombătind propunerea marilor 
puteri apusene, pro( univ. E. 
Glaser, jef adjunct al delegației 
romine, ia conferința cu privire 
la dreptul mării, a arătat că 
dreptul de a dispune liber de 
bogățiile naturale face parte din 
dreptul popoarelor la autode
terminare. „Acest drept, a spus

apusene 
mării

E. Glaser, este imprescriptibil ți 
inalienabil. împotriva lui nu . se 
pot invoca „drepturi istorice" 
sau „drepturi cițtigate". De ase
menea reprezentantul R. P. Ro
mine a arătat că limitarea marii 
teritoriale la numai 6 m’ e este 
inadmisibila, deoarece nu fine 
seama de interesele reale ale po. 
poarelor țj de practica statelor.

Fiind pusă la vot, propunerea 
marilor puteri maritime apusene 
a fost respinsă.

Cu aceasta conferința O.N.U. 
cu privire la dreptul mării a 
luat sfîrșit cu o infrîngere a 
marilor puteri apusene, deoarece 
— aja cum au susținut delegații 
țărilor socialiste și multe alte 
delegații — statele iși păstrează 
dreptul de a-și stabili lărgimea 
mării lor teritoriale pînă la 12 
mile.

Lucrările Comitetului 
celor zece state 

pentru dezarmare
GENEVA 27 (Agerpres).—La 

26 aprilie a avut loc sub preșe
dinția reprezentantului U.R.S.S., 
V. A. Zorin, ședința ordinară a 
Comitetului celor zece state pen
tru dezarmare.

Reprezentantul Cehoslovaciei. 
Nosek, a subliniat că puterile 
occidentale refuză să discute mă
surile de dezarmare, situînd pe 
primul plan problemele contro
lului asupra armamentelor.

Delegatul Franței, Moch, a 
prezentat în numele puterilor 
occ.dentale o propunere „cu. pri
vire la principiile și condițiile 
dezarmării generale și totale".

Documentul occidental nu cu
prinde nici un principiu de sta
bilire a unor anumite termene 
pentru înfăptuirea măsurilor de 
dezarmare asupra cărora s-ar 
cădea de acord. Propunerea nu 
prevede de fapt elaborarea unui 
program de dezarmare generală 
și totală.

Reprezentanții Angliei și 
S.U.A. s-au pronunțat în spriji* 
nul declarației lui Moch.

Delegatul Poloniei, Naszkow- 
ski. ți reprezentantul Bulgariei, 
Tarabanov, au arătat că in do
cumentul prezentat de' puterile. 
occidentale au este vorba despre 
principiile- unui program de de- 
zarmure generală și totală, ci 
despre 6 serie de măsuri ce ar 
urma să fie adoptate fără să se 
lămurească în prealabil ce se va 
face ulterior.

Vorbind despre prima impre
sie produsă de noul docu
ment occidental, reprezentantul 
L.R.S.S., V. A. Zorin, a subli
niat că în acest document occi
dental nu este vorba despre des
ființarea armamentelor și a for
țelor armate, ci numai despre 
reducerea și limitarea lor, in 
timp ce dezarmurea generală și 
totală implică în mod inevitabil 
desființarea armatelor și a arma-

mentelor. Or, in documentul oc
cidental nu se pomenește nimic 
despre aceasta.
{^V-. A. Zofîn a arătat că docu
mentul occidental prevede de 
fapt menținerea mașinii de răz
boi a 'statelor fără modificări 
deosebite. Documentul occiden
tal nu suflă de asemenea nici un 
cuvint despre lichidarea baze-, 
lor militare de pe teritorii stră
ine. .

’ Apoi, reprezentantul Uniunii 
Sov.etice s-a ocupat de declara
țiile delegaților occidentali, de 
refuzul lor de a accepta propu
nerea ca țările lor să nu folo
sească primele armele nucleare. 
Argumentele formulate de repre
zentanții occidentali, 
delegatul sovietie, nu 
ticii.

a subliniat 
rezistă cri-

Cuvîntul reprezentantului romîn 
Eduard Mezincescu

Succesul artistului poporului 
George Georgescu la Varșovia

VARȘOVIA 27. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Ar
tistul poporu.ui, George Geor
gescu a dirijat recent Id Varșo
via două concerte Beethoven, cu- 
prinzînd „Simfonia a lX-a“ și 
Uvertura Coriolan. Viilor aplau
ze cu caie spectatorii au intîm- 
pinat cele două concerte li se 
alătură comentariile. eiogoase 
ale cronicarului muzical Jozef 
Kanski, publicate în . „Trybuna 
Ludu* din 27 aprilie.

Vorbind despre deosebita im
presie produsă de dirijorul ro
mîn George Georgescu, autorul 
cronicii scrie printre altele : „In
terpretarea magistrală a Simfo
niei a IX-a este rezultatul unei 
perfecte echilibrări, a sunetu.ui 
tuturor grupwdor de instrumen
te și voci, precum și al neobiș
nuitei clarități a imaginii so
nore pe care atît de fermecător 
știe să o scoată din partitură 
George Georgescu Desfășurînd • 
larg tema și frazele muzicii 
Beethovenul său este tocmai

Si

așa cum toți ni Fam închipuiți 
maiestos și puternic, plin de for
ță dramatică Neobișnuită este 
de asemenea la Georgescu dina
mica sunetului, căci rar ne-a 
fost dat să auzim la Filarmo
nica din Varșovia un astfel de 
pianissimo ca acel realizat în 
„Odă bucuriei’*.

.,In final — continuă auto-ul 
— dirijorul a imprimat simfo
niei o deosebită putere a sune
tului, o rhare încordare a ener
giei. EI a știut totodată să in
sufle întregului colectiv orches
tral un patos deosebit și entu
ziast, datorită cărora orchestra 
și corul au cî'ntat ireproșabil**.

★
VARȘOVIA 27 Coresponden

tul Agerpres transmite : în sea
ra zilei de 26 aprilie prof. D. 
Praporgescu, ambasadorul R.P. 
Romine la Varșovia, a oferit în 
saloanele ambasadei un cock
tail în cinstea dirijorului Geor* 
ge Georgescu.

După demisia lui Li Sîn Man

Masele populare din Coreea de Sud

Conferința de presă
WASHINGTON 27 (.Ager

pres). — TASS transmite: La 
conferința de p*esă dm 27 a- 
pri'îe- președintele E senbover 
a declarat ca. as iad ia vedere 
faptul că ia asnocatal 4e Uti 
ia Cong-es si** eunr aa t m- 
ierte :e ezr -npora-e cart 
aerestâ prezesu u la '»-

& lui D. Eisenhower
shington, el va lăsa, poate, ca 
reprezentant ai sau Ia confer,n- 
ța de ia Pans a conducătorlor 
celor patru aaa pateri pe v«ce- 
președmxe e Nowa .a cazai 
care aeeasu ifltâwe »a du a 
X3 ■*£ de • sajiăenxaa 
caca i’afa d-wat-i ea se
ra de > a>e oge 3 Oxs-

Trinidadul
își revendică independența

După cum anunță agențiile 
de presă, Eric Williams, pri
mul ministru al Trlnidadului, 
a declarat în cadrul unui mi
ting de masă că t,de la 23 a- 
prilie Trinidadul este indepen- 
dent“.

In fa|a celor peste 50.000 de 
oameni, care au participat la 
acest miting, Eric Williams a 
ars copia constituțH Federației 
indiilor de vest — constituția 
Trinidadului — și tratatul an-

g*l o- a Uter iran Lacce-at fa 1B1I, 
care prevedea drepcx* Sutelor
Unte de a insula oaze 
tare in colo-a brriaxcă Tri- I 
nidad pe o percadâ de 39 de 
ani.

Peste 40.000 de aaam «a 
demonstra: fa fața rmrlatu'-x . 
S.UA. dza actasU țart cctad 
desființarea baza aiktare ce 
Ia Chag^a-amas și a tatzer I 
rampelor de lansare a racaete- 
lcr teleghidate.

grea %a ce_e prezeMa m j •*- 
raag-ra.

E jra»j%er a declarat de a- 
teae-ci ca. zaeă parerea sa. 
ia-^cea ce ia Pans %a gas» 
o sene ee cas care vor 
-xreo'x.-a apetipan t“_’e Ex 
Șt \esF Fr-otee p-oder-ee a»- 
pra o așro-
>te*e es e aosfea 
a GZpc rteetJ tezarxar S 
prop*«za eezvolăra cjaCKieor 
C-"_re Em și Vest

< o especxec : _ as me- 
dertr» i.zaeriase _3^eSMz. ia 
«ga'-a- ă ca cavzsarea raszzâ 
de X. S- Hrapnea a Ba. 
care șes- guerre x_ aovjcuc a 
ear^e d.a aoa ocdieafea 
pe «-«ama« a Ber..3G_a, Oco- 
dMtal

Ia riwaial Ux.

GENEVA 27 (Ag.rpres). - 
Corespondența speciala: In Șe
dința din 27 aprilie a Goni.telu
lui celor zece state pentru de
zarmare reprezentantul Italiei și 
reprezentantul Canadei au apa
rat oropuner^a prezentata la 25 
aprilie de cele cinci delegații 
occidentale in care se acordă 
principala atenț.e problemelor 
controlului și verificării.

A luat apoi cuvinte șeful de
legației romîne, Ed. Mezincescu 
care a spus printre altele :

Faptul că delegați: e occiden
tale s-au hotarit in si^șit sa și 
prezinte contrapropunerile la 
propunerile prezentate la 8 apr- 
lie de delegațiile țărilor socia.rsîe 
nu poate Ti interpretat decit ca 
o recunoaștere formală d:n Pzr_ 
tea lor a necesității realizări u- 
nui acord asupra principiilor de
zarmării generale și totale. Nu 
putem dec it sa ne exprimam re
gretul că acest document a fost 
depus numai cu trei zile înainte 
de sfirșitul prime: părți a lucră
rilor noastre.

Nai nu sîntem satlsfăcuți de 
conținutul documentului c< r»e-a 
fost prezentat Dar srntem a ci 
pentru a discuta și nu pentru a 
respinge dintr-odata orke pro
punere ca.'e nu coincide cu pro- 
prlfle noast'e vederi. In acest 
spirit aș dori sa subliniez cu sa- 
tsfacție că in document J zrezro- 
taî la 26 apribe poterile occ de-"*a- 
ie, peatou prima oară de ka adopta
re i recri tej AAszir - Generaje 
Q3LI_\. recxnzsc tara occt’șun 
ca că»er~n a vatoLvescr neis- 
tre iua ju r?

Ca mafie a est care
marmeara ea «rogres. aade

ore 
«xe 
ra oe

3EZ3 ar-rz 
a se f«jc- 

rge m- 
SCCCQKZ

LMea cura- 
rba to prîwd 
ta obMcrivâkai fi- 
ufcx de dezarma- 
rxaâa svb ras-

a Ksb xa*. că • aa x-s

Plecarea unor delegații ale sindicatelor
Tn R. P. Chinezi

Miercuri dimineața a plecat 
spre Pekin delegați* sindicale
lor din R.P. Romtnă invitata să 
participe la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în R.P, Chineză.

Din delegație Iac parte dr.' 
Ion Sandu, președintele GC. 
al Sindicatului muncitorilor sa
nitari din R.P. Rotrjînă, Ion La. 
zăr, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor din Tg. 
Neamț, Maria Grădinaru, mem
bră in Biroul executiv al Consi
liului local al sindicatelor din 
lași.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa au fost de față membri

și R. P. Polo,ii
ai Prezidiului G.GS., actfvfșt 
ai sindicate lor, precum >•_ rwrw 
zentanțj ai Ambasadei R.P. Qn- 
neze la București.

★
Miercuri după-amiază a plecai 

spre Varșovia delegația tindi- 
cutelor din R.P. Romini care 
a fost invitata sa participe la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai în 
R.P. Polona.

Din delegație fac parte Mar
cel Chirtic, prim-adjunct al sec
ției asigurări sociale și protec
ția muncii a C.C.S^ Vasile Pur- 
caru, miner fruntaș de la mina 
Comănești.

Sosirea în Capitală a delegației 
sindicatelor din R. P. Polonă

La invitația Consiliului Cen- 
trai al Sindicatelor din R.P. Ro- 
mină miercuri la amiaza a so
sit în Capitală pentru a parti
cipa la sărbătorirea zilei de 
1 Mai, delegația sindicatelor din 
R.P. Polonă.

Din delegație fac parte Fran- 
ciszek Grabowski, secretar al 
Comisiei sindicale voievodale

Rzeszow, Mieczyslaw Dobrowski, 
operator de terenuri de gaze 
naturale din Lubaczow.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Gh. Io- 
nescu, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Consiliului 
local al sindicatelor din Bucu
rești, activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri după amiază, în aula 

Academiei R.P. Romi ne, prof. 
P. N. Fedos ev, membru cores
pondent al Academiei de Știin
țe a U R S S., conducătorul Sec
ției de științe economice, filozo
fice și juridice a Academiei de 
Științe a U.R S.S., a confe
rențiat despre • „Munca de cer
cetare in domeniul științeldr so
ciale în U.R.S.S.*4.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R.P. Ro
mine. ;. . s

Au luat parte academicieni, 
membrj corespondenți ai Acade
miei R.P. Romine, cercetători 
ai institutelor Academiei R.P.

Romine, cadre didactice din în
vățând it.il superior.

Au fost de față A. A. Epi- 
șev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și V. F. Niko
laev, consilier al ambasadei.

★
M^zzo-soprana Blanche The- 

liom de la „Metropolitan Opera" 
din New-York, acompaniată la 
pian de Dagobert Biichlioltz, a 
dat miercuri seara în sala Ate
neului R.P. Romîne, un recital 
care a cuprins piese de Mozart, 
Brahms/' Massefiet/ Paladrlhe, 
Obradors, Diamond; Hadley 
Dougherty și două cînțece popu
lare negre.

(Agerpres)

a:ea>u Ceda rape a ha N. S.
Hrasc.y» drept o aE«c:wțaae. d 
• raafirr^art a por he se e ex- 
poee a UBMPr ec*ce Ii ?->
ă.aca Berkos

Adunare ia Atena 
consacrată colaborări 

balcanice
ATENA 27 (Agerpres). — La 

Teatrul „Kentrikon* d:a Ateaa 
a avut loc o adunare pub ci 
consacrată problemelor coiabo 
rării dintre țările ba.carnea. O 
pinia publică a manifestat un 
deosebit interes față de aceasti 
adunare, sala teatniiui fiind ar
hiplină. La adunare au luat parte 
liderii politici Venizelos și Pas- 
salidis, deputați din partea tu
turor partidelor, reprezentanți ai 
păturilor largi ale poou'.ației din 
Atena și Pireu, reprezentanți ai 
delegațiilor parlamentare din 
țările balcanice care participă <a 
sesiunea din primăvară a Uniu
nii interparlamentare.

Arghiropulos, fost ministru al 
Afacerilor Externe, a subliniat 
într-un discurs că ideea colabo
rării dintre țările balcanice ca
pătă tot mai multă popularitate. 
Deputatul Merkuris a subliniat 
în cuvîntul său necesitatea dez
voltării relațiilor dintre Grecia 
și țările balcanice în domeniul 
economiei, culturii, științei, teh
nicii și în alte domenii.

-----•------

PE SCURT
SOFIA 27 (Agerpres). - Cu

noscutul ot* de știință bulgar, 
laureat al Premiului Dimitrov, 
acad. Strașimir Dimdrov, vice
președinte al Academiei Bulgare 
de Științe și director al Institu
tului de geologie al Academiei 
Bulgare de Științe, a încetat din 
viață.

HAVANA. — Agenția Prensa 
Latina a.nnnță că la 26 aprilie o 
suprafață de 8.160 caballerias 
(U^i.344; .ha),; aparțirtînd societă
ții' americane „united ’Fruit**, a 
fost trecut^. în proprietatea sta- 
tUluj.cubăn ’pot/ivit-.hot^rîrii de 
expropiere luate în baza legii 
pențru reforrrța agrară.

ac riez.cdra: 
□esib’" Liae de 
« ord «• de a 

rare mdecteTL-ea 
accrpca: uezir? 
leridxd Este v 
cfad de dfc .7 î 
sat ai 
re geoexală £
trd rner"3>oraî e5e»ce. Este 
la KSea «rasz ci obirirtîvni 
K3K a’eme'ea
m L»c?iXirta rurjror 
că-r ra'ar ke de a dace -fcoci 
a~r< Âa t ^xra alatotar. 
îzsă, fa iac de a xsprae ticto- 
ăarea fcrțcfcr arxau 3 a ar- 

>• de orice M. țărije 
oce dexaia srx» - -xsai ertd->- 
:erti w i ei far-.

Ia ee prlrește dezarmarea su- 
Sea'i, idee cocrmxă ta pruț»- 
seriLe oonde-ta'M și anume ,e- 
Er=f-area daf±firl a armelor 
de d.scr^gv« ta ca £ a
SkSaaceior rare Ie trr-socrtă. 
es:e firi tadsiali z *dee ralrcoa- 
ai- Ea e?*- s cor.i ~uti — docr- 
perriM iF.c-i ortncrrlar fun- 
deseEUfe «le derarmir~ gere- 
rale • totale yere—e* de țările 
oociaEsta wb o ItfeA expifrită 
ș- «“rrme _ armekr
s xieat. drmice, bacteriei rgl re 
P rachete, taeetarei fabrcării 
unor aserzenea true și d:struge- 
rea s?oc*'r'nr for*. Daci au ac
ceptat xfoea este oa*e de
g*eu pe Mr; delegatee occiden
tale M accerte ri o formulare 
explicită a acestei idei ?

Paragraful d sțwoe. ^Mlauri- 
le de dezarmare treNce si re 
negociate progreniv. Iu funcț e 
de mijloacele de a •« r-jne rop'd 
în practici ș? de a Ie cootiola 
eficace. Deci, documentul occi
dental ne propune să acceptăm

sen

a- 
că

ca o condiție a oricărui acord 
supra dezarmării principiul 
masurile care compun programul 
de dezarmare generală și totală 
sub control internațional eficace 
ar trebui să fie negociate sepa
rat. in afară de orice fel de plan 
sau program de ansamblu. Este 
vorba aci de o contradicție in 
termeni. Cum se poate negocia 
-”'1 program de ansamblu prin- 
tr-o mțtodă care exclude tocmai 
orice negociere asupra ansam- 

problemei de dezarmare 
gene-ală și totală ? Delegațiile 
occ dentale propun deci să se 
excludă de la bun început discu- 
•.’rea unui program de dezarma- 
-e generală și totală și să discu- 
lîm măsuri izolate a căror sub- 

ne este de altfel cunoscu- 
•.2. :r:ru.it delegatul . Statelor 
I ' .e ne-a oferit să alegem din- 

sortiment de nouă’măsuri 
o* . :-7.iro| asupra înarmărilor.

Delegatul romîn a reamintit 
:i delegatul Franței a justificat 
?• - existența unor probleme 
woibce nerezolvate, refuzul pu
rer?? occidentale de a se dis- 
cata de pe acum asupra unui 
erogrwm complet de dezarmare 
generală și totală. Eduard Me- 
rlucescti a arătat de ce ideea 
că măsurile de dezarmare ar 
trwbwi să fie discutate in mod 
sewa'at exprima intenția puteri
lor xt dentale de a condiționa 
rrrț-es- negocierilor asupra 
Bezamârii de sG'uIiooarea KU- 
F 3r țoiitxe care există, care 

dâăiraL ia tima ce altele aot 
ar să sanai.

■Precer'iad >r»a»erjie aeas- 
fae asm yr Tractor lued>- 
iDr-?aje «je feorraoe
$ "-oc*e » ocerri coaitetatei 
• bacă aesoa rwhearm ran 
acord rar» a* ie progresa! 
pe ca'.ea eiaborâni cns: tratat 
re dezarmare generală $i totală 
>e care popoarele îl așteaptă de 
'a aa. Contra propuneri le pre- 
nstate de puterile occidentale 
sa oeeră aceas'-â bază. D mpo- 
trrrâ. e'e exc’ad posibilitatea 
d scutăr raai p-oeram de de
zarmare genera i și totală și 
rd că la 'asgul de principia 
•ccepurea de către țările soc-a- 
I-sle a unor condiții prea.abne 
ca preț perttrc ces?oc erea de 
mă sur parțiale și izolate de 
eoatro! ascon înarmărilor. Des
pre ue asemenea kxra, m 
poate sprse ta ce sa boc caz 
ci -gncrâ tee title. Peatra a 
pate» desțeem t-souâ către 
os acord acceptab» celor dosi 
părți trebrae plecat de la ideea 
ci Batal ii VadU flat ta and 
egai ?■ ere sate dezarmarea ge
nerală ș totală.

In ’ncne^ere, rwmzerttant ui 
R.P. Rxa ^e a ariirt că pro
punerea daega^r-or ;âri'.or so
cialiste ax prrrre ia ^r:ncpcile 
f-jrdaiM»—Ze dezarmării ge
nerale șî trta'.e* 
bază dară șc 
tabela pe-dru 
acord care să asigure elabora
rea tratatshs cu privire la de- 
za-ma-e® generală și totală pe 
ca e îl așteaptă popoareîe tntre- 
gii lunr.

A ! at «por cuvîntul șeful 
delegației cdioslorace, I. Nosek 
care a a’ătat că deși se declară 
de aco-d cu princrul dezar
mării pe etape, delegațiile pu
terilor occde-tale continuă să 
se opună stabilirii termenelor de 
traducere în vată a !rtreg?îiri 
program al dezarmării generale 
și totale.

rețrezlotl o 
pe deplin accep- 
rea’.izarea umri

prrire la de

continuă lupta
SEUL 27 (Agerpres). — In 

Coreea de Sud situația continuă 
să rămlnă Încordată. Acțiunile 
din 26 aprilie ale maselor popu
lare au speriat opoziția, pe con
ducătorii micii demonstrații stu
dențești care s-a transformat pe 
neașteptate într-o manifestație a 
500.000- de oameni ai muncii din

muncii, au 
sindicatelor

njst al Confederației 
cerut reorganizarea 
reacționare. Locuitorii orașului 
au distrus clădirile instituțiilor 
guvernamentale. împotriva lor 
au fost aruncate trupe și auto
mobile blindate. Tulburările con
tinuă și în celelalte regiuni.

Pentru a liniști opinia publică 
Seul. Autoritățile militare și Am- și totodată pentru a acumula ca- 
basada americană iau măsuri 
pentru a stinge flacăra mîniei 
poporului pentru a nu o lăsa 
se extindă.

Comandantul militar al Seulului 
a dat un ordin prin care ame
nință cu represiuni pe toți cei 
care vor „opune rezistență-ar
mată**. Locul polițiștilor care 
s-au împrăștiat a fost luat de e- 
lemente provenite din familii 
burgheze. Circulînd. prin ora? îh 
autocamioane pe care au fost in
stalate difuzoare ei cer oameni
lor muncii să se abțină de la 
noi acțiuni, ajută reprezentanți
lor autorităților să împrăștie 
grupurile de demonstranți. Am
basada S.U.A, s-a grăbit să 
exercite încă o dată presiuni a- 
supra lui Li Sîn Man pentru ca 
acesta să facă o declarație ofi
ciala in legătură cu demisia sa.

La 28 aprilie va fi convocată 
ședința Adunării Naționale in 
fața căreia stă sarcina de a 
primi demisia lui Li Sin Man și 
de a promite poporrlui reforme. 
Ca țoale acestea toate fri- ele 
ccndireTri râm± deocamdată în 
xTrle adepțlor fad L Sin Man. 
Grrer^xl prrrizxij. numit chiar 
de U Sîn Man, este condus de 
tn nistrul Afacerilor Externe. Ho 
Gjoa, consilier politic al dicta
torului

La 27 aprilie, fără să aștepte 
hotirirea formală a parlamentu. 
lui, ei și-a asumat totodată 
funcțiile președintelui.

Prtnincia este in fierbere ci 
și capitala. La Pusan t avut loc 
o pouă ciocnire. Muncitorii por
tuari care au Ieșit pe străzi au 
dat foc casei liderului lisinma-

pital politic, Partidul democrat, 
care se află în opoziție față de 
Partidul liberal al iui Li Sîn 
Man. a declarat că este gata să 
lupte în Adunarea Națională 
pentru „modificarea tuturor le
gilor crincene".

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
După cum a anunțat din Seyl 
corespondentul agenției United 
Press International. Ho Cijon, 
președinte ad-inteHm al Ccreej 
de Sud a promis la 27 aprilie că 
va depune eforturi In vederea 
stabilirii unor relații militare și 
economice mai strînse cu Sta
tele Unite. El și-a exprhna.t spe
ranța că președintele Eisenhower 
nu-și va amîna vizita în Coreea 
de Sud cu toate că Li Sîn Man 
a demisionat.

Unii membri ai congresului a« 
merican l-au sfătuit pe președin
tele Eisenhower să nu plece în 
Goreea de Sud.

Cuvîntul opiniei publice d.n R. P. D. Coreeană
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de ra
dio Fhenian, la 27 aprilie a a- 
vut loc la Phenian o ședință 
comună a reprezentanților par
tidelor politice și organizațiilor 
de masă din R.P.D. Coreeană 
în legătură cu situația creată în 
Coreea de Sud.

A fost adoptată o declarație 
In care se subliniază că în Co
reea de Sud s-a creat o situa
ție gravă.

In declarație se arată că im
perialiștii americani, căutind să 
scape de răspundere pentru si
tuația creată și sa înșele po
porul Coreei de Sud. recurg la 
tot felul de mane\re politice.

Declarația sublin azâ că mij
locul de rezolvare a situației 
existente in Coreea de Sud con
stă in retragerea trupeior ame
ricane.

Participant» la ședință au ce
rut, de asemenea, arestarea și 
trimiterea lui Li Sîn Man în 
fața judecății poporului, dizol
varea Adunării Naționale și a 
aparatului fascist de conducere, 
formarea unui aparat adminis
trativ alcătuit din reprezentanți 
ăi tuturor păturilor popu'ației, 
care în mod provizoriu să înde-

plinească funcțiile organelor pu
terii în Coreea de Sud, dizolva
rea poliției lisînmaniste și for
marea în locul ei a unei poliții 
populare, abrogarea neîntîrziată 
a tuturor legilor represive, de
nunțarea imediată a acordurilor 
trădătoare, inclusiv a acordu.ui 
americano-sud-coreean cu privire 
la „asigurarea securității mutua
le'*, asigurarea libertății de ac
țiune pentru toate organ zațiile 
politice și de masă din Coreea 
de Sud.

Declarația repetă propunerea 
de a se convoca o consfătuire 
comună a reprezentanților tu
turor partidelor politice și ai or
ganizațiilor de masă d n Coreea 
de Nord și Coreea de Sud in 
scopul lichidării scindării țarii, 
de a crea un consiliu economic 
din reprezentanți a' organizații
lor economice din Coreea de 
Nord și Coreea de Sud în sco
pul restabilirii econom.ei națio
nale ruinate a Coreei de Sud și 
normalizării vieții populației.

In declarație se subliniază că 
libertatea și independența țării 
pot fi asigurate numai pe calea 
organizării unor alegeri pe în
treaga Coree, fără vreun ames
tec din afară.

Erupția de la Seul

Aspect al demonstrațiilor anti-lisînmaniste de pe străzile Seulului.
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mea ce creștea din oră in oră 
cerea fă se pună capăt definitiv 
regimului lisînmanist. Masele în
țelegeau că echimbaroa unui li- 
sinmaniet cu olt lisinmanieț nu 
însemna absolut nimic. Ele ce
reau schimbarea regimului tero
rist pe care persoana lui Li Sîn 
Man îl întruchipa cu fidelitate.

Evenimentele s-au 9uccedat ver
tiginos. 500.000 de manifestanți 
au înconjurat casa lui Li Sîn 
Man. Era punctul culminant al 
manifestației. Poliția și armata 
deveniseră incapabile să reprime 
o asemenea manifestație. De
monstranții puseseră în mod 
practic stăpînire pe oraș. „Po
lițiștii 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 in timpul guvernării lui 
Li Sin Man — transmitea din 
Seul agenția Associated Press'*. 
Dictatorul octogenar a trebuit să 
demisioneze. Imediat după aceea 
el a fugit din oraș. Exemplul i 
l-au urmat acoliții. Cei ce n-au 
avut la îndemînă elicoptere, s-au 
refugiat la bazele militare ame
ricane. Ca sâ se simtă în sigu
ranță.

Prăbușirea regimului lui Li 
Sin Man are o însemnătate po
litică ce depășește granițele Co
reei de sud. De ani de zile Occi
dentul se strnduie să înfățișeze 
satrapia lui Li Sin Man drepț o 
mostră a „lumii libere". Dolarii 
americani și baionetele aduse tot 
din America trebuiau să garan
teze trăinicia acestui regim. Dar 
nu poți salva o putreziciune. Nu 
poți impila un popor la nesfir- 
țit. Vitrina asiatică a „lumii li
bere** s-a sfărimat în țăndări. Au 
sfârimat-o locuitorii Coreei de 
sud sâtui de robie și torturi cum 
recunosc la ora actuală pînă și a- 
gențiile occidentale. Poporul Co
reei de sud a ridicat cortina 
infâțișînd în întreaga sa hidoșe
nie un colț al „lumii libere**. 
Faptul acesta are o semnificație 
de valoare mondială.

Desfășurarea evenimentelor a- 
rată că în ceasul al doisprezece
lea diplomația americană a în
cercat să se spele pe mtini acor- 
dîndu-și certificai de nevinovăție

pentru cele întîmplate în Coreea 
de sud. Stîngace manevră. Pînă 
și copiii știu că Li Sîn Man exe
cuta ou o docilitate ce iși găsește 
egal doar la Cian Kai-și dispozi
țiile venite de la Washington. în
cercarea de a-l dojeni în public 
pentru matrapazlîcurile sale, do* 
jeană făcută dealtfel cu o blîn- 
dețe părintească, nu a fost luată 
in serios nici măcar în capitalele 
apusene. încetul cu încetul, ui- 
tind probabil că Coreei de sud i 
s-a făcut reclamă oficială de stat 
independent, diplomația ameri
cană a început tă se amestece in 
mod fățiș in criza politică izbuc» 
nită in această țară. Prăbușirea 
lui Li Sîn Man a stîrnit o pro
fundă îngrijorare la Washington. 
Diplomații americani de la Seul 
acționează în mod direct, fără 
nici un fel de paravan, pentru a 
aduce la putere un alt Li Sin 
Man la fel de credincios politicii 
americane. La ora actuală noul 
Li Sin Man este unul din cola
boratorii jăi apropiați Ho Cijon 
a cărui primă grijă a fost să de
pună jurămifit de credință... 
Washingtonului. Iar opoziția din 
„parlamentul^ de la Seul devine 
tot mai puțin zgomotoasă, de tea
ma unei prea puternice zguduiri 
politice. In același timp secre
tarul de stat adjunct al S.UA. a 
convocat într-o consfătuire „ultra- 
urgentă** pe reprezentanții țărilor 
ce au trimis trupe in războiul 
agresiv împotriva R.P.D. Coreene. 
Scopul acestei convocări este de 
a-i ungaja pe partenerii S.UA. in 
manevrele menite să salveze ră
mășițele regimului lisinmanist.

în orice caz, activitatea diplo
mației americane vădește clar in
tenția nemărturisită de a neso
coti voința poporului din Coreea 
de sud care cere cu energie nu 
numai o schimbare de persoane, 
ci o schimbare de regim, care 
dorește un regim democratic ca
pabil să asigure condiții omenești 
de trai maselor largi, care cere 
retragerea trupelor americane ce 
mai staționează pe teritoriul sud- 
coreean. Erupția ce l-a măturai 
pe Li Sîn Man trebuie să fie un 
prilej de amare învățăminte la 
Washington. Vulcanii nu pol fi 
îmblinziți nici cu dolari și nici 
intimidați cu baionete^

EUGENIU OBREA
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