
IN CINSTEA CELUI DE AL 
Ill-LEA CONGRES AL P.M.R.

O inovație 
valoroasă

In prima zl din această 
aăptămină, la Uzinele „Stea
gul Roșu“ din Orașul Stalin 
s-a aplicat o inovație valo
roasă propusă de un colectiv 
condus de ing. Dragolea 
Dan, care constă dintr-un 
dispozitiv special ce poate 
executa, simultan, pe un sin
gur strung mai multe ope
rații. Ca urmare, timpul de 
prelucrare a unei piese se 
reduce cu 12 minute, pro
ductivitatea muncii sporește 
cu 30 la sută și se realizea
ză anual economii in valoare 
de peste 50 000 lei. Aceasia 
este cea de-a 40-a inovație 
aplicata la Uzinele de auto
camioane „Steagul Roșu” în 
perioada care a trecut de 
cînd metalurgiștii de aici au 
răspuns la chemarea la în
trecerea socialistă in cinstea 
Congresului partidului Po
trivit calculelor, aplicarea a- 
cestor inovații va aduce a- 
nual economii în valoare de 
peste 1.000.000 lei.

(Agerpres)

s ----- •-----

Tufcanu llie este unul dintre 
fruntașii uzinei de uti>aj pe
trolifer »iGh. Gheorghiu-Dej“ 
din Tirgoviște. Prin reducerea 
consumului de pasti’e Vid:a 
cu 7 la suta a contribuit și el 
la realizarea de economii in 

secția strungărie.

Foto : AGERPRES

Fier vechi 
pentru oțelâriiie 

patriei
TG. MUREȘ (prin telefon 

de la corespondentul nostru). 
— „Mai mult fier vechi co- 
Jectat", acesta este unul din 
obiectivele activității brigăzi
lor utemiste de muncă pa
triotică din Regiunea Auto, 
nomă Maghiară. In acțiunea 
„Luna colectării metalelor 
vechi** organizată de comite- 
tul regional U.T.M. s au În
cadrat sute de brigăzi ute- 
miște de muncă patriotică, 
unități de pionieri. în deo- 
sebț cele dm Tg.-Mureș și 
din raioanele Reghin, Mier
curea Giuc, Tg. Secuiesc și 
Toplița. Numai lntr-o săptă- 
mînă din luna trecută tine
rii din regiune au colectat 
peste 37 tone de metale ve
chi.

In primele luni ale anului 
acesta, tinerii și pionierii din 
Regiunea Autonomă Ma
ghiară, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., au colectat 
și predat I.(3.M.-ului peste 
1.800 tone de metale vechi. 
Numai In raionul Reghin ti
nerii au colectat peste 260 
tone metale vechi, iar în ra
ionul Miercurea Giuc peste 
270 tone.

Proletari din toate țările, uniți-văt

Cum se nasc
fruntașii

In ultimul timp, la Fabrica 
de mase plastice „București-, 
cei însărcinați cu urmărirea 
rezultatelor în întrecerea ce se 
desfășoară în cinstea Congre
sului al 111-lea al partidului 
abia reușesc sa țină evidența 
fruntașilor in producție. Cu fie
care zi numărul lor sporește, 
statisticile pe ateliere, pe bri
găzi, pe fabrică râraîn în urmă. 
Și asta pentru că muncitorii nu 
se mulțumesc cu vechile reali
zări ci caută mereu să-și ridi
ce activitatea pe o treaptă su
perioară, să învețe de la cei mai 
buni muncitori, punîndu și ca 
țel să ajungă în această între
cere la nivelul muncitorilor 
fruntași. Și, după cum se știe, 
nu e un lucru tocmai ușor șă 
devii fruntaș în această între
cere. E nevoie să-ți îndepli
nești angajamentul luat, să 
dai numai produse de cali
tate superioară, să dovedești 
inițiativă,, un înalt spirit gos
podăresc în muncă și multe al
tele. Dar dorința de a obține 
rezultate cîț mai bune a făcut 
ca în întrecere să țâșnească noi 
izvoare, să stimuleze noi ener
gii. să anime și pasiunile și 
ambițiile tinerilor. Ș* tinerii din 
această fabrică, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., 
ducerea organ zațiilor de partid, 
cu. sprijinul direct și prețios al 
muncitorilor vîrstnici, au obținut 
rezultate importante.

Datorită creșterii permanente 
a gamei de produse fabricate 
din mase plastice, datorită cere
rilor sporite de asemenea pro
duse, în ultimul timp planul 
fabricii a crescut considerabil. In . 
fața muncitorilor fabricii s-a pus ‘ 
problema să se dea produse mai 
multe, în același timp insă de 
cea mai bună calitate și la un 
preț de cost cit mai scăzut. Răs- 
punzînd acestor cerințe, luptînd 
pentru îndeplinirea angajamente
lor luate, muncitorii din atelierul 
„extrudere ușoară- spre exemplu 
au realizat peste plan în luna a- 
■prilie. 129 kg tuburi Be-gman, 
ceea ce înseamnă o depășire de 
15 tone, echivalent cu suma 

de 40.500 lei. Și ceea ce trebuie 
subliniat e faptul că întreaga 
producție a atelierului a fost de 
cea mai bună calitate și a fost 
realizată la un preț de cost sub 
cel planificat. Acesta este unul 
din rezultatele directe, con
crete. Rezultatul economic, cu 
alte cuvinte. Dar în atelier s-a 
mai înregistrat ceva : acel spor 
de conștiință înaintată care s-a 
concretizat în apariția zilnică

sub con-

aproape a noî fruntași în mun
că. In brigada condusă de co
munistul Timarschi Traian, de 
pildă, de 1 Mai au fost deda- 
rați fruntași în muncă încă 4 
tineri: Petre Panduru, Titu 
Dragomir, Ion Stan, Alex. Ro- 
seti. Ei au devenit fruntași îi 
focul întrecerii. Străduința lor 
lupta înfierbintată pentru a d; 
produse mai ieftine și de caii 
tate mai bună a fost încunu 
nată de succes. Tinărul Titi 
Dragomir se angajase să dea pes 
te plan 105 kg. țeava Berg 
man. întrecerea s-a desfășura 
așa de vie, de avîntată și en 
tuziastă, îneît la sfîrșitul luni 
s-a constatat că Dragomir rea 
lizase o depășire de 615 kg 
ceea ce echivalează cu sum; 
de 12.000 lei. Așa au ajuns 
el. și ceilalți, fruntași. Așa 
au intrat în rîrudurile 
care se bucură de multă 
și cinste din partea colectivu 
fui brigăzii. Brigada condus; 
de Sturdza Alexandru a dărui 
și ea-fabricii încă 5 fruntași.

Dar întrecerea face să se în 
registreze și o înviorare a ac 
tivității creatoare a inovatori 
lor. De fapt, ca să te poț 
numi fruntaș trebuie să do
vedești un spirit creator îr 
muncă ; să fii și un inovator îr 
același timp. Este o condiții 
pe care nu o pune vreun regula 
ment oarecare, ci mai de grabs 
conștiința fiecăruia și dragostea, 
pasiunea lui pentru tehnică

VASILE CABULEA

știi

(Continuare în pag. 3-a)

ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citifi
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0 acțiune patriotică 
, caro solicită 

contribuția tineretului 
de la sate—

îngrijirea pășunilor 
naturale
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«.Mărirea capacității de 
a uzinei chimice de la

producție 
Năvodari

Din viața 
și munca 
tineretului

Cîțtigătorii 
Concursului 

de literatură 
pentru elevi

Marți la amiază, la Școala 
medie Bălcescu“ din Ca
pitală a avut loc festivitatea 
de închidere a fazei republi
cane a Concursului de litera
tură pentru elevi.

Din cei peste 200 de parti- 
cipanți la această fază, au 
fost distinși cu premii și men
țiuni 28 de elevi care au ob
ținut cele mai bune rezultate.

Premiul I a revenit elevi
lor : Simina Cornel, clasa a 
VIII-a Școala medie nr. 11 
„D Cantemir“-București, Mo- 
cănașu Maria, clasa a IX-a, 
Școala medie „N. Bălcescu-- 
G-alați, Scutărici Daniela, cla
sa a X-a, Școala medie nr. 1- 
Bacău și Niculescu Basarab, 
clasa a Xl-a, Școala medie 
„I. L. Caragiale“-Ploești.

Cîștigătorii concursului, 
precum și profesorii acestora, 
au fost felicitați de acad. P. 
Con9tantinescu-Iași, președin
tele Societății de Științe isto
rice și filologice din R. P- 
Romînă, de Dumitru Costea, 
director în Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii și de 
scriitorul Dumitru Corbea, din 
partea Uniunii Scriitorilor din 
R. P, Romînă.

Echipa de fluierași 
din satul nostru
Echipa de fluierași din ca

drul căminului cultural „Mi
hail Eminescu*1 din comuna 
Rădulești, raionul Urziceni 
și-a făcut un bun renuma în 
satele din euprinsul raionu
lui datorită bogatei sale ac
tivități- Condusă de colecti
vistul Constantin Preda, e- 
chipa de fluierași pregătește 
acum un nou program in 
cinstea celui de-al 111-lea 
Congres al partidului, pro
gram care va fi prezentat pe 
scena Casei de cultură raio
nală Urziceni. Străduințe 

deosebite in ridicarea măie
striei interpretative depun u- 
temiștii Mircea Preda. Du
mitru Bănică și Ion Păun, 
soliștii echipei de fluierași.

ANCHEL PAPACIOC 
învățător

Noi prieteni 
ai filmului

Comitetul raional U.T.M- 
Beceni, regiunea Ploești, în 
colaborare cu conducerea ci
nematografului ,,N. Bălcescu" 
din localitate, a luat iniția
tiva înființării unui cerc de 
prieteni ai filmului.

In cadrul primei ședințe a 
cercului, tov. N. Anghel, di
rector al căminului cultural 
din comună a prezentat fil
mul „Ciulinii Bărăganului".

După vizionarea filmului, 
au participat la discuții pe
ste 20 de membri ai cercu
lui.

ȘTEFAN BANULESCU 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. Beceni

Brigada condusă de utemista 
Elvira Scriitoru din sectorul 
Jesătorie-bumbac al Fabricii 
de Postav din Buhuși, lucrînd 
un schimb de muncă volun
tară în cinstea celui de-al 
Ul-lea Congres al P.M.R. a 
realizat din materiale econo
misite 175 m.p. țesături de 

bumbac.

Foto : A. VIERU

TINEREȚEA ȘI
LUMINA ȘTIINȚEI...ho-baza unei 

a Consiliului 
de Miniștri, de cu- 
rînd au început Iu- 
crările pentru dezvol
tarea uzinei chimice 
de la Năvodari, prin 
construirea unei noi 
linii de acid sulfuric 
și mărirea fabricii 
de superfosfat. Este 
stabilit ca la sfîrși- 
tul anului viitor, uzi
na să aibă o capaci
tate de producție de 
150.000 tone acid sul- 
furie și 450.000 tone 
superfosfat granulat 
ceea ce reprezintă o

Pe 
tărîri

triplare a producției 
actuale. Dezvoltarea 
uzinei se realizează 
într-un mod econo
micos întrucît va fi 
folosită mai judicios 
capacitatea de pro
ducție existentă.

Noua linie de 
sulfuric va avea
joritatea instalațiilor 
amplasate in aer li
ber și o automatiza
re completă a proce
sului de producție. 
Utilajele fabricii de 
superfosfați vor fi 
realizate în țară. 
Granularea se va

acid 
ma-

face după un proce
deu nou care va ri
dica calitatea îngră- 
șămîntului.

Paralel cu dezvol
tarea producției de 
acid sulfuric și su
perfosfați se vor 
monta instalații pen
tru obținerea unor 
p.oduse secundare, 
rezultate din prăjirea 
piritsi: priosulfitul
de sodiu și sulfitul 
de sodiu — ambele 
folosite în industriile 
de 
Și

coloranți, textile 
tananți.

(Agerpres)

Biblioteca clubului Fabricii de Rulmenți din Bîrlad este frecventată în fiecare după amiază de 
numeroși tineri.

A intrat în funejiune 

Laminorul fabricii 
de țevi sudate 

din Capitală
La Fabrica de țevi sudate 

din Capitală a intrat în rodaj 
princîpa'ul agregat — lamino
rul, care a și produs primele 
cantități exper mentale de țevi.

In hala principală de fabri
cație se află intr-un stadiu a- 
vansat montarea altor utilaje 
cum ar fi mașina de frezat, cea 
de controlat și rect ficat țevi. 
De asemenea au fost terminate, 
in mare parte, lucrările de ali
mentare cu enegie electrică.

înaintează intr-un ritm rapid 
construcția depozitu'ui exterior 
al fabricii ; au fost executate 
o parte însemnată din terasa- 
mentele liniei de cale ferată 
care leagă fabrica de gara Pan. 
telimon, precum și alte lucrări.

(Agerpres)

O delegație
a Comitetului 

orășenesc U. T. M. 
București a plecat 

în R. P. Ungară

Foto : P. PAVEL

Luni a părăsit Capitala, p’.e- 
! cînd in R. P Ungară, o dele- 
' gație a Comitetului orășenesc 
| U.T.M. București, condusă de 
j tov. Toma Marinescu, prim-se- 
; creț ar al Comitetulu: orășenesc 
l U.T.M. București. Delegația va 
I vizita capitala R- P- Ungare Ia 

rmritafra -Comitetuhii orășenesc 
Budapesta al Uniunii Tineretu
lui Comunist din R. P. Ungară.

(Agerpres)

Puncte de vedere la Tribuna experienței privitoare la

area școlii de practicăLe

Stau de vorbă într-o încăpere 
a Institutului de Istorie și Fi
lozofie al Academiei R.P.R.—Fi
liala Cluj, cu tov. Emanoil An- 
cuța. Tinărul cercetător, proaspăt 
absolvent al unei facultăți din 
București, mă privește cu ochii 
săi negri, de adolescent, și își 
trece degetele prin păr, cu 
nerăbdare, așteptând să-i pun 
întrebări. După un vechi obicei 
al reporterilor, scot o țigară, o 
bat de cîteva ori de cutia cu chi
brituri și apoi o aprind. întrebă
rile și răspunsurile curg parcă 
mai liber acum. Tov. Ancuța vor
bește precipitat despre activi
tatea sa ca membru al unei bri
găzi științifice, de deplasările 
sale pe teren, de întâlnirile cu 
țăranii muncitori din regiune.

Iată-l pe Emanoil Ancuța des- 
cinzînd în una din săptămîni 
undeva între Gherla și Dej. No
roi, singurătate... în depărtare 
se deslușesc fuioare alburii 
de fum. Iarna se pregătește de 
p'ecare. Citez din raportul pre
zentat la întoarcerea în Cluj : 
,, Informare asupra activității 
desfășurate in comuna Nima'*.

...„Datorită specificului co
munei respective și datorită 
specificului pregătirii mele m-am 
ocupat mai ales de problema 
combaterii superstițiilor și mis
ticismului... Metodele folosite : 
conferințe, discuții cu grupuri 
de oameni. discuții cu cite un 
singur interlocutor...u.

Cuvintele îmi par sărace și 
schematice. Din vorbele tânăru
lui cu ochii negri, învie însă o 
activitate intensă și convingă
toare.

Mi-l închipui în sala căminu
lui cultural din comună. La în
ceput, în primele zile, se mul
țumise să țină conferințe. Din 
cir.d in cînd, in timp ce el vor
bea se auzeau din sală voci ma
lițioase de bălrîni care comen
tau.
Ancuța își dădea ' seama -că 

pentru a lupta împotriva unor 
tradiții seculare este _ nevoie de 
multă răbdare, de mult tact, 
de a lupta diferențiat, de la caz 
la caz. cu tarele ascunse, cu men
talitățile înapoiate. începu să 
discute cu utemiștii din comună 
Ion Rusu, Livia Bodea, Grigore 
Pop, Simion Man, Liviu Badiu, 
tineri de virsta lui. Ei se dove
diră alinți, prețioși în misiunea 
de răspîndire a științei și cul
turii în rîndul țăranilor mun
citori. îi relatară „cazurile"

recunoscură repede că de mult 
presimțeau puterea desăvîrșită 
a științei, dar că ar fi dorit tot 
atît de mult să li se explice mai 
pe larg natura miraculoasă a 
medicamentelor, Ancuța le de
monstra că nu e nici un „mira
col" la mijloc, le explică ce e 
un ser, un vaccin, ce sini „corpii** 
și „anticorpii", ce rost au dife
ritele injecții. Oamenii îi acor
dau o încredere tot mai mare, 
îi puneau întrebări nenumărate și 
astfel tinărul filozof devenea în 
explicații astronom, chirurg, me
teorolog...

Oameni, discuții, întrebări..,
— Este adevărat că atunci 

cînd cade o stea a murit un om ? 
Ancuța le explică fenomenul ste
lelor căzătoare și ii convinse de 
absurditatea superstiției. Apoi el 
arătă că în august și septembrie 
cad de obicei mult mai multe 
astfel de stele. înseamnă oare 
că în această lună de vară mor 
mai mulți oameni de cit de 
obicei ?!

— Ce e sufletul ? Există el sau 
nu ?

După ce le-a arătat pe larg 
cum explică știința materialistă 
legătura dintre spirit și materie, 
Ancuța a expus un caz de re
animare la care a asistat. Un șo
fer accidentai, sucombat pe 
masa de operație, fusese înscris 
deja in registrul decedaților cînd 
un chirurg îndrăzneț, aplicin- 
du-i un tratament extrem de 
prompt reuși să-l readucă la 
viață.

Arătîndu-le de cită admirabilă 
pricepere, îndrăzneală și minu
țiozitate a trebuit să dea dova
dă doctorul respectiv pentru a 
salva o viață omenească, propa
gandistul a întrebat:

— A văzut cineva suflete care 
să zboare și apoi să se reîntoar
că la stăpinul lor?

în sală izbucniră rîsete,
— Doi oameni mergeau pe 

cîmp, începu un alt țăran să po-

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. 3-a)

Una dintre cele mai însem
nate sarcini care stau în 
fata școlii medii de cul

tură generală este aceea de a 
asigura elevilor o pregătire te
meinică* multilaterală, care să 
le dea posibilitatea participării 
active la munca de construcție 
a socialismului. înfăptuirea sar
cinilor puse de către partid pri
vind legarea învățămintuiui de 
viață, de activitatea productivă 
din industrie și agricultură des- 
chide perspective noi in dome
niul ridicării nivelului pregătirii 
e.'evilor. Introducerea in acest 
an școlar în planul de învăță- 
mint a practicii industriale In 
întreprinderi și extinderea acți
unii de legare c învățămir.tu- 
lui de cultură generală cu prac
tica are, din acest punct de ve
dere, o însemnătate excepțio
nală. Legarea obiectelor teore
tice de aplicațiile lor în econo
mie și în viața societății, precum 
și efectuarea de către eievi a 
practicii în producție fac ca în
suși nivelul însușirii cunoștințe
lor teoretice să crească, să se 
îmbunătățească cu mult educa
ția elevilor, îndeosebi în spiritul 
atitudinii comuniste și a răspun

derii față de muncă, față de a- 
vutul obștesc, față de disciplina 
socialistă, să ușureze orientarea 
profesională a absolvenților șco
lii medii către producție.

Intr-un cuvint, activitatea 
productivă a elevilor școlii medii 
de cultură generală a dus și 
duce ia îmbunătățirea radicală a 
întregului proces de invățămînt 
și de educație a acestora.

Dată fiind importanța acestei 
acțiuni, la Școala medie din Bi- 
caz s-a acordat în acest an șco
lar o atenție deosebită organi
zării activității practice a e'evi- 
lor in cadrul fabricii de ciment 
„Congresul al XIX-lea“. Elevii 
au fost repartizați încă de la 
începutul anului școlar pe clase 
la diferite sectoare ale fabricii: 
c asele a VI1 l-a și a IX a la sec
torul mecanic, clasa a X-a la a- 
telicrul auto iar clasa a Xl-a la 
atelierul electric, activita’ea fie
cărei clase fiind condusă de că
tre un inginer de specialitate, 
încă de la începutul practicii în 
producție, conducerea școlii, în 
colaborare cu conducerea fabri
cii de ciment, a luat măsuri pen
tru asigurarea condițiilor mate
riale și a celor metodice nece

sare desfășurării în cele mai 
bune condițiuni a practicii. Ast
fel, a fost organizat în cadrul 
sectorului mecanic un atelier 
special amenajat pentru elevii 
claselor a VIII-a, a IX-a cu u- 
nelte și bancuri noi puse la dis
poziție de fabrică. Toate clasele 
au făcut cunoștință cu întregul 
proces tehnologic al fabricii. In 
vederea asigurării îndrumării 
metodice s-a constituit comisia 
activităților practice formată 
din ingineri conducători ai prac
ticii, directcru! fabricii directo
rul școlar și profesorii discipli
nelor practice și economice.

Una dintre cele mai însem
nate preocupări ale comisiei a 
fost aceea de a asigura corela
rea mai bună a programelor de 
practică cu cele de f.zică, chi
mie, matematică etc. și adapta
rea acestor probleme la condi
țiile specifice ale producției fa
bricii de ciment. Astfel, s-a 
stabilit necesitatea inversării 
unor capitole din programa 
de practică (la clasa a Xl-a. 
de pildă — predarea temei 
VII — aparate de măsură 
și control — înaintea temelor 
V. VI. — despre mașini electri

ce), extinderea predării unor ca
pitole ale matematicii și fizicii 
privind construcții geometrice 
și unghiuri la clasele a VIII-a 
și a IX-a, curentul trifazat la 
clasa a X-a ; ale chimiei privind 
tratamentele termice de călire. 
conținutul de carbon al oțe uri
lor și elaborarea lor, metalurgia 
fierului în general, ale desenu
lui tehnic ș.a.m.d.

Totodată s-a indicat ca în ca
drul practicii efectuată în fa
brică, e evii, pe lingă însușirea 
principiilor genera e ale produc
ției în sectorul respectiv, să fie 
deprinși cu efectuarea unor lu
crări pract ce concrete. Aceasta, 
avînd drept scop șj însușirea 
unor deprinderi practice de pro
ducție și îndrăgirea meseriei. 
As.fel, pînă în momentul de față 
elevii au reușit să-și însușească 
deprinderi necesare efectuării 
unor lucrări utile chiar pentru 
producția în fabrică. Elevii cla
sei a Xl-a, de pildă, știu să 
monteze un circuit electric de 
lumină, să măsoare puterea ac
tivă în circuite monofazate șl 
trifazate, să monteze și să de
monteze motoare electrice, să 
facă controlul rulmenților și să-l

înlocuiască, să desfacă bobina- 
jul motoarelor asincrone, să pre
gătească izolația pentru bobi- 
naj și alte operații. In
tre 15—22 III. a.c. s-au dat 
probe practice tuturor elevilor pe 
clase.

In întreaga activitate desfă
șurată de elevi în atelierele fa
bricii ei s-au integrat cu totul 
colectivului de muncitori. Este a- 
proape imposibil de deosebit în 
timpul lucrului elevii de munci
torii din secția respectivă. Ei 
participă, în ziua cînd fac prac
tică, la rezolvarea problemelor 
de producție ale atelierului. A- 
ceastă indicație metodică pri
vind efectuarea de către elevi a 
unor lucrări productive și inte
grarea activității lor în realiza
rea pianului de producție a a- 
vut un efect educativ deosebit 
de puternic.

Practica în producție a dus 
la îmbunătățirea disciplinei ele
vilor. Nu sînt elevi care să nu-și

VIRGIL RADLLIAN 
directorul Școlii Medii Bicaz

(Continuare in pag. 3-a)

mai interesante petrecute în 
ultima vreme în comună. Se îm
bolnăvise un copil și leacurile 
„doftoroaiei" erau pe cale să-l 
omoare dacă nu ar fi intervenit 
o mașină a salvării să-l transporte 
de urgență la spital. în sat iz
bucnise o epidemie de febră af- 
toasă. în trecut, in astfel de pri
lejuri oamenii obișnuiau să-și 
jertfească 2-3 animale spre „a 
îmblinzi boala". De data asta, 
fără o asemenea jertfă inutilă, 
veterinarii reușiseră să izoleze fo
carul.

Tinărul propagandist al știin
ței își făcu pe dată un plan. Ob
servă că însăși viața îi scoate în 
cale exemple concrete pe al 
căror teren o discuție ar fi 
puiul decurge foarte firesc și con
cret. în privința bolii copilului 
și a epidemiei aftoase oamenii

Brigadierul zootehnic Vasile 
Pupăză de la G.A.S. Bum- 
bești-Pițicu, regiunea Cra* 
iova e un experimentat cres

cător de oi.

Foto : AGERPRES



O acțiune patriotica care solicita contribuția tineretului de la sate
Îngrijirea NATURALE

Prin lucrări simple se pot obține

Mari sporuri 
de furaj verde

Asigurarea unei baze fura
jere corespunzătoare re- 
prezintă una dintre prin- 

cipalele măsuri de care depinde 
nu numai posibilitatea creșterii 
numerice a șeptelului, ci și spo
rirea productivității animalelor.

Dintre toate nutrețurile foîo- 
site în hrana anima'elor iarba 
pășunilor are avantajul de a fi 
nu numai un nutreț consumat 
cu poftă de animale, ci și din
tre cele mai ieftine.

Se cunoaște faptul că iarba 
pășunilor influențează simțitor 
producția de lapte și că trecerea 
de la perioada de stabulație la 
cea de pășunat, dacă se face 
în mod rațional, duce Ia o spo
rire deosebită a producției de 
lapte.

In țara noastră pășunile ocu
pă aproximativ 2.700.000 ha. 
Dacă socotim că din cele 
1.400.000 ha. ocupate de finețe 
o bună parte se pășunează mai 
ales primăvara și toamna, re
zultă că pășunile și finețele na
turale constituie • rezervă 
uriașă pentru sporirea produc
ției de carne, lapte, lină.

Din păcate, însă din cauza 
producției scăzute a unei mari 
părți din aceste suprafețe, soco
tită în medie la 3.500-4.000 kg. 
masă verde la hectar, pășunile 
nu pot asigura nutrețul nece
sar pentru întreaga perioadă de 
pășunat. Producția pășunilor 
este scăzută mai ales In reg;u 
nile mai secetoase ale țării, a- 
dică în părțile de șes. și este 
mai buna in zona dealurilor 
pentru că ierburile bune pentru 
pășunat cresc șj dau recolte 
mari in regiunile mai ploioase. 
In zona de șes. în care clima 
este mai puțin favorabilă pentru 
pășunile naturale, trebuie să se 
realizeze pășuni de bună călită-e 
folosind plante mai rezistente la 
secetă, care se insămințeazâ 
după o prealabilă pregătire și 
îngrășare a solului și care Ură 
a oferi o folosire de lungă 
durată, cum este cazul pășuni
lor naturale din regiunile mai 
ploioase, dau totuși o producție 
bună, un număr de ani.

Prin astfel de măsuri, la Cen
trul zoopastoral Curtici din re- 
g hi nea Timișoara la amestecu
rile de ierburi perene s-au ob
ținut, în medie pe 3 ani, 26.940 
kg masă verde, față de 2.550 
kg cit s au obținut în pășunea 
naturală neîmbunătățită.

-în zona de deal, condițiile 
climatice sînt în general mai 
favorabile, și iarba pășunilor 
naturale este formată din spe
cii de plante de nutreț mai va
loroase. Această zonă cuprinde 
un teritoriu întins pe o supra
față de peste 1,5 milioane ha 
pășuni și finețe. Condițiile cli
matice și terenul pe care sînt 
situate pășunile fiind dife
rite, trebuie diferențiate și mă
surile de îmbunătățire. Una din
tre cauzele care influențează ne
favorabil producția pășunilor 
este eroziunea solului. în trecut

prof. univ.
Gheorghe Anghel

^ful dt pdfuni. fiMț» fi
controlul serr.'.nțtlor 

<un I-C.iR.

au fost expuse eroziunii 
aproape l.000.000 ha și cea 
209 000 ha au ajuns intr-an sta
diu avansai de degradare. Pen
tru a reface aceste pajiști tre
buie stâvilitâ eroziunea prin 
plantarea de perdele de pro
tecție și inierbare. folosind a- 
mestecuri de plante de nutreț 
corespunzătoare.

Din rezultatele obținute la 
Podul Hoției, in regiunea lași 
și la Clmpia Turzii, in regiunea 
Clnj. rezult, ci prin inslmința- 
re, de amestecuri de ierburi și 
aplicarea de ingrișiminte pe 
terenurile erodate s-a ajuns ta 
o producție de 12.000—15.000 
kg. masa verde, fața de 1.800— 
2.500. cit se obține pe pășunile 
naturale erodate.

Combatere, buruienilor, im- 
prășrie.-ea mușuroaielor, curăți
rea cioatelor și pietrelor de pe 
pășuni trebuie si fie o preocu
pare permanenta in cadrul ma
surilor de imbunâtâțlre.

In acțiunea aceasta de între
ținere a pAșuniior. acțiune 
uriașă prin amploarea ei, finind 
seama de suprafața mare pe 
care o ocupă pășunile si finețele 
naturale din țara noislri (mai 
mult de 28 la sută din supra* 
lața agricolă) și de incontesta
bila lor valoare economică, o | 
contribuție mare o poate aduce 
tineretul.

Este o muncă destul de ușoa- : 
ri. frumoasă șj iți oferă satis- . 
facția îndeplinirii unei inalte 
îndatoriri patriotice. Experiența 
dobindita ani de-a riadul de 
tinerelul patriei noastre in mun- | 
ca patriotica pe marile șantiere l 
naționale ale construcției socia
lismului. in marile acțiuni de 
impăduriri. îmbunătățiri funciare 
etc. poate fi folosită cu succes 
Și In cazul nostru.

6e trebuie făcut acum? In pri
mul rind curățirea de burniem. 
arborele diuniioare. listărhun. 
imprăștierea mușuroaielor apli
carea de ingrășiminte chimice 
și organice, lucrări de deionaje 
și baraje simple pentru stinge
rea torenților. plantări de puieți 
forestieri pe terenurile supuse 
eroziunii — lucrări simple care 
nu necesită nici investiții, nici 
eforturi mari. Pentru reușita a- 
cestei acțiuni importante, este ; 
însă necesar ca toate aceste lu
crări sa fie făcute la timp, de 
bună calitate și repetate de 
cite ori e nevoie.

Un calcul simplu, aproxima
tiv, este edificator în ceea ce 
privește importanța economică 
deosebită a lucrărilor pe care 
le poate face tineretul pe pă

șunile naturale. Prin aceste lu
crări productivitatea pajiștilor 
poate fi dublată și chiar triplată, 
după cum rezult, din datele ex
perimentale in condițiile din țari 
noastră, ceeace înseamnă sporuri 
excepționale de masă verde pen
tru hrana animalelor.

In afară de aceasta, prin ac
țiunile de muncă patriotică ale 
tineretului se pot aduce statu
lui. la lucrările finanțate, eco
nomii de multe milioene de lei.

Numai aceste valori econo
mice aim mar mult decit sufi
ciente pentru a demonstra ne
cesitatea participării in masă 
a tinerelului din satele patriei 
la acțiunea patriotică de îmbu
nătățire a pășunilor șt fi netelor 
naturale care reprezintă o uria
șă rezervă de hrană ieftini și 
consistent! pentru animale.

PĂȘUNILOR

Tinerii din comuna Pâtirlogele, ra onui Cislâu, in plinâ acțiune de întreținere a pășunii comu
nei Mărunțișu.

Foto : P. SIMNIC

Pe dealurile regiunii Ploești așteapta 
să fie valorificată

O uriașa bogăție

Cînd tinerii 
au înțeles importanța 

pășunilor naturale

în regiunea Ploești, pășuni I-e 
naturale ocupa o suprafață în
semna la. Ma mult de jurr.ă- 
taie (peste 7U.000 hectare) din 
aceste pajiști se întind oe co- 
liceie de la poalele Carpa i ior.

Citeva cakule simple dove
desc cu prisosință importanța 
economică deosebita a acestor 
pe;uni. Pot paște atei, in con
diții normale, aproape 83.000 
capete vită mare; ceea ce în
seamnă aproximativ 70.000 vaci 
de lapte, 10.003 tineret taurin 
și aproximativ 40.000 oi, timp 
de aprope 180 de zile intr-un 
an Producția medie de masă 
verde este acum de 60U0—7000 
kg. la hectar. Pentru ca să pro
ducă un litru de lapte, o vacă 
sau_o oaie trebuie să coosume 
3—5 kg. iarbă. înseamnă deci că 
vacile și oile care pâșu,sează aici 
pot consuma, in condițiile pro- 
dscțîei actuale a pajîștikv. oes- 
*-e 50(1000000 kg iarba iu 
care pot produce aorci.—aUv 
130000.000 litri lapte. Sint va
lon iK«i,esiab: e care âatâ- 
resc greu in balanța produse
lor alimentare necesare apro
vizionării oamenikx muncii, 
mai a ies că se obțin la un preț 
de cost redus, deoarece 
nile naturale oferă 
ieftină hrană pentru 
Totuși, ceea ce se 
acum reprezintă ©rea 
de posibilități.

Acum, ne aceste pășuni 
turale pasc de trei ori 
muite animale fafă de dt 
necesar pentru asigurarea 
pășunat rational 
tea scăzută a pajiștilor, 
ales față de încărcătura mare 
de animale, are ca urmare ob
ținerea unor producții niici de 
lapte, îndeosebi de îa vad. 
(1.000 litri pe cap de vacă fu
rajată). Cercetările specialiști
lor au dovedit însă că Pe a- 
ceste suprafețe de pășune na
turală din zona de deal a re
giunii Ploești se poate asigura 
o cantitate îndestulătoare de 
masă verde nu numai pentru e- 
fectivul actual de animale, d 
și pentru animalele cu care ao 
de an se va dezvolta șepte- 
kil. Pentru aceasta, însă stat 
necesare o serie de măsuri teh
nice și organizatorice, încă de 
acum, de la începutul sezonu
lui de pășunat. Numai prin lu
crările simple de împrăștiere a

rășu 
cea mai 

■fei oale, 
realizează 
puțin fată

na- 
mai 
este 
unui 

Productiv ita- 
mai

Brigăzile utemiste de muncă patriotică au pornit spre „șan- 
tienul“ Izlazului comunal.

Foto: S. NICOLAE

Izlazului comunal — 
destinația cuvenită

în comuna Rado- 
vanu. din raionul Ol
tenița, există peste 
400 de vaci și aproa
pe 3000 de oi. Pină 
în toamna anului 
1958, animalele co 
nunei pășteau pe un 
islaz de peste 100 de 
hectare. Islazul era 
prost întreținut, pă
șunatul se făcea ne 
rațional și din acea 
stă cauză nu asigura 
vitelor o hrană sufi
cientă pe timpul ve
rii» Atunci sfatul

popular, comunal sa 
hotărît să-l desțele
nească. Dar în loc 
să-l semene cu ier
buri pentru masă 
verde, cu porumb si
loz. i sa dat altă în
trebuințare. Din su 
prafața întregului is
laz care a mai rama, 
acum 32 hectare stri
de erodate în parte 
iar 19 hectare de 
gradate complet.

Pe această supra 
(ață nu s-au execu
ții nici un fel de

lucrări de întreține
re. Aceasta fiind si
tuația, animalele sînt 
născute de Copii pe 
marginea drumurilor, 
ori sînt duse toc
mai la vreo cițiva 
kilometri în balta de 
la Căscioarele. Sfatul 
popular comunal Ra- 
dovanu trebuie să re
flecte asupra acestei 
situații și să dea is
lazului comunal des
tinația cuvenită,

B N1GOLAE

mușuroaielor, distrugerea buru
ienilor combat ?lea eroziunii ele. 
(în raioanele Beceni, Cimpina, 
Teieajen, Cisiău sint mii de 
hectare de pășune erodate), pro- 
d'Xrtivitaiea pajiștilor poate 
crească cu peste 30 ia sută, 
ce ar însemna o cantitate 
peste I00.003.000 kg. masă 
de in * 
na pe 
unui

ceea 
de 

_ ^cr-
pfus, care ar asigura hra 
întreg sezonul de pășunăt 
număr de aproximativ 

18.000 capete vite man. Trans
formata in lapte, această iarbă 
ar rrsemna 25.0O0.CO0 litri.

Prin aplicarea întregului com
plex de lucrări, însă, prodne- 
tivrtatea pășunilor din zona 
de dea! din regiunea P’oeș: 
poate fi ce! auțio dublată, ta- 
tr-un tar relativ scurt.

tr.otkâ la întreținerea pâșu- 
ni’or In raionul Cîmpina, de 
exemplu, unde a existat o strîn- 
sâ colaborare intre organiz-a- 
;.:'e U.T.M. și organele agri
cole, tineretul a executat pînă 
acurr. prin muncă voluntară, 

de întreținere a pășuni- 
x pe o supraiafă de 1.150 

hectare !n raionul Cislău tine- 
îngrijit pășunile pe o 

exilați de .aproape 1000 hec- 
U"e. Organizați in brigăzi u- 
:erriste de muncă patriotica, fi
ner au ieșit zile in șir pe iz- 
îc.r și au împrăștiat mușu- 

e-’e, au curățat buruienile, 
*2 plantat puieti forestieri in 
3«rde-eie de protecție. în raio- 
sb: Teieajen, insă, și în aîte 
T-t®oe din zona de deal.

Cis-
nu-

Prin lucrări simple se pot asigura peste 
kg. masă verde in plus, hrana 

unui număr de aproximativ IS.0^0 capete 
vită mare. Această hrană poate contribui 

la producerea a 25.000.0CC litri lapte

lata dec., ar gemeau econo
mice deoseb i de importable, care 
impun necesi^îea luării unor 
măsuri efidaote șî urgente pen
tru îmbunătățirea producție: 
acestor pășuni.

in această mare acțiune de 
întreținere a pâșuriior. un roi 
deoseh: de importa r.t Ii au și or- 
ganoațuie UT-H. din regiunea 
Ploești șj indecseb. cele din 
raioanele Gimpica, Gslâu, Te- 
ieajen. Becen.. Pucioasa, și T.r- 
gov.ște, unde stat mari su
prafețe de pășuni de deaL încă 
de la începutul anu'ui, I
deosebi in ultimul timp, 
timp.narea celui de a» 
Congres a! Partfduhr. 
n zatiite U.T.M. din 
Ptaeșt.. conduse și 
de organizaț ie de partid 
.nat imreraote angajk. 
cartier ecooomic în planurile 
lor de muncă un loc însemnat 
îl ocupă mobilizarea tineretului 
la acțiunea patriotică de între
ținere a pășunilor. In une’e ra
ioane angajamentele au înce
put să fie traduse ta v ață Mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
mii de tineri au prestat zeci 
de mii ce ore de aruncă pa-

și ta
in ta- 
lll-lea 
orga- 

reg unea 
îndrumate 
irtid și-au 
jameate cu

de pos:b:h?ăți Se pane 
prea puțra accent pe mobiliza
rea tinerilor săteni la acț.unea 
de nL'ețmere a pășunrior, ma. 
ales daca : “ex sea~a de fap
tul că aceMii sân neneficări 
direcfi a; aceste acțiuni

Pe de aZA parte, rezultatele 
nesaț*siăcâtonre obținute 
neret ’.a aceste «rări 
toresc ș- fipse ie as 
tehnică. Dacă ners’ 
droiu de ia secția agr 
raionala* Cait'ia m pf 
îndeaproape ^e aceestă
mă și cooiroeazâ activ :>tea 
tehmc em or zooeasXrai de la 
comune, ns același tacro se 
inUnpH -n re-ela'te 
Iată un exempix Ta z na de 6
mai. peste 100 ie tineri din 
comuna Păttrtageâe organizați 
în brigiri utemiste de tudcS 
patriotică, au vect: să lucreze 
pe pășunea din ronona Mârun- 
tișu. Deși știa dta timp des
pre această act une, tehnicia
nul Roman Georgescu de la

secția agricolă a raionului 
lău s-a mulțumit să dea 
mai cîteva indicații generale 
tinerilor brigadieri și să plece 
apoi acasă, lăsîndu-i pe aceștia 
sa lucreze cum s-or 
Asemenea atitudine nu 
tolerată și conducerea 
agricole a Sfatului 
raional Cislău are datoria 
ia măsurile cuvenite.

Trebuie spus de asemenea că 
pășunatul pe aceste suprafețe se 
tace în chip nerațional. in loc 
sa fie pașiinate pe tarlale ca Să 
dea posibilitatea refacerii pa 
jiștilor, animalele sînt plimbate 
de-a valma pe păși.ne, călcînd și 
disirugind a.ba. Folosirea pă
șunilor trebllle strict reglemen
tat.. după normele științifice.

Orgar. zafiiie de bază U.T.M. 
d.r. agr idtura regfunfi (in ca
zul nc-stai cele din raioanele dîn 
zor_a de deal, n datoria patrio 

de a a^asiifica acțiunea 
de Jtre-ț nere i pășzn’or prin 

ci a rnere?alc și 
ce a o continua, cuc-a năica- 

spec ahștfler, în tot tim- 
acu’u:
ceri\ mobilizați de orga oi
le L’.T-M.. sub conducerea 
mzațiilor de partid pot adu
ltului — urnai la lu

pe pășunile 
- economii 
aproximativ

pricepe. 
trebuie 
secției 

popular 
“:a să

îiiJe

nere

Ing N. SIMIONtSCU

Dat fiind faptul că în condi
țiile specifice de climă și sol 
din raionul nostru pășunile 
naturale ocupă o suprafață 
însemnată (circa 33.000 ha.) 
de producția lor depinzind 
aproape exclusiv baza fura
jeră pe timpul verii și în bu
nă măsură și asigurarea bazei 
furajere pe timpul iernii, ele 
joacă un rol deosebit de im
portant în economia raionu
lui. Creșterea producției ani
maliere depinde in mod direct 
de creșterea producției la hec
tar a acestor pășuni naturale. 
Avînd în vedere acest lucru, co
mitetul raional P.M.R. a organi
zat anul trecut o consfă
tuire în care s-au dezbătut 
pe larg problemele legate de ri
dicarea productivității pășunilor 
naturale și s-au luat o serie de 
măsuri privind efectuarea unor 
lucrări de amenajare și întreți
nere a acestora. In cadrul 
consfătuirii, organizațiilor noa
stre de tineret II sa încre
dințat sarcina de a contribui cu 
forțele tineretului la lucrările de 
amenajare și întreținere a pășu
nilor pe o suprafață de 5.400 
hectare.

Pentru traducerea in viață a 
acestui angajament, biroul co
mitetului raional U.T.M. a orga
nizat la rîndul său o consfătuire 
la care eu participat secretari 
ai comitetelor comunale U.T.M., 
responsabili ai brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, ingi
neri și tehnicieni, consfătuire în 
care s au dezbătut' pe larg posi
bilitățile pe care le are tineretul 
de a contribui la indeplinirea 
planului propus.

S-au ținut apoi în cadrul or
ganizațiilor U.T.M, adunări gene
rale în care |i s-cu explicat ute- 
miștilor scopul acțiunii între
prinse, marea importanța econo
mică pe care o au aceste lu
crări de amenajare a pășunilor 
naturale pentru obținerea unei 
baze furajere în stare să asigure 
creșterea numărului de animale 
de producție, a sporirii producției 
acestora. Organizațiile U.T.M. 
c« -epcrf 2et cooi sarcini pe bri
găzi .'Ser-*sta de munca patrio
tică, pe fiecore finer in parte.

Comitetul raional U.T.M. s-a 
preocupat ca tinerii să înțelea
gă temeinic importanța sarcinii 
propuse. In acest scop am orga
nizat intîlniri între membrii bri
găzilor și ingineri și tehnicieni 
din codrul secției agricole a 
sfatului popular raional, întâlniri 
cu prilejul cărora tinerii au fost 
ajutați să înțeleagă mai bine

importanța economică a ridică
rii producției la hectar a pășu
nilor naturale. De asemenea, 
comitetul raional a Instruct acti
vul de propagandiști, îndefnnîn- 
du-i ca în cadrul lecțiilor ținute 
la învâțămîntul U.T.M. să explP 
ce utemiștilor, atunci cînd vor
besc despre sarcinile trasate de 
către partid privind creșterea 
șeptelului și a bazei furajere, 
importanța participării lor la a- 
ceastă acțiune tinerească.

Organizațiile de partid au în
drumat și ajutat cu multă grijâ 
organizațiile U.T.M., îndeosebi 
în ceea ce privește organizarea 
practică a muncii pe teren, îrt 
obținerea unei îndrumări teh«» 
nice din partea tehnicienilor sfcH 
turilor populare.

Toate aceste măsuri întreprin
se au dus la obținerea unor re
zultate bune.

Cei 4.604 tineri cuprinși în bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică au efectuat pînă în pre
zent lucrări de curățirea tufă
rișurilor și cioatelor, de distruge
rea mușuroaielor, de grapa re șl 
defrișare pe o suprafața de 
4.437 ha. pășuni, realizînd o e- 
conomie totală în valoare de 
361.360 lei. Anul acesta produc
ția de masă verde Iq hectar pe 
întreaga suprafață de pășune 
amenajată se va ridica la 15.000 
kg., față de 10.000 cit era plani
ficat, sporul realizat rîdicîndu se 
la 10.850 tone masă verde.

Lucrările de amenajarea pă
șunilor se află în plină desfășu
rare. In ciuda condițiilor atmos
ferice neprielnice din primăvara 
aceasta, noi vom realiza lucră
rile de întreținere și amenajare 
pe întreaga suprafață planifica
tă, realizînd astfel o economie 
de peste 610.000 lei și un spor 
de producție de 27.000 tone ma
să verde. S-au evidențiat pînâ 
acum în mod deosebit utemlștli 
din organizațiile de bază U.T.M. 
Zetea, Forțeni, Racoș, Vîrghiș, 
Doboșeni și Tălișoora, care și-au 
depășit la Jata de 1 mai 1960 
sarcina încredințată pe întregul 
an. Aceasta ne arată limpede 
că tineretul din raionul nostru 
are posibilitatea să-și mărească 
contribuția la amenajarea pășu
nilor naturale, să contribuie și 
mai activ la asigurarea bazei 
furajere necesare dezvoltă r’l 
șeptelului proprietate obșteasca.

BEDO GYULA
prim secretar

al Comitetului raional U.T.M.
Odorhei, Regiunea Autonomă
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De ce numai pe jumătate?
to două raioane din regiunea Craiova am inrrepnns ua raid 

cu privire la munca brigăzilor utemiste de muncă patriotică 
pentru întreținerea și îmbunătățirea pășunilor. Pentru perioada 
actuală aceasta este una din principalele sarcini ale brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică de la sate, dată fiind impor
tanta pe care o au pășunile in asigurarea hranei animalelor 
și sporirea producțiilor animaliere pe timpul verii. La incepu- 
tul anului, brigăzile utemiste de muncă patriotică din raionul 
Craiova s-au angajat să curețe 2.600 hectare, iar cele din ra
ionul Segarcea 1.292 hectare Pină la 8 mai. angajamentele 

. .......................  La — • — • • —urmau să fie îndeplinite.
nostru

această dată a avut loc raidul

adune gră- 
și pietre.

cu
patrio- 
Craio- 
dum- 
școiii-

pășu-

„Astăzi curățim 
pășunea"

Trei brigăzi de muncă 
tică din Podari, raionul 
va, s-au adunat intr-o 
nkă dimineața in fata 
Erau 50 de tineri

— Azi, băieți, curățăm 
nea 1

Tinerii știau de fapt ce 
făcut. Știau cu cfteva zile îna
inte.

Pășunea cuprinde 289 de hec
tare. Cele trei brigăzi și-au îm- 
părtit-o între ele.

— Să vedem cine termină 
mai repede.

— Dar și cine lucrează mai 
bine — a adăugat cineva.

Fără Îndoială, contează și 
cine lucrează mai bine Pășu
nea trebuie să fie bine curățită 
de mărăcini, de mușuroaie, de 
pietre, așa incit cîmpul să ră- 
mînă drept, ca-ii palmă, și iar
ba curata, fără buruieni.

Li marginea pășunii su la

au de

ceput curind să se 
mezile de mărăcini . .

Fruntași ? Fruntași sint i 
toții. Sînt fruntași pe raion.

Cînd nu vin situațiile..
Pianul comitetului raional 

U.T.M. Craiova privind acțiu
nea brigăzilor de muncă patrio
tică la curățirea izlazurilor pre
vedea realizarea a 2.600 hec
tare pină Ia 8 mai.

La 6 mai, cu două zile îna
inte de împlinirea termenului, 
din planul acesta se realizaseră 
1.020 hectare. Nici măcar ju
mătate. Explicația ? Am cerut-o 
primului secretar al comitetului 
raionul U.T M.

— De fapt — spunea dînsul 
— eu cred că s-a realizat mai 
mult Dar nu ne-au sosit nouă 
situațiile Nu ne-au trimis sfa
turile populare comunicările. 
Așteptăm să ne comunice.

— Și se va îndeplini planul?
— Asta nu știu- In orice caz, 

dacă primesm de le sfaturile

populare comumcariie vă 
team da o oiră mai bună.

După cum se vede, comite
tul raionul U.T-H lupta pentru 
realizarea propriului angaja
ment.. așteptf-d să i se comu
nice de către sfaturile popu ace 
niște cifre. Dacă nu vin cifrele, 
înseamnă că nu se realizează 
nici planul Instructorii comite
tului raional U.T M. așteapta și 
ei poșta. Munca lor de indru-

p«- male nu este cea dorită. O con- 
soctnțâ firească a unui chip bi
rocratic ș: formalist de a privi 
: ■. ■ . -i mM ■ I nere- 
tutui de la. sa

Ceva ce
numai

nu depinde 
de tineri

ei

Gospodăria 
JTurr. nou- 
nui Segarcea

■ g.-koU colectivă 
din D.'ănic. raio- 
are in sectorul ei

Raid prin raioanele 
Craiova și Segarcea

mare a organizațiilor U.TM. de 
la sate, de mobilizare a brigă
zilor utenr.ste de muncă pa
triotică la curățirea izlazurilor 
s-a restrîns la atit: tinerii vor 
face ei ce vor crede de ouviintă 
in această privința, sfaturile 
populare vor constata și vor tri 
mite în scris comitetului raio
nal U.T M. rezultatele. Teribilă 
metodă, nimic de zis. Numai că 
— adevărat mister — adresele 
nu prea vin. Ce-i de făcut ? Se 
ridică din umeri a nedumerire, 
se mai dau niște telefoane, au 
loc convorbiri care încep cu „de 
ce ?“ și se termină cu „daji-t 
zor". In acest timp peste 1,500 
de hectare de pășune sint inva
date de bălării |i mărăcini, iar 
producții de iarbă pentru ani-

zootehnic 360 de boi. 60 
vaci. 42 vite.. 320 oi, 226 miei, 

are 31pentru care gospodăria 
hectare de izlaz și 20 hectare 
masă verde Un caicul 
mativ arată că cele 31 
tare de izlaz pot asigura o pro
ducție anuală de iarbă de 90.000 
kg iar bovinele (vacile și boii 
in număr de 420) trebuie să 
consume anua peste 2 milioa
ne kg de iarba Cele 20 de hec
tare semănate cu secară nu a- 
sigură nici ele prea mult din 
necesarul de masă verde pen
tru hrana 
verii

Conduce, ea gospodăriei colec 
live a avut in vedere altceva.

— Am crezut — spunea to- 
varâșul Constantin Hristea, pre-

3proxi- 
de hec-

mimalelor pe timpul

ședi ntele gospodăriei — că o să 
ne dea voie să pășiinăm ani
malele într-o pădure de aici din 
apropiere. Dar văd că nu se 

., ir.ai admite.
E și firesc. In alți ani s-a 

permis temporar pășunatul vite
lor în pădure. Anul acesta 
Ocolul silvic a oprit pășunatul 
pentru că acostă ar dăuna pă
durii. copacilor tineri.

Tinerii colectiviști, grijulii cu 
pășunea lor, s-au dus și-au cu- 
rățiț-o Dâr asta e mult prea 
țniț'n. Gospodăria nu s-a îngri
jit să procure pentru cele 31 
de hectare îngrășăminte chimice 
și gunoi de grajd. în felul a- 
cest a producția de iarbă ar fi 
crescut considerabil. Tinerii, 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică ale tinerilor colec
tiviști ar fi putut executa lu
crările de împrăștiere a în
grășămintelor pe pășune Con
ducerea gospodăriei trebuie Să 
găsească o rezolvare serioasă a 
acestei situații și să chibzuiască 
bine pe viitor atunci cînd e 
vorba de asigurarea hranei ani
malelor pe timpul verii.

O concluzie

Unele brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din raioanele 
Craiova și Segarcea se află 
acum, după ce termenul de în
deplinire a angajamentului a 
expirat, in fa|a unei datorii ne- 
indepiinite pe deplin.

Cauzele trebuie firește cău
tate In lipsa de interes și preo- 
cupare pentru organizarea ace
stei acțiuni de către aceste co
mitete raionale U.T.M.. in fap
tul că angajamentele brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
cu privire la întreținerea și cu
rățirea izlazurilor n-au fost din 
timp urmărite, nu s a organi
zat indeplinirea lor eșalonat.

E necesar să i se acorde a- 
cestei acțiuni patriotice Impor
tanța ce ' se cuvine Lunile mai 
și turtle să fie luni ale unor 
largi acțiuni de întreținere a 
pășunilor. Aceasta trebuie să 
constituie unul din obiectivele 
centrale ale activității brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică de 
la sate.

M. GARANF1L



Concursuri pentru tineret organizate 
în întîinpinarea celui de-al III-lea 

Congres al P. M. R.

Primirea delegațiilor sindicale 
de peste hotare la Secretariatul 
Consiliului Central al Sindicatelor

„Drumul glorios 
de luptă a partidului 

pentru fericirea 
și bunăstarea poporului'4

In întîmpinarea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., C.C. al U.T-M. și 
Comitetul de Radio și Televiziune orga
nizează pentru tineret un concurs cu 
tema: „Drumul glorios de luptă a parti
dului pentru fericirea și bunăstarea po
porului1 ■

Concursul constituie un bun prilej pentru cu
noașterea mai temeinică de către tineret a 
luptei P.C.R. împotriva exploatării capitaliste și 
moșierești, împotriva dictaturii fasciste și a războ
iului antisovietic, a lupte: comuniștilor pentru eli
berarea Romîniei de sub jugul fascist, a luptei 
glorioase a partidului nostru pentru construirea 
societății noi, socialiste.

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

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

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

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

„întrecerea 
prietenilor cărții4*
„întrecerea prietenilor cărții", fază superioară 

o concursului „Iubiți cartea”, a fost organizată 
pentru prima dată în anul 1957.

Această întrecere s-a dovedit a fi un bun 
mijloc pentru organizațiile de bază U.T.M. in 
antrenarea tuturor purtătorilor insignei „Prieten 
ai cărții41 de a-și continua în mod sistematic 
lectura precum și in acțiunile de popularizare 
și răspîndire a cărții.

In intimpinarea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 23 Au
gust, C.C. al U.T.M., Ministerul tnvăță- 
mintului și Culturii organizează o nouă 
„întrecere a prietenilor cărții".

Toți tinerii purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" vor avea posibilitatea să se întreacă în 
cadrul etapelor pe unități (întreprinderi, insti
tuții, sate, școli și facultăți) raioane, regiune și 
pe țară.

La prima etapă, concurenții vor povesti în 
scris despre o carte cu tematica actuală din bi
bliografia obligatorie și la alegere. La cea de a 
doua etapă, vor da răspunsuri scrise la un nu
măr de întrebări întocmite pe baza cărților din 
bibliografia obligatorie a concursului „iubiți 
cartea”. Tinerii concurenți clasați pentru etapele 
regională și pe țară vor trata in scris o temă 
.inspirată din aceeași bibliografie a concursului 
și se vor întrece în cadrul unor concursuri „Dru
meții veseli".

Cîștigătorii „întrecerii prietenilor cărții” vor 
primi premii și mențiuni constînd în diferite 
obiecte și cărți.

Pentru a participa la „întrecerea prietenilor 
cărții", purtătorii insignei „Prieten al cărții” se 
vor adresa organizațiilor de bază U.T.M., care in 
scopul pregătirii temeinice a concurenților vor 
organiza, in colaborare cu bibliotecile, recenzii, 
discuții asupra cărților, întîlniri cu scriitorii etc. 
Temele ce se vor dezbate, întrebările care vor fi 
puse în cadrul concursurilor, precum și cărțile 
alese de concurenți, vor trebui să oglindească 
lupta partidului nostru pentru organizarea ac
țiunilor revoluționare ale proletariatului, pentru 
cucerirea puterii de stat, pentru construirea so
cietății noi, socialiste.

Concursul tinerilor poeți
In întîmpinarea celui de-al III-lea 

Congres al P.M.R., ziarul „Scinteia ti
neretului1 organizează un concurs de 
poezie cu tema „Drumul glorios de luptă 
a partidului pentru fericirea și bună
starea poporului muncitor".

Tinerii poeți sînt chemați să se inspire din tre
cutul de luptă al poporului nostru, condus de 
partid spre libertate și socialism, din jertfele pe 
care le-au dat cei mai buni fii ai țării - comu
niștii și uteciștii ; să cînte marile izbinzi ale re
gimului nostru democrat-popular, ale oamenilor 
muncii, ale tineretului, chipul luminos al con
structorilor socialismului, al comuniștilor și ute- 
miștiior, viața și activitatea pionierilor și școla
rilor, munca entuziasta pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate de oamenii mun
cii în cinstea celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., eveniment de mare importanță în viața 
partidului și poporului nostru.

La concurs pot participa toți poeții tineri, 
membri ai Uniunii Scriitorilor, ai cercurilor lite
raro, tineri muncitori, țărani muncitori, elevi, stu- 
denți, ostași etc.

Lucrările vor fi trimise pe adresa ziarului 
„Scinteio tineretului”, Piața Scinteii nr. 1, cu 
specificarea „Pentru concursul de poezie**, pînă 
la data de 5 iunie a.c.

Poeziile care au mai fost publicate nu pot in
tra în concurs.

Juriul va fi format din reprezentanți ai C.C. 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 mențiuni a 250 lei fiecare

marți, 
Alge- 
Ceho- 
Cipru,
Iran, 
Polo-

în cursul dimineții de 
delegațiile sindicale din 
ria, R. P Bulgaria. R. 
slovacă, R. P. Chineză, 
Franța, R. D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P.
nă. R. P Ungară și U.R.S.S., 
care au participat la manifes
tările prilejuite în țara noastră 
de sărbătorirea zilei de 1 Mai, 
au fost primite la Secretariatul 
Consiliului Central al Sindica
telor.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Mihai Marin, secretar ai C.C.S., 
activiști ai C.C.S.

După ce a mulțumit delega
țiilor de peste hotare pentru că 
au răspuns invitației de a săr
bători ziua de 1 Mai împreună 
cu poporul romîn, tovarășul 
Gheorghe Apostol a vorbit oas
peților despre succesele înseni
nate obținute de poporul ro
mîn, în frunte cu clasa munci
toare, condusă de partidul ei 
marxist-leninist, în opera de 
construire a socialismului. Ară- 
tind aportul sindicatelor noa
stre la obținerea acestor suc
cese, el a subliniat activitatea 
rodnică desfășurată de sindicate 
în domeniile economic, social și 
cultural și noile sarcini care 
stau in fața lor in etapa ac
tuală de construire a socialis
mului. Vorbitorul a scos în e- 
vidență. de asemenea, entuzias
mul cu care oamenii muncii, 
mobilizați de sindicate, sub con
ducerea partidului, se întrec 
pentru a întimpina cel de-al 
III-iea Congres al P.M R. cu 
noi victorii pe drumul construc
ției socialiste in patria noastră.

In cuvintul lor, conducătorii 
delegațiilor sindicale de peste 
hotare au arătat că au fost plă
cut impresionați de entuzias
mul cu care oamenii muncii din

„Cursa Păcii”
Intre orașele Varșovia și Poz

nan de a lungul a 177 km s-a 
desfășurat marți cea de-a 8-a 
etapă a „Cursei Păcii". Timpul 
frumos, șoseaua bună, asfaltată, 
au permis cicliștilor să realizeze 
o medie orară de peste 45 km.

In această etapă s a afirmat 
din nou tînărul ciclist german 
TFeissleder care a cîștigat cea 
de-a treia etapă de la începutul 
competiției și poartă totodată cu 
succes tricoul galben. Dintre 
alergătorii romini primul a sosit 
Gheorghe Șerban la 9 secunde 
după învingător. Ion Braharu a 
făcut și el o cursă bună sosind 
cu unul din plutoanele fruntașe 
la 39 secunde.

Astăzi:1 este zi de repaus, iar 
miine se desfășoară etapa a 9-a, 
Poznan — Frankfurt pe Oder 
(182 km.).

i laboratorul de fitotehnie a< 
îstitutului Agronomic din lași.

Foto : AGERFRES

Tinerețea și 
umina științei ♦♦♦

(Urmare din pag. l-a) 

estească. li prinse o furtună și 
nul din ei fu lovit de trăznet. 
>e ce l-a lovit tocmai pe el fi 
u pe celălalt ? Ținând cercetă- 
>r începu să interogheze pe oa- 
ieni. Care din cei doi eroi era 
iai înalt ?... daca era vreunul 
in ei desculț... dacă vreunul din
i avea asupra lui un obiect me
dic.
Firește, victima purta la el un 

ypor, nu purta bocanci și avea 
nălțimea de 1,90 m. Misterul" 
u explicat pe dată după ce 
riai întii „filozoful meteorolog" 
inu o adevărată lecție despre 
ormarea ploii, a fulgerului, deș
ire legile electricității și mag
netismului.

Cuvintele din raport învie dev
iată... „Conferințe, discuții in 
țrup sau cu un singur interlo
cutor'...

Cită viață, energie, entuziasm
ii răbdare ascunde în el tînărul 
ie 24 de ani din fața mea ! Un 
ungur lucru a uitat să mențione
ze acolo: că. spre sfîrșitul șederii 
ui în Nima. oamenii cereau ei 
jvșiși mai multe conferințe noi 
ri interesante oare să le „des
chidă ochii**... Că l-au invitat să 
oină cit mai des in satul lor...

Acum stă in fața mea la masă. 
Pare din nou un adolescent după 
ce faptele lui mi l-au arătat 
matur. chibzuit, întreprinzător. 
Asemenea adolescenți merită în
treaga noastră stimă.

Deschiderea Expoziției 
internaționale de proiecte tip

Marți dimineața, la Palatul 
Poștei centrale din Capitală s-a 
deschis Expoziția internaționa
lă de proiecte tip, organizată de 
Comisia permanentă pentru con
strucții din cadrul C.A.E.R. Ex
poziția este prezentată consecu
tiv în toate țările membre, con
stituind un bun prilej de cu
noaștere reciprocă a realizărilor 
și de însușire a experienței ob
ținute în acest domeniu.

în expoziție, țara noastră este

reprezentată prin 40 de panouri 
cu proiecte și fotografii, care 
sintetizează activitatea proiec- 
tanților romini în direcția tipi
zării proiectelor și standardiză- 
zii elementelor de construcții, 
contribuția lor la modernizarea 
și sistematizarea orașelor, la 
grăbirea ritmului construcțiilor, 
reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității acestora.

(Ager preș)
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formarea unop 
integre hotărîte. 
clasei muncitoa- 
primul rînd Er
ai cărei membri

țara noastră și-au exprimat, cu 
prilejul demonstrației de 1 Mai. 
atașamentul lor față de partid 
și guvern, față de regimul de
mocrat-popular. în cuvinte cal
de, oaspeții au vorbit despre 
realizările poporului 
muncitor în construcția 
lismului, despre centrele 
triale pe care le-au vizitat, dînd 
o înaltă apreciere grijii regimu
lui de democrație-populară pen
tru asigurarea unor condiții cit 
mai bune de muncă și de viață 
celor ce muncesc. Ei au mulțu
mit Consiliului Central al Sin- 
dicateloi din R. P Romînă pen
tru prilejui ce le-a fost oferit de 
a cunoaște munca și realizările 
poporului romîn, urind sindica
telor și tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră noi succese 
pe calea construirii socialismu
lui.

întilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă și tovără
șească.

nostru 
socia- 
indus-

★
Seara, Ansamblul de cîntece 

și dansuri al Consiliului Cen
tral ai Sindicatelor a prezentat 
în cinstea oaspeților spectaco
lul „Balada Patriei”.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

Scenă din piesa „Scrisori de dra
goste”, de Virgil Stoenescu în 
interpretarea artiștilor d« la Tea

trul Tineretului din Capitală.

Foto : AGERPRES

Cum se nasc fruntașii
(Urmare din pag. l-a)

Axente Sever a făcut o baie de 
răcire suplimentară. Rezulta
tul? Reduce rebuturile de țea- 
vă șl sporește randamentul 
mașinii lor. Evident, el e frun
taș. Dar in secția lui a sporit 
numărul fruntașilor de la 6, 
cîți erau în martie, la 13 în 
luna aipri'lie.

Totuși e firească o întrebare: 
Cum cresc fruntașii ? Desigur 
nu așa din senin și dintr-o-nu așa din senin și 
dată. Fruntașii șe nasc în timp 
și cu trudă multă. Și 
unde, ci în întrecere... Asta o 
știe foarte bine muncitorul 
Stoica Gh. de la atelierul de 
mase plastice. El a reușit să 
crească 6 fruntași. Este vorba 
de 4 tineri cu meserii diferite,, 
care au fost angajați cu cîteva 
luni în urmă : Marin Stei ian, 
Petre Dziadic, Petre Nistor și 
Rodenco Sevola. Intr-un timp 
record tinerii aceștia au învă
țat meserii noi, au învățat și 
reușesc să stăpîn-ească . acele 
mașini complicate și să dea 
randament. Și nu e un lucru 
simplu să devii operator, să 
stăpînești aceste mașini de o 
înaltă tehnicitate și de: mare 
randament. Este însă și mai 
greu să deviî fruntaș. înseam
nă că-ți cunoști mașinile, că 
le stăpînești și lucrezi la un 
înalt nivel tehnic. înseamnă că 
ai dovedit dragoste pentru ceea

n u oTi-
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se extrag în total 18 numere

ce faci, pentru fabrică, pentru 
coleciiv. inseamnă că eveni
mentul pe care vrei să-1 in- 
tîmpini — Congresul al III-lea 
al P.M.R. — te privește în mod 
personal îl consideri un eveni
ment important în viața între
gului popor și în viața ta per- 
sonaiâ, și că dacă ai făcut un 
efort în plus, ai făcuto din toa
tă inima. Acest examen l-au 
trecut cu succes ,.ceî 4". Toți 
sînt acum muncitori fruntași in 
producție. E adevărat că frun
tași au devenit doar de cîteva 
zile. Echipa lor și-a depășit 
angajamentele luate în între
cere. Au dat cu 20 la sută mai 
multe produse, toate de calitate 
superioară și la un preț de cost 
cît mai scăzut.

— Echipa mea e un colectiv 
mic — spune Gheorghe Stoica. 
M-arn împrietenit cu fiecare. 
Ca să-i pot urmări cum lucrea
ză, să le arăt unde greșesc. 
Am încercat să văd dacă au 
dragoste de muncă și am văzut 
că nu le lipsește. Apoi le-am 
explicat- totul: de Ia modul 
cum lucrează mașina, pînă la 
compoziția materialului. Trep
tat ne-am cunoscut cu toții. 
Unitatea de voință statornicită 
înjre noi, spiritul colectiv, in
tr-ajutorarea ne-au făcut ambi-’ 
țioși, ne-au înflăcărat în lupta 
pentru a deveni fruntași. Am 
pus preț mare pe discuțiile 
prietenești de la om la om. 
Am hotărîi totodată că locu
rile cucerite în nodurile frun
tașilor să nu le mai pierdem

care 
mai 

spor... 
Și 

de I Mai au 
încă 

întrecere. Pa
ne: ncăpă tor. 

Lingă cei vechi — Ion Uiseit, 
Sturza Alex., Constantin 
ghelache — au apărut 
noi : Nicolae Lăudata, 
Safta, Onoriu Ba nu și mulți al
ții. De unde se vede că zilnic 
rindurile fruntașilor se între
gesc cu tot mai mulți tineri care 
urmează unii exemplul ceioriaki 
astfel îneît iți este greu să sta
bilești în fiecare zi în modul 
cel mai exact cine sânt frunta
șii.

nkiodata Așa am ajuns 
avem mai multi fruntași, 
să lucreze din ce în ce 
bine și cu mai mult

Desigur, așa se explica 
faptul că numai 
fost declarați pe fabrică 
26 de fruntași in 
noul a devenit

An- 
nume 

Ion

Legarea școlii
de practică

(Urmare din pag. l-a)

„Frații Erșov“ de V. Kocetoo
gie. Colectivul uzinei este înfă
țișat așadar prin ei ca o școa
lă, o școală de principialitate 
și tărie, de tenacitate și curaj. 
Foarte sugestiv se reliefează a- 
ceastă capacitate a colectivului 
de a modela oamenii prin soar
ta tinerei inginere Iskra Koza
kova. E o femeie mică de sta
tură. destul de slabă, lipsită de 
experiență, dar care 
muncească ; a fugit 
de birou pe care 
la Moscova — și 
ca soția unui pictor 
dar cunoscut, putea să n-o pă
răsească— pentru că o ardea 
dorința de a-și valorifica cuj 
noștințele în producție, lîngă 
mașină. Dar — parcă la co
mandă — tot felul de lovituri 
cad pe capul femeii nepregătite: 
și neînțelegerea soțului, și intri
gile a-bi! puse la cale de niște 
nemernici, și serioase complica
ții sentimentale... Iskra rezistă 
însă, rezistă pentru că imediat 
îi vor da un ajutor Erșovli, 
pentru că se simte sprijinită de 
organizația de partid, de 
tregul colectiv.

După cum se spune 
într-un vechi proverb — 
există pădure fără uscături, 
torul acordă acestor uscături a- 
tenția cuvenită. In pagini nu
meroase ne sînt prezentați indi
vizi dominați de pasiuni mes
chine. incapabili de atitudine 
demnă, lași, necinstiți. Printre 
aceștia se numără și inginerul 
Orleantev talentat, capabil, dar 
ambițios individualist pînă în 
măduva oaselor, calculat, cinic 
și „inventatorul” Krutilici. un 
ratat, isteric și invidios, intri
gant înrăit și calomniator de 
profesie, și dușmanul ascuns 
Vnobernikov care pozează în

vrea să 
de munca 
o ave® 
pe care, 

deși tînăr

In centrul tabloului de 
viată zugrăvit în romanul „Fra
ții Erșov” de V Kocetov, e o 
mare uzină siderurgică din su
dul Uniunii Sovietice, iar eroul 
principal al cărții e clasa mun
citoare, reprezentată prin fa-| 
milia Erșovilor, cu' toți me- 
talurgiști din tată-n fiu. Roma
nul „Frații Erșov“ e instructivi 
în primul rînd pentru că ne a- 
juta să înțelegem cum și de ce 
în orînduirea socialistă munci
torimea industrială constituie' 
forța cea mai înaintată a socie-j 
tății, cum șl de ce mediul uzi-, 
nei socialiste este deosebit de 
prielnic pentru 
caractere tari, 
Reprezentanții 
re în roman, în 
șovii, (familie
totalizează două zeci și opt de 
ordine și aproape o sută de me
dalii primite pentru curajul și’ 
bărbăția de care au dat dovadă 
în Războiul de Apărare a Pa-j 
triei și pentru munca exempla
ră în anii pașnici), nu sînt in' 
niciun fel „oameni ideali”. Fie-; 
core are cîte o meteahnă, cîte 
o durere ca-re-1 chinuie. cîte-o 
îndoială dar pe niciunul aceste 
inevitabile „slăbiciuni, umane” 
nu-1 doboară. Fratele mai mare, 
Platon, e încăpățînat mîndru, 
de bună seamă prea mîndru ca 
să „protesteze* atunci cînd e 
scos la pensie, celălalt frate, 
Dmitrii e închis în sine — ur
suz poate și din cauza rănii 
primite îr. anii războiului, care 
i-a desfigurai fața lacOv. cel 
de al treilea, e dimpotrivă prea 
„moale . Dar în ciuda tuturor 
acestor greutăți” și ..frămîn- 
tărl” niciunul nu șovăie atunci 
cînd știe că sînt în ioc intere
sele superioare ale partidului, 
ale patriei ale poporului. îm
potriva oricăror manifestări 
care prejudiciază efortul colec
tiv, care sînt Incompatibile cu 
morala socialistă și demnitatea 
oamenilor sovietici, ei toți se „victimă a cultului personalită*
mobilizează deodată și acționea- ții** și regizorul Tomașuc. dez-
ză cu maximă hotărîre și ener- orientat ideologicește, ahtiat

după succese ușoare etc. Dar 
deși nu ascunde existența • tutu
ror acestor epave ale lumii de 
ieri, deși ara>tă în mod realist 
că și în societatea socialistă u- 
nii oameni cresc strîmb, auto
rul nu întunecă întru nimic pers
pectiva luminoasă « romanului, 
pentru că reliefează mai ales 
cum forțele noului, forțele ge
nerate de socialism cresc, in
finit mai repede și mai puter
nic, și cum tocmai datorită a- 
cestei creșteri impetuoase a rea
lității socialiste, fenomenele ne
gative și purtătorii lor sînt în 
cele din urmă demascați, eli
minați și anihilați. Patosul car-

Cronica literară

în-

nu 
Au-

ții rezidă in ofensiva noului, în 
încrederea nestrămutată în vic
toria acelor forțe sănătoase pe 
care le generează zi de zi, ceas 
de ceas realitatea construcției 
comunismului.

Un loc important este rezer
vat în roman problemelor tine
retului. Tînărul furnalist Andrei 
Erșov — reprezentanta’ celei de 
a doua generații și Kapa Cior- 
baceova — fata primului secre
tar a<| Comitetului orășenesc al 
partidului, se leagă printr-o 
dragoste frumoasă și trainică. 
Destinul lor e urmărit de autor 
pas cu pas. dar în planul al doi
lea. totuși cu o anumită dis
creție. Tinerii sînt modești har
nici. In viața lor nu se 
întîmplă nimic spectaculos 
totuși cît de interesantă 
această viață I Cît farmec se 
degajă din povestirea simplă 
a dragostei lor I Andrei lucrea
ză la uzină—scopul principal al 
vieții sale e să lucreze cît mai

bine. Kapa e studentă la In
stitutul de medicină; ea vrea 
m«i ales să învețe cît mai bine 
— să devină un medic bun. 
Dar deși preocupările profesio
nale domină viața celor doi, în 
ea încap nenumărate alte pa
siuni „copleșitoare” — dragos
tea în primul rînd, grija caldă 
a unuia pentru celălalt, priete
nia, sportul, poezia. Cît de pli
nă și cît de frumoasă e viața 
de azi a tineretului ^sovietic — 
iată senzația cea mai puterni
că pe care o capeți urmărind 
acest fir al subiectului în ro
man. Andrei și Kapa au ad
versari, se ciocnesc și ei. de oa
meni potrivnici, de unii tineri 
otrăviți, parcă educați într-o 
altă lume. Cu mînie demască 
autorul pe acei puțini, dar cu 
atît mai odioși, reprezentanți ai 
unor atitudini incomipatibile cu 
morala și ideologia comunistă. 
In atmosfera generală de mun
că și optimism, acești c.îțiya se 
profilează ca niște corpuri 
străine, iar contrastul astfel ob
ținut subliniază pregnant fru
musețea umanismului socialist, 
care a devenit pentru marea 
majoritate a tinerilor sovietici 
un mod firesc de a acționa în 
viață.

In sfîrșit, romanul „Frații Er- 
șov” stîmește interes și pentru 
modul curajos în care autorul 
atacă problemele variate ale 
creației artistice. Cartea e prin 
excelență polemică, isc ascuți
șul polemicii e îndreptat împo
triva unor tendințe negativiste 
și moderniste care au încercat 
să se manifeste prin anii 1956— 
1957 la periferia vieții artisti
ce în U.R.S.S. și care a-U că
pătat riposta cuvenită din par
tea marii majorități a scriitori
lor și artiștilor sovietici Autorul 
pledează cu pasiune pentru 
ideea că azi, în lumea socialis-

tă, Izvorul cel mai fecund al 
creației e realitatea însăși, mă
reția și frumusețe® ei, splendida 
demnitate e oamenilor de tip 
nou, integri, puternici, devotați 
trup și suflet comunismului. Nu 
întîmplător pictorul Kazanov, 
după ce -a căutat zadarnic să se 
„afirme” prin tot felul de teme 
„eterne”, a socia le, obține pînă 
la urmă u>n frumos și meritat 
succes pictînd portretul lui 
Dmitrii Erșov, iar teatrul local 
— alunecat un timp pe paata 
unor spectacole ușoare—recîști- 
gă publicul puni nd în scenă o 
piesă prin excelentă „politică”, 
inspirată din viața și moartea 
eroică a bă tr mutai Erșov. 
ucis de fasciști.

„Frații Erșov” este un roman 
pasionant, care se citește pe ne
răsuflate, tocmai pentru că în 
el problemele de producție, de 
muncă obștească, precum și 
ciocnirile de idei sînt înfățișa
te Ca niște probleme care aca
parează personalitatea fiecărui 
participant și-l obligă să se 
dezvăluie ca om în cadrul aces
tor activități. $i poate tot da
torită acestei multiiateralități 
firești, nesilite, și acțiunea ro
manului e atît de bine construi
tă pe planuri foarte variate, cu 
o mulțime de caractere ce se 
definesc deîndată ce apar pe 
scenă și evoluează logic, fieca
re pe tema propriei sale indivi
dualități. „Frații Erșov” e un ro
man dens, cu o intrigă intere
santă. bogată în cotituri nepre
văzute. un roman scris cu nerv, 
într-un stil original, viu. Dar 
mai ales, e un roman bogat în 
idei, orientat spre afirmarea u- 
nor idealuri înalte, un roman 
care educă și Instruiește în a- 
celași timp, ajutîndu-ne să în
țelegem și mai bine, și maî 
amplu, frumusețea epocii pe 
care o trăim, imensa fericire de 
a pute® participa la lupta pen
tru victoria socialismului și co
munismului.

MIHAI NOVICOV

bune condlțiuni aceasta cerință. 
Poate ar fi utilă organizarea în 
acest sens a unei consfătuiri de 
lucru cu directorii școlilor me
dii și ai întreprinderilor indus
triale în care s-a efectuat în a- 
cest an școlar practica.

Intre învățămîntul desfășurat 
în școală și producție trebuie să 
fie create legături mai profunde, 
unele probleme ale producției 
puțind deveni obiect al predării 
teoretice la disciplinele practice.

Pentru realizarea celei de a 
doua concluzii. Școala medie din 
Bicaz a organizat în colaborare 
cu fabrica de ciment, la 22 a- 
prilie a.c. o consfătuire cu tema: 
„Legarea învățămîntului seral 
și a celui mediu de practica în 
producție” La această consfă
tuire au participat ingineri din 
diferite sectoare ale fabricii, e- 
conomiști, profesori, membrii 
comisiei de lucrări practice.

Scopul consfătuirii a fost a- 
cela de a găsi căi pentru lega
rea disciplinelor practice și e- 
conomice de producție. Realr-.. 
zarea unei asemenea legături 
presupune o colaborare eficientă, 
între cadrele didactice și ingi
neri. Cadrele didactice, necu- 
noscînd problemele producției, 
nu pot face aplicații in pro
cesul de învățămînt decîț în 
mod ou totul general și ab
stract. Cunoașterea procesu
lui de producție dă aces
tora posibilitatea tratării diferi
telor probleme de matem.iflcă, 
fizică, chimie, economie pojiiică, 
etc., pe baza unui material con-, 
creț. Efectul unei asemenea’, le-. 
gări a teoriei de producție 
stă în aceea că ușurează \cu 
mult înțelegerea problemelor ab
stracte și deschide în fața ‘ele
vilor perspective deosebite â- 
supra aplicării în viață a cu
noștințelor teoretice Aceasta dă 
și profesorilor posibilitatea 
să-și ridice cu mult cali
ficarea profesională, să lege în 
mod concret predarea obiectelor 
teoretice de producție. Totodată, 
inginerii făcînd cunoștință cu 
problemele programei analitice, 
ale școlii medii reușesc să aducă 
o contribuție mai eficientă iă 
îndrumarea practicii elevilor în 
concordanță cu materiile preda
te în școală.

Pentru a ușura documentarea 
cadrelor didactice, directorul fa?, 
bricii, tov. Opriș Silviu a făcut 
la această consfătuire o largă, 
expunere asupra 
producției fabricii 
asupra tehnologiei 
mentelor de studta 
producției.

Au fost create colective mixte 
de ingineri și profesori pe sec
toare care studiază, pe baza u- 
nei tematici inițiale, problemele 
comune ale învățămîntului și 
producției. Totodată inginerii și 
conducerea fabricii de ciment 
au făcut apel la contribuția ca
drelor didactice ca prin pregă
tirea lor teoretică să participe 
la rezolvarea unor probleme teo
retice legate de îmbunătățirea 
procesului de producție al fa
bricii.

Colaborarea dintre ingineri și 
profesori, dintre practicieni și 
teoreticieni, salutată cu entu
ziasm atît de unii cît și de cei
lalți dă posibilitatea obținerii 
unor rezultate pozitive atît pen
tru școală cît și pentru între- 
prindere.

La îmbunătățirea activității în 
producție a elevilor un ajutor 
însemnat l-a adus organizația 
U.T.M. din școală. Astfel, in
tr-unui din ultimele numere aie 
postului utemist de control s?a' 
analizat „Practica în producție 
a elevilor”. Adunarea generală 
a organizației U.T.M. din școală 
din 6 mai a.c. a analizat „Cum 
lucrează utemlștii în cadrul 
practicii din producție și în 
munca patriotică". în vederea 
desfășurării practicii elevilor din 
perioada 13—25 iunie a.c. a fost 
întocmit un plan special de mă
suri al școlii, i . ...
U.T.M. și al fabricii.

Printre măsurile prevăzute, 
sînt și întocmirea unei expoziții 
de lucrări practice, efectuarea 
de către fiecare elev a unei lu
crări anuale etc.

Colaborînd continuu, colecti
vul fabric»», ai profesorilor șco
lii, organizația U.T.M. și părin
ții se străduiesc să realizeze în 
practică sarcina de a lega tot 
mai strips învățămîntul de pro- 
ducție ținînd seama de condi
țiile specifice din școală și din 
fabrică, și astfel să asigure ele
vilor noștri o pregătire temeL. 
nică pentru viață,

la
0- 
o-

.. efectuat orele programate 
practică. Cei care din motive 
Elective nu pot participa la 
rele de practică intr-o anumită 
perioadă și le recuperează ulte
rior, venind la fabrică în alte 
zile decît cele programate. Ele
vii au îndrăgit fabrica și munca 
în producție.

Școala s-a bucurat în organi
zarea practicii de sprijinul neli
mitat al conducerii fabricii de 
ciment, al inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor. La sfîrși
tul lunii ianuarie a.c. a avut loc 
o consfătuire de producție, chiar 
în incinta întreprinderii, ia care 
au participat toți elevii claselor 
de la mediu, ingineri condu
cători ai practicii, maiștri din 
atelierele unde elevii efectuiază 
practica, profesori diriginți și de 
specialități, directorul școlii. O- 
biectul acestei consfătuiri de 
producție a fost analiza modu’ 
lui în care se desfășoară prac
tica în producție a elevilor și 
felul în care colaborează, pentru 
reușita acestei acțiuni, inginerii, 
profesorii, elevii, muncitorii. 
Consfătuirea a fost condusă de 
însuși directorul fabricii și a avut 
un puternic efect mobilizator și 
educativ asupra elevilor.

Activitatea desfășurată în pri
mele 2 trimestre școlare a dus 
la rezultate satisfăcătoare și tot
odată ne-a dat posibilitatea pre
cizării unor concluzii și pers
pective de viitor.

Sînt astfel necesare măsuri 
pentru o mai bună corelare a 
programelor practicii în produc
ție, cu programele teoretice de 
matematică, fizică, desen etc. 
Cele două feluri de programe nu 
sînt îmbinate organic. Nici ordi
nea de predare și nici conținu
tul lor nu este pe deplin coor
donat. De asemenea, progra
mele de practică ar trebui să 
dea posibilitate adaptarii mai 
concrete a activității practicii la 
specificul producției locale. Con
siderăm necesar ca pentru vii
torul an școlar Ministerul învă- 
țămintului și Culturii, folosind 
experiența acestui an școlar, 
utilizind experiența diferențiată 
a unor școli să realizeze în mai

fi

in Editura Politică 
a apărut: 

Problema 
problemelor — 

dezarmarea
de ION MIHAILEANU

Lucrarea prezintă cititori
lor, într-o formă populară, o 
sinteză a luptei duse de 
U.R.S.S. și, alături de eo, 
de întregul lagăr socialist, 
pentru dezarmarea generală 
și totală. £a scoate in evi
dență posibilitățile, - n condi
țiile actualului raport de forțe 
pe plan internațional, de a se 
ajunge la un acord în privin
ța dezarmării generale și to
tale, precum și cauzele care 
impun ca o necesitate vitală 
rezolvarea urgentă a acestei 
importante probleme.
40 pag. 50 bani
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De peste hotare
Cuvintarea luiN.S. Hrușciov 
la recepția de la Ambasada 

R- Cehoslovace din Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). «— 

Luind cuvin tul la recepția de 
la Ambasada Republicii Ceho- 
slovace la Moscova, N- S. Hruș
ciov a subliniat că Ziua Victo
riei este cu adevărat o sărbă
toare a tuturor popoarelor. Po
porul sovietic, ca și toate po
poarele, a spus el, dorește în 
mod sincer să nu mai fie răz
boaie,^ dorește ca ultimul răz
boi să fie intr-adevăr ultimul, 
ca el să rămîmă în amintirea 
popoarelor și în istorie, ca cel 
din urmă război.

Facem totul pentru a obține 
în mod concret acest lucru. Toc- 
ma'i de aceea, Uniunea Sovie
tică a prezentat la O.N.U. pro
punerile sale cu privire la dez
armarea generală și totaiă.

După ce vom reduce forțele 
armate la 2.400.000 de oameni, 
va mai trece un timp, ne vom 
gindi și, tot ce se ipoate, vom 
continuă să ne reducem arma.a.

Vom face acest lucru dacă va 
exista o situație favorabilă pen
tru astfel de măsuri. Desigur, 
ca nu ne vom reduce forțele ar
mate la un nivel care să pen
cil Leze intereseie securității U- 
niunii Sovietice. Dar. ca niș.e 
gospodari buni, noi spunem: de 
ce să avem forțe arma.e mai 
mari decît trebuie ?

Dacă parteinerii noștri vor fi 
de acord, si.ntem gata să mer
gem pe caiea dezarmării t^.ale 
șr vom merge pe calea acestei 
dezarmări în mod cinstit- Con
trolul nu ne sperie. Poftim 1 
Uite atunci, domnilor, puteți să 
zburați deasupra teritoriu.ui 
ndst*ru — controlați, fotografiați, 
faceți ce doriți. Atunci n-ar mai 
exista o problemă ca aceea de 
acum.

Amintind de zborul provoca
tor al avionului american dea
supra teritoriului Uniunii Sovie
tice, N. S. Hrușciov a conti
nuat : E o mare rușine pentru 
America, deoarece toată lumea 
vede în prezent cum s-au aco
perit de rușine în fața înUegii 
lumi acei ca-re au săvirșit acest 
revoltător act de agresiune. În
treaga lume dorește pacea, do- 
reș.e destinderea încordării i-n- 
ternațioinale, in timp ce anu
mite cercuri din Sta te.e Uni;e 
se dedau la astfel de acte pro
vocatoare.

Am mai spus, tovarăși, și re
pet acum ca acest zbor a fost 
savîișit cu bună știință; cu 
bună știință s a căutat ca acest 
act să aiba loc în preajma con
ferinței șefilor de guverne oe 
la Paris. Unii spun că zborul a 
fost săvirșit de clica militarists.

Oare numai clica milita
rists ? Ce fel de Mat e 
aceia în ca.re clica nu lila- 
ri-stă întreprinde acțiuni cu 
care guvernul nu este de a- 
cord ? Cum le poate tolera gu
vernul ? Dacă la noi vreun mi
litar și-ar permite vreun astfel 
de aci, noi l-am lua de urechi 
în văzul tuturor- Guvernul și 
țara sînt puternice atunci cînd 
întregul mecanism lucrează cu 
precizie, ci*nd totul este subor
donat guvernului.

Nu face cinste Departamentu
lui de Stat al Statelor Unite 
declarația că zborul agresiv al 
avionului a fost efectuat în a- 
fara voinței și dispoziției gu
vernului, că în Departamentul 
de Stat nu s-a știut nimic de 
toate acestea. Dar atunci cum 
rămîne cu Allan Dulles? El 
doar a știut de toate acestea și 
este și ei membru al guvernu
lui american 1 Doar este vorba 
de aviația lui Allan DuHes! Re* 
zulță că răspunsul Departamen-

Pentru eliberarea eroilor greci 
ai rezistenței antifasciste

— Scrisoarea deputatului A. Gherasimos —
ATENA 10 (Agerpreș). — La 

7 mai a fost transmisă pentru a 
fi publicată în presă scrisoarea 
deputatului Avgheropulos Ghera- 
simos, fost comandant al diviziei 
a S-a „Elas“ (Armata unită de 
eliberare națională care a luptat 
în anii celui de-al doilea război 
mondial împotriva ocu.panților 
hitleriști — n.r.), adresată lui 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintelui D. Eisenhotver, ge
neralului de Gaulle, lui Mac
millan, primul ministru al Marii 
Britanii, Federației internațio
nale a luptătorilor din rezistență, 
a victimelor și deținuților fascis
mului, Organizației Internaționale 
a Ziariștilor, Federației Sindicale 
Mondiale, Asociației internațio
nale a juriștilor democrați și al
tor organizații internaționale.

în scrisoare se spune : „Cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 15-a 
aniversări a zdrobirii hitlerismu- 
lui, îngăduiți-ne să vă anunțăm 
cu profundă mîhnire că mii de

A fost dovedită netemeinicia acuzației 
adusă ziarului „Avghi“

ATENA 10 (Agerpres). - La 
9 mai la Salonic a luat sfîrșit 
procesul intentat ziarului „Av- 
ghi". Tribunalul a fost nevoit 
să recunoască lipsa de temei a 
acuzației adusă ziarului și să 
stingă procesul.

Pretextul- noului proces inte-n- 
tat ziarului democrat l-a con
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tului de Stat este, cum s-ar 
spune, cusut cu ață albă-

In această declarație ni se 
reproșează că nu permitem să 
zboare, să călătorească, să um
ble prin țara noastră cei care 
vor să studieze dispozitivele 
noastre de apărare, să afle se
crete. Și tocmai de aceea ei, 
adică guvernul american, au 
fost nevoiți să trimită avioane 
în scopuri de spionaj. E o ex
plicație foarte periculoasă. Ea 
este periculoasă prin «.ceea câ 
nu condamnă, ci justifică un 
astfel de zbor și parcă are în 
vedere că și in viitor sînt po
sibile astfel de zboruri pentru 
că Uniunea Sovietică nu inten
ționează să-și dezvăluie secre
tele ei țârilor care duc o poli
tică neprietenească față de noi. 
Limîtîndu-și justificările la a- 
ceasta, unii domni au de gînd 
să-și cîștige in fața opiniei pu
blice dreptul de a efectua și pe 
viitor zboruri deasupra terito
riului nostru.

Dacă cineva intenționează să 
efectueze zboruri deasupra te
ritoriului nostru, să descopere 
obiective și să afle secrete de 
stat, vom doborî asemenea avi
oane și nu vom face altceva de- 
cît să le doborîm 1

Mai mult decî*t atît, dacă a- 
semenea zboruri se vor repeta 
vom lua conbramăsurile cores
punzătoare. Țările care au baze 
pe teritoriile lor trebuie să ia 
aminte: dacă vor permite ca, 
de pe bazele lor. să decoleze a- 
vioane care să zboare deasupra 
teritoriului nostru, noi vom lovi 
în aceste baze. Fiindcă noi con
siderăm aceste acțiuni ca o 
provocare împotriva țării noa
stre !

Ca avertisment pentru țintele 
îndepărtate, vom regla tragerea 
și pe țintele apropiate. Să se 
tragă de aici concluziile cores
punzătoare.

Dar n-aș vrea să ațiț pasiuni, 
le, pentru că, chiar atunci cind 
e război, oamenii sint însetați 
de pace, așteaptă încetarea răz
boiului și visează la pace. Acum 
nu este război. Se tatonează for
țele noastre. De aceea, să nu 
tragem concluzii care ar agrava 
relațiile dintre țări, concluzii 
care ne ar împiedica in viitor, aș 
spune chiar să creăm relații bu- 
ne cu Statele Unite ale Americii. 
Astăzi declar din nou că dorim 
să trăim nu numai in pace, ci și 
în prietenie cu poporul american. 
Poporul american nu dorește 
război, sînt absolut convins de 
acest lucru.

Cercurile agresive au vrut ca 
înainte de întâlnirea de la Paris 
să facă în așa fel incit să sim
țim o puternică presiune. 
Reamintind în continuare poziția 
Uniunii Sovietice în problema 
germană, N. S. Hrușciov a reve. 
nit la acțiunea agresivă a mili- 
tariștilor americani și la încerca, 
rea acestora de a-și „demonstra 
încă o dată forța cu 15 zile îna
intea întâlnirii la nivel înalt".

Se mai fac încă încercări de 
fi ne speria cu faptul că la ei, 
în Occident, bombardierele zboa
ră și patrulează zi și noapte..., 
a spus apoi șeful guvernului so. 
vietic. Acestor oameni aș dori să 
le spun: ascultați, domnilor, și 
noi avem bombardiere, dar nu 
ele fac de jurnă, la noi fac de 
jurnă rachetele I

Se știe că bombardierele zboa-> 
ră de regulă la o înălțime între 
12 și 17 mii de metri, mai sus 
nu se pot ridica, pentru că deo
camdată tehnica nu permite în
lăturarea dificultăților care stau 

eroi greci luptători ai mișcării 
de rezistență, care nu și-au cru
țat viața pentru victoria aliaților, 
continuă de 15 ani să fie deținuți 
în închisori și lagăre de concen
trare, să fie persecutați în mod 
crunt tocmai pentru acțiunile 
susmenționate sâvirșite în intere
sul națiunii și al coaliției anti
hitleriste.

Acesta este un fapt îngrozitor 
și fără precedent în istoria Gre
ciei. Nimic asemănător nu s~a 
produs in vreo altă țară, in timp 
ce guvernul grec a pus in liber
tate fără șovăire pe odioșii cri
minali de război hitleriști.

Făcîndu-ne ecoul profundei 
mîhniri a poporului grec, care 
în întreaga viața de stat îndură 
urmările crunte ale persecutării 
nemaiintîlnite a idealurilor și a 
luptătorilor din rezistență, ră 
chemăm să acordați un sprijin 
hotărît pentru punerea imediată 
în libertate a grecilor, eroi ai 
mișcării de rezistență naționale 
Și internaționale".

stituit faptul că în ianuarie 
1960 în z ar au fost publicate 
articole în apărarea minerilor 
greviști din regiunea Serra. 
Procesul a început la cererea 
șefului poliției politice locale 
(Astfalia), care a acuzat za
rul „Avghl“ de „calomnie". 

in fața constructorilor. Avionul 
care a săvirșit diversiunea de la 
1 Mai, zbura la o înălțime de 
20.000 m. Ei spun că acest a- 
vion nu era înarmat Tocmai 
pentru că nu era înarmat el a 
putut zbura la o înălțime a fit de 
mare. Credeau că un astfel de 
avion nu va putea fi atins încă 
muli timp. Credeau chiar că a- 
cest lucru va dura aproape o 
veșnicie.

Avioanele noastre de vinătoare 
pot să se ridice la înălțimea de 
2S.0C0 m. Dar pentru un avion 
de vinătoare greutatea nu constă 
in a se ridica, ci în a găsi ținta, 
lucru care nu este nici lesnicios 
nici simplu de făcut: un avion 
în aer este ca un ac intr-un 
ocean.

Racheta in schimb găsește ea 
singură obiectivul.. Acesta este 
avantajul rachetei și noi l-am 
folosit. Avem și avioane de vînă- 
toare, avem și rachete. De aceea 
o spun : dacă se mai găsesc po
liticieni care vor să se bizuie pe 
aviația de bombardament, ei sint 
sortiți eșecului.

In condițiile tehnicii militare 
moderne bombardierele vor fi 
lichidate încă înainte de a ajun
ge la obiectiv. Astăzi nu este 
atît de greu să dobori un bom
bardier. Asta o pot face și a me- 
ricanii, dar și mai bine o putem 
face noi.

De aceea se cuvine să se re
nunțe la schimbul de amenințări, 
este mai bine să se vorbească 
despre pace și prietenie, despre 
modul în care s-ar putea face 
comerț reciproc avantajos, des
pre modul în care să se stabi
lească relații bune între popoare, 
să se dezvolte legăturile cultura
le, turismul. Este o ocupație mult 
mai utilă și mult mai nobilă și 
ea ar fi salutată de popoarele 
tuturor țărilor.

Noi ne situăm tocmai pe ast
fel de poziții. Tovarăși, popoare
le vor liniște, ele sînt împotriva 
războaielor și a conflictelor mi
litare. Să venim deci în întimpi- 
narea acestor interese juste ale 
oamenilor.

Cînd am pregătit actuala se
siune a Sovietului Suprem, nici 
prin gînd nu ne-a trecut sa dis
cutăm probleme militare. Noi am 
pregătit legea eu privire la anu
larea impozitelor percepute de la 
muncitori și funcționari, cu pri
vire la desăvîrșirea treceri la 
ziua de muncă d€ 7 și 6 ore. Noi 
am pregătit pezUru a discuta la 
sesiune problema sporirii cu 
25-30 miliarde ruble a cheltuieli
lor pentru dezvoltarea industriei 
producătoare de mijloace de con
sum, pentru ca în cursul acestui 
septenal sa ajungem pe primul 
loc în Europa, iar peste alți 5 
ani să ajungem din urmă din a- 
cest punct de vedere Statele Uni
te ale Americii. Ce scopuri no
bile ! Realizarea lor nu aduce 
nici cel mai mic prejudiciu 
vreunui popor, vreunui om din 
lume.

Tovarăși 1 Astăzi sărbătorim 
Ziua Victoriei intr-un război în 
care am pierdut mai mulți oa
meni și mai m-*lte bogății decit 
ori care altă țară. Ii deptângem 
pe cei care au pierit, dar in a- 
celași timp noi sărbătorim acea
stă zi șî ne bucurăm că am în
vins. Ne bucurăm pentru că po
porul nostru nu numai că și-a re
făcut economia distrusă, dar. mal 
mult, a întrecut in mare măsură 
nivelul de dezvoltare dinainte de 
război.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
toastat pentru victorie, pentru 
țările și popoarele care au hiptat 
împotriva Germaniei hitleriste și 
au repurtat o victorie măreață, 
pentru Cehoslovacia prietenă.

Ridic paharul, a spus el, pen
tru ca să nu mai fie războaie, să 
nu mai fie provocări, pentru 
pace și prietenie între popoare!

------•------

Venizelo» 
cere legalizarea 

Partidului Comunist 
din Grecia

ATENA 10 (Agerpres). — Zia
rul „Ar ghi** relatează ci la 3 
mai intr-o declarație făcută la 
Patras, liderul Partidului liberal, 
Venizelos, s-a pronunțat pentru 
legalizarea Partidului Comunist 
din Grecia.

In declarația sa. le ni zel os a
subliniat că legalizarea Partida- 
lui Comunist din Grecia este so- | 
luția c?a mai potrivită pentru 
purificarea vieții politice dia 
țară. Venizelos a criticat actuala 
politică « guvernului grec care 
caută «ă înșele poporul din Gre- 
cia eu sperietoarea Partidului 
comunist.

Vorbind despre actuala situație 
internațională. Venizelos a arătat 
ei Partidul liberal crede in des
tinderea situației internaționale 
și condamni pe țoți cei care se 
pronunță pentru continuarea 
războiului rece.

★

ATENA 10 (.Agerpres). — 
Presa din Grecia a publicat la 
10 mai, apdid Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Gncia adresat guvernului. par
lamentului și partidelor politice 
din țară, în care cere legaliza- 
zarea partidului și amnistie 
generală.

AMPLE MANIFESTĂRI 
CULTURALE IN BELGIA 

ÎNCHINATE R. P. ROMINE

BRUXELLES 10 (Agerpres). 
— Sub auspiciile Asociației de 
prietenie Belgia—Roiuînia, în 
Belgia au avut loc mai multe 
manifestări culturale închinate 
R.P. Komîne. Astfel, la Casa 
Arhitecților din Bruxelles și la 
Clubul comunal din Seraing- 
Liege. criticul de artă Bob Ciaes- 
sens a vorbit despre „Pictura 
în R.P.R.** după care a urmat 
vizionarea filmelor „Uciderea 
pruncilor** și „Luchian *. Au 
participat oameni de artă, cul
tură, studenți, ziariști.

La 7 mai în arondismentul 
Seraing Liege, în prezența unui 
numeros public, s-a deschis ex
poziția „Arta populară romî- 
nească**. Cu această ocazie, 
Bourguignon, secretara din Lie
ge a Asociației de prietenie 
Belgia—Rominia, a vorbit des
pre arta poporului romîn, pre
zentând și exponatele expoziției.

A luat apoi cuvintul Moriot, 
primarul orașului, care a vorbit 
despre însemnătatea expoziției 
ca manifestare a prieteniei din
tre poporul belgian și poporul 
romîn.

CU PRILEJUL COMEMORĂRII
A 5 ANI DE LA MOARTEA 

LUI GEORGE ENESCU

V1ENA 10 (Agerpres). — A- 
sociația de prietenie Austria— 
Rom.nia a organizat la Viena 
in sola Kunstlerhaus o mani
festație culturală cu prilejul co
memorării a 5 ani de la moar
tea lui George Enescu.

Cu acest prilej a fost pre
zentat filmul „Două viori**.

O CARTE
DESPRE CORNELIU BABA

APARUTA IN U.R.S.S.

MOSCOVA 10. — Corespon- 
dentul Agerpres transmite : In 
Editura Academiei de Arte a 
U.R.S.S. a apărut ° lucrare des
pre pictorul romîn Cornelia 
Baba. Autoarea cărții este Ma
rina Kuzmina, candidat în Științe 
care a scris în ultimii ani mai 
multe lucrări despre arta plastică 
romînească și făuritorii ei. Expu- 
nînd biografia pictorului fi fă- 
cînd o amplă caracterizare lu
crărilor și măiestriei lui artistice. 
Kuzmina îl apreciază ca pe unul 
dintre cei mai de seamă pictori 
contemporani.

* Postul de radio din capi
tala P.. Cehoslovace a transmis 
un program din lucrările cin- 
tate la Concursul internațional 
de canto de tinerii artiști ro- 
mini Marius Rintzler, Pompei 
Hărăstășeanu și Cornel Finâ- 
țeanu. care s au distins în mo‘1 . 
deosebit la concursul organizat 
în codrul festivalului JPrimă- ! 
tara la Praga~.

. Demonstrații 
antiguvernamentale 

ale tineretului 
sudeoreean

SEUL 10 (Agerpres). — Du
pă cum se anunță din Coreea 
de Sud. la 10 mai zeci de mii 
de studenti di Seul, Taegu și 
din alte orașe sud-coreene au 
organizat greve și derrons^-ații 
cerînd epurarea e emer/.e!or !i- 
s in man’s te corup.e din adnu- 
nistra|ia și cotpu.’ didactic din 
institupile de iavitâmint supe
rior La Seui. citexa sute de ti
neri șomer aa trecut pe străzi 
purtind steugun și pa.nca te îi 
cerind ca guvernul local con
dus de Ho Cijon si confute i- 
mediat de la brgâtași întreaga 
avere acaanfati ilegal în pe
rioada doTinației iisinmaniste. 
Demonstrația a fost împrăștia
tă de trupe-

Baze militare vestgermane în Franța

STRAUSS : — Acestea $înt pentru securitatea ta. dragă Mariană I
Desen de EUGEN TARU

MOSCOVA — La 10 mai V. <$. 
Hruș^oo a primit ia Kremlin pe 
Takeo Fukuda, monstrul Ag-icul- 
tuni și SUvicultuni al Japoniei, 
șî pe Tațunosuke Takasak.. pre- 
ședmtele Asociației pescarilor 
japonezi și a avut cu ei o con
vorbire

PR AGA. — Agenția Ceteka 
transmite că cu prilejul Zilei de 
9 mai. sărbătoarea națională a 
poporului cehoslovac. Antonin 
Novotny, președintele R, Ceho
slovace. a semnat ho ăr ir ea cu 
privire la amnistie In baza a- 
ces-ei hotărîri sint scutite de 
pedeapsă persoanele care au să
virșit crime împotriva republicii, 
sint anulate pedepsele privative 
de libertate seu -estul unor ast 
fel de pedepse cu condiția ca in 
decurs de zece ani de la adopta
rea acestei liotăriri condamnatul 
să nu săvârșească in mod inten
ționat infracțiuni.

Intensă activitate diplomatică 
înaintea conferinței la nivel înalt
PARIS 10. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Nu mai 
sint decit cîteva zile pînă la în
ceperea conferinței la nivel înalt 
și atenția opiniei publice și a 
presei pariziene ca și a celei din 
întreaga lume se centrează acum 
în jurul condițiilor în care va 
începe această conferință atît 
de mult așteptată și a perspecti
velor ei.

Activitatea diplomatică este 
în aceste zile mai intensă decit 
deobicei. în acest moment se de- 
săvîrșesc aranjamentele practice 
privitoare la modul de desfă
șurare a conferinței care va începe 
după cum se cunoaște pînă acum 
la 16 mai, ora 9 dimineața. A- 
ceste aranjamente au fost pro
puse la începutul acestei luni 
de guvernul Franței, în calitate 
de guvern al țării gazdă, și au 
fost discutate cu celealte țări in
teresate, pe căile diplomatice 
obișnuite. Nu a fost stabilită o 
limită în ceea ce privește du
rata conferinței.

A 15-a aniversare a eliberării 
și realipirii teritoriilor apusene 

ia Polonia
WROCLAW 9 (Agerpres). — 

Populația orașelor și satelor din 
vo.evodatele apusene împreună 
cu toți oamenii muncii din Re
publica Populară Polonă au 
sărbătorit cea de-a 15-a ani
versare a eliberării și realipirii 
teritoriilor apusene la Polonia.

Luînd cuvintul la adunarea de 
la Wroclaw, Wladyslav Gomul
ka. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat că reali- 
fiirea teritoriilor apusene la Po- 
onia populară constituie un e- 

ven-iment de o însemnătate uria
șă și mereu actuală. Cea de-a 
15 a aniversare a realipirii te
ritoriilor apusene este legată In

Opinia publică mondială condamnă 
zborul provocator al avionului american 

deasupra teritoriului sovietic...
DISCUȚII FURTUNOASE 

IN SENATUL AMERICAN
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — La 9 mai în Senatul 
american au avut loc discuții fur
tunoase în legătură cu urmările 
zborului provocator al avionului 
american deasupra teritoriului 
sovietic pentru culegerea de in
formații de spionej.

O serie de senatori au mani
festat o neliniște serioasă in legă
turi ea acecstâ provocare. Sena
torul MICHAEL M.\.\*FIELD « 
declarat ci datorită incidentului 
n azionul asneriem. ^cauzei asi- 
gurorzi păcii i s-a adus un preju
diciu ât se poate de serios", ^o- 
ziția președintelui, 4 spus el. a 
fost subminată în preajma unei 
importante conferințe internațio
nale.^ Politica externă a Statelor 
l nite in întreaga lume abia a 
început si resimtă urm'rile ne
faste ale acestui incident**.

Senatorul FRANCK KASE a 
subliniat câ incidentul cu avio
nul american tiu trebuie si îm
piedice participarea președintelui 
Eisenhouer La conferința la ni- 
reZ incL.

Senatorul VILLLS ROBERT- 
SON « derl-trut ci Statele U nite 
au săvirsit 0 greșeală cit se poale 
de gravi. încolcmd fro-.tiera 
Uniunii Sovietice.

K. ZILUACUS : 
SPER CA POPORUL AMERICAN 

VA INFRINA PE GENERALII 
SĂI BEUCOS

TX)NDRA 10 (Agerpres). — 
Luind cuvintul la un miting al

ANKARA - La 9 mat, Medjli- 
sul a ratificat, fără u mai dez
bate acordul militar bilateral 
turco-american semnat la Ankara 
la 5 martie 1959.

Toți deputății partidului de o- 
poziție popula’ republican au 
boicotat ședința Medîlisului.

PRAG A — La 9 mai. în Par
cul ..Julius Fucik" din Praga a 
avut loc deschiderea festivă a 
expoziției , L R.S.S. 1960“. Ex
poziția a fosi vizitată ru mult 
interes de Antonin Novotny, 
prim secretar al CC. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
și dk alți conducători ai partidu
lui și guvernului. Tot la 9 mai 

în cercurile gazetărești se dis
cută foarte mult despre măsura 
în care recenta provocare ame
ricană — trimiterea avionului 
Lockhead „U-2 în scopuri de 
spionaj deasupra Uniunii Sovie
tice — va influența desfășurarea 
lucrărilor conferinței. Faptul că 
N. S. Hrușciov și-a exprimat, 
în cuvintarea rostită la amba
sada cehoslovacă, convingerea că 
chiar în situația creată se poa
te găsi un limbaj comun, cu 
toate dificultățile pe care le 
creează dușmanii destinderii, 
este considerat aici ca o nouă 
dovadă a puternicei dorințe a 
Uniunii Sovietice de a se ajunge 
la reglementarea cît mai grab
nică a marilor probleme ale 
timpului nostru.

După cum conchidea astăzi a- 
genția France Presse, cazul avio
nului american „dovedește în 
mod izbitor necesitatea de a se 
ajunge la un acord asupra mij
loacelor de prevenire a unui 
conflict nuclear**.

modul cel mai strîns si decurge 
din victoria istorică asupra Ger
maniei hitleris’te, repurtată mai 
ales datorită Uniunii Sovietice.

Vorbind despre prietenia, din- 
t-e Polonia și U.R.S.S., vorbi- 
torid a spus: Astăzi, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a 
realipirii teritoriilor apusene la 
Polonia, ne exprimăm o dată 
mai mult recunoștința profundă 
față de marea Uniune Sovietică 
pentru sprijinirea permanentă a 
țării noastre, a teritoriilor noa
stre apusene, pentru numeroase-* 
le dovezi de prietenie frățească 
cu poporul polonez.

Partidului laburist, care a avut 
loc la Gerton, deputatul Konny 
Zilliacus a declarat că incidentul 
cu avio’nul american constituie o 
„dovadă îngrozitoare** a puterii 
forțelor negre care acționează in 
Pentagon, străduindu-se să ză
dărnicească conferința l-a nivel 
înalt și să spulbere speranțele în 
slăbirea incord'-rii.

Presupunerea ru președintele 
nu știa, probabil, mmic despre 
trimiterea unui avion ut scop de 
spionaj, nu face decit să inriu- 
t ițească situația, a subliniat vor
bitorul.

El și-a exprimat speranța că în 
ultima analiză poporul american 
care vrea pace. Va pune in friu 
pe „generalii săi belicoși și pe 
fanaticii marții atomice**.

...iar Adenauer găsește justificări
BONN 10 (Agerpres). — 

.TASS transmite: Luind cu- 

.vîiKul in seara zilei de 
9 mai la un miting de la Dus- 
seldori, cancelarul vesf-gennan 
Adenauer a încercat în fel și 
ch:p să justifice provocarea de
mascată a clicii militariste ame- 
rfcane împotriva Uniunii Sovie
tice. In acest scop el a făcut 
afirmația neinteme’ată că avi
oane sovietice efectuează zboruri 
deasupra Germaniei Occiden
tale.

..Slavă demnului, — a decla
rat în mod cinic cancelarul de 
la Bonn —că americanii fac 
același lucru deasupra Rusiei". 
Justiflcînd fățiș spionajul, Ade

s-a inaugurat și expoziția „Re
publica Cehoslovacă 1960“ care 
reflectă cuceririi^ poporului 
cehoslovac in cei 15 ani de la e- 
Uberare

HANOI — In urma rezultate
lor alegerilor, publicate în seara 
de 9 mai, președintele Ho Și Min 
a fost ales la Hanoi deputat în 
Adunarea Națională a R. D. 
Vietnam a celei de-a doua Le
gislaturi

HAVANA — La 9 mai a sosit 
la Havana într-o vizită oficială 
dr. Sukarno, președintele Indo
neziei.

HANOI — Ciu En-lai, premie
rul Consiliulu’ de Stat al R. P 
Chineze, Cen I. locțiitor al pre
mierului, și persoanele care în
soțesc pe prem’e* au sosit la 10 
mai 1a HamJ eu un avion spe
cial. venind din orașul Vin.

Nota de protest 
adresată de guvernul 
sovietic guvernului 

S. U. A.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 10 mai An
drei Gromîko, ministrul Afaceri
lor ' Externe al U.R.S.S., a remis 
lui E. Freers, însărcinatul cu 
afaceri gd-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S. o notă adresată de 
guvernul sovietic guvernului 
S.U.A. în care exprimă „un 
protest hotărît în legătură cu 
acțiunile agresive ale aviației 
americane44 și avertizează că 
„dacă asemenea provocări se vor 
repeta, va fi nevoit să ia con- 
tramăsuri, răspunderea pentru 
consecințele acestora revenind gu
vernelor statelor care săvîrșesc 
agresiuni împotriva altor țări*‘.

In notă se. constată că avionul 
militar american, doborît de tru
pele de rachete sovietice în re
giunea Sverdlovsk, a violat fron
tiera U.R.S.S. la 1 mai Ș* a pă
truns în spațiul aerian al Uni
unii Sovietice pe o distanță de 
peste 2.000 de km., a aparținut 
Statelor Unite, a avut baza sa 
permanentă în Turcia și a fost 
trimis prin Pakistan în Uniunea 
Sovietică în «copuri dușmănoase.

Declarația Departamentului de 
Stat din 7 mai cuprinde o recu
noaștere silită a faptului că a- 
vionul a fost trimis deasupra 
Uniunii Sovietice în scopuri mili
tare de spionaj. Astfel, se spune 
în notă, s-a recunoscut că zborul 
avionului urmărea scopuri agre
sive.

Departamentul de Stat a fost 
nevoit să renunțe la versiunea 
inițială care urmărea în mod vă
dit să inducă în eroare atît. opi
nia publică mondială cît și opi
nia publică din S.U.A.

Arătând că în declarația sa 
Departamentul de Stat a găsit 
de cuviință să se refere la pro
punerea ou privire la „cerul 
deschis**, făcută de guvernul 
S.U.A. în 1955 șî la refuzul gu
vernului sovietic de a accepta a- 
ceasta propunere, nota constată S

„SYDNEY MORNING HERALD" : 
O ACȚIUNE COMPLET LIPSiTA 

DE RĂSPUNDERE
CANBERRA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : Opinia publică 
australiană condamnă cu indig
nare provocarea grosolană a mi- 
litariștilor americani împotriva 
Uniunii Sovietice.

„Sydney Morning Herald*', 
ziarul „Sun“ care apare la Mel_ 
bourne, „Canberra Times** relevă 
că zborul în scopuri de spionaj 
întreprins de avionul american 
deasupra teritoriului sovietic con
stituie o acțiune complet lipsită 
de răspundere care pune pacea 
în primejdie.

nauer a declarat: în secolul ar
mei nucleare, fiecare țară tre
buie să cunoască ce pregătiri 
desfășoară cealaltă parte.

Șeful guvernului vest-german a 
manifestat o vădită nemulțumi
re pentru faptul că N. S. Hruș
ciov a demascat în fața între
gii lumi pe adepții „războiului 
rece**.

A apărut în limba romînă, în Editura Politică, numărul
5 pe 1960 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului44
revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste 

și muncitorești
In acest număr al revistei 

«tnt publicate articolele: 
Clasa muncitoare și războiul 
de P. VHIon ; Sindicatele so
vietice în condițiile construc
ției desfășurate a comunis
mului de V. Grișin ; Social- 
democrația suedeză și pro
blema unității clasei munci
toare de K. Backstrom; Le
nin și partidul de G. Obici- 
kin ; „1960 — anul Africii** 
de E. Arab-Oglî.

Rubrica „Schimb de pă
reri", cu tema : Ce schimbări 
se produc în structura clasei 
muncitoare ?, cuprinde pri
mele răspunsuri primite de 
redacția revistei.

Rubrica „Pagini din isto
rie" cuprinde articolul: Acte 
eroice de patriotism ale co
muniștilor (cu prilejul celei 
de-a 15 a aniversări a zdro
birii hitlerismului).

Rubrica „In partidele co
muniste și muncitorești" con- 
ține un bogat material infor
mativ cu privire la activita
tea unor partide frățeșf.

în cadrul rubricii „Cărți 
șî reviste44 este publicat arti

Informații
Marți dimineața, prof. dr. 

Jean Sarrailh, rectorul Univer
sității din Paris, care ne vizitei- 
ză țara la invitația Institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a fost primit de 
llie Murgulescu, ministrul Invă- 
țamîntului și Culturii.

In cursul după-amiezii, prof, 
dr. Jean Sarrailh a vizitat 
Muzeul Satului.

★

O delegație economică a ță
rilor compunînd Beneluxul, con
dusă de M Y. Coppieters’t Wal- 

„Nu înseamnă oare toate acestea- 
că față de refuzul unei serii de 
state de a accepta propunerea 
sus-menționată cu privire la „ce
rul deschis*4 S.U.A. încearcă să-și 
aroge în mod samavolnic dreptul 
de a „deschide** un cer străin 2**

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
notă, nu poate să nu atragă aten
ția asupra faptului că prin de
clarația de un cinism fără prece
dent a Departamentului de Stat, 
nu numai că sînt justificate zbo
rurile provocatoare ale avioane
lor aparținînd forțelor armate 
ale S.U.A., ci se și recunoaște că 
asemenea acțiuni sînt un „feno
men normal44.

Guvernul U.R.S.S., se arată îa 
notâ, ajunge la concluzia câ de
clarația Departamentului de Stat, 
potrivit căreia zborul a fost efec
tuat fără .știrea și permisiunea 
guvernului S.U.A., nu corespunde 
realității deoarece în aceeași de
clarație se justifică necesitatea 
unor acțiuni cu caracter de spio
naj împotriva Uniunii Sovietice. 
„Înseamnă, se spune în notă, că 
acțiunile de spionaj ale avioane
lor americane sînt întreprinse cu 
permisiunea guvernului S.U.A.“.

în notă sc exprimă speranța 
că în cele din urmă guvernul 
S.U.A. va recunoaște că încetarea 
acțiunilor provocatoare, pericu
loase față de U.R.S.S., încetarea 
„războiului rece44 și căutarea prin 
eforturi comune cu Uniunea So
vietică și cu celelalte state inte
resate a unei rezolvări pe o bază 
reciproc avantajoasă a proble
melor internaționale nereglemen
tate, ar corespunde intereselor 
menținerii și consolidării păcii 
între popoare.

Declarația 
Iui Chr. Herter
WASHINGTON 10 (.Ager* 

preș). — TASS transmite:
La 9 mai, secretarul de stat 

al S.U.A., Herter, a dat publi
cității o declarație în care, după 
cum afirmă el, „se completea
ză și se explică" declarația an
terioară a Departamentului de 
Stat în problema zborului pro
vocator al avionului american 
deasupra Uniunii Sovietice în 
scopul culegerii de informații de 
spionaj. ’

Declarația secretarului de stat 
al S.U.A. constituie o încercare 
fățișă de a prezenta ca fiind le
gală și de a justifica încălcarea 
frontierelor altor state în scopul 
culegerii de informații de spio
naj.

Pentru motivarea acțiunii să« 
vîrșite secretarul de stat re” 
curge la asemenea motive „înal
te** ca... „răspundere nu numai 
față de poporul american ci și 
față de popoarele libere de pre
tutindeni".

Referindu-se la pretinsul „pe
ricol permanent al unui atac 
prin surprindere și al unei a- 
gresiuni*4 la care ar fi supuse 
S.U.A., Herter afirmă că obli
gația guvernului Statelor Unite 
esie ,,de a lua în mod unilateral 
toate măsurile cu putință pen
tru diminuarea și înlătura
rea acestui pericol4*. Stră- 
duindu-se să ascundă faptul că 
provocarea a fost fixată la o 
dată apropiată de conferința la 
nivel înalt de la Paris, secreta
rul de stat afirmă că incidentul 
în legătură cu avionul care a 
pătruns adînc in spațiul aerian 
sovietic nu ar aduce „prejudi
cii apropiatei conferințe de la 
Paris".

colul : De la revizuirea mar
xismului la ideologia bur
gheză de S. Efirov.

Rubrica „Scrisori, note, 
replici" cuprinde următoa
rele articole: Poporul Fran
ței luptă pentru democratiza, 
rea învățămîntului de R- 
Mateo; Imperialismul ger
man și războiul de T. Borg: 
împotriva represiunilor și 
persecuțiilor la care sînt 
supuși democrații — Grecia 
(scrisoare din închisoarea 
Lgma) ; Uniunea Sud-Afri- 
cană, Statele Unite ale A- 
meriți i.

In acest număr este pu
blicată și o anexă care cu
prinde unele date cu privire 
la dezvoltarea economiei na
ționale a țărilor socialiste în 
1959.

Revista „Probleme ale pă
cii și socialismului44 apare 
lunar în limbile albaneză, a- 
rabă. bulgară, cehă, chineză, 
coreeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, ! 
mongolă, olandeză, poloneză, 
portugheză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

lanț, inspector general în Mi
nisterul-Afacerilor Externe bel
gian. a sosit în ziua de 9 mai 
la București în vederea tratati
velor cu Ministerul Comerțului.

Delegația a fost îmtimpinata 
la aeroport de V. Răută, mem
bru în Colegiul Ministerului 
Comerțului.

Au fost de față Marcel de 
Vliege.r, ministiul Belgiei la 
Buturești, și alți membri ai Le
gației belgiene, precum și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Olandei la București, W. V. 
Cohen Stuart.


