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In cinstea anirasărill ftumai produse d« 
de la înființarea

partidului | calitate superioara
>A.

In uzina noastră 
toți tinerii învață
Din experiența comitetului U. T. M, 

de la întreprinderea metalurgică 
de utilațe-Medgidia in organizarea muncii 

de ridicare a calificării tineretului

In lupta pentru îmbunătă
țirea permanentă a calității 
produselor, gradul de pregă
tire profesională al fiecărui 
tînăr muncitor, tehnician sau 
inginer joacă un rol dintre cele 
mai importante. De aceea, 
luptînd pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă la noi în uzină 
— începînd cu cei mai puțin 
calificați și terminind cu in
ginerii care au o bună pregă
tire teoretică și practică — 
toți tinerii învață.

Cum am procedat ? Pentru 
început ne-am gîndit să creăm 
o comisie formată din man. 
bri ai comitetului U-T-M. și ai 
birourilor U.T.M. din secții și 
ateliere, ingineri tineri și 
muncitori fruntași per.tru ca. 
împreună cu comitetul sindi
cal și ajutați îndeaproape de 
conducerea uzinei, sub condu
cerea organizației de partid, 
să stabilim către ce forme 
de ridicare a calificării tre
buie să îndreptăm atenția 
tinerilor.

In atenția organizației noas
tre a stat în primul rînd ex
plicarea necesității învățăturii, 
a ridicării continue a califi
cării profesionale, convingerea 
tinerilor de această necesi
tate. In fiecare secție au fost 
organizate adunări generale 
U.T.M. în cadrul cărora li s-a 
vorbit tinerilor despre per
spectivele de dezvoltare a uzi
nei (reprofilarea ei spre pro- 
ducerea unor repere noi), des
pre importanța produselor pe 
care le fabricăm. Adunările 
generale U.T.M. au constituit 
în același timp un prilej bun 
ca să arătăm tinerilor influ
ența pe care o are ridicarea 
calificării profesionale asupra 
muncii lor. S-ar părea că nu 
mai era necesar să explicăm 
acest lucru tinerilor. Cu toate 
acestea, experiența ne-a ară
tat că a discuta cu tinerii 
muncitori despre necesitatea

5000 tone fontă 
peste sarcinile de plan

Furnaliștii care deservesc 
cele două furnale noi automa
tizate de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara au ob
ținut noi succese în întrecerea 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea partidu
lui. Marți, în primul schimb 
de lucru, ei au elaborat cea 
de-a 5.000-a tonă de fontă 
peste sarcinile de plan ce le-au 
revenit de la începutul anului. 
Brigăzile furnaliștilor Alexan
dru Comșa, Simion Jurca, A- 
lexandru Olaru de la furnalul 
de 700 mc au realizat zilnic în 
luna aceasta, în medie mai 
mult de 150 tone de fontă 
peste plan.

In urma măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea calității 
fontei, declasatele admise la 
cele două furnale au fost re
duse în medie de la începutul 
anului și pînă acum cu 20 la 
sută. In aceeași perioadă, fur
naliștii au economisit peste 
3.000.000 lei.

(Agerpres)

participării la cursurile de ri
dicare a calificării este deose
bit de necesară. în adunarea 
generală U.T.M. care a avut 
loc la sectorul H> de pildă, 
au fost unii tineri care au 
spus că ei au absolvit școala 
profesională de curînd, că au 
învățat mai mulți ani. Au fost 
și cazuri cînd unii tineri con
siderau că au învățat tot ce 
le trebuie, că le slut suficien
te cunoștințele pe care le au.

S-a explicat tinerilor scopul 
cursurilor de ridicare a cali
ficării, ce anume se va preda 
la cursuri, în ce mod studiul 
îi va ajuta să îmbunătățească 
calitatea produselor, să-și rea
lizeze sarcinile de plan. Aces
te acțiuni au făcut ca in rân
dul tinerilor să se dezvolte in
teresul pentru studiu, dorința 
de a cunoaște cit mai multe 
lucruri noi în meseria lor, să 
se formeze o opinie sănătoasă 
fată de cazurile de automul- 
țumire.

Evident, nu este insă sufi
cient numai să-i convingi și 
să-i faci pe tineri să înțeleagă 
necesitatea ridicării calificării

CHIRIAC TEODOR 
secretar al comitetului U.T.M., 
Întreprinderea metalurgică de 

utilaje—Medgidia
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Brigada de lăcătuși ■montări, condusă de Mihai Băla.,- de la 
întreprinderea de Construcții și Montaje metalurgice din Reșița, 
care s-a angajat să facă în cin stea aniversării partidului lucrări 
de bună calitate pe șantierul celor două furnale noi de 700 m.c.

Foto: AGERPRES

Evocînd 
o altă tinerețe

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Popularâ Romînă

La invitași* Coaiitetshu Central al Partidului Muncitoresc 
Romin. * Consiliului de Stat ți a Guvernului Republicii Popu- 

; lare Romine. • delegație a Comitetului Central al Partidului 
1 Comunist din Cehoslovacia ți a Guvernului Republicii Socia- 
; liste Cehoslovace, conduși de tovarițul Antonin Novotny, 
i prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
i din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
i a vizitat Republica Populară Rcmină intre 5 și 11 aprilie 1961.

Delegația de partid ți guvernamentală a Republicii Socialiste 
Cehoslovace a vizitat orașul București, regiunile Bacău, Galati 
și Dobroțea unde a avut prilejui sa cunoască activitatea unei 

, serii de întreprinderi industriale, gospodării agricole colective, 
așezăminte de cultură. Pretutindeni, membrii delegației au in
tilnit entuziasmul cu care poporul romin înfăptuiește sarcinile 
istorice trasate de cei de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romin.

Oamenii muncii din Republica Populară Romină au salutat 
cu căldură pe reprezentanții poporului cehoslovac care, sub 
conducerea partidului său com «mi st, a abținui succese însem
nate in construirea societății sori iii cte.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace in Republica Populară Romină s-a des- 

: fășurat sub semnul prieteniei traditionale care unește popoarele 
1 celor două țări și a confirmat hotărirea lor de neclintit de 2 

întări și dezvolta pe mai departe alianța trainică si colabora
rea multilaterală dintre ele. in lupta comună pentru victoria 
socialismului ți a păcii.

In cursul vizitei, intre cele două delegații de partid și gu
vernamentale au avut loc discuții la care au participat : 

din partea romină tovarășii : Ghzorghe Gheorghic-Dej. prim 
secretar al C.C. al P.M.R.. președintele Consiliului de Stat, Io. 
Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al CC. al P.M.R 
președintele Consiliului de Miniștri. Chivu Stoica, membru a! 
Biroului Politie ți secretar al C.C. al P-M.R. Petre Boriiî 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M R., vicepreședinte a 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitee. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Alexandru Birlădeanu. membru al C.C. al P.M.R. vice 
președinte al Consiliului de Miniștri. Gheorghe Gaston Marin, 
membru al C.C. al P-M.R^ președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Cornetiu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe 
Mihail Hașeganu. ambasadorul R. P. Romine in Republica So- 

: cialistă Cehoslovacă ;
din partea cehoslovacă tovarășii : Antonin Novotny, prim-se 

I cretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Viliam Siroky, membru ai Biroului Politic 
al C.C. al PX. din Cehoslovacia, președintele Consiliului de 

j Miniștri. Otakar Simunek, membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. din Cehoslovacia» vicepreședinte al Coosiliuiui de Mi
niștri și președintele Comisiei de Stat a Planificării. Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Vaclav Da
vid, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ministrul Afa- 

j cerilor Externe, Vasil Bilak. membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. ministru, vicepreședinte al Consiliului Nation*] Slovac. 
Alois Neuman, președintele Partidului Socialist din Cebo 
slovacia și ministrul Justiției. Jaroslav Sykora, ambasadorul 
RJs. Cehoslovace in Republica Populară Romină.

Reprezentanții celor două țări socialiste s-au informat re
ciproc asupra celor mal importante probleme de partid ți poli
tică internă, au luat cunoștință de experiența câștigată in cons 
trucția societății socialiste in cele două țări, au discutat proble
mele dezvoltării pe mai departe a relațiilor prietenești multi
laterale dintre Republica Populară Romină și Republica Socia
listă Cehoslovacă ți au făcut un schimb de păreri asupra pro 
Nemelor actuale ale politicii internaționale.

Tratativele s-au desfășurat intr-o atmosferă sinceră, tovără

șească și s au caracterizat prin deplina unitate de păreri ta 
toate problemele discutate.

★
După ce popoarele noastre au înlăturat, cu sprijinul Armatei 

Sovietice eliberatoare, jugul fascist, ambele țări au obținut rea
lizări însemnate în consolidarea și dezvoltarea relațiilor re
ciproce dintre ele, pe baza principiilor internaționalismului 
proletar, ceea ce contribuie la întărirea continuă a unității de 
nezdruncinat a țărilor socialiste.

Sarcinile ee decurg din Declarația comună semnată cu prilejul 
vizitei delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Populare Eomine in Cehoslovacia, în luna octombrie 1958, se în
deplinesc cu succes.

Se dezvoltă neîntrerupt formele de colaborare în domeniul 
oolitic, economie și cultural-științific. Acordurile pe termen 
lung încheiate intre țănle noastre privind colaborarea economi
că. tehnico-științifîcă și culturală contribuie în mod activ la 
întărirea ajutorului frățesc reciproc, la dezvoltarea cooperării 
si specializării producției in interesul ambelor țări. Planurile 
de dezvoltare economică a celor două țări asigură o creștere 
a schimbului de mărfuri peztrn perioada 1961—1965 de apro
ximativ două ori față de realizările anilor 1956-1960. Proto- 
colni privind schimbul de mărfuri și plăți pe anul 1961 prevede 
® nouă creștere a schimbului bilateral de mărfuri peste volu
mul anterior stabilit.

Cele două delegați-; si-au exprimat convingerea că, în anii 
următori, colaborarea economică și tehnico-științifică, înfăp
tuită in concordanță cu recomandările Consiliului de Ajutor 
Economic r.ectproc, va contribui in și mai mare măsură Ia acce
lerarea dezvoltării economice și creșterea permanentă a nive
lului de trai in ambele țări și va însemna un aport la creș
terea neîntreruptă a forțe: politice și economice a întregului 
lazăr socialist.

In cursul convorbirilor s-a constatat că dezvoltarea cu suc
ces a economiei naționale a ambelor țări creează condiții tot 
mai favorabile pentru dezvoltarea si adinei rea continuă a co
laborării in diferite domenii. De aceea ambele delegații însăr
cinează Comisia romino-cehcslovacă de colaborare economică 
și tehnico-stiințifică să elaboreze in cel mai scurt timp aceste 
■vobleme si să prezinte propuneri concrete pentru realizarea lor.

Delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii Popu- 
î*re Romine si Republicii Socialiste Cehoslovace au reafirmat 
că singura garanție pentrr. construirea cu succes a socialismu
lui este unitatea de monolit a țărilor socialiste, bazată pe co
munitatea de interese și țeluri, pe fidelitatea față de învățătura 
narxist-Ieninistă.

*
în legătură cu principalele probleme ale situației internațio

nale actuale și perspectivele dezvoltării mondiale, intre cele 
donâ delegații a avut loc un cuprinzător schimb de vederi.

Fundamentul politicii externe a celor două state îl constituie 
prietenia și alianța indestructibilă cu Uniunea Sovietică și ce- 
Iri31te țări socialiste. Existența si dezvoltarea impetuoasă a sis
temului mondial socialist exercită o influență hotăritoare asu
pra dezvoltării societății și are uc rol determinant in desfășu
rarea evenimentelor internaționale.

Datorită schimbărilor radicale care s-au produs în raportul 
de forțe pe pian mondial in favoarea socialismului și păcii, au 
apărut posibilități reale de a rezolva intr-un mod nou prin
cipalele probleme ale contemporaneității și îndeosebi problema 
cea mai arzătoare a vremurilor noastre, problema păcii și 
războiului. Apărarea păcii este în prezent o sarcină de cea mai 
mare insemnăute. Prin lupta neobosită a țărilor socialiste, a 
clasei muncitoare internaționale și a tuturor celorlalte forțe iu
bitoare de pace, războiul mondial poate fi preîntîmpinat.

(Continuare în pag. 3-a)

/mfl DELEGAJIEI DE PMEID
Șl GmmENTALE A R. S. CEHOSLOVACE
Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntarea tovarășului 
Viliam Siroky

Citeva din noile modele de 
lămpi pe care le produce între
prinderea „Bela Brainer" din 

Timișoara.
Foto : AGERPRES

Abia au părăsit moșinile prg- 
dindu-le schimbului următor și 
utemiștii organizației nr. 2 de 
la Uzinele „Metrorn*1 din Brașov 
s-au odunat in sala de ședințe. 
In cadrul unei adunări generale 
cu tema „Lupta portidului in ile
galitate" ei s-au intilnit cu co
munistul Arpad Gomboș. Cine 
nu-l cunoaște pe bătrinul mai
stru Gomboș ? Energic și plin 
de voioșie el este cunoscut în 
uzină pentru grija și dragostea 
cu care se ocupă de munca fie
cărui tînăr, îndrumîndu-l și 
explicîndu-i cum să lucreze pen
tru a da produse de calitate 
cit mai înaltă. Tocmai de aceea 
biroul organizației U.T.M. s-a 
gindit să-l invite în mijlocul ti
nerilor pentru a povesti despre 
condițiile grele de viață ale 
muncitorilor în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, despre cu
rajul, eroismul cu care comuniștii 
luptau pentru drepturile munci
torilor, pentru doborîrea exploa
tării, despre lupta curajoasă a 
uteciștilor, conduși de partid, 
în anii ilegalității.

Arpad Gomboș s-a ridicat în 
picioare și a început să poves
tească. Atenția tuturor este în
cordată. Cuvintele lui pătrund 
în inima și gîndurile fiecărui 
ascultător.

— Constituția burgheză nu 
avea pentru muncitori nici 
un fel de drepturi. Lucram 12-14 
și chiar 16 ore pe zi. Eram la 
cheremul patronilor. De conce
diu nu mai vorbesc. Singurul 
concediu pe atunci era... con
cedierea. Ci nd am lucrat ca 
ucenic bani nu prea am primit. 
Am primit mai mult bătaie. Pa
tronul fabricii se îngrijea ca nici

un ucenic să nu scape „needu- 
cot“ cu ajutorul ciomagului și 
al pumnilor.

Mă uit astăzi la copiii mei, la 
voi toți. Cum eram eu și cum 
sînteți voi I Copiilor mei le-am 
luat schiuri, biciclete, haine fru
moase, se bucură de copilărie, 
de cane eu n-am avut parte. 
Și voi munciți, învățați, sînteți 
utemiști, vă întruniți și discu
tați. Noi nu aveam drept nici 
măcar la întruniri. Parcă văd și 
azi ziua cînd s-au intilnit mai 
mulți tovarăși pentru a organiza 
celula U.T.C. li conducea un co
munist, cu el țineau permanent 
legătura. El aducea broșuri re
voluționare, ziare, prin el le 
transmitea partidul îndrumări u- 
teciștilor. Avea nume conspira
tiv. Totuși, copoii Siguranței 
au simțit. întrunirile erau în pe
ricol de a fi descoperite. Și a- 
tunci s-au organizat excursii pe 
munți. Așa cum faceți și voi 
acum. Doar că atunci excursiile 
nu se făceau doar pentru plim
bare : ele se transformau în 
adunări conspirative, hotărau 
acțiunile care urmau să se între
prindă. Și erau numeroase a- 
semenea acțiuni pe care le or
ganizau uteciștii. In timpul gre
velor din 1934 de la Fabrica 
de cauciuc și de la „Strungul" 
uteciștii au primit sarcina să 
împrăștie manifeste care che
mau la luptă. Siguranța a 
arestat pe toți tinerii care i 
se păreau a fi „răzvrătiți". Parti
dul îi învățase însă să țină 
capul sus în toate împreju
rările, să nu trădeze. Cu orice 
sacrificiu trebuia păstrat secre
tul luptei ca ochii din cap. Ti
nerii au trebuit să fie puși in

libertate fiindcă călăii n-ou reu
șit să scoată de Io ei nici o 
vorbă.

Cite s-ou schimbat de atunci! 
Mă bucur pentru voi toți. Par
că ați fi copiii mei, așa mă 
bucur, Trăiți vremuri frumoase, 
aveți o tinerețe minunată. Să 
fiți întotdeauna demni de vre
murile acestea, să luptați pen
tru a răsplăti cum se cuvine 
grija care v-o poartă partidul.

...Citeai in privirile fiecăruia 
dintre ascultători, pînă în suflet 
citeai, hotărirea și vigoarea tine
rească de a-și închina toate e- 
forturile cauzei scumpe pentru 
oare s-au jertfit atiția comuniști.

In încheierea emoționantei 
întâlniri s-au cîntat cîntece re
voluționare, s-au recitat poezii 
închinate partidului, vieții noi 
care înflorește pe meleagurile 
patriei, și de care tineretul se 
bucură din plin.

A. I. ZAlNESCU

Dragâ tovarășe Novotny,
Dragă tovarășe Siroky, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Acum, când părăsiți Capitala patriei noastre, 
:ermiteț:-mi ca. in numele Comitetului Cen
tal al Partidului Muncitoresc Romin, al Con- 

' uliului de Stat, al Guvernului și al întregului 
popor romin. să vă mulțumesc din toată inima 
pentru vizita prietenească pe care ați făcut-o 
ti Republica Populară Romină.

Vizita dv. a avut un ecou larg și a fost ur
mărită cu mare interes de către toți oamenii 

i muncii din țara noastră. în orașele și satele 
pe care le-ați vizitat, ați avut prilejul să ve
deți entuziasmul și bucuria oamenilor muncii 

I ie a vă avea in mijlocul lor și de a sta de 
i vorbă cu dv, reprezentanți de seamă ai po

porului frate cehoslovac, de care ne leagă sen- 
; timente de sinceră prietenie. Ați putut, cu 

acest prilej, să vedeți cu cită însuflețire infăp- 
| tuiesc muncitorii, țăranii și intelectualitatea 

din țara noastră marea operă a construirii so- 
i rialismuhii, ce sentimente de dragoste profun- 
Idă nutresc ei față de popoarele frățești din ță

rile socialiste și cit de mult doresc să trăiască 
n pace cu toate popoarele.

întîlnirile și convorbirile tovărășești desfășu
rate în timpul vizitei dv. au prilejuit reafirma
rea hotărîrii ferme a popoarelor romin și ceho
slovac de a merge neabătut, sub conducerea 

i partidelor lor de avangardă, umăr la umăr și 
in strînsă alianță cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, pe drumul luptei pen- 

î tiu victoria deplină a socialismului, pentru 
i apărarea păcii în lume.

Convorbirile dintre delegațiile noastre s-au

(Continuare în pag. 3-a)

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Manrer, 
Tovarășe și tovarăși,

După șederea de citeva zile printre dv, dragi 
prieteni romini, ne înapoiem în patrie. Permi- 
teți-mi, ca în numele delegației de partid și 
guvernamentale, să mulțumesc din toată inima 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Populare Romine și întregului popor ro
min pentru primirea atît de prietenească și de 
caldă care ni s-a făcut în toate orașele și satele 
pe unde am trecut.

Rezultatele vizitei noastre în Republica Popu
lară Romînă, discuțiile rodnice dintre delegați
ile de partid și guvernamentale ale țărilor 
noastre constituie o contribuție însemnată la 
dezvoltarea continuă a colaborării noastre în 
toate sectoarele — economic, politic și cultural.

Legăturile de prietenie dintre cele două țări 
ale noastre reprezintă continuarea tradițiilor 
glorioase ale colaborării frățești care s-a dez
voltat rodnic între partidele noastre comuniste 
in decursul istoriei lor de 40 de ani.

Astăzi, cînd partidele noastre comuniste și 
muncitorești sînt forța conducătoare a statului 
și a întregii societăți, ne amintim cu mîndrie 
de tradițiile legăturilor de luptă ale proleta
riatului cehoslovac și romin și ale avangăr
zilor lor revoluționare. Colaborarea priete
nească dintre partidele noastre se bazează pe 
fidelitatea comună fața de concepția marxist-

(Continuare în pag. 3-a)

Două apartamente și jumătate pe zi
Două apartamente și jumă

tate terminate în fiecare zi. 
Acesta este ritmul mediu în 
care lucrează constructorii de 
pe șantierele de locuințe des
tinate muncitorilor combina
tului chimic ce se va ridica 
la Craiova.

La acest ritm s-a ajuns da
torită faptului că pe șantier, 
unde în prezent se află în di
ferite faze de execuție 420 a- 
partamente, se lucrează cu un 
nivel înalt de mecanizare.

într-un ritm susținut se 
desfășoară lucrările de cons-

trucții și pe alte șantiere de 
locuințe din Craiova.

In întrecerea ce o desfășoa
ră în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Partidului Comu
nist din Rominia, constructo
rii din Oltenia luptă pentru a 
da în folosință, într-un ter
men cit mai scurt, cu lucrări 
de bună calitate și cu un preț 
de cost redus, cele peste 1.000 
de apartamente care sînt în 
prezent in construcție în re
giune.

(Agerpres)
Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Antonin Novotny trecînd în revistă campania de onoare pe aeroport, înainte de ple

carea delegației de partid și guvernamentale a R.S. Cehoslovace

La revedere, 
dragi prieteni

Dimineața este răcoroasă 
însă, aci pe aeroport, 
domnește o atmosferă 

deosebit de călduroasă. Flu
tură drapele romînești și ce
hoslovace, răsună aplauze și 
ovații, pancarte exprimă sim
țămintele întregului popor sa- 
lutînd trainica prietenie romi- 
no-cehoslovacă. Sute de bucu- 
reșteni au venit spre a salu
ta la plecare pe solii Ceho
slovaciei frățești. Ei salută cu 
căldură pe reprezentanții 
poporului cehoslovac, cu a- 
ceeași căldură cu care poporul 
nostru și-a salutat în perma
nență înalții oaspeți, oriunde 
aceștia au pășit. In clipele a- 
cestea îmi revin în minte 
emoționantele manifestații ce 
s-au desfășurat de-a lungul 
întregului itinerar parcurs de 
delegația cehoslovacă. Oaspeții 
noștri au admirat frumusețea 
țării noastre, trăsăturile noi 
ale peisajului generate de 
transformările socialiste pe
trecute în anii din urmă, dar 
în același timp au admirat 
sinceritatea sentimentelor de 
prietenie ale poporului romin, 
entuziasmul și devotamentul 
său față de cauza socialismu
lui. In marile orașe ca și în 
satele prin care a tre
cut convoiul de automobile 
oaspeții au fost întîmpinați cu 
flori, drapele, pancarte, cu su
perba simfonie a aplauzelor 
și aclamațiilor. Aceste mani
festări exprimă trăinicia le
găturilor dintre popoarele noa
stre ca și dintre popoarele 
tuturor țărilor socialiste. Sin- 
tem mai uniți ca oricînd și 
mergem umăr lingă umăr pe 
același drum —- al socialis
mului victorios.

Sosirea pe aeroport a inal- 
ților oaspeți prilejuiește o pu
ternică manifestare de prie
tenie. Se aud lozinci închinate 
unității popoarelor noastre, 
frăției popoarelor țărilor la
gărului socialist.

Din delegația cehoslovacă 
au făcut parte tovarășii: An
tonin Novotny, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
conducătorul delegației; Vi
liam Siroky, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.S. Cehoslovace; 
Otakar Simunek, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Comi
siei de Stat a Planificării;

E. OBREA

(Continuare în pag. 3-a)



O discuție despre calitatea lucrărilor de pregătre a terenului în vederea însămințării porum- 
bu,uî- Foto : N. STELORIAN

9 tovarășii tăi

Schimbul de experiență 
purtat în cadrul rubricii 
„Masa rotundă a fruntașilor 
în cultura porumbului" a fost, 
cred, util și binevenit. Citind 
cu atenție articolele publicate 
pe această temă, îți dai seama 
că în țara noastră, în orice 
zonă favorabilă culturii po
rumbului, în orice raion, 
există toate condițiile pentru 
obținerea unor recolte mari 
de porumb boabe la hectar. 
Dar, așa cum au arătat și 
fruntașii recoltelor bogate, a- 
semenea producții se pot ob
ține numai aplicînd o agroteh
nică superioară. Sîntem con
vinși că unitățile agricole so
cialiste aî căror reprezentanți 
au semnat în ziar la rubrica 
„Masa rotundă a fruntașilor 
în cultura porumbului11 ar fi 
putut obține recolte și mai 
mari dacă în aceste unități 
nu s-ar fi făcut unele abateri 
de la regulile agrotehnice. 
Iată despre ce este vorba.

Tovarășul inginer Mircea 
Teodorescu de la G.A.C. „23 
August" din regiunea Dobro
gea scrie că după 10 zile de la 
însămînțatul porumbului s-a 
efectuat o lucrare cu grapa. 
Nu este bine deoarece în a- 
ceastă perioadă „colțul po
rumbului" se apropie de su
prafața solului șl prin grăpat 
vor fi distruse multe plante, 
micșorîndu-se astfel densita
tea, sub cea optimă. Grăpatul 
este o lucrare necesară, însă 
trebuie făcut mult mai devre
me, adică la 4—5 zile de la în- 
sămînțare.

în legătură cu polenizarea 
suplimentară artificială reco
mandăm ca această lucrare 
Să se facă folosindu-se o frîn- 
ghie care se trece peste lan 
în momentul înfloritului. Me
toda polenizării fiecărei plan
te cu ajutorul cornetului este 
greoaie și costisitoare, nece
sitând un consum prea mare 
de muncă.

Culturile de porumb irigat, 
despre care scrie tovarășul in

giner Pintilie Movanu, de la 
G.A.C. „Ilie Pintilie“ din co
muna Roma, raionul Botoșani, 
presupun o agrotehnică spe
cială pe care inginerii agro
nomi au datoria să o facă cu
noscută tuturor celor ce se 
ocupă cu asemenea culturi. 
Totuși, să facem cîteva pre
cizări pe marginea articolului 
publicat. în primul rînd este 
necesar ca pe suprafețele a- 
menajate pentru irigat să se 
aplice cantități sporite 
gTășăminte natura
le și chimice. în al 
doiiea rînd, se reco
mandă ca distanța 
dintre rînduri să fie 
de 100 cm (nu 70), 
prin aceasta ușurin- 
du-se lucrările de 
îngrijire a culturii 
și cele pentru des
chiderea canalelor (brazdelor) 
pentru irigat.

în sfîrșit, ca o problemă de 
mare actualitate, recomandăm 
să se folosească pe scară m3î 
largă hibrizii dubli de po
rumb care pot da o producție 
mult mai mare decit cea obți
nută, spre exemplu, de colec
tiviștii din Goicea Mare, re
giunea Oltenia, care au băgat 
anul trecut sub brazdă semin
țe dintr-un soi local.

Apreciem ca deosebit de 
util schimbul de experiență 
purtat în cadrul rubricii 
„Masa rotundă a fruntașilor 
în cultura porumbului". Meto-

de în-

dele comunicate pe această 
cale sînt valoroase și este bine 
ca ele să fie studiate și apli
cate de toți cultivatorii de po
rumb în funcție de condițiile 
specifice de climă și sol din 
fiecare zonă în parte.

Și acum, pentru a asigura 
o recoltă sporită de porumb 
în acest an, pe lingă eele ce 
am învățat din experiența 
fruntașilor, să reținem și cî
teva din recomandările Insti-

gat sub brazdă. în același 
timp însă, nu trebuie uitată 
o lege agrotehnică de bază: 
păstrarea apei în sol. Iarna 
și primăvara acestui an fiind 
secetoase în majoritatea re
giunilor țării, orice zi de în
târziere la lucrările de menți
nere a apei în sol înseamnă 
pierderea unui vagon de apă 
ia fiecare hectar. Trebuie să 
împiedicăm această pierdere, 
în acest scop, cu o zi înainte 
sau in

Concluzii pe marginea schimbului 
de experiență din cadrul rubricii 

„Masa rotundă a fruntașilor 
în cultura porumbului"

tuiului de cercetări pentru 
cultura porumbului.

în ultimele zile, pămintul 
s-a încălzit bine. La baza ex
perimentală Fundulea meteo
rologul nostru ne-a arătat că 
între 1—5 aprilie temperatura 
medie zilnică la 10 cm adin- 
cime in pămint a crescut 
mereu de la 11 Ia 14 grade 
Celsius. Pe baza acestei indi
cații am început semănatul 
porumbului. Deci, în sudul 
țării, in Dobrogea și Banat, 
se poate trece la insămințatul 
porumbului cu toate forțele, 
în restul regiunilor se va ur
mări zilnic temperatura solu
lui și dacă timp de 4—5 zile 
aceasta se va menține Ia 8—10 
grade, porumbul poate fi bă-

aceeași zi cu semăna
tul este necesar să 
lucrăm pămîntul cu 
polidiscul în agre
gat cu grapa. A- 
ceastă lucrare dis
truge buruienile 
răsărite și cele în 
curs de încolțire, 
împiedică evapora- 
ția, încălzește solu- 

și introduce aer în 
creind astfel

rile reci 
solurile grele, 
un bun pat germinativ semin
țelor și condiții optime pentru 
răsărirea plantelor în timp de 
8—12 zile.

Cind semănăm, nu trebuie 
să uităm insă asigurarea den
sității optime, care este o 
cheie a recoltelor mari. Rezul
tatele experiențelor institutu
lui nostru și practica gospodă
riilor agricole socialiste frun
tașe au demonstrat timp de 
patru ani că se pierd la fie
care hectar 1.500—2.000 kg 
boabe (și uneori mai mult) 
dacă se seamănă mai puține 
plante decit densitatea reco
mandată. Aceasta este cunos-

cută de organele agricole d* 
specialitate de la regiuni și 
raioane, care au datoria să o 
comunice tuturor unităților a- 
gricole socialiste din raza lor 
de activitate.

Pentru a contribui la asigu
rarea densității optime la se
mănat, mecanizatorii nu tre
buie să depășească viteza în
tâia mare a tractorului UTOS 
la semănatul cu clapete și vi
teza a doua mare Ia semăna
tul fără clapete.

Numai prin pregătirea tere
nului la vreme și semănatul 
corect nu vom reuși însă să 
obținem o producție mare de 
porumb-boabe. O atenție deo
sebită trebuie să acordăm 
lucrărilor de întreținere a 
culturii.

Vom începe cu grăpatul Ia pa- 
tru-cinci zile de ia însămîn- 
țare. Prin această lucrare dis
trugem buruienile care încep 
să încolțească, distrugem scoar
ța formată în cazul cînd a 
plouat și afinăm terenul, îm- 
piedicînd astfel pierderea 
apei. Cînd plantele vor avea 
4—5 frunze și pină ce ajung 
Ia 15—20 cm înălțime vom 
executa două lucrări cu sapa 
rotativă. Apoi vom executa in 
continuare atitea prașile cite 
va fi nevoie. Din experiențele 
noastre am
3—4 prașile între
1—3 prașile manuale pe rînd, 
in funcție de gradul de îmbu- 
ruienare a terenului, nu vom 
obține rezultate scontate.

Executând la timp și de 
bună calitate întregul com
plex de lucrări agrotehnice 
recomandat, vom reuși să ob
ținem în anul acesta recolte 
sporite de porumb-boabe.

constatat că fără 
rînduri și

In cadrul comitetului orga
nizației de bază U.T.M. am 
discutat deseori despre activi
tatea și comportarea unor ute
miști. Firește, avem mulți ute
miști buni, cu spirit de răs
pundere, care își duc la bun 
sfîrșit sarcinile încredințate. 
Dar, din păcate, avem și ute
miști care, ca să zic așa, fi
gurează doar în evidența or
ganizației. Cum să 
cu ei ? Am ajuns 
la părerea că ar 
trebui să organizăm 
o adunare generală 
a organizației de 
bază U.T.M, din 
gospodărie în care 
să deizbatem multi
lateral cerințele or
ganizației față de 
membrii săi, și în lumina a- 
cestora, cum activează utemiș
tii din gospodăria noastră co
lectivă. Am hotărît ca adu
narea să aibă ca temă: „Ce 
înseamnă să fii utemist".

Am discutat această proble
mă și cu tovarășul Dan Mihă- 
ilă, secretarul organizației de 
partid din gospodărie.

în prima parte a referatului, 
prezentat la adunare, por
nind de la prevederile Sta
tutului U.T.M., am arătat care 
sînt cerințele pe care organi
zația noastră le are față* de 
membrii săi. Cea mai mare 
parte a referatului am consa
crat-o însă problemei: ce în
seamnă Să fii utemist în gos
podăria noastră colectivă, cum 
poate contribui organizația 
U.T.M. de ia noi, la întărirea 
economico — organizatorică a 
gospodăriei colective; în ce 
măsură îl preocupă pe fiecare 
utemist calitatea muncii lui și 
a tovarășilor săi ? Am arătat 

în gospodăria noastră 
mulți utemiști care 

dovedesc prin fapte dragostea 
lor față de gospodăria colec
tivă, răspund întotdeauna la 
chemările organizației .în a- 
celăș timp am criticat atitu
dinea unor utemiști ca Vegh 
Vasile, Scuturdean Alexandru 
și a altora.

— Cum răspunde Vegh Va
sile cerințelor mari pe care or
ganizația ie pune în fața mem
brilor săi — se arată în refe
rat — dacă în anul care a tre
cut n-a lucrat nici măcar o 
singură zi în cadrul gospodă
riei ? în Ioc să lucreze în echi
pa în care a fost repartizat, el 
a căutat prin sat tot felul de 
treburi „ocazionale", lăsînd 
prășitul porumbului sau sfe
clei, muncile de însămînțări 
sau de recoltare pe seama al
tora. Și tovarășii săi de muncă 
au fost indiferenți față de 
comportarea lui.

Discuțiile au fost vii, însu
flețite. Utemiștii au adus com
pletări prețioase referatului 
nostru.

— Eu am înțeles că sarcina 
principală a unui utemist — a 
spus Demeter Pantelimon — 
este aceea de a lupta cu toate

procedăm

forțele pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului nos
tru. Asta înseamnă în gospo
dăria noastră să muncim fie
care pentru dezvoltarea ei, 
pentru continua ei înflorire. 
Să ne preocupe munca tutu
ror și a fiecăruia în parte. 
Noi avem mulți utemiști care 
se comportă în acest fel. în 
campania de treieriș de pildă, 
am organizat cite 2 echipe de

spune că Șuțu nu muncește. 
Dar el e de multe ori neserios 
atit in muncă cit și în viață. 
El crede că știe multe și nu 
mai are ce învăța. Pe colecti
viștii vîrstnici nu-i respectă. 
El face de multe ori muncă 
de mîntuială și în gospodărie.

Adunarea noastră în care 
am discutat „ce înseamnă să 
fii utemist" a fos't prima adu
nare pe

Ing. NICOLAE ȘARPE 
de la Institutul de cercetări 
pentru cultura porumbului, 
candidat în științe agricole |
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EȘTI CASA MEA...

Pe marginea adunării generale 
U.T.M. de la G.A.C - Miheșul 

de Cîmpie cu tema: „Ce înseamnă 
să fii utemist**

batoză. Treierișul trebuia 
terminat în timp cît mai 
scurt. Utemiștii Țogoran Va- 
sile, Ciotlăuș Emil și alți ti
neri pe care i-a propus organi
zația noastră în această muncă 
ne-au făcut cinste.

— După ce am ascultat re
feratul, spune la adunare A- 
lexandru Budușan, fiecare din 
noi și-a pus întrebarea : oare 
am făcut tot ce 
facă un utemist ? La noi mai 
sint unii tineri care muncesc 
în gospodărie, care au peste 
o sută, chiar peste două șute 
zile-muncă, dar sînt indiscipli- 
nați, nu fac lucrări de bună 
calitate. Iar pe noi ne-a inte
resat în ,prea mică măsură ati
tudinea lor.

Această idee a fost reluată 
și de alți vorbitori.

— Despre Șuțu Zechei nu 
s-a vorbit în referat — a ară
tat Mocnea Vasile. Nu se poate

trebuia să

această temă. Acum 
ne dăm seama și de 
foloasele și de lipsu
rile ei. Referatul pu
tea să fie mai cu
prinzător, să facă o 
analiză mai amplă 
a activității noastre 
practice. A reeșit că 
noi nu cunoaștem 
destul de bine acti- 

fiecărui utemist, a- 
producție cit și 

zilele.
avut

în 
Nu
la

vitatea 
tît în 
viața de toate 
toți utemiștii au
noi sarcini concrete. Pen
tru aceste lipsuri am fost cri
ticați pe bună dreptate. In ca
drul 
făcut 
crete 
tărîri

înv

discuțiilor utemiștii au 
cîteva propuneri con. 
care au devenit ho- 

ale adunării generale.
ățînd din experiența c- 

cestei adunări, noi ne vom

viitor adunări generale care 
să-i ajute pe tineri să înțe
leagă cît mai bine politica 
partidului nostru, să-i mobi
lizeze la aplicarea ei în viață.

IOAN BOTHAZĂ 
secretar al organizației de 

bază U.T.M. din G.A.C.
„9 Mai“, comuna Miheșul 
de Cîmpie, raionul Luduș

si

Ești cosa mea, frumoasa mea grădină 
Cu plopi înaiți și vatră roditoare, 
Gătită-n smalțuri albe de lumină, 
Aici, pe plaiul meu, scăldat in soare.

Ți-am înălțat, din vrerea celor mulți, 
Spre fericirea mult visată, zidul,
Să nu mai fim nici cind flăminzi, desculți... 
Spre pragul tău ne-a îndemnat partidul I

Vin zi de zi la tine, cu migală 
Să-ți îngrijesc cireada ți ogorul.
In seri tirzii citesc, ori merg la scoaiă, 
Din taina cărții s-aflu holdei sporul.

Fără-ncetare-ți făuresc belșugul, 
Stringînd în palmi grăunte cu grăunte, 
Mi-s prieteni dragi condeiul, sapa, plugul 
Și chiar la greu eu sint mereu in frunte.

Iți dăruiesc cu dragoste deplină 
Și inima și brațul, deopotrivă, 
Să înflorești, frumoasa mea grădină, 
Gospodărie mindră, colectivă I

Numai lucrări 
de calitate

Carnetele de îndrumare și 
control ale brigăzilor din sta
țiunile de mașini și tractoare, 
folosite în primăvara aceasta 
în toate stațiunile, constituie 
un mijloc eficace de îmbună-

Echipa de tineret de la gospodăria colectivă din comuna Corbu, regiunea Dobrogea, a avut
° zi plinâ 1 Foto ; C. RADU

Un crescător de animale fruntaș
înainte de a începe să lu

creze aici, în sectorul zooteh
nic, Diaconu lucra într-o e- 
chipă de cîmp. Pe atunci gos
podăria colectivă începuse să 
cumpere primele loturi de 
vaci cu lapte și avea nevoie 
de oameni serioși, pricepuți, 
care să le îngrijească. In cî
teva adunări generale ale or
ganizației U.T.M. din gos
podărie, tinerii au discutat 
mult problema asta și au ho- 
tărît să-i recomande conduce
rii gospodăriei colective pen
tru a deveni îngrijitori de a- 
nimale pe cei mai buni din
tre ei.

— Să vii și tu să lucrezi în 
sectorul zootehnic, Ioane, i-a 
spus intr-o zi Mircea Drăghi- 
ceanu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din gospodă
ria agricolă colectivă din Gos- 
tavăț, raionul Caracal.

— Eu, la vaci ? a răspuns 
acesta contrariat.

— Să devii îngrijitor de a- 
nimale.

— Văcar, vrei să zici!
— Nu e așa cum socoți iu. 

'Avem nevoie de oameni buni

meserie

alții.. Eu 
muncesc

aici. Asta e o meserie de bază 
la noi în gospodărie, aduce 
colectivei zeci de mii lei ve
nituri anual, este o 
de cinste...

— O fi... S-o facă 
sînt mulțumit să
aici unde am muncit și pînă 
acum, in sectorul vegetal.

Dar secretarul comitetului 
U.T.M. nu s-a lăsat așa cu una 
cu două. A mai stat încă o 
dată de vorbă cu Ion Diaconu, 
și încă o dată... Asta pentru că 
îl știa un băiat serios, harnic 
din fire. In brigada de cîmp 
nu se lăsa pînă nu punea fie
care lucru la locul lui. Nu-l 
lăsa inima să facă altfel. Au 
discutat despre lucrurile astea 
și în adunările generale ale 
organizației de bază V.T.M., 
pînă cînd intr-o zi, Ion s-a lă
sat înduplecat.

— Bine, o să-ncerc! Da’ să 
știți că dacă n-o să pot face 
față, plec !

Așa a fost începutul. Dar lu
crurile nu s-au oprit, aici. Nu 
însemna că dacă Diaconu tre
cuse pragul grajdului, deveni
se dintr-odată și un bun eres-

câtor de animale. Nu-i ve
nea deloc ușor.

— Intreabă-l pe brigadierul 
zootehnic cind nu știi.' Intrea- 
bă-mă pe mine 1 i-a spus în
tr-o zi Ion Ionescu, un îngri
jitor mai în vîrstă și cu mai 
multă experiență.

I-a întrebat. De cîte ori i 
s-a părut ceva neclar i-a în
trebat.

Și uite că încetul cu înce
tul lucrurile au început să se 
limpezească.

La început producția de lap
te se menținea încă mică. Ba, 
în unele zile, scăzuse chiar. 
Cu timpul însă a început să 
urce. Azi a crescut cu un sfert 
de litru, mîine cu o jumătate, 
apoi cu un litru, și uite așa, 
cind s-a făcut socoteala, la 
sfîrșitul anului, s-a văzut că 
Ion Diaconu nu numai că rea
lizase producția de lapte de 
1.700 litri planificată pe cap 
de vacă furajată în 1960, dar 
o și depășise.

Vorbele secretarului U.T.M., 
spuse atunci cînd căuta să-i 
deschidă ochii asupra mese
riei acesteia, le-a înțeles Dia- 
conu de-abia mai țîrziu. Le-a

înțeles cind a văzut că mese
ria aceasta cere știință, pri
cepere și seriozitate. Că aici 
nu mai e vorba de a fi sim
plu paznic de cireadă, ca vă
carul satului de altădată, ci 
că trebuie să fii specialist în 
obținerea producțiilor mari 
de lapte, că în această me
serie se cere un om cu price
pere, nu glumă. Să știi ce sînt 
acelea unități nutritive, ce în
seamnă furajarea diferențiată, 
in funcție de producția fiecă
rei vaci. Asta a văzut-o el 
și în gospodăria agricolă de 
stat din Caracal, unde a fost 
trimis de gospodărie pe timp 
de 2 săptămîni de zile să în
vețe și mai bine meseria de 
crescător de animale. Pentru 
toate . acestea, acum cităva 
vreme, cind brigadierul l-a 
întrebat: „Nu mai pleci din 
sectorul zootehnic ?“ — Dia
conu i-a răspuns :

— Ba, eu am să-i chem și 
pe alții să Vină să lucreze aici.

Și au mai venit Niță Șt. 
Marin, Marin D. Istenie, Con
stantin Păunescu și alții.

P. GHEORGHE

tete ingi 
ner.i iinții gospodă
riilor agricole colective, mem
brii conducerilor stațiunilor 
consemnează calitatea lucră
rilor efectuate de mecaniza
tori, precum și diferite îndru
mări în legătură cu condiții
le agrotehnice pe care trebuie 
să le îndeplinească lucrările 
agricole în curs de executare, 

în carnetele brigăzilor de la 
S.M.T. Cuza Vodă, regiunea 
București, sînt înscrise numai 
aprecieri pozitive asupra cali
tății lucrărilor executate pînă 
acum. Cele nouă gospodării 
colective, pe care le deserveș
te această stațiune, au execu
tat în perioada optimă toate 
lucrările agricole.

în carnetele de îndrumare 
șl control a sute de brigăzi 
din S.M.T. sînt înscrise apre
cieri bune asupra calității lu
crărilor agricole făcute pe te
renurile gospodăriilor colecti
ve și întovărășirilor agricole. 
Printre stațiunile fruntașe în 
realizarea de lucrări de bună 
calitate se numără cele 
Topraisar și Chirnogeni, re
giunea Dobrogea, Hărman, re
giunea Brașov, Ciacova, 
giunea Banat, Sîntana, regiu
nea Crișana, Cărei, regiunea 
Maramureș și numeroase al-

din

re-

(Agerpres)

Spre mai mult
r n 1959 producția de lapte

/ a vacilor gospodăriei colec
tive din Șivița, raionul Ga

lați, a fost de abia 800 litri anual 
pe cap de vacă furajată. în 1960 
producția a fost de 1.600 litri, 
în 1961 tinerii îngrijitori și-au 
propus să obțină mai mult de 
2.000 litri. Numai aceste date 
și sînt deaj uns să te convingă că 
tinerii colectiviști care lucrează 
în acest sector își iubesc meseria 
și știu s-o aplice în așa fel încit 
gospodăria să ciștige mereu mai 
mult, lată însă că acum o săptă
mînă aici s-a petrecut un fapt 
nou, Cuiva i-a venit ideea 
introducă la vacile care dau pro
ducții mari, 
pe zi.

— Foarte 
spus tinerii

mulsul de trei

bună metodă 
îngrijitori Oprea 

Ghiță și Oprea Manolache. La 
vacile productive, laptele izvo
răște mereu, așa că să nu-l pier
dem.

— Da de unde, s-au opus Sima 
Gheorghe și Deceanu Dumitru. 
Muncă în plus.

— Muncă în plus, dar și lapte 
în plus — au susținut cei doi 
Oprea.

Argumentul acesta n-a putut 
să nu fie luat în seamă. Și iată 
că de o săptămînă de la aplica
rea acestei metode vaca cu ma
tricolul 3 din lotul lui Fătu Chi- 
riță și-a depășit propriul ei re
cord, Dă acum 22 litri lapte 
zilnic.

Un fruntaș in îngrijirea animalelor s tînărul Constantin Cos- 
tache, colectivist din comuna Vasilați, raionul Oltenița.

Foto : S. NICULESCU
♦

A.
întrecere

la însămînțatul
porumbului

Lucrări de cea 
mai bună calitate 
și încadrate în timpi 
optimi — iată unul 
din criteriile prin
cipale care stau 
la baza întrecerii 
socialiste ce se des
fășoară între colec
tiviștii din raionul 
Rm. Sărat în cin
stea glorioasei ani
versări a partidului 
nostru. Avînd tere
nurile bine pregă
tite din vreme și 
timpul fiind destul 
de frumos, prin 
partea locului, mul
te gospodării colec
tive au început în
sămînțatul porum-

bului pentru boabe 
și siloz. De exem
plu, colectiviștii din 
cele două gospodării 
colective din comu
na Vîlcele, au însă- 
mînțat în numai 
două zile 500 ha 
cu porumb, primii 
fiind cei din gos
podăria colectivă 
„Donca Simo“, care 
au însămînțat 350 
de hectare cu acea
stă cultură. Spriji
niți și de tinerii 
mecanizatori de la 
SM.T. Sihlea și Zi
duri în efectuarea 
acestei importante 
lucrări agricole, co
lectiviștii din între
gul raion au reu-

șii să însămînțeze 
cu porumb pînă 
acum o suprafață 
de 2215 ha. La a- 
ceastă lucrare im
portantă aduc o 
contribuție însem
nată și tinerii co
lectiviști. Mobilizați 
de organizațiile de 
bază U.T.M. tinerii 
din comunele Bălă- 
ceanu, Știubeiu, Mi- 
hălceni, și altele 
participă cu însu
flețire la muncă : 
lucrează 
nători, 
sămînța 
etc.

pe semă- 
transportă 
la cîmp

N. PUIU

Prezență 
la toate
muncile

Gospodăria colectivă „Roza 
Luxemburg" din Sibioara, ra
ionul Medgidia. Un sat mic, o 
gospodărie mică pe malul la
cului Tașaul, care se strecoară 
pînă aici printre dealuri. Pe 
cit de mic e satul, pe atit de 
inimoși sint oamenii. Stăirn de 
vorbă cu Gheorghe ion Gheor
ghe, secretarul organizației de 
bază U.T.M. și brigadier de 
cîmp al gospodăriei. Un flăcău 
volnic și dintr-o bucată.

— Noi, am terminat de mult 
însămînțăriile din epoca întîia.

Acum sîntem gata să înce
pem epoca a II—a. N-avem nici 
un fel de greutăți. La toate 
muncile din campanie toți ti
nerii sînt prezenți. Ei, de fapt, 
fac muncile cele mai greie și 

nice. Bunăoară, ina- 
ioceperea cornpen iei 
newoie să se™ecttoec-n 

ctom -:e»e. Trecbo 
care treou-a foc.ta repede, n 
câteva z e. Am propus consi
liului de conducere să orga
nizăm două echipe de tineret 
care să facă treaba asta. Și 
le-am organizat, in patru zile 
băieții au selecționat 8.000 de 
kg de ovăz, 3.000 
mazăre, 6.000 de 
rurnb.

Cînd am trecut 
tinerii au muncit 
bine. Șeful echipei 
din brigada de 
avem de 4 ani 
echipă — a lucrat 
pe semănătoare. Tot ei, tinerii» 
așa cum s-au angaj’at într-o 
adunare generală, au transpor
tat pe cîmp 700 tone de gu
noi de grajd.

Echipa de tineret vrea ca îrt 
anul acesta să scoată produc
ții mari. Are 45 de hectare în 
grija sa. Aceasta este dorința 

Sînt sigur 
pentru că 

imudt băte- 
pe care le 
mai împrăș-

de kg 
kg. de

la semănat, 
la fel de 
de tineret 

cîmp - că' 
o asemenea 

tot timpul

mem brilor echipei, 
că vo>r reuși 
au transportat 
gar- pe tarlalele 
au in primire, au 
tiat și îngrășăminte chimice șL 
și-au pus de gînd să execute 
trei prașile manuale și trei 
prașile mecanice ; toate de 
cea mai bună calitate.

Pentru ceilalți tineri colec
tiviști avem iar o treabă im
portantă. Gospodăria organi
zează un lot demonstrativ de 
porumb, floarea-soarelui și car
tofi ; ni s-a cerut sprijinul și 
nouă, organizației U.T.M. Vrem 
să scoatem niște producții mari, 
cum nu s-au imai scos pe păr 
imintul nostru. Și cu tinerii vom. 
face treabă bună. Am pus pro
blema asta în discuția adu
nării generale a 
U.T.M. și utemiștii s-au 
să facă tot ce va trebui.

O să începem treaba 
zilele acestea.

După cum vedeți - 
spus Gheorghe 
zîimbind — tinerii 
serios campania.

organizației
hotă rit

chiar

ne-a
Ion Gheorghe 
noștri sprijină

C. MIHAI

Tractoristul Mihai Heller de la S.M.T. Cărei, regiunea 
Maramureș, în loc să plece să lucreze unde era repartizat, 
a intrat intr-un bufet și s-a îmbătat.

sa

£ARA Net C
Tractorul I Tovarășe ospătar, m-am plictisit de cind aștept. Dă-mi șl mie o... motorină 1 

Desen: M. CABANFlhC. R.
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Pântec
i brigeda 

de topitori de la Uzi- 
de utilaj minier din 
Mare dau șarje de

Tinerii Ion Mureșan, Cornel 
Mureșcn. Ovidiu Pantea și 
Vasile Tătaru din
nr. 1 
nele 
Baia 
bună caiitote depășrndu-și 
totodată planul cu 3-4 tone 
lunar, reducind rebuturile cu 
40% sub coeficientul admis.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Populara Romînâ

(Urmare din pag. I-a)

Inovatorul De la strung Ia șevalet
Pe comunistul Grigore 

Trandafirescu, montor la Uzi
nele mecanice din Tr. Severin, 
sectorul III, îl cunosc toți 
muncitorii întreprinderii ca pe 
un bun muncitor. încă de cînd 
era ucenic, tovarășul Tran
dafirescu Grigore era preocu
pat tot timpul să pătrundă 
tainele meseriei sale. De cițiva 
ani, acest harnic muncitor a 
intrat în rîndurile inovatori
lor, iar inovațiile propuse de 
el au adus importante econo
mii uzinei. E deajuns să amin
tim doar cîteva pentru a se 
putea vedea dragostea cu care 
lucrează acest harnic mun
citor.

Pentru montarea capacelor 
de la doma locomotivei era ne
cesară munca a șase oameni. 
Găsirea unui mijloc simplu, 
dar eficace, l-a preocupat pe 
montorul Trandafirescu atât 
de mult incit nu s-a lăsat pină 
cînd nu a elaborat proiectul 

rea acestor capace ma: repede 
și cu un efort fizic mai mic, 
înlocuind munca a 4 oameni.

O altă importantă inovație 
este și platforma mobilă pen
tru intervenția rapidă Ia revi-

Sirene fabricii •- 
nunș« terminarea pro
gramului. Oamenii 
re grăbesc spre can
tină sau spre casă. 
Citita insă, printre 
care vopsitorul Găz- 
daru Constantin, 
botorul 
sudorul 
stantin 
Otilia 
spre cercul plastic al 
Uzinelor „23 August" 
din București. Cu to
ții tint membri ai a. 
cestui cerc, îndrăgos
tiți de pictură, 
frumos. Datorită 
dițiilor optime 
la dispoziție de 
ducerea fabricii, ei iți 
petrec «ei o parte a 
timpului liber, r«fo- 
ni:ciadu-și imeatul.

RezuAateie Bueii 
iw m«: eddiemeare: 
1J4OO de stmdii de de
sen fi coloare, apro
ximativ de lu
crări de grafici ți

ra
ion Zaharia. 
Marin Con
ți Croitoru 

se îndreaptă

piciuri ce se pot re
dea la expozițiile Ca
sei de creație popu
lară, 10 lucrări pre. 
zentate la expoziții 
organizate in străină
tate ți 40 lucrări la 
expoziția UJV.E.S.C.O.

Interesant de re
marcat este faptul că 
aci ți-au descoperit 
vocația tineri care in 
prezent sînt studenți 

Institutul de

te plastice ca de 
pildă Elena Pmele- 
seu, Dobre Gheorghe 
sau Marin Steliana.

lată încă o expre
sie a grijii pe care 
partidul nostru o 
poartă tineretului pa. 
triei pentru a-și cul
tiva aptitudinile.

AL. BORȘAN 
student

cxm'

Informații
Cu prilejul aniversării a 91 

de ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin, la numeroa
se cinematografe din Capitală 
și din diferite orașe și centre 
muncitorești din țară vor fi 
prezentate filme artistice și 
documentare despre viața și 
activitatea genialului învăță
tor al oamenilor muncii din 
întreaga lume. Printre acestea 
sînt filmele artistice: „Fami
lia Ulianov", „Lenin în Oc
tombrie", „Prologul", „Cartie
rul Viborg", „Omul cu arma", 
„Povestiri despre Lenin" și do
cumentarele : „V. I. Lenin", 
„Monumente a trei revoluții", 
„Documente 
„Aci a trăit 
trecutului", 
Lenin".

despre Lenin", 
Lenin", „Paginile 
„In patria lui

de accidente. Dar drumul ino
vațiilor nu s-a oprit aici. To
varășii lui de muncă îl aud 
mereu vorbind despre proiec
tarea unui regulator de tura
ție la turbo-generatoarele de 
pe loconțpti.yă și un dispozitiv 
pentru demontarea supapelor 
la pompa de aer tip „P", fără 
deteriorarea lor.

E foarte posibil ca acum, 
cînd apar aceste rinduri. co
munistul Grigore Trandafi- 
rescu să-și fi realizat și aceste 
proiecte. Spun acest lucru 
deoarece el este denumit în 
sectorul respectiv ..omul cu 99 
de meserii". Cunoaște perfect 
ajustajul, mecanica, lăcătușe- 
ria, radiofonia și altele iar de 
cîțiva ani s-a apucat să învețe 
și... ceasornicăria.

— Nu strică să știi cit mai 
multe meserii, spune el. A- 
ceasta mă ajută să dezleg mai 
ușor anumite taine cînd vreau 
să concep ceva, să ajung mai 
repede la soluția cea mai bună. 
Doar este atît de importantă 
orice inovație, orice metodă 
nouă, în procesul de producție. 
Iar procesul muncii noastre 
trebuie mereu perfecționat. Și 
cine să facă asta dacă nu noi ?

In întîmpinarea celei de-a 
40-a aniversări a partidului, el 
s-a angajat să realizeze noi 
propuneri de inovații. Una e 
gata. Dar nu spune nimic des
pre ea. Mai are ceva de pus 
la punct și de aceea nu vrea 
să facă nici un fel de zarvă 
pină cînd nu este sigur de reu
șită. Dar tot ce a realizat el 
pină acum dă certitudinea 
reușitei.

ARISTICĂ BAGHINA
Tr. Severin

Întineresc orașele patriei
In trecut Adjudul avea as

pectul unui tîrg, fără lumină 
electrică, fără străzi asfaltate, 
cu zeci de cîrciumi și dughene 
întunecoase, unde tot. felul de 
speculanți scoteau ultimul 
ban din buzunarul muncito
rilor ce ferești.
1944 nu exista 
cit o școală de ' 
necorespunzătoai 
s-a dezvoltat o puternică re
țea de învățămint. Pe 
faptul că funcționează o 
lă medie-mixtă de 11 
cursuri de zi și serale, 
învață fiii oamenilor muncii, 
mai funcționează și o școală 
profesională, unde se pregă
tesc viitori muncitori. In ulti
mul timp s-a mai dat în fo
losință o școală de 1 ani.

In orașul Adjud activitatea 
culturală s-a dezvoltat foar
te mult: s-a amenajat un că
min cultural, o casă raională 
de cultură, o bibliotecă raio
nală prevăzută cu mii de vo
lume. De asemenea, în oraș 
mai funcționează alte biblio
teci în instituții și în între
prinderile orașului nostru.

In anul 
funcțiune un nou cinemato
graf dotat cu aparatajul nece
sar. In ultimii ani a fost cons
truit un frumos stadion al co
lectivului sportiv „Locomoti
va" din localitate.

Orașul Adjud s-a dezvoltat 
și din punct de vedere indus
trial, comercial. întreprinde-

Pină tn anul 
in Adjud de- 
7 ani și aceea 
re. Astăzi, aici

lingă 
școa- 

ani, 
unde

1958 a intrat în

(Urmare din pag. I-a)

profesionale. Trebuie să-i o- 
feri tînărului posibilități prac
tice, să-1 ajuți în mod con
cret să se încadreze în cea 
mai nimerită formă de ridi
care a calificării, care să țină 
seama de gradul său de pre
gătire, de ceea ce este nece
sar să mai studieze.

în acest scop noi am alcă
tuit în fiecare secție cîte un 
colectiv condus de inginerii 
șefi ai sectoarelor, tehnicieni și 
maiștri pentru a studia amă
nunțit pregătirea fiecărui tî- 
năr. Studiul a fost făcut în 
colaborare cu comitetul sindi
cal, cercul A.S.I.T,, sub îndru
marea organizațiilor de partid 
din secții. Astfel, au fost în
tocmite, în fiecare secție, ta
bele privind gradul de cali
ficare al tinerilor spre ce for
mă trebuie îndreptat să înve
țe- De asemenea s-a stabilit 
că în întreaga uzină trebuie 
înființate 45 de cursuri de ri
dicare a calificării cu 
programe și pentru 
categorii de tineri.

Aceasta pentru că 
curn este și firesc — 
încadra pe un tînăr 
absolvit de curînd școala pro
fesională în același cerc cu un 
altul care are o experiență în 
producție de 4-5 ani, după 
cum nu poți încadra în ace
lași curs tineri cu specialități

diferite 
diferite

— așa 
nu poți 
Care a

★

In Capitală a sosit o dele
gație economică austriacă con
dusă de dr. Erich Pichler, 
consilier de legație în Minis
terul Afacerilor Externe, care 
va duce tratative în vederea 
încheierii unui 
cial de lungă 
R. P. Romînă 
Austria.

acord comer- 
durată între 

și Republica

(Agerpres)

Poporul romin și poporul cehoslovac, conștiente de pericolul 
pe care-1 reprezintă un război nuclear, consideră că singura po
litică justă și rațională in zilele noastre este politica de co
existență pașnică intre statele cu orînduiri sociale diferite.

Republica Populară Romină și Republica Socialistă Ceho
slovacă. in strînsă unire cu toate țările socialiste frățești și 
în colaborare cu toate forțele iubitoare de pace, vor milita în 
continuare cu consecvență pentru destindere internațională, 
pentru rezolvarea prin tratative a problemelor litigioase, pentru 
demascarea și zădărnicirea provocărilor războinice ale cercuri
lor agresive imperialiste și pentru unirea forțelor mondiale ale 
păcii.

Statele socialiste, așa cum s-a confirmat din nou cu prilejul 
recentei sesiuni de la Moscova a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, nu-și vor 
întrerupe eforturile in lupta pentru dezarmarea generală și to
tală. In același timp ele iau toate măsurile necesare pentru în
tărirea capacității lor de apărare, măsuri impuse de intensifi
carea pregătirilor militare ale statelor imperialiste.

Guvernele Republicii Populare Romine și Republicii Socia
liste Cehoslovace, urmărind cu atenție desfășurarea situației 
internaționale, vor ține trează in permanență vigilența popoare
lor lor față de uneltirile imperialiste împotriva păcii și 
securității.

Ambele părți au subliniat că problema realei dezarmări poate 
fi rezolvată numai împreună cu lichidarea pactelor militare 
și a bazelor de război de pe teritoriile străine, încetarea expe
riențelor cu arme nucleare și interzicerea tuturor armelor de 
distrugere in masă.

Delegațiile au acordat o deosebită atenție examinării proble
melor întăririi păcii și securității in Europa. Ele consideră ca 
extrem de primejdioasă politica cercurilor guvernante ale S.U.A., 
Marii Britanii și Franței, îndreptată spre întărirea militarismu
lui și revanșismului in Germania occidentală, care, cu ajutorul 
N.A.T.O., urmează să fie transformată intr-o putere atomică. 
Ele condamnă înarmarea Germaniei occidentale cu arme nucle
are și arme rachetă, care servesc țelurilor revanșarzilor vest- 
germani a căror politică agresivă amenință serios pacea și 
securitatea in Europa și este in totală contradicție cu interesele 
popoarelor europene și ale poporului german insuși.

Cele două guverne sprijină intrutotui propunerile constructive 
ale U.R.S.S. și R. D. Germane privind inebeierea tratatului de 
pace cu cele două state germane și normalizarea situației din 
Berlinul occidental prin transformarea acestuia intr-un oraș 
liber, demilitarizat. Ele aprobă cu căldură și susțin cu hotă- 
rire lupta dreaptă a R. D. Germane pentru rezolvarea pașnică a 
problemei germane.

Partea romină susține pe deplin Declarația comună a guverne
lor Republicii Socialiste Cehoslovace, Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Republicii Democrate Germane și Republicii 
Populare Polone din anul 1960. care cheamă popoarele și guver
nele tuturor țărilor ca prin eforturi comune să se bareze calea 
provocărilor războinice ale militarismului revanșard vest-ger- 
man.

Partea cehoslovacă sprijină acțiunile guvernului romin în
dreptate spre crearea unor relații pașnice de bună vecinătate 
între țările din Peninsula Balcanică. Propunerile Republicii 
Populare Romine pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, fără arme atomice și arme rachetă, reprezintă o contri
buție de seamă la îmbunătățirea relațiilor internaționale.

Popoarele romin și cehoslovac manifestă o simpatie și so
lidaritate sinceră față de lupta eroică de eliberare națională a 
popoarelor din țările Asiei, Africii și Americii Latine.

Intre cele două țări și noile state independente din Asia și 
Africa se statornicesc legături prietenești, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi și neamestec in treburile interne.

Ambele părți înfierează Încercările puterilor coloniale de a 
menține in continuare popoarele din Asia și Africa, care și-au 
ciștigat de curind independența, intr-o stare de subjugare și 
înapoiere economică și consideră că o astfel de politică repre
zintă o primejdie nu numai pentru aceste popoare, d și pentru 
pacea și securitatea tuturor țărilor. Ele se pronunță pentru apli
carea neîntârziată a Declarației cu privire la lichidarea colonia
lismului adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

Ele sprijină lupta poporului congolez. a poporului din Laos, 
a guvernelor lor legale, pentru independență și suveranitate na-

Prim-Secretar al C.C. al P.M.R.
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine
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țională, ca și lupta dreaptă a poporului algerian pentru dreptul 
de a dispune în deplină libertate de soarta sa.

Cele două părți își exprimă solidaritatea și sprijinul față de 
lupta eroică a poporului cuban împotriva acțiunilor agresive ale 
imperialismului american.

R. P. Romină și R. S. Cehoslovacă vor sprijini pe mai departe 
eforturile statelor care s-au eliberat din robia colonială pentru 
lichidarea înapoierii seculare și consolidarea independenței lor 
politice și economice.

★
Reprezentanții Partidului Muncitoresc Romin și Partidului 

Comunist din Cehoslovacia s-au informat reciproc asupra activi* 
țății celor două partide frățești și au făcut un schimb de păreri 
în problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Cele două delegații au subliniat că un punct de cotitură im
portant în lupta actuală pentru pace, democrație și socialism 
l-a constituit Consfătuirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la Moscova din 1960. Concluziile ci au 
confirmat din nou forța, maturitatea și unitatea mișcării comu
niste internaționale, constituie o dezvoltare creatoare a 
marxism-leninismului în condițiile contemporane și creează pre- 
miza pentru lărgirea și întărirea pe mai departe a frontului 
mondial antiimperialist.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist din Ceho
slovacia traduc în viață cu consecvență mărețele idei cuprinse 
în Declarația de la Moscova și luptă pentru îndeplinirea fără 
rezerve a sarcinilor lor internaționaliste în lupta pentru victo
ria socialismului și păcii.

In cursul convorbirilor, cele două delegații au constatat că 
relațiile frățești dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia se dezvoltă cu succes în folosul am
belor partide și al întregii mișcări comuniste internaționale.

Ele au hotărît să lărgească și pe viitor, în mod multilateral, 
colaborarea reciprocă și schimbul de experiență în activitatea 
ambelor partide marxist-Ieniniste.

înaintarea cu succes spre socialism și comunism se bizuie pe 
colaborarea internaționalistă dintre partidele comuniste și mun
citorești, pe schimbul de experiență dintre ele, pe contribuția 
pe care fiecare partid marxist-leninist o aduce la rezolvarea teo
retică și practică a problemelor actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești. O deosebită însemnătate are în această privință 
bogata experiență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
detașamentul cel mai înaintat al mișcării comuniste mondiale.

Concluziile congreselor al XX-lea și al XXI-lea ale P.C.U.S., 
care au o însemnătate imensă și permanentă pentru mișcarea 
comunistă internațională, reprezintă un model de dezvoltare 
creatoare și aplicare practică a marxism-leninismului.

Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist din Ceho
slovacia consideră ca suprema lor datorie internaționalistă să 
contribuie activ la întărirea continuă a unității mișcării comu
niste internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului.

Ele vor duce o luptă hotărîtă împotriva revizionismului ca 
pericol principal in mișcarea comunistă și muncitorească inter
națională și împotriva dogmatismului și sectarismului, ca și îm
potriva oricăror încercări de a slăbi legăturile strinse dintre ță
rile socialiste.

In cursul convorbirilor au fost relevate realizările dobindite 
de oamenii muncii din cele două țări în construcția socia
lismului.

Partidul Muncitoresc Romîn acordă o înaltă prețuire activi, 
tații multilaterale și rodnice a Partidului Comunist din Ceho
slovacia, sub a cărui conducere înțeleaptă poporul frate ceho
slovac a obținut victoria socialismului și a pășit pe calea con
struirii societății socialiste dezvoltate.

Partidul Comunist din Cehoslovacia felicită în mod sincer po
porul romin. care, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin 
— purtătorul bogatelor sale tradiții revoluționare — îndeplinește 
cu succes programul desăvîrșirii construirii socialismului in 
țara sa și îi dorește noi victorii importante pe această cale.

★
Delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii Popu

lare Romine și Republicii Socialiste Cehoslovace își exprimă 
convingerea că rezultatele rodnice ale întiinirilor cordiale care 
au avut loc in timpul vizitei vor contribui la dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și colaborării dintre poporul romîn și poporul 
cehoslovac, la consolidarea unității și coeziunii de nezdruncinat 
a puternicului lagăr socialist, la întărirea păcii în întreaga lume.

București, aprilie 1961.

Prim Secretar al C. C. al P. C. C. 
Președintele R.
ANTONIN

S. Cehoslovace
NOVOTNY

funcțio-

rea economică locală produce 
sortimente de mărfuri necesa
re oamenilor muncii din oraș; 
stația C.F.R. a fost refăcută, 
depoul C.F.R. și-a mărit capa
citatea. Locul circiumelor 
murdare de altă dată l-au luat 
unitățile moderne ale alimen
tației publice, ale cooperației 
de consum. S-au construit 
magazine de produse indus
triale, textile, îmbrăcăminte și 
alimentare. Astăzi
nează și un magazin cu auto- 
deservire. Asistența sanitară 
s-a îmbunătățit mult. O poli
clinică cu aparatură modernă 
și un spital cu diferite sc'tii: 
chirurgie, boli interne etc., de
servește populația orașului. A 
mai fost amenajată o casă de 
naștere și un dispensar T.B.C. 
La toate acestea mai adău
găm și faptul că orașul nos
tru este racordat la sistemul 
energetic național, iar în o 
bună parte a orașului s-a in
trodus lumina fluorescentă și 
funcționează o stație de radio
amplificare cu peste 3.000 de 
abonați.

Orașul Adjud va cunoaște în 
viitor o și mai mare dezvol
tare. Anuț acesta se vor ridica 
noi obiective economice și so- 
cial-culturale, iar peste puțin 
timp va fi sistematizat, ară- 
tînd tînăr și frumos.

GH. GORUN
activist al Comitetului raional

U.T.M. Adjud

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntarea tovarășului 
Viliam Siroky

La revedere, dragi prieteni
(Urmare dtn pag. I-a) ai presei romine și

(Urmare din pag. I-a) (Urmare din pag. I-a)

intr-un spirit de deplină înțelegere 
de vederi în toate problemele pri-

desfășurat 
și unitate 
vind construcția socialismului și viața interna
țională contemporană. Aceasta este un lucru 
firesc, deoarece ambele partide, popoarele și 
țările noastre se conduc în activitatea lor prac
tică după atotbiruitoarea învățătură marxist- 
.eninistă. Așa cum am constatat împreună, in 
rața țărilor noastre stau largi posibilități pen
tru dezvoltarea multilaterală a colaborării fră
țești spre binele popoarelor noastre și al cau
zei socialismului.

Comunicatul comun este rezultatul schimbu
lui rodnic de vederi care a avut loc între dele
gațiile noastre. Ne exprimăm convingerea că 
semnarea acestui document reprezintă un pas 
înainte în dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre Republica Populară Romină și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă și totodată o contri
buție la întărirea unității și coeziunii marii 
comunități a țărilor socialiste, care constituie 
chezășia principală a asigurării păcii, securită
ții și progresului omenirii.

Dragi tovarăși,
întorcîndu-vă in patrie, vă rugăm să trans

miteți oamenilor muncii din Republica Socia
listă Cehoslovacă salutul cald și frățesc al 
muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din 
Republica Populară Romină, precum și urări 
de noi succese in munca și lupta lor pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste, pentru pace 
și prietenie între toate popoarele.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele romin și cehoslovac !

Trăiască marea comunitate a țărilor socia
liste !

Trăiască pacea în întreaga lume! 
Drum bun, la revedere dragi tovarăși!

leninistă, pe relațiile comune cele mai strfnse 
cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — 
avangarda mișcării comuniste internaționale — 
pe aplicarea consecventă a concluziilor Decla
rației Consfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești.

De aceea, prietenia romino-cehoslovacă nu 
este numai o alianță a ambelor noastre țări și a 
popoarelor lor. Marea sa forță creatoare și im
portanța ei internațională constă in aceea că 
contribuie la întărirea forței, unității și coezi
unii întregului lagăr socialist. Această prietenie 
și colaborare slujesc intereselor socialismului, 
democrației, libertății popoarelor și victoriei 
cauzei păcii in lumea întreagă.

Despărțindu-ne de dv., dragi prieteni, urăm 
din toată inima poporului romin ca, sub con
ducerea Partidului său Muncitoresc Romîn, să 
obțină noi și noi succese în construirea orîndu- 
irii socialiste, în dezvoltarea industriei, agricul
turii și culturii, în lupta pentru pace și priete
nie între popoare.

Trăiască Republica Populară Romină și po
porul ei, trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Să se întărească continuu prietenia și colabo
rarea dintre Republica Populară Romînă și 

Republica Socialistă Cehoslovacă !
Să învingă lupta popoarelor pentru pace, li
bertate, democrație și socialism !

Vladimir Koucky, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia; Vaclav David, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, ministrul Afaceri
lor Externe; Vasil Bilak, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului 
din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al

Comunist 
ministru, 
Consiliu

lui Național Slovac; Alois 
Neuman, președintele Parti
dului Socialist din Cehoslova
cia și ministrul Justiției ; Ja
roslav Sykora, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

La plecare, membrii dele
gației de partid și guverna
mentale sînt conduși de tova
rășii ; Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Alexandru Bîrlădeanu, 
Avram Bunaciu, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, repre-

zentanți 
străine.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București: ambasadorii R.P.D. 
Coreene — Kim Ben Dik; 
R.D. Germane — Wilhelm 
Bick; R.P. Chineze — Șiu 
Gien-guo; R.P. Ungare — Bela 
Nemety ; R.P.F. Iugoslavia — 
Arso Milatovic; Greciei — A* 
leksandre Cimen Argyro- 
poulo ; Uniunii Sovietice — 
I. K. Jegalin ; R.P. Albania
— Răpi Gjermeni ; miniștrii: 
Italiei — Alberto Paveri Fon
tana ; Austriei — Franz Her- 
batschek ; Franței — Pierre 
Paul Bouffanais ; însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai R.D. 
Vietnam — Nguyen Minh 
Chuong ; S.U.A. — Frederick 
T. Merrill ; Izraelului — Az
riel Harel ; Indiei — A. R. 
Deo ; Indoneziei — Marzuki; 
Republicii Arabe
— Hassan Ahmed 
Marii Britanii — 
Kearey; Turciei 
Aker; Elveției
R.P. Bulgaria — Ivan Spasov; 
R.P. Polone — Tadeusz Maty
siak, membrii Ambasadei R,S. 
Cehoslovace și alți membri ai 
corpului diplomatic.

O companie de onoare ali
niată pe aeroport prezintă 
onorul. In liniștea dimineții 
răsună Imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și Republicii Populare 
Romine, 
Novotny 
ghiu-Dej 
pania de 
rii cehoslovaci își iau rămas 
bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești și de la persoanele ofi
ciale aflate pe aeroport.

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Viliam Siroky 
rostesc cuvîntări. Cele două 
cuvîntări sînt ascultate cu 
viu interes și subliniate de
seori cu ovații.

Cîteva clipe mai tîrziu oas
peții au brațele încărcate cu 
buchete de flori. Sînt darul 
pionierilor. Poeții au vorbit 
deseori despre florile priete
niei. Florile acestea au valoa
rea unui mesaj — mesajul 
prieteniei noastre cu popoa
rele Cehoslovaciei socialiste.

In fața giganticei păsări de 
metal ce așteaptă să-și ia 
zborul, membrii delegației ce
hoslovace și conducătorii parti
dului și statului nostru își 
string mîinile cu căldură.

Ora 9 dimineața. Pe scara 
avionului urcă tovarășul No
votny și ceilalți membri ai 
delegației. înainte de a intra 
în avion, conducătorii ceho
slovaci își iau încă odată 
rămas bun de la conducătorii 
de partid și de stat și de 
la reprezentanții locuitorilor 
Bucureștiului. Răsună urale.

Avionul își ia zborul către 
Praga.

La revedere, dragi prietenii

Unite — 
El Laithy; 
Philip Mc 
- Zubeyir 

Fritz Adams;

Tovarășii Antonin 
și Gheorghe Gheor- 
trec în revistă com- 
onoare. Conducăto-

Sfatul unei colege mal mari este întotdeauna folositor.

• •în uzina noastră toți tinerii învață
etc. în cadrul fiecărei 
de producție a tinere-

diferite 
brigăzi 
tului au fost organizate con
sfătuiri în 
pentru fiecare 
mai potrivită 
încadrat.

în ultimuj 
luat o mare dezvoltare 
serală de pe lingă uzină. Școa
la noastră are o clădire pro
prie, profesori și programe ca 
oricare altă școală medie, cu 
diferența că, pentru a veni în 
ajutorul muncitorilor, uzina a 
hotărît să se țină cursuri în 
două schimburi, ca și schim
burile din uzină. La noi sînt 
secții — cum e, de pildă, sec
torul IV sculerie — unde toți 
tinerii își completează studiile 
la școala medie serală. Dar 
este oare deajuns aceasta pen
tru pregătirea tehnică a ti
nerilor muncitori-elevi ? Fi
rește, școala medie îi ajută 
mult. Ei nu pot rămîne totuși 
în urmă cu cerințele tehnice 
legate de specialitatea în care 
lucrează. De aceea am extins 
foarte mult în rîndul acestor 
tineri metoda schimburilor re
ciproce de experiență și a con
ferințelor tehnice lunare.

în mod deosebit tinerii care 
nu sînt încadrați în cursurile 
de ridicare a calificării profe-

care s-a stabilit 
tînăr forma cea 
în care să fie

timp la noi a 
școala

sionale sînt atrași către cabi
netul tehnic, la conferințele 
care se prezintă periodic în 
uzină, la schimburile de ex
periență. Inginerii și maiștrii 
le indică cărțile tehnice pe 
care să le studieze, îi ajută să 
înțeleagă unele noțiuni, 
me, calcule etc.

N-a fost neglijată de 
organizația noastră nici 
carea calificării tinerilor 
neri. A existat, e drept, 
unii dintre aceștia părerea că 
ei știu totul, că — fiind absol
venți ai unui institut superior 
— ei nu mai au ce să învețe. 
Activitatea de fiecare zi do
vedește însă că — asemenea 
muncitorului — inginerul, 
maistrul sau tehnicianul tre
buie să învețe, să aprofundeze 
și să-și împrospăteze în per
manență cunoștințele din do
meniul în care lucrează pen
tru ca să sprijine mai bine 
procesul de producție, pentru 
a-i putea îndruma pe munci
tori. Inginerii, maiștrii, tehni
cienii tineri au fost îndrumați 
către forme corespunzătoare 
pregătirii lor profesionale : 
sesiuni tehnico-științifice, co
municări cu caracter tehnico- 
științific, conferințe organiza
te în cadrul cercului A.S.I.T. 
etc.

sche-

către 
ridi- 
ingi- 
și la

Sintetizînd, putem spune că 
hotărirea comitetului U.T.M. 
de a antrena în diferite for
me de ridicare a calificării 
tineretul, a fost realizată: pes
te 510 tineri muncitori ur
mează cursurile de ridicare a 
calificării, 50 urmează cursu
rile de pregătire pentru ad
miterea în școala medie, 158 
urmează cursurile școlii medii 
serale, 58 absolvenți ai unor 
scoli medii urmează cursurile 
școlii tehnice de 2 ani, 17 ur
mează cursurile de pregătire 
pentru maiștri și tehnicieni, 
circa 50 de ingineri participă 
la sesiunile tehnico-științifice, 
peste 600 de tineri citesc cărți 
tehnice, fără a mai vorbi de 
ceilalți care participă la cele
lalte forme de ridicare 
ficării.

Ridicarea calificării 
posibilitatea tinerilor 
sporească efortul în producție 
și îndeosebi să realizeze pro
duse de mai bună calitate. Aș 
aminti doar cîteva exemple 
care ilustrează efectul măsuri
lor luate pentru ridicarea ca
lificării profesionale a tineri
lor din uzina noastră. Brigada 
condusă de tînărul Vancea 
Oprea, despre care am amintit 
mai înainte, este pe punctul 
<je a deveni brigadă de call-

a cali-

le dă 
să-și

tate — rebutul fiind minim. 
In sectorul IV în ansamblu 
rebutul a fost aproape com
plet lichidat, iar la sectoarele 
forjă și prelucra tor-mecanic 
pe lingă o serioasă îmbunătă
țire a calității produselor, prin 
propunerile făcute de tineri 
s-au realizat în ultimul timp 
economii însemnate de metale 
și unelte.

Succesele obținute în cu
prinderea fiecărui tînăr mun
citor, inginer și tehnician în- 
tr-o formă de ridicare a cali
ficării profesionale se datoresc 
în primul rînd conducerii și 
îndrumării primite din partea 
organizației de partid, spriji
nului comuniștilor ; se dato
resc faptului că am colaborat 
strîns cu comitetul sindical, 
cercul A.S.I.T., cabinetul teh
nic, că ne-am bucurat de un 
larg sprijin din partea condu
cerii uzinei.

In munca de fiecare zi vom 
îmbogăți continuu formele de 
ridicare a calificării profesio
nale a tinerilor, înțelegînd că 
aceasta este una din sarcinile 
de mare răspundere pe care 
cel de al III-lea Congres al 
U.T.M. ni le-a pus în față, 
principala noastră contribuție 
la îmbunătățirea permanentă 
a calității produselor, la înde
plinirea cu succes a angaja
mentelor luate în întrecere de 
către întregul colectiv al uzi
nei.



Delegația de partid 
și guvernamentală 

a I. S. Cehoslovace
s-a întors la Praga

La 7 aprilie a început Io Mos
cova turneul Teatrului de pă
puși „Țăndărică" cu piesa 
„Mina cu cinci degete". In 
fotografie : artiștii rom ini pe 
scena Teatrului de sati'ă din 

Moscova.

Lucrările Comitetului Politic al Adunării Generale
PRAGA 11 (Agerpres). —- 

Ceteka transmite :
La 11 aprilie s-a înapoiat la 

Praga delegația de partid și 
guvernamentală a R. S. Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și președintele R. S. 
Cehoslovace, care s-a aflat 
timp de o săptămină intr-o 
vizită de prietenie în Repu
blica Populară Romînă.

Pe aeroport delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai partidului și guvernului : R. 
Barak, J. Dolanski, J. Hen- 
drich și V. Kopecky; A. Dub- 
cek, B. Kohler și V. Krutina, 
secretari ai C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, membri ai C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, mi
niștri, activiști cu munci de 
conducere din organizațiile 
Frontului Național și repre
zentanți ai organelor și insti
tuțiilor centrale, precum și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Praga. Erau pre-

zenți membrii Ambasadei ; 
R. P. Romine la Praga.

In fața aeroportului pavoa- ' 
zat cu drapelele de stat ale 
R. S. Cehoslovace și R. P. Ro
mine, s-au adunat mii de oa
meni ai muncii din Praga pen
tru a-i saluta pe membrii de
legației.

Avionul pe bordul căruia au 
călătorit membrii delegației a 
aterizat la ora 9,50. După in
tonarea imnurilor de stat ale 
Cehoslovaciei și Romîniei, A. 
Novotny însoțit de generalul 
de armată B. Lomsky, minis
trul Apărării Naționale, a tre
cut în revistă garda de onoare.

Pionierii din Praga au oferit 
buchete de flori membrilor 
delegației. în aplauzele furtu
noase și in aclamațiile in 
cinstea prieteniei eehoslovaco- 
romine, A. Novotny a salutat 
pe reprezentanții vieții publi
ce, pe membrii corpului diplo
matic, precum și pe toți cei 
veniți să-l intîmpine.

Puterile
a O. N. U.

occidentale
reunificârii pașnice

se opun 
a Coreei

Manifestare impresionantă 

a prieteniei cehoslovaco-romine 
Presa cehoslovacă despre vizita în R.P. Romînă 
a delegației de partid și guvernamentale 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 11 (Agerpres). — Co

respondență specială : Presa 
cehoslovacă continuă să acor
de un spațiu amplu vizitei de
legației de partid și guverna
mentale a R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă.

Toate ziarele de marți pu
blică știrea despre semnarea 
comunicatului cu privire la vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a R. S. Ceho
slovace în R. P. Romînă, re
latări de la mitingul oameni
lor muncii din Capitală, cu- 
vîntările rostite de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Antonin Novotny, toasturile 
rostite la recepția oferită de 
tovarășul Antonin Novotny.

Ziarul „Rude Bravo" publi
că aceste materiale pe prima 
pagină, sub titlul: „Manifes
tare impresionantă a priete
niei cehoilovaco-romînc . Pe 
patru coloane se publică, de 
asemenea, o fotografie din 
momentul semnării comunica
tului romîno-cehoslovac.

Ziarul „Prace", relatînd des
pre încheierea vizitei ’’delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. S. Cehoslovace, sub
liniază într-un titlul: „Puter
nică este prietenia poporului 
cehoslovac cu poporul romin .

„Obrana Lidu" consacră a- 
proape o pagină publicării u- 
nor fotografii reprezentind sala 
Palatului Republicii Populare 
Romîne, aspecte din timpul vi
zitei delegației pe litoralul 
Mării Negre, momentul cînd 
tovarășul Antonin Novotny 
primește miei albi în dar.

Ziarul „Svobodne Slovo" își 
intitulează corespondența : „U-

nitatea de nezdruncinat este 
principala noastră forță in 
prezent și în viitor". într-un 
reportaj cu titlul „2.500 km 
prin Romînia" se scrie, prin
tre altele : „Am văzut frumoa
sele construcții care au fost 
înălțate. Am văzut prezentul și 
am întrezărit viața și mai bu
nă și mai frumoasă din vii
tor... Dar cele mai frumoase 
au fost manifestările de prie
tenie ale oamenilor care ne-au 
întîmpinat pretutindeni. Se 
poate spune că delegația noa
stră a trecut din brațe în bra
țe. Merită să vedeți în emi
siunile televiziunii, la cinema
tografele noastre mîinile în
tinse pline de flori, minunatul 
tinei’et român, sincerele strân
geri de mină, fețele luminoase 
ale muncitorilor și țăranilor, 
și vă veți convinge cit de trai
nică este astăzi prietenia ceho- 
slovaco-romîtnă“.

La rîndul său, ziarul „Ve- 
cerni Praha" scrie că vizita 
delegației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslovace 
în R. P. Romînă „va întări 
colaborarea frățească și prie
tenia țărilor noastre, ceea ce 
va constitui o însemnată con
tribuție la întărirea lagărului 
socialist și la menținerea păcii 
în lumea întreagă".

Și celelalte ziare cehoslovace 
publică reportaje, fotografii, 
relatări sub titluri sugestive 
ca : „Ne leagă relații de cola
borare frățească" („Lidova De- 
mocracie") „Marele miting al 
oamenilor muncii în cinstea 
delegației" („Zemedelske No- 
viny“) etc.

NEW YORK 11 Trimisul 
special Agerpres transmite :

In ședința din dimineața zi
lei de 10 aprilie Comitetul Po
litic al adunării Generale a 
O.N.U. a hotărit, la propunerea 
delegației americane, să amâne 
pentru un timp nedeterminat, 
din lipsă de vorbitori discu
tarea problemei „ajutorului a- 
cordat statelor africane" in
clusă pe ordinea de zi a sesi
unii de către Statele Unite ale 
Americii. Din pricina îmbolnă
virii ministrului Afacerilor 
externe al Cubei, Râul Roa. 
Comitetul a hotărit să amine 
cu cîteva zile discutarea pro
blemei planurilor și acțiunilor 
agresive aie S.U.A. împotriva 
Cubei.

Comitetul a trecut apoi la 
discutarea problemei coreene. 
Chiar de la începutul discu
ției s-au conturat clar două 
tendințe diametral opuse.

Luînd primul cuvîntul, re
prezentantul sovietic V. A. Zo
rin a subliniat că problema 
coreeană, este o problemă iri- 

I temă care privește exclusiv 
I poporul coreean și că Adu- 
• narea Generală nu ar trebui 
■ să o examineze, dar întrucît 
I această problemă a fost in- 
I clusă pe ordinea de zi a Comi- 
I totului, ea trebuie discutată, 

ținindu-se seama de interesele 
și aspirațiile poporului co
reean.

Delegatul sovietic a prezen
tat un proiect de rezoluție în 
care propune ca la discutarea 
acestei probleme să fie invi
tați, fără drept de vot, repre-' 
zentanți ai Republicii Populare 
Democrate Coreene și ai Co
reei de sud.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, a expus proiectul de 
rezoluție american în care se 
propune să fie invitat numai 
reprezentantul Coreei de sud. 
Luînd din nou cuvîntul, V. A. 
Zorin a arătat în mod convin
gător că modul de abordare a 
problemei coreene asupra că
ruia insistă S.U.A. este infruc- 
tuos și dăunător.

Delegațiile unor țări occi
dentale, și anume ale Olandei. 
Angliei, Australiei, Greciei, au 
sprijinit poziția Statelor Unite 
care de 15 ani împiedică rea
lizarea aspirației poporului co
reean : reunificarea pașnică a 
patriei sale.

în cuvântările lor reprezen
tanții țărilor socialiste, ai In 
doneziei. Sudanului, Irakului, 
Marocului au dat o ripostă ho- 
tărîtă adepților acestei poziții 
dăunătoare și nerealiste.

Luînd cuvîntul din partea 
delegației R.P. Romine, amba
sadorul Silviu Brucan a spus : 
De multe sesiuni acest comi
tet este angajat în dezbateri 
fără folos asupra Coreei, știm- 
du-se dinainte că din aceasta 
pu poate rezulta nimic con
cret, nimic constructiv. Care 
ar fi folosul unei noi dezbateri 
asupra punctului intitulat „Si
tuația din Coreea" în absența 
reprezentanților celor două gu 
verne, care ne face pe toți să 
fim siguri că din nou nu se 
va realiză nimic constructiv.

Acesta este genul de dezba
teri care își propune de la bun 
început scopul exclusiv de a 
otrăvi atmosfera în Adunarea 
Generală. Unii delegați au 
menționat ca un suprem argu
ment în vederea susținerii no- 
ziției lor unilaterale care con-

stă în a invita numai Coreea 
de sud, faptul că guvernele din 
această țară ar rezulta din a- 
legeri libere. Produsul unor 
astfel de „alegeri libere", fai
mosul Li Sin Man, este acum [ 
un locuitor al Statelor Unite, 
în Hawai. Cum a ajuns el a- 
colo se știe prea bine. Este 
timpul să se renunțe să se mai 
scormonească astfel de basme 
despre alegerile libere în Co- ’ 
reea de sud, dat fiind că sin- ; 
gurul rezultat al acestor „ale
geri" este creșterea populației 
Statelor Unite.

In concluzie socotesc că Co
mitetul ar trebui să întreprin
dă o acțiune constructivă și sâ 
invite pe reprezentanții celor I 
două părți ale Coreei. Nici un 
guvern care se respectă nu va | 
accepta vreodată hotărîri pri
vitoare la tara sa luate în ab
sența reprezentanților- iui

Delegatul Indoneziei a pre
zentat un amendament la pro
iectul de rezoluție al S.U.A. in 
care se propune ca la discu-
tarea problemei coreene să fie 
invitați nu numai reprezen
tanți ai Coreei de sud, ci și re
prezentanți ai R.P.D. Coreene.

Discutarea problemei core
ene continuă.

Adoptarea unei rezoluții 
de condamnare 

a politicii rasiste din 
Uniunea Sud-Africană

Congresul P. C. Indian
DELHI 11 (Agerpres). — 

La cel de-al 6-lea Congres al 
Partidului Comunist din India 
s-au încheiat discuțiile în le
gătură cu proiectul de pro
gram al partidului.

Delegații la Congres au în
ceput discutarea rezoluției po
litice adoptată la plenara 
Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India care 
a avut loc în februarie a.c. în 
rezoluția politică prezentată 
de Consiliul Național au fost 
analizate sub toate aspectele 
situația internă din țară și si
tuația internațională actuală 
și au fost determinate sarcini
le Partidului Comunist pentru 
viitorul apropiat. Rezoluția 
aprobă declarația Consfătuirii 
de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești ca un document 
de importanță istorico-mon- 
dială.

în ședința din 10 aprilie a 
Congresului a luat cuvîntul 
tov. Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., care a trans
mis Congresului salutul Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român.

Delegații și invitații la Con
gres au întîmpinat cu aplauze 
călduroase cuvântarea de salut 
rostită de șeful delegației 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, M. A. Suslov, 
membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Lucrările Consiliului 
de solidaritate

al tarilor Asiei 
și Africii

BANDUNG 11 (Agerpres). - 
La Bandung își continuă lu
crările cea de-a 4-a sesiune 
a Consiliului de Solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii.

Deschizînd ședința de luni 
după-amiază a sesiunii, S. Ab
bas, șeful delegației indone
ziene a propus să se cinstea
scă printr-un minut de recu
legere memoria victimelor te
rorii coloniale, marilor pa- 
trioți Patrice Lumumba, Fe
lix Moumie.

Apoi Yussef es-Sibai, secre
tar general al Secretariatului 
permanent al Consiliului de 
Solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii, a prezentat rapor
tul de activitate al Secreta
riatului permanent.

El a relevat amploarea fără 
precedent a mișcării anti- 
imperialiste și anticolonialiste, 
arătînd că popoarele Asiei, 
Africii și Americii Latine 
s-au apropiat și mai mult de 
victoria finală.

0 nouă dovadă a bunăvoinței U.R.S.S. 
in scopul încheierii rapide 
a tratativelor de la Geneva

GENEVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
aflat în cadrul ședinței ordi
nare din 10 aprilie a conferin
ței celor trei puteri în proble
ma încetării experiențelor cu 
arma nucleară, delegația so
vietică a manifestat din nou 
bunăvoință în scopul încheie
rii cit mai rapide a tratative
lor. Reprezentantul U.R.S.S., 
S. K. Țarapkin, a declarat că 
guvernul sovietic este de 
acord să accepte noua propu
nere a S.U.A. și Marii Britanii 
cu privire Ia componența co
misiei de control: această co
misie să fie alcătuită din pa
tru reprezentanți ai statelor 
occidentale, patru reprezen
tanți ai statelor socialiste și 
trei reprezentanți ai statelor 
neutre — în total din 11 per
soane.

Statele Unite și Marea Bri- 
tanie, a continuat el, refuză 
să accepte propunerile de

compromis ale Uniunii Sovie- ! 
tice care țin seama de intere- • 
sele ambelor părți și, de fapt, i 
cele două țări se situează pe I 
vechile poziții neacceptabile I 
în ce privește unele probleme 1 
de bază ale conferinței.

Ca rezultat al poziției pe 
care s-au situat reprezentanții 
occidentali, participanții la 
conferință nu au putut cădea 
de acord asupra alcătuirii 
unui comunicat în care să se 
consemneze că s-a căzut de 
acord asupra propunerii cu 
privire Ia componența^ comi
siei de control. în cercurile 
ziaristice provoacă uimire 
faptul că reprezentanții Occi
dentului refuză să consemne
ze în comunicat chiar și pro
punerile pe care le fac ei în 
cadrul tratativelor, stîrnind 
prin aceasta neîncredere în 
sinceritatea dorinței lor de a 
ajunge la o înțelegere cu Uni
unea Sovietică.

NEW YORK 11 (Agerpres) 
TASS transmite : La 10 apri
lie, în Comitetul Politic Special 
al Adunării Generale s-a în
cheiat discutarea problemei 
conflictului rasial din Uniunea 
Sud-Africană, provocat de po
litica de apartheid, dusă de gu
vernul acestei țări față de 
populația băștinașă.

Cu toată opoziția puterilor 
coloniale, Comitetul Politic 
Special a adoptat cu majori
tate de voturi proiectul de re
zoluție al celor 24 de țări din 
Africa. Pentru acest proiect de 
rezoluție au votat 47 de dele
gații (U.RS.S., celelalte țări 
socialiste, țările Africii, In
dia, Indonezia, Iugoslavia, Hai
ti, Arabia Saudită, Cuba și 
alte țări), împotriva priectului 
de rezoluție au votat 29 de de
legații (S.fâ. Portugalia. Re
publica Dominicană. Belgia, 
Anglia, Franța, Canada și alte 
țări). 18 delegații s-au abținut 
de la vot. Comitetul Politic a 
adoptat de asemenea, cu 93 de 
voturi (unul împotrivă: Portu
galia) proiectul de rezoluție al 
Ceylonului, Indiei și Malayei.

Peste 20.000 de cetățeni din Seul au demonstrat recent în fața ambasadei S.U.A. cerând retra
gerea din Coreea de sud a trupelor de ocupație nord-americane.

F, Castro: „Orice agresor
va fi nimicit44

HAVANA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Duminică, 
printr-o cuvîntare de aproape 
cinci ore a primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro, s-a 
încheiat ciclul de lecții pe 
tema „Revoluția și învățămân
tul", transmise în cadrul pro
gramului de televiziune „Uni
versitatea populară".

Fidel Castro a acordat prin
cipala atenție problemelor 
legate de dezvoltarea învă
țământul public, de ridicarea 
nivelului cultural și al con
științei maselor populare. In 
țară, a spus el, era nevoie de 
12.000 de învățători, regiuni 
vaste rămăseseră fără școli, 
jumătate de milion de copii 
ai țăranilor nu aveau posibi
litatea să urmeze nici măcar 
școala elementară. Acum în 
Cuba oricine, fără excepție, 
are posibilitatea să învețe. A-

proape toate marile cazărmi 
ale regimului dictatorial au 
fost transformate în centre 
școlare.

In prezent la Havana și în 
împrejurimile sale, luxoasele 
reședințe care aparținuseră 
reprezentanților fostelor clase 
dominante fugiți din Cuba sint 
transformate în școli medii și 
cămine pentru elevii acestor 
școli. In ele vor locui 15.000 
de copii ai muncitorilor și 
țăranilor din trei provincii 
din vestul Cubei. Tot timpul 
cit vor urma școala medie, 
ei vor fi întreținuți complet 
de stat.

Dacă înainte accesul in Uni
versități era rezervat păturilor 
privilegiate ale populației, 
acum în cele trei universități 
ale țării pot învăța copiii 
muncitorilor și țăranilor,

în ciuda amenințărilor de

agresiune armată, a subliniat 
Fidel Castro, lichidarea anal
fabetismului va fi dusă la bun 
sfîrșit. Pînă la sfîrșitul ace
stui an în Cuba nu va ră- 
mîne nici un om care să nu 
știe să citească și să scrie.

în încheiere, primul minis
tru a condamnat planurile 
josnice ale dușmanilor Cubei 
care pun la cale o agresiune 
împotriva ei. Fidel Castro a 
subliniat că orice agresor va 
fi nimicit. Oriunde ar debar
ca contrarevoluționarii, a spus 
Castro, li se va da o lovitură 
nimicitoare. Avem batalioane 
admirabil înarmate și pregă
tite pentru aceasta.

Castro a declarat că dacă 
patria va fi amenințată de o 
primejdie militară, lupta se va 
termina numai prin victoria 
poporului cuban.

Foto : TASS — Moscova

Știința și tehnica sovietica 
în primele locuri din lume

0 botărîre a G. C. al
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Știința și teh- 
tica sovietică trebuie să ocupe în 
cel mai scurt timp primele locuri 
în lume în toate domeniile ho
tărâtoare.

Acest obiectiv a fost stabilit de 
C.C. al P.C.U.S. și de Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. în ho
tărârea cu privire la măsurile 
pentru îmbunătățirea coordonării 
lucrărilor de cercetări științifice 
în țară și a activității Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

în hotărârea C.C. al P.C.U.S. 
«i a guvernului sovietic se subli
niază că în condițiile actuale o 
deosebită importanță capătă in-

LAOS: Rebelii suferă
înfrîngeri grele

P. C. U. S.
tensificarea continuă a cercetări
lor teoretice în cele mai impor
tante probleme științifice, apro
pierea științei de producție și a- 
plicarea cit mai grabnică în eco
nomia națională a rezultatelor 
lucrărilor de cercetări științifice.

O mare importanță capătă, de 
asemenea, problemele perfecțio
nării sistemului de planificare 
curentă și de perspectivă a cer
cetărilor științifice, precum și 
coordonării lucrărilor de cerce
tări științifice.

în legătură cu aceasta a fost 
constituit Comitetul de Stat de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru coordonarea lu
crărilor de cercetări științifice.

„Ne aflăm în fața saltului 
omului în Cosmos"
Declarația prof.

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS trc-is— ie : Se poate spune 
cu convingere că modificările pe 
core le suferă organismele rii 
in timpul zborului in Cosmos nu 
prezintă nici un pericol ți de 
aceea oamenii de știință sovie
tici s-au apropiat de rezolvarea I 
sarcinii lansării unei nave-cos- 
mice avînd pe bord un om, a 1 
declarat profesorul Andrei Kuz- I 
nețov.

A început procesul 
călăului fascist Eichmann

IERUSALIM 11 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 
la 11 aprilie a început la Casa 
poporului din Ierusalim pro
cesul criminalului de război 
nazist Adolf Eichmann. Clă
direa unde se desfășoară pro
cesul este înconjurată de poli
ție. Persoanele cărora li se în
găduie să intre în sala de șe
dințe sînt supuse unei perche
ziții amănunțite. Fac excepție 
numai membrii corpului diplo
matic. In sala de ședințe au 
luat loc diplomați, ziariști, 
membri ai parlamentului și 
funcționari guvernamentali și 
doar 20 de persoane reprezen-
tind publicul obișnuit. După 
cum se știe, pentru a asista la 
proces au sosit în Izrael peste 
300 de ziariști din 35 de țări.

Cu puțin înainte de intrarea 
completului de judecată a fost 
introdus în sală acuzatul. Boxa 
acestuia este înconjurată de 
pereți de sticlă incasabilă. El 
este păzit de doi polițiști înar
mați.

După formalitatea identifi
cării acuzatului, președintele 
tribunalului dă citire volumi
nosului act de acuzare care 
este apoi tradus în germană. 
Timp de o oră și un sfert au 
fost enumerate și descrise în-

-----•-----

Pe scurt
MOSCOVA. — La 10 aprilie 

a sosit la Moscova o delega
ție guvernamentală economică 
a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de Bruno Leu- 
schner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și preșe
dintele Comisiei de stat a pla
nificării din R. D. Germană.

NEW YORK — După cum a- 
nunță agenția United Press 
International, la baza aeriană 
militară Vandenberg (statul 
California) s-a făcut o încer
care nereușită de a se readuce 
pe Pămint o capsulă de pe sa
telitul american „Discoverer 
23“.

VIENA. - La 11 aprilie, Al- 
fons Gorbach, cel de-al treilea 
președinte al Consiliului Na
țional al Austriei și președin
tele Partidului Populist din 
Austria, a prezentat președin
telui republicii lista noului gu
vern condus de el.

fiorătoarele crime ale lui Eich
mann. Crime împotriva uma
nității, crime de război ale că
ror victime se numără cu mi
lioanele, deportări, jafuri, ste
rilizare forțată, sclavie, iată 
cîteva din capetele de acuzare. 
Una singură dintre aceste acu
zații este suficientă pentru a 
pronunța o sentință capitală.

In timp ce sala asculta zgu
duită actul de acuzare, Eich
mann a rămas în picioare, cu 
privirea în gol, fără a îndrăzni 
să privească asistența.

Următoarea ședință a tribu
nalului va avea loc miercuri 
dimineață.

> A. Kuznețov
In sec.-a zilei de 11 aprilie 

prof. Kuznețov o prezentat la 
Ccsa centrală a oa-nenilor de 
artă o comunicare despre ulti
mele cercetări biologice pe na- 
vele-satelit cosmice.

Prof. Kuznețov a subliniat că 
lansarea unei nave cosmice a- 
vînd la bord un om, va fi înfăp
tuită probabil într-un viitor a- 
propiat.

Se poate presupune, a spus 
Andrei Kuznețov, că viitorul cos- 

- monaut nu va întâmpina în timpul 
zborului pericole deosebite. In 
cursul unor zboruri cu o durată 
scurtă de numai cîteva zile, o- 
mul va putea suporta starea de 
imponderabilitate.

După cum a relevat praf. 
Kuznețov, în asemenea zboruri 
•radiațiile nu vor prezenta nici un 
pericol pentru om. Exploziile din 
Soare însă, a arătat vorbitorul, 
pot spori concentrația de radia
ții, ceea ce va prezenta un pe
ricol. De aceea oamenii de știin
ță se află în căutarea posibili
tăților de a prevedea aceste 
explozii pentru a evita influența 
lor dăunătoare asupra cosmo- 
nauților.

Prof. Kuznețov a declarat : 
Ne aflăm in fața saltului omu
lui în Cosmos. Sintem convinși 
că totul va decurge bine și vic
toria va fi cucerită.

HANOI II (Agerpres). — 
După cum anunță postul de ra
dio „Vocea Laosului", forțele 
armate ale guvernului legal lao
țian. în strânsă colaborare cu u- 
nitățile Patet-Lao au obținut o 
importantă victorie în regiunea 
Sala Fnkun, respingînd un atac 
al rebelilor. Din ordinul consi
lierilor americani de Ia baza 
militară tailandeză Udon, au 
fost trimise elicoptere cu trupe 
și muniții în ajutorul lui Nosa- 
van cațe urma să atace punctul 
Muong-Kassy, dar atacul nu a 
mai avut loc datorită contraofen
sivei trupelor guvernului legal 
și unităților Patet-Lao.

Postul de radio „Vocea Lao
sului" anunță că trupele rebele 
au suferit pierderi mari.

Au avut loc lupte și în alte 
regiuni ale țării, îndeosebi în 
zona centrală a Laosului, unde 
trupele rebele au suferit de ase
menea înfrîngeri grele.

Danemarca: 
40.000 de muncitori 

în grevă
COPENHAGA 11 (Agerpres). 

— Agenția France Presse rela
tează că în noaptea de 10 spre 
11 aprilie a început in Dane
marca cea mai mare grevă din 
acest secol.

La grevă participă peste 
40.000 de muncitori din trans
porturi, din docurile și din 
marina comercială a Dane
marcei. Aceeași sursă mențio
nează că în cazul cînd revendi
cările lor de îmbunătățire a 
contractelor colective nu vor 
fi satisfăcute de cercurile pa
tronale, vor intra în grevă alți 
100.000 de muncitori din indus
tria metalurgică.

Această puternică grevă va 
avea repercursiuni nu numai 
asupra transporturilor, ci și a- 
supra întregii industrii daneze.

Agenția France Presse subli
niază că în zilele următoare 
„se așteaptă ca întreaga activi
tate a economiei Danemarcei 
să fie paralizată ca urmare a 
extinderii grevei în numeroase 
alte sectoare de activitate, în 
semn de solidaritate cu munci
torii care au întrerupt lucrul".
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întâlnirea studenților 
unor tari africane

Numărul studenților 
de culoare în Anglia 

este limitat

La Kampala (co
lonia engleză 
Uganda) s-a 

încheiat întiinirea 
studenților din șase 
țări africane: Uni
unea Sud-Africană, 
Federația Rhodesiei 
și Nyassalandului, 
Uganda, Kenya, Ba
sutoland și Congo. 

După cum trans
mite coreSpOnden- 
tul agenției Reuter, 
participanții la în- 
tilnire au condam

nat în unanimitate 
apartheidul în Uni
unea Sud-Africană 
și politica colonia
listă a Portugaliei. 
Studenții au cerut, 
de asemenea, pune
rea imediată și ne
condiționată în li
bertate a lui Jomo 
Kenyatta, conducă
torul mișcării de e- 
liberare națională a 
poporului din Ke
nya, și încetarea 
vărsării de singe 
din Algeria.

Delegații au ce
rut Organizației 
Națiunilor Unite 
să lichideze domi
nația rasiștilor sud- 
africani în Africa 
de sud-vest și să 
instituie o tutelă in
ternațională asupra 
acestui teritoriu. Ei 
au adresat, de ase
menea, guvernului 
american o telegra
mă prin care cer 
încetarea discrimi
nării rasiale în 
S.U.A.

Mai multe universități din 
Anglia limitează numă
rul studenților de cu

loare, invocând motivul câ 
unii proprietari refuză să în
chirieze locuințe tinerilor de 
culoare, au spus delegații la 
conferința Uniunii naționale a 
studenților din Anglia, Wales 
și Irlanda de Nord care se 
desfășoară la Belfast.

O nouă organizație patriotică 

„Uniunea studenților și elevilor 
pentru eliberarea Vietnamului de sud“

In Vietnamul de sud a fost 
creată o nouă organiza
ție patriotică „Uniunea 

studenților și elevilor pentru eli
berarea Vietnamului de sud“.

După cum se anunță din Viet
namul de sud, această uniune 
a dat publicității un manifest 
și un program de activitate în 
care cheamă tineretul sud-viet-

namez să se unească în lupta 
pentru răsturnarea regimului a- 
mericano-ngodinhdiemist.

Uniunea a adresat un apel 
studenților și elevilor din în
treaga lume pe care îi cheamă 
să sprijine lupta justă a poporu
lui din Vietnamul de sud împo
triva abuzurilor autorităților 
ngodinhdiemiste.

Constituirea 
comitetului Uniunii 

Naționale 
a Studenților 
din Columbia

La Bogota a fost constituit 
comitetul Uniunii na
ționale a studenților din 

Columbia. Președinte al uniu
nii a fost ales Manuel Vas
ques. La ședința de constituire a 
comitetului, în afară de alte do
cumente a fost adoptată o rezo
luție în care se cere eliberarea 
studenților din orașele Kali și 
Bucaramanga arestați pentru că 
au cerut ca în Columbia să fie 
înfăptuită o reformă agrară de 
tipul celeia din Cuba.
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