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Propagandiștii să asigure 
un înalt nivel învățămîntului politic

Contractări de p'ante tehnice

JNVAȚAMINTUL POLITIC U.T.M.
{trebuie sâ contribuie la cultivarea 

tradițiilor glorioase de luptă ale par
tidului nostru și ale U.T.C.-ului, la edu
carea utemiștilor și tinerilor în spiritul 
dragostei față de patrie, în spiritul inter
naționalismului proletar. In cercurile și 
cursurile politice U.T.M., tinerii trebuie 
să cunoască și să înțeleagă politica par
tidului nostru, politică izvorîtă din ge
niala învățătură marxist-leninistă, ei tre
buie ajutați să lupte pentru aplicarea ei 
în viață, în munca lor de fiecare zi.

Această înaltă cerință față de învăță- 
mîntul politic U.T.M. impune propagan
diștilor și tuturor activiștilor utemiști să 
lupte pentru asigurarea unui înalt nivel 
ideologic al lecțiilor și al convorbirilor 
din cercuri.

Necesitatea îmbunătățirii conținutului 
învățâmîntului politic, cere în primul rind 
o luptă necruțătoare împotriva dogmatis
mului și bucherismului în tratarea teoriei 
marxist-leniniste. împotriva ruperii ei de 
viață Aceasta se poate realiza numai prin 
cunoașterea profundă și temeinică de că
tre propagandiști, a bazelor marxism-le- 
mnistnului, prm expunerea tezelor teore
tice în strînsă legătură cu activitatea 
practică a partidului nostru în opera de 
construire a socialismului.

Vorbind despre „Construirea și dezvol
tarea industriei socialiste în R.P.R.", to
varășul Tămaș, propagandist al cercului 
politic pentru începători de la secția ga
raj, schela Băicoi, a arătat în primul rind 
cursanților, care este importanța indus
trializării țării. Pentru aceasta el a folosit 
și a explicat cunoscuta teză leninistă care 
arată că dezvoltarea industriei grele 
constituie baza industrializării socialiste 
și apoi a trecut la expunerea condițiilor 
specifice din țara noastră! Deși n-a folosit 
toate posibilitățile pe care i le oferea 
această temă pentru a arăta cursanților 
marile realizări obținute în anii regimului 
democrat-popular pe drumul industriali
zării, totuși — folosind just tezele teore
tice — tovarășul Tămaș a căutat să-î aju
te pe cursanți să nu memorizeze școlă
rește anumite citate, ci să înțeleagă pro
fund conținutul politicii partidului nostru 
în domeniul industrializării țării.

Una din sarcinile importante ale pro
pagandiștilor este de a lupta împotriva 
oricărei vulgarizări și denaturări a 
marxism-leninismului sau a politicii par
tidului nostru. Nu toți propagandiștii ufe- 
miști dovedesc această intransigență și de 
aceea în unele cercuri se strecoară grave 
confuzii. La cercul politic de la secția ad
ministrativă a schelei Băicoi, propagan
distul Mărăcineanu Nicolae nu a com
bătut gravele confuzii ale unui cursant în 
problemele dezvoltării economiei noastre 
naționale. El trebuia, spre exemplu, să lă
murească cursanților că partidul și gu
vernul nostru duc o politică fermă, 
neabătută de Ia principiile învățăturii 
marxist-leniniste, de construire a econo
miei socialiste pe baza dezvoltării conti
nue a industriei grele, temelia întregii 
economii naționale și izvorul bunei stări 
a poporului muncitor.

In învățămîntul politic de organizație 
trebuie să-și găsească o largă aprofun
dare problemele politicii actuale a parti
dului nostru în domeniul alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare, te
melia regimului democrat-popular. Cursan- 
ții trebuie să cunoască temeinic care sînt 
căile și mijloacele de întărire a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare, rolul schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat, ce înseamnă principiul cointe
resării materiale a țăranilor muncitori.

Propagandiștii trebuie să fie pregătiți 
pentru a putea explica cursanților căile 
de ridicare a productivității muncii, mij
loacele de reducere a prețului de cost, de 
realizare a unui regim sever de economii 
și îmbunătățire a calității produselor.

In cercuri, tinerii să fie ajutați să în

țeleagă problemele actuale ale luptei pen
tru pace, să cunoască izvoarele tăriei lagă
rului păcii, democrației și socialismului, 
să înțeleagă unde țintesc uneltirile cercu
rilor imperialiste din S.U.A., Anglia, 
Franța.

învățămîntul politic U.T.M. trebuie să 
contribuie mai mult la educarea tinerilor 
în spiritul moralei comuniste, în spiritul 
concepției științifice despre lume, la com
baterea concepțiilor mistice, neștiințifice.

Această muncă nu poate fi dusă de pro
pagandist în general. El trebuie să cu
noască realitatea din organizația de bază 
în care funcționează cercul, preocupările 
și aspirațiile utemiștilor, dar mai ales 
trebuie să ducă o muncă permanentă și 
sistematică" de ridicare a nivelului său 
ideologic, politic și a măiestriei sale pro
pagandistice. In această direcție un rol 
important îl are studiul individual al pro
pagandiștilor, grija lor permanentă pentru 
ridicarea nivelului ideologic, politic și 
cultural.

Asigurarea unui bogat conținut al lec
țiilor și convorbirilor în cercuri, depinde 
în primul rînd de pregătirea teoretică și 
politică a propagandistului. Tntr-o măsură 
considerabilă depinde însă și de price
perea propagandistului de 
cursanților materialul.

Forma în care este expusă 
mare importanță. Ea trebuie 
virigătoare, să fie simplă și 
cursanților. Folosirea fragmentelor din 
literatură, a materialelor vizuale, a exem
plelor și faptelor din viața locală, fac ca 
expunerea să fie mai vie, mai concretă, 
mai atrăgătoare. Expunerea propagandis
tului trebuie să fie clară, să aibă o înlăn
țuire logică armonioasă. Valorează mult 
munca propagandistului care se exprimă 
îngrijit și corect din punct de vedere gra
matical. De exemplu lecțiile ținute de to
varășul Moraru Nicolae, propagandist la 
cursul seral de la G.A.S.-Stîlpu, din raio
nul Buzău, sînt urmărite cu mult interes 
de către cursanți, datorită tocmai formei 
lor atrăgătoare. Nu toți propagandiștii 
stăpînesc pe deplin arta de a face expu
neri corespunzătoare. Aceasta se poate 
dobîndi însă de către fiecare propagan
dist, printr-o muncă continuă de ridicare 
a pregătirii ideologice și culturale, prin 
studierea și însușirea experienței pozitive 
a celor mai buni propagandiști de partid 
și U.T.M.

Munca propagandiștilor utemiști este o 
muncă creatoare care cere multă inițiativă 
și spirit de răspundere. Propagandiștii 
singuri nu pot asigura în întregime boga
tul conținut al lecțiilor și convorbirilor- 
din cercuri. Ei pot și trebuie să fie aju
tați într-o mai mare măsură ca pînă 
acum de către comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. Controlarea conspectelor 
întocmite de propagandiști pentru lecții și 
convorbiri, ajutorarea lor pentru a folosi 
ca exemple faptele cele mai caracteris
tice din viața organizației, precum și ana
lizarea muncii propagandiștilor în lumina 
rezultatelor pe care le obțin cursanții în 
activitatea profesională și obștească, sînt 
numai cîteva laturi ale ajutorului pe care 
trebuie să-l dea comitetele organizațiilor 
de bază în vederea ridicării conținutului 
învățămîntului politic U.T.M.

Un rol deosebit de important în îmbo
gățirea conținutului de idei al învățămîn
tului politic îl au seminariile permanente 
de instruire a propagandiștilor. Comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. trebuie să 
asigure acestora un înalt nivel, astfel in
cit ele să contribuie la pregătirea gene
rală a propagandiștilor și să constituie un 
ajutor eficace dat la timp propagan
diștilor.

A ridica nivelul învățămîntului politic 
la nivelul marilor sarcini puse de partid 
în fața organizației noastre, înseamnă a 
spori eficacitatea sa, ceea ce va avea ca 
rezultat o mai mare mobilizare a utemiști
lor și tinerilor la lupta pentru construirea 
socialismului în țara noastră.

------------------ --------------------
10 ani de la înființarea Școlii superioare de partid 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lîngâ C. C. al P. M. R.

Luni seara a avut loc, în sala Teatrului 
Armatei din Calea 13 Septembrie, aduna
rea festivă organizată cu ocazia împlinirii 
a 10 ani de la înființarea Scolii superioare 
de partid „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.M.R.

Au participat membri ai C.C. al P.M.R. 
activiști de partid și de stat, cadre didac
tice ale Școlii, absolvenți și studenți ai 
Școlii superioare de partid „Ștefan 
Gheorghiu".

Tov. Zina Brîncu, rectorul Școlii, a pre
zentat cu acest prilej raportul asupra ac-

CLUJ (de la corespondentul nostru).
Avantajele Importante de care se bucură 

cultivatorii de plante tehnice au făcut ca 
în raionul Turda să crească neîncetat nu
mărul celor cate încheie contracte pentru 
cultivarea și predarea plantelor tehnice. 
Pînă la începutul luni! martie, s-au în
cheiat contracte in aproape 20 comune 
din acest raion pentru o suprafață de 2014 
hectare. Planul pentru cultivarea plante
lor tehnice a fost realizat pînă la înce
putul lunii 
sută, după 
la sută, la 
soia 75 la 
mac 79 la 
aromate 88 la sută. In unele comune, la 
unele plante tehnice, planul a fost de
pășit. Astfel, in comuna Tureni s-a de
pășit planul de contractări pentru sfeclă 
de zahăr, iar în comuna Ceanul Mare, 
pentru cînepă.

martie in proporție de 81 la 
cum urmează : la tutun 78,3 

sfeclă de zahăr 83 la sută, la 
sută, la cînepă 81 la sută, la 
sută, la plante medicinale și

— O—

a prezenta

lecția are o 
să fie con- 
pe înțelesul

tivității depusă de Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu" în cei 10 ani 
de la înființare.

Tov. N. Ceaușescu, secretar al C.C. al 
P.M.R. a dat citire salutului Comitetului 
Central al P.M R. cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la înființarea Școlii superioare 
de partid „Ștefan Gheorghiu".

Salutul C.C.
vii aplauze de 
nare.

Cei prezenți 
mă adresată 
P.M.R.

al P.M.R. a fost primit cu 
către participanții la adu-

au adoptat apoi o telegra- 
Comitetului Central

înalte distincții conferite unor artiști
Pentru merite deosebite în activitatea 

artistică, Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a conferit titlul de Artist al poporu- 
ui din R.P.R. actorilor Gheorghe Calbo- 
reanu, de la Teatrul Național „I. L. Cara- 
’iale” și George Vraca, de la Teatrul 
Armatei, titlul de Maestru emerit al artei

din R.P.R. dirijorului Jean Bobescu, titlul 
de Artist emerit al R.P.R. actorilor Ion 
Iancovescu, de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale”, Alexandru Critico de la Teatrul 
Tineretului, Miluță Gheorghiu și Maria 
Davidoglu, de la Teatrul Național din Iași.

O inițiativă vrednică de urmat
ROȘIORI DE VEDE (de la corespon

dentul nostru).
Utemiștii din satul Broșteanca au luat 

inițiativa înființării unei întovărășiri. Aju
tați de comitetul raional de partid, sub 
conducerea organizației de bază de partid, 
ei au format un comitet de inițiativă care, 
împreună cu echipele de agitatori, a 
început munca de atragere a cît mai mulți 
țărani muncitori în întovărășire.

Ca rezultat al muncii politice, și-au 
făcut cereri de înscriere în întovărășire 
pină la sfîrșitul lunii februarie, un număr 
de 18 țărani muncitori care au adus 21 
de hectare de pămînt. Printre cei în
scriși se numără utemiștii Gheorghe Năs- 
tase, Eremia Ionescu, Gheorghe A. Neac- 
șu. Stan Sîrbu, Dumitru Cutieru și alții.

-----o

Cultivatorii aurului alb

Pentru întărirea
. patriei

PITEȘTI (de la' corespon
dentul nostru). — Acum cîte
va zile a avut loc la comite
tul raional U.T.M. Topoloveni 
o consfătuire în care s-au a- 
nalizat posibilitățile existente 
și măsurile ce trebuiesc luate 
pentru strîngerea fierului 
vechi.

In cadrul consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul Mircea 
Vlad, secretarul organizației 
U.T.M. din comuna Călinești. 
După ce a arătat posibilitățile 
existente în comună, el a de
clarat că organizația din care 
face parte 
strîngă în 
fier vechi, 
tă bază la 
ganizațiile

Răspunzînd chemării, tova_ 
rășul Petre Trănică, secreta
rul organizației U.T.M. din 
comuna Ciulnița, s-a angajat 
în numele tineretului din co
mună să strîngă 3000 kg. fier 
vechi.

Pe baza angajamentelor și 
propunerilor făcute, s-a hotă- 
rit ca în cinstea conferinței 
raionale U.T.M. să fie strînse 
20.000 kg. fier, iar pînă la 
sfîrșitul acestui an 70.000 kg. 
fier vechi. Tinerii sînt con- 
știenți de faptul că strînge
rea fierului vechi contribuie 
la creșterea producției de oțel 
și astfel la dezvoltarea indus
triei grele, chezășia făuririi 
bunăstării patriei. De aseme
nea, ei știu că aceasta, serveș
te întăririi capacității de apă
rare a patriei, cu atît mai 
necesară cu cît imperialiștii 
americano-englezi reînarmea- 
ză azi din nou pe fasciștii re
vanșarzi germani.

Cei prezenți la consfătuire 
au hotărît ca în numele or
ganizațiilor U.T.M. din raion, 
comitetul raional U.T.M. să 
cheme la întrecere pentru 
strîngerea fierului vechi toate 
comitetele raionale U.T.M. 
din regiune. In vederea duce
rii la îndeplinire a angaja
mentului luat 
ganizațiilor de 
din raion vor 
din utemiști și 
nea echipe vor fi formate și 
în cadrul unităților de pio
nieri.

se angajează să 
acest an 3500 kg. 
chemînd pe aceas- 
întrecere toate or
din raion.

comitetele or- 
bază U.T.M. 

forma echipe 
tineri. Aseme-

GIURGIU (de la corespondentul nostru).
Țăranii muncitori din raionul Giurgiu 

au încheiat numeroase contracte pentru 
cultivarea și predarea către stat a bumba
cului.

Răspunzînd chemării partidului și gu
vernului, țăranii muncitori din comu
nele Arsache,1 Daia, Ghizdariu, Beiu, 
Băneasa și multe altele au contractat mii 
de hectare pentru cultivarea bumbacului. 
Pînă în prezent au fost încheiate con
tracte pentru o suprafață de peste 9000 
hectare.

Țăranii muncitor! din comuna Arsache, 
spre exemplu, au contractat o suprafață 
de 730 hectare, cel din Băneasa 700 hec
tare, iar țăranii muncitori din Daia peste 
800 hectare.

Contractanții din raionul Giurgiu își 
pregătesc de pe acum terenul, sămînța și 
uneltele pentru însămînțările de bumbac. 
Pe pămînturile lor va rodi aurul alb.

* * >
Pentru dezvoltarea industriei grele

Cu cîteva zile în urmă, ziarul „Steagul Roșu" din Petroșani 
a anunțat începerea acțiunii organizată de comitetul raional 
U.T.M. Petroșani privind colectarea și predarea către stat a 
unei importante cantități de fier vechi.

Comitetul raional U.T.M. Petroșani — se spune printre 
altele în- ziar — îndrumat de comitetul raional de partid, a 

' analizat munca desfășurată de tineretul și pionierii din Valea 
Jiului în acțiunea de colectare a fierului vechi, neîntrebuin- 

- țat pînă în prezent, care este lăsat să ruginească prin locuri 
virane, prin mine, curțile uzinelor și în jurul caselor de lo
cuit. Cunoscînd faptul că prin folosirea fierului vechi ca ma
terie .primă pentru industria metalurgică, se vor putea pro
duce și mai multe mașini și utilaje necesare modernizării 
muncii în mine, comitetul raional U.T.M. Petroșani se anga
jează ca sub conducerea și îndrumarea comitetului raional de 
partid, cu sprijinul organizațiilor sindicale și al conducerilor 
întreprinderilor, instituțiilor și școlilor, să mobilizeze întreaga 
masă de tineret la strîngerea și predarea pînă la sfîrșitul 
acestui an către centrul de colectare a unei cantități de 800.000 
kg. fier vechi.

Pentru antrenarea tinerilor în această importantă acțiune, 
comitetul raional U.T.M. va îndruma toate organizațiile 
U.T.M. și de pionieri din raion în vederea desfășurării unei 
largi munci politice în rîndul tineretului. In acest scop orga
nizațiile de bază U.T.M. vor organiza „săptămîna strîngerii 
fierului vechi", vor organiza brigăzi și echipe ale tineretului, 
care se vor ocupa de descoperirea și colectarea fierului vechi.

Totodată, ziarul arată măsurile organizatorice care se vor 
lua în sprijinul acestei acțiuni. Astfel, se vor organiza între
ceri între organizațiile de bază U.T.M, și între detașamentele 
de pionieri, se vor populariza permanent organizațiile de 
bază U.T.M., tinerii și pionierii care au obținut cele mai im
portante succese.

Pentru înzestrarea agriculturii cu mașini

* " ■
Tinerii și pionierii 

își vor îndeplini datoria

pre- 
sea- 
sta-

cla-

BACĂU (de la corespon
dentul nostru). — După citi
rea ziarelor, Elena Tătaru, 
instructoare superioară de 
pionieri de la Școala elemen
tară de 7 ani din Răcăciuni, 
raionul Bacău, a rămas pe 
ginduri. Se gîndea la fierul 
vechi care ruginea 
mună fără să fie 
țat. Ce ar fi dacă 
prinde o acțiune ? 
să-i împărtășească 
ei și secretarei organizației 
U.T.M. a elevilor din ciclul 
II, tovarășei Dominteanu.

A doua zi Elena Tătaru le-a 
vorbit utemiștilor și pionieri
lor despre importanța strîn- 
gerii fierului vechi și despre 
sarcinile fiecăruia în această 
direcție. Ea le-a arătat tutu
ror că aceasta este una din 
principalele materii prime 
pentru elaborarea oțelului 
și că de aceea strîngînd fier 
vechi, fiecare poate contribui 
la creșterea industriei noastre 
grele, baza dezvoltării între
gii economii naționale și a în
zestrării agriculturii cu ma
șini. Cu această ocazie pionie
rii și utemiștii și-au luat an
gajamentul să răspundă la a- 
ceastă acțiune patriotică. Pio-

prin co- 
întrebuin- 
ar între- 
S-a dus 

planurile

-e-

nierul Vasile Ionescu, condu
cătorul unității de pionieri 
nr. 24, s-a angajat să antre
neze întreaga unitate în strîn- 
gerea fierului vechi.

De atunci au trecut numai 
cîteva zile. Utemiștii, împreu
nă cu pionierii su început să 
traducă în viață angajamen
tele luate. Astfel, utemistul 
Ion Vida a strîns 30 de kg. 
fier vechi, Gheorghe Dobre, 
20 kg., iar pionierul Constan
tin Donca chiar 40 kg. fier 
vechi, clasîndu-se primul pe 
școală. în acțiune s-au evi
dențiat de asemenea pionie
rii Aurel Nedelcu și Elena 
Sutitu, care au reușit să 
strîngă împreună 43 kg. fier.

Mergînd prin casele țărani
lor muncitori, ei și-au în
demnat părinții și vecinii să 
dea fierul vechi, nefolositor, 
— căci prin folosirea lui ță
rănimea muncitoare va primi 
mai multe tractoare, mai 
multe pluguri și mașini agri
cole.

...într-o clasă tovarășele 
Tătaru și Dominteanu stau 
aplecate asupra unei hîrtii.

— Ping acum am reușit să 
strîngem 300 kg. Dar acesta 
este doar începutul!

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — De cîtva 
timp, locuitorii orașului Baia 
Mare, întîlnesc pe străzi gru
puri, grupuri de pionieri 
ocupați de o acțiune de 
mă. Fiecare grup își are 
bilit itinerariul.

Cei din detașamentele
selor V și VII de la Școala de 
7 ani nr. 3, pătrund pe una 
din străzile mărginașe al® 
orașului. Pionierii merg din 
casă în casă, discută cu loca
tarii și pornesc mai departe, 
bucuroși că au strîns cantități 
importante din fierul vechi 
care zăcea aruncat prin curți 
sau magazii. Acesta va deveni 
acum pîinea cuptoarelor Sie
mens Martin.

In frunte cu Viorica Hu- 
ban, Alexandru Vlahovici și 
Marius Porumb, sub îndruma
rea instructoarei de pionieri 
Maria Băițan — utemistă —- 
pionierii din aceste detașa-* 
mente au strîns pînă în ziua 
de 19 februarie 3000 kg. fiec 
vechi.

De cînd sînt în întrecere cil 
pionierii de 
ani nr. 5, 
școala nr. 3 
dinsul să se 
acestei acțiuni patriotice. De 
data aceasta însă colegii lor 
de la cealaltă școală, ’ printre 
care pionierii Alexandru Har- 
machiuc, Alexandru Silaghi, 
Elisabeta Sîrbu și alții, au 
adunat pînă la aceeași dată» 
3.500 kg. fier vechi.

Numărul pionierilor și tine
rilor care participă la acțiu
nea patriotică de colectare 
a fierului vechi a crescut mult 
în ultimele zile. La acțiune 
s-au alăturat și elevii Școlii 
de 7 ani din Valea Borcuțulul. 
Numai grupa formată din 
pionierii Dumitru Femea, 
Teofil Pașca și Liviu Săsăran- 
a adunat peste 1000 kg. fier 
vechi.

Din primele zile pionierii 
din orașul Baia Mare au» 
strîns în total peste 10.000 kg. 
de fier vechi, pe care l-au 
predat I.C.M.-ului. Ei doresc 
ca prima șarjă care se va 
elabora din fierul strîns de 
dînșii să poarte denumirea de 
„Șarja Pionierilor",

la Școala de 7 
pionierii de la 

vor cu tot dina- 
afle în fruntea

Adunarea din Capitală a populației germane
Duminică după amiază, a avut loc în 

sala „Filitnon Sîrbu" din Capitală aduna
rea populației germane, în cadrul căreia 
participanții au protestat împotriva remi- 
litarizării Germaniei occidentale, m-ani- 
festînd pentru securitate colectivă în Eu
ropa, pentru pace.

Adunarea a fost deschisă de Filip Geltz, 
deputat în Marea Adunare Națională, 
membru al Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R.

A luat apoi cuvîntul Iacob Neumann, di
rectorul Școlii elementare germane din 
București. „Populația germană din R.P.R. 
—a spus vorbitorul — își iubește patria șl 
trăiește înfrățită cu poporul romîn și ce-

lelalte minorități naționale. Noi vom face 
front comun cu întreg poporul din patria 
noastră, ferm deciși să apărăm pînă la 
capăt viața noastră fericită, pacea”.

La adunare au mai luat cuvîntul Frie
drich Mtiller, episcopul bisericii evanghe
lice din Sibiu, Hilde Ko'be-Sibianu, so
listă a Teatrului de Operă și Balet din 
București, arhidiaconul romano-catolic 
Kreis, muncitoarea, Annie Roth, pastorul 
evanghelic A. Brukner, poeții Alfred M. 
Sperber și Franz Llebhardt și tînărul 
Franz Storch. Vorbitori! au arătat atașa
mentul populației germane din R.P.R. față 
de politica dusă de partid și guvern, soli
daritatea lor cu întregul lagăr al păcii în

lupta dusă împotriva, remilitarizării Ger
maniei occidentale, pentru securitate co
lectivă în Europa, pentru pace.

Participanții la adunare au hotărît apoi 
să trimită un mesaj către luptătorii pentru 
pace din R.D. Germană și Germania occi
dentală. In acest mesaj, populația germană 
din R.P.R. își exprimă încrederea în victo
ria cauzei drepte a poporului german care 
va ști să dejoace manevrele imperialiștilor 
americani și să realizeze o Germanie uni
tă, democratică și iubitoare de pace.

A urmat un bogat program artistic pre
zentat în limba germană de grupul artistic 
al căminului cultural din comuna Peciu 
Nou, regiunea Timișoara, și de un grup de 
artiști din Capitală (Agerpres).

(Agerpres)

Pentru patrie! Pentru pace!
I

Patria 1 De acest cuvînt se leagă tot ce e drag și apro
piat de inima noastră. Dragostea față de patrie ne dă forțe 
și face munca noastră însemnată și plină de bucurii.

Noi vedem cu mîndrle că patria noastră — aflată în rîndul 
țărilor progresiste și iubitoare de libertate din lagărul păcii 
șl democrației — apără cu consecvență pacea șl viitorul po
porului nostru, demascînd forțele întunecate ale imperialiș
tilor propagatori ai războiului atomic.

Statul nostru democrat-popular nu precupețește nimic pen
tru ca oamenii muncii să trăiască mereu mai bine, mai fe
riciți. Tinerii constructori al socialismului sînt adine recu
noscători patriei pentru viitorul pe care îl deschide larg în 
fața fiecăruia dintre ei.

Tinerii și tinerele de la fabrica de postav „Partizanul 
Roșu“ din Orașul Stalin semnînd Apelul Păcii de la Viena au 
vorbit despre devotamentul lor nemărginit față de patrie, 
despre dorința lor de a apăra pacea și cuceririle poporului, 
întărindu-și semnăturile puse pe Apelul Păcii prin muncă 
cinstită și însuflețită.

Șl angajamentele lor au prins a se înfăptui. In ultimele 
săptămini muncitorii fabricii au dat patriei alte peste 20 de 
noi sortimente de stofe. Utemistă Ghlzela Kovaci și-a depă
șit sarcinile de plan cu 26 la sută. In magazie va intra un 
nou balot de stofă peste plan datorită hărniciei ei 
(fotografia 1).

Alte noi modele intră în fabricație zilnic. Inginerul ute- 
mist Adrian Vasilescu și Ana Olesch, șefa laboratorului de 
analize mecanice, supun spre încercare probe din viitoarele 
modele (fotografia 2).

Cu 145,5 la sută mal multe fire peste plan a dat în luna 
februarie filatoarea utemistă Margareta Blaga. Rezultatele 
obținute nu o mulțumesc insă. Mai multe fire pentru patrie, 
pentru pace ! Cu acest gînd pornește la muncă, cu acest gînd 
studiază metodele sovietice și învață de la muncitoarele 
vîrstnice cu mai multă experiență ca de pildă tovarășa Pa- 
raschiva Bădițoiu (fotografia 3).

Biblioteca fabricii e de multe ori neîncăpătoare. Cărțile 
îți deschid calea pentru a-țl însuși o tehnică înaintată, pen-

tru a obține rezultate mal bune în producție. După orele de 
producție țesătoarea fruntașă Marghit Schuster, filatoarea 
Sofia Bertha, vopsitoarea Melentina Apatrel, electricianul 
Mircea Papuc, lăcătușul Gheorghe Voina, maistrul de la 
atelierul de răsucit Dima Drăgulescu șl mulțl alți tineri slnt 
nelipsiți de la bibliotecă, (fotografia 4).

întreaga fabrică a semnat pentru pace, întreaga fabrică 
trăiește și muncește pentru apărarea celui mai scump bun al 
popoarelor — pacea !

Foto: EUGEN CICOȘ



Corespondenții 

sezisează lipsurile

•*- Cine se aseamănă 
se adună

— ...Așa că, tovarăși, trebuie' să facem 
și noi o „raționalizare”, o „inovație”... 
De aceea, încă de astăzi propun să 
formăm un colectiv care să studieze a- 
numite probleme...

— Cit mai „rentabile”, drăguțule, îi 
ia vorba Gheorghe Luxandra.

— Și cit mai „operative”, comple
tează Ion Ungureanu.

— Aveți nițică răbdare, intervine cu 
voce sigură Vasile Tudose. Degeaba-s 
eu maistru de fabricație? Hai...? De
geaba sînteți voi, unul pontator și ce
lălalt normator? Degeaba avem printre 
noi și pe Ionel, președintele sindicatului 
din întreprindere?

— Așa-i, așa-i! întăriră cei prezenți. 
Am uitat să vă spun de la început 

că de fapt nu era vorba de o ședință. 
Se adunaseră tus-patru la o țuiculiță 
și cum fiecare ținea cu tot dinadinsul 
să dea „ultima", cheful se cam prelun
gise.

„Operativitatea” lor a început să se 
arate curînd. Așa a început să curgă 
și „rentabilitatea”, căci numai în două 
luni, el au încasat peste salariu aproa
pe 3.000 lei. Dar cum „inovația" nu fu
sese trecută pe la cabinetul tehnic al 
fabricii de butoaie de pe lingă I.F.I.L.- 
Stîlpeni regiunea Pitești, întreprindere 
la care muncesc cei patru, conducerea 
a făcut cuvenitele cercetări.

Rezultatul: în loc de inovatori, „echi
pa” s-a dovedit a fi formată din falsi
ficatori. Ce făceau? Simplu! Treceau 
pe listele de plată oameni fictivi. Ce 
alte invenții v-ați fi gîndit că ar fi fost 
capabili să facă cei patru „inovatori"?!

Deocamdată „inovatorii” au fost obli
gați să restituie întreprinderii suma 
furată. Vă vom putea anunța probabil 
în curînd și celelalte măsuri.

★
In cadrul întreprinderii I. F. E. T.- 

Curtea de Argeș, funcționa pînă nu de 
mult un cabinet tehnic.

In ultima vreme acest cabinet nu 
mai are nici o activitate deoarece tova
rășii St. Maier, mecanic șef, Alfred 
Wagner, responsabilul cu inovațiile și 
T. Ștefănescu, responsabilul comisiei 
culturale — toți formînd colectivul de 
conducere al cabinetului au căzut de 
acord să-l mute în biroul de protec
ția muncii. Pentru a „proteja” cabine
tul tehnic ușa a fost încuiată timp de 
mai bine de două luni, iar firma — tot 
pentru siguranță — a fost pusă intr-un 
ungher al încăperii. In siguranță și 
bine încuiat este și planul de muncă al 
cabinetului. Aceasta însă nu a împiedi
cat pe muncitorii forestieri de aici să 
aducă o serie de prețioase inovații.

Nu cred tovarășii mai sus amintiți că 
mat nimerit ar fi fost să-și fi încuiat 
lipsa de înțelegere față de necesitatea 
funcționării unui cabinet tehnic în în
treprinderea lor ?

★
...Cînd trebuie să aștepți trenul, sala 

de așteptare a gării ți se pare un minu
nat adăpost.

Gindul acesta mi-a iuțit pașii spre 
gara Potcoava, raionul Slatina, unde 
știam că am de stat vreo trei ceasuri 
pînă la sosirea trenului.

lată-mă și în încăperea care nici pe 
departe nu aduce a sală de așteptare, 
așa cum ține să arate tăblița de la in
trare. O mulțime de călători, ca și mine, 
așteaptă trenul. Cit despre bănci ni
meni nu-și amintește să fi zărit ceva 
asemănător prin această sală Prin fe
restrele cu geamuri sparte un vînt rece 
pătrunde în voie. Pe locul unde cîndva 
fusese o sobă stă zgribulită o bătrînică. 
Un flăcău trage lacom din țigară, pri
vind curios la cei din jur.

Ies pe peron și fără voie privirile-mi 
alunecă spre biroul șefului de stație. 
Pe fereastră ce văd ! Oameni, probabil 
tot călători, așezați comod. Le era foar- 

, te cald, asta se vedea după fețele lor.
Un muncitor ceferist, pesemne acar, 

aceasta după stegulețul portocaliu pe 
care-l poartă, mă vede și zîmbind cu 
înțeles mi se adresează:

— Acolo-s prietenii tovarășului șef... 
Apoi continuă pe același ton: La noi se 
face economie de combustibil. Aici — 
și omul făcu un semn spre biroul șe
fului — e altceva... aici se arde „din 
economii".

Ansamblul artistic al studenților 
de la Universitatea „Victor Babeș"

Tn urmă cu cîțiva ani, în centrul stu
dențesc Cluj, a luat ființă la Universi
tatea „V. Babeș” un ansamblu artistic de 
amatori al studenților.

Succesele de care s-a bucurat primul 
spectacol prezentat în fața unul însemnat 
număr de oameni ai muncii din orașul 
Cluj, i-a însuflețit pe studenți nespus de 
mult. Dacă vei sta de vorbă cu tov. pro
fesor Traian Felea, dirijorul corului, sau 
cu tov. profesor Octavian Stroia, instruc
torul echipei de dansuri, vei putea afla 
amănunțit cum s-a dezvoltat și consolidat 
an de an ansamblul artistic al studenți
lor. Dacă la început ansamblul era format 
doar din 100 de membri, în prezent nu
mărul lor a crescut la peste 250, dintre 
care maj mult de 180 sînt coriști, 50 dan
satori, iar restul fac parte din cadrul cer
cului dramatic „I. L. Caragiale” Și din 
orchestra ansamblului.

De la înființarea sa, ansamblul artistic 
s-a preocupat în mod deosebit de pro
blema îmbogățirii necontenite a reperto
riului său și de ridicarea nivelului artistic 
al spectacolelor. In decursul existenței 
sale, ansamblul a desfășurat o activitate 
rodnică și creatoare pe tărâm cultural. In 
afară de spectacolele prezentate în orașul 
Cluj, ansamblul a participat la diferite 
festivități și concursuri artistice organi
zate pe țară, regiune sau oraș.

Participînd la faza regională a celui de 
al III-lea concurs al echipelor artistice 
sindicale, membrii echipei de dansuri au 
reușit să cîștige premiul II, iar ansam
blul coral a fost distins cu premiul III.

După primele deplasări organizate în di
ferite unități cum ar fj la gospodăria 
agricolă colectivă din Vultureni, regiunea 
Cluj, au urmat o seamă de turnee or
ganizate în diferite regiuni ale patriei 
noastre. Schimbul de experiență organi
zat cu artiștii amatori din rîndul studen
ților maghiari de la Tg. Mureș a contri
buit mult la întărirea prieteniei dintre 
studenții romîni și maghiari din cele două 
mari centre universitare ardelene. Spec
tacolele prezentate la Sibiu, Oradea, Hu
nedoara, Arad, Bistrița, Iași și în alte 
orașe ale patriei au însemnat un serios și 
reușit examen dat de către studenții-ar- 
tiști în fața publicului spectator.

Eforturile îndreptate spre îmbogățirea 
continuă a repertoriului, spre lărgirea te
maticii lui au făcut, ca astăzi, corul să in
terpreteze peste treizeci de cîntece care 
oglindesc viața nouă a oamenilor muncii 
din patria noastră. Repertoriul cuprinde 
printre altele „Sub steagul partidului”, de 
Matei Socor, „Sub al păcii stindard”, de 
I. Chirescu. „Cîntecul prieteniei”, de R. 
Paladi, cîntece care proslăvesc marea 
Uniune Sovietică și prietenia româno-so- 
vietică etc.

O mare atenție este acordată interpretă
rii melodiilor inspirate din nesecatele iz

Se pregătesc pentru sfîrșitul 
celui de al doilea pătrar

în orașul Craiova, printre celelalte 
școli, se numără și școala profesio
nală de operatori proiecționiști. Ea pre
gătește operatori proiecționiști, pentru 
cabine cinematografice, cămine culturale 
și caravane cinematografice. Elevii se 
bucură în școală de condiții optime de trai 
și învățătură.

Pentru a răspunde grijii partidului, în 
aceste zile de sfârșit de pătrar, elevii ace
stei școli se pregătesc intens să obțină 
note cît mai bune.

Datorită faptului că unii elevi s-au stră
duit să-și însușească temeinic atît mate
ria predată la curs cît și cunoștințele noi 
dobîndite în orele de meditație, ei au 
putut obține rezultate din cele mai bune 
la învățătură. Așa, de pildă, elevii anului

în primele două luni ale acestui an, pe 
șantierul hidrocentralei „V. I. Lenin” din 
Bicaz, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
au muncit cu însuflețire, reușind să înde
plinească și să depășească planul de pro
ducție. Planul Direcției generale a hidro
centralei a fost depășit cu 49,1 la sută în 
luna Ianuarie și cu 4 la sută în luna fe
bruarie. întreprinderile I.C.S.I.M. și 801 
construcții au depășit planul de producție 
pe luna ianuarie cu 4,3 la sută, iar pe 
luna februarie cu 13,3 la sută.

PE ȘANTIERUL DE LA BICAZ

voare ale creației populare de pe toate 
plaiurile țării noastre. în programul an
samblului coral intră lucrările „Suită co
rală din țara Oașului" după Dariu Pop, 
„Hora cu strigături” după P. Ionescu, doi
ne. cîntece ale bacilor etc.

Echipa coregrafică a ansamblului are 
în repertoriu o mare varietate de dansuri. 
In cele zece suite se găsesc numeroase 
dansuri inspirate din minunatele jocuri 
populare din diferite regiuni ale țării și 
dansuri specifice minorităților naționale. 
Jocurile populare romînești „Brîul pe opt”, 
„De-a lungul și de-a învîrtita”, „Moțescu”, 
„Suita de dansuri din țara Oașului” cit și 
un dans maghiar din Calata, regiunea 
Cluj, constituie cele mai reușite și atrăgă
toare numere din repertoriul echipei de 
dansuri.

Demnă de remarcat este deplasarea unei 
echipe însoțită de instructorul de dans și 
compozitori printre care și Dariu Pop, la 
Arhiud, Inoc și alte sate din regiunea 
Cluj, pentru îmbogățirea și completarea 
tematicei dansurilor vechi, sau a celor mai 
noi care oglindesc traiul de azi al po
porului nostru muncitor în anii regimului 
democrat-popular.

Cercul dramatic „I. L. Caragiale” con
dus de către Mihail Lapteș-Dorna, artist 
al Teatrului Național din Cluj, contribuie 
activ la îmbogățirea repertoriului ansam
blului artistic. Spectacolul cu comedia 
„Căsătoria” de N. Gogol, a stîrnit în mod 
deosebit aprecierea spectatorilor din Iași, 
Pașcani, Vatra Dornei etc. în. prezent, ti
nerii studenți amatori de teatru pregătesc 
cu multă însuflețire un spectacol cu piesa 
„Liceenii” de Treniov.

Străduința organizației U.T.M. din Uni
versitate s-a îndreptat spre educarea mem
brilor ansamblului în spiritul unei juste 
atitudini față de învățătură, a îmbinării 
muncii de studiu cu activitatea artis
tică. în această direcție s-au înregistrat 
unele succese. Astfel, studenții Bălan An
drei. Petrescu Gentiana, Hendrea Susana 
și alții din echipa de dansuri, Pop Silviu, 
Pop Ioan, Pop Septimiu și alții din an
samblul coral, au obținut la recenta sesi
une de examene calificative de „bine" și 
„foarte bine”. Ei participă în același timp 
cu regularitate la repetiții, situîndu-se 
printre cei mai dotați și disciplinați ar
tiști amatori.

în prezent, ansamblul artistic se pregă
tește intens pentru noi spectacole. De trei 
ori pe săptămînă au loc repetiții, la care 
participă toți membrii ansamblului.

Succesele obținute pînă acum de ansam
blul studențesc al Universității „Victor 
Babeș” din Cluj constituie o dovadă a 
seriozității cu care membrii acestuia se 
pregătesc pentru a ridica la un înalt nivel 
activitatea cultural-artistică din institutele 
noastre de învățămînt superior.

Corespondent 
IOAN BABICI

II B au reușit ca la lucrarea scrisă la ma
tematică să obțină 25 de note numai de 5 
și 4. Printre fruntașii la învățătură al 
acestei școli, se numără Dumitru Trancă, 
Eugen Gogoneață, Gheorghe Perpelea și 
alții.

Cu toate acestea, mai există în școală 
unii elevi care nu învață cu toată dra
gostea, ceea ce face ca ei să obțină note 
slabe. Printre aceștia se numără Petre 
Bulughean, Elena Florea și Gheorghița 
Popa. în timpul scurt care a mai rămas 
pînă la încheierea celui de al II-lea pă
trar, elevii școlii trebuie să-și înzecească 
eforturile pentru a obține rezultate din 
ce în ce mai bune.

Corespondent
LULU SOLOMON

în prima decadă a lunii martie, minerii 
din echipa condusă de Gavrilă Pașca, care 
lucrează la tunel-intrare, au înaintat în 
galeria de bază cu 9 m. liniari peste sar
cina planificată, iar-echipa lui Alexandru 
Pașca de la escavație și betonat inele și-a 
depășit sarcinile de plan cu 58 la sută. 
Pe întregul sector tunel, planul primei 
decade a fost îndeplinit în proporție de 
100,5 la sută, iar al atelierelor centrale în 
proporție de 101,3 la sută.

Ciobanul 
gospodăriei colective
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru)
In gospodăria agricolă colectivă „16 Fe

bruarie 1933” din comuna Baba Ana, ra
ionul Mizll, sînt mulți colectiviști de nă
dejde. Printre aceștia se numără și Ion 
Picioruș. El este unul dintre cei mai 
vrednici îngrijitori de oi din gospodărie.

„Nu-i ușor să fii cioban” — spune el 
de multe ori. Și pe bună dreptate. îngri
jirea oilor cere multă atenție și pricepere.

multă dragoste. El știe că rodul muncii 
sale nu mai ajunge în mîinile bogătașilor 
satului, la care a slujit ani la rînd fără 
vreun folos. Mult s-a schimbat viața lui 
și a multor alți țărani muncitori din sat 
de cînd au intrat în colectivă. Acum la ușă 
nu mai bate sărăcia, ci belșugul. Și 
pentru ca viața lui să fie tot mai înflo
ritoare, tovarășul Ion Picioruș caută să 
aplice cele mai bune metode în îngrijirea 
și creșterea oilor. El folosește cu multă 
pricepere experiența crescătorilor de oi 
din Uniunea Sovietică și se bizuie pe în
drumările medicilor veterinari care vin la 
gospodărie.

Astfel, sub îngrijirea pricepută a vred
nicilor ciobani colectiviști, numărul oilor 
și berbecilor de rasă merinos a crescut 
an de an. In prezent gospodăria are 500 de 
oi merinos și un număr însemnat de ber
beci. Mult i-au dat de furcă tovarășului 
Picioruș cei peste 300 de miei născuți în 
acest an. Zi și noapte el stă la saivanele 
oilor, îngrijindu-le cu atenție pe cele care 
trebuie să fete.

Datorită bunei îngrijiri pe care a dat-o 
oilor, în gospodărie n-a fost nici un caz 
mortal de miei sau oi în timpul fătării.

Astfel Ion Picioruș contribuie la creș
terea numărului oilor în acest an, cu încă 
155 mielușele de rasă merinos, care vor 
mări ferma zootehnică a gospodăriei.

[ MIHAIL SADOVEANU: Mitrea Cocor { 
f — ediție festivă. Ilustrații de Corne- |
( liu Baba. 176 pagini — 40 lei. Edi- j 
l tura de stat pentru literatură și artă.
(I. S. TURGHENIEV: Opere — volumul j 
( IV. 438 pagini — 15,40 lei. Editura J 
I „Cartea Rusă”. I
i K. M. STANIUKOVICI: Povestiri ma- j 

rinărești (colecția „Biblioteca pentru 
toți”). 312 pagini — 2,80 lei. Editura j 
„Cartea Rusă".

KONST. FEDIN: Opere - în șase vo- ) 
lume — volumul II. Frații (roman).
456 pagini — 12,90 lei. Editura „Car- ) 
tea Rusă”.

D. DANIN: în centrul Moscovei. 48 j 
pagini — 85 bani. Editura „Cartea j 

/ Rusă”. j

Cărți pentru copii
(Z. ALEXANDROVA: Ursulețul meu. { 
j- 16 pagini — 1,40 lei.
( SERGHEI MIHALKOV : Iepurașul în- 
| crezut — povestire în două acte și j 
( prolog. 60 pagini — 5,30 lei.
!BARBU ȘT. DELAVRANCEA: Bunicul j 
( 32 pagini — 75 bani.
j SIDONIA DRĂGUȘANU : Anișoara și j 
l Chiuș-Chiuș. 56 pagini — 6 lei.
i CĂLIN GRUIA: Profesorul cel nou ) 
( — povestiri, 88 pagini — 1,15 lei.
(— Cărți apărute în Editura Tineretu- J 
l lui. - |

Pe pămînfurile înfelenife

ÎNSUFLEȚIȚI DE chemarea partidului
O. Muhin tățile, ei au valorifi

cat 18.500 hectare de 
păpiînt înțelenit. A- 
ceasta a cerut o , 

muncă eroică a întregului colectiv. Vla
dimir Burdin credea că fapte eroice se pot 
săvîrși numai pe front. Dar ce înseamnă 
cele 752 hectare de pămînt desțelenit de 
el personal ? Oare acesta nu înseamnă 
eroism ? Dar cele 417 hectare ale Dariei 
Kunț ? Dar sutele de hectare ale lui Ev
gheni Ivanovski, Iaroslav Krivoi, ale Mă
riei Burdaș, ale lui Feodor Burdîș, Ivan 
Lotoțki și ale altora?

Acesta este de fapt eroism. Eroism năs
cut în muncă.

Toți acei care au o atitudine justă 
față de îndatoririle lor. în noul sovhoz pot 
fi numiți oameni ai faptelor mari. Ivan 
Soroka nu a valorificat nici un hectar de 
țelină, dar despre el se vorbește cu ace
eași mîndrie, cu care se vorbește despre 
Evgheni Ivanovski. Soroka este șofer. 
Stepa este netedă în Kazahstanul central, 
dar drumurile, din păcate, sînt încă proas
te. Iar de cele mai multe ori ele nici nu 
există. Doar comsomoliștii au venit aci 
înaintea constructorilor de drumuri. Și 
iată că în astfel de condiții. Ivan Soroka . 
a parcurs sute de kilometri transportînd 
încărcăturile cele mai diferite, dar la fel 
de necesare — pluguri de tractor ji .se
mințe pentru primele însămînțări, făină și 
case prefabricate, cărți și ciment, aparate 
de radio și mese.

Nici Viktor Gorban nu are la activul 
său hectare desțelenite. Dar el nu a rea
lizat mai puțin decît Nikolai Osmaciko. 
Patru cămine, vreo cincisprezece case de 
locuit, o cantină, un oficiu poștaj, un club, 
o brutărie, o școală, o grădiniță de copii, 
două magazine, tot ceea ce formează astăzi 
orășelul din stepă — a fost construit sub 
conducerea lui Viktor Gorban.

Nu era de loc ușor să construiești. Fie
care constructor știe că există anumite re
guli de construcție: drumuri bune pînă la 
obiectiv, existența unei baze de mașini și 
materiale de construcții, cadre. Nimic din 
toate acestea n-a existat acolo. Materia
lele de construcții erau aduse de la mari 
depărtări prin stepa fără drumuri. încăr
carea și descărcarea trebuia făcută manu
al. Nu erau suficienți oameni, iar tine
retul mergea cu mai multă plăcere în bri
găzile de tractoriști decît în cea de con
structori. Dar așezarea creștea cu o repezi
ciune de basm.

Tania Egorova și Raia Stepanova sînt 
țesătoare din orașul Egorievsk de lîngă 
Moscova. In sovhoz ele nu au lucrat nici 
la desțelenire, nici la construirea caselor, 
nu au condus nici mașinile prin stepa fără 
drumuri. Ele au o muncă foarte modestă.. 
Raia muncește ca bucătăreasă. Dar atunci 
cînd Zaurbek Torcinov, directorul sov
hozului, vorbește despre cei mai buni oa
meni, demni de respect, el pomenește și 
numele Stepanovei. Ea gătește muncitori
lor de la desțelenire mîncăruri gustoase și 
hrănitoare. Iar prinzul este un lucru mare 
atunci cînd stai toată ziua pe tractor sau 
pe plug. La început Raia nu voise să lu
creze la bucătărie. Cu greu au reușit s-o 
convingă să schimbe plugul cu cazanul 
bucătăriei de tabără, apoi cu cel al bucătă
riei din sovhoz. Acum e bine, căci 
cantina se află într-o încăpere minunată. 
Dar în primele zile vîntul nu odată a răs
turnat de pe pirostrii cazanul cu mîncar* 
și atunci trebuia luat totul de la capăt.

„Tușico”, „tușa Tanea" — așa o numesc 
pe Tatiana Egorova cei unsprezece dintre 
cei mai tineri locuitori ai sovhozului 
„Tractoristul", aflați sub îngrijirea ei. La 
început grădinița se afla în cort. Acum 
i s-a construit o casă specială. Cînd părin
ții lui Jorik, ai Taniei și Liubei Malkov 
sînt la muncă, ei sînt liniștiți în privința 
copiilor lor. Tatiana Egorova și-a îndrăgit 
noua muncă, a îndrăgit copiii, îi simte 
foarte apropiați.

în prezent, colectivul noului sovhoz tră
iește o viață normală. De acest lucru poți 
să te convingi ușor intrînd în oricare 
casă de aci, stînd de vorbă cu oricare din 
ei. Iată familia lui Alexandr Cernîh. El, 
soția lui și fiul Vladimir au venit de pe 
lîngă Stavropol. Ei sînt vechi agricultori 

' și în noul sovhoz se simt de mult ca acasă.
Și familia Sokolovski se simte aci ca 

acasă Ajutoarea de tractorist Lene Iva
niura a devenit aci. pe țelină. Lena Soko- 
lovskaia. Și Ivan Soroka cu Raia Siroten- 
ko și-au înteme!at aci o familie. De cur’nd 
și-au serbat nunta tractoriștii Ivanov, Ka- 
linkovski și alții.

Noii locatari s-au statornicit temeinic în 
sovhoz Viața și munca lor sînt fapte de 
eroism, exemple demne de urmat.

Ghennadi Soko
lovski, șofer la de
poul, d.in Tarnopol, 
visa încă din copjlă- w
rie la-fapte eroice. El a citit „Tînăra gar
dă" de Fadeev, a învățat pe de ros,t frag
mente din „Așa s-a călit oțelul" de Os
trovski.

Ghennadi Sokolovski este un flăcău 
simplu și modest. El conducea mașina pe 
drumurile Ucrainei vestice, transporta 
materiale de construcție, piese, diferite 
mașini și nu-și considera munca drept o 
faptă eroică.

Unor astfel de tineri ca Ghennadi Soko
lovski, care au fost educați în spiritul 
eroismului lui Korceaghin și Koșevoi, al 
lui Matrosov, și. Ceaikina, le sînt hărăzite 
fapte nu mai puțin eroice. Și ei Ie înfăp
tuiesc.

Hotărîrea Plenarei din februarie-mar- 
tie a C.C. al P.C.U.S. a răscolit inimile ti
nere. Se vor valorifica milioane de hec
tare de pămînturi virgine și înțelenite, se 
va spori producția de cereale — acestea 
nu erau pur și simplu cuvinte. Acestea 
erau o chemare la fapte.

Și Ghennadi a răspuns la această che
mare. Tînărul comunist a simțit că locul 
lui este acolo unde se întind pămînturile 
încă neatinse de plug. Și tînărul se pre
zentă la comitetul orășenesc de partid din 
Tarnopol.

— Plec și eu ! — .îi spuse el secreta
rului.

Curînd plecă din Tarnopol primul tren, 
care ducea tineretul în Kazahstan. Trenul 
răsuna de cîntece. Pe unii dintre vecinii 
din vagon Ghennadi îi cunoștea. Alături 
stătea comsomolista Lena Ivaniura, logod
nica lui. Ea părăsise centrala telefonică 
orășenească pentru a se apuca în ținutu
rile îndepărtate de o muncă nouă, necu
noscută încă pentru ea.

Cu ceilalți, Sokolovski a făcut cunoștință 
în vagon. Sufletul colectivului care înce
pea să se formeze era Nikolai Osmaciko, 
profesor de la școala de mecanizatori ai 
agriculturii din Tarnopol. împreună cu el 
plecaseră și elevii lui Daria Kunț, Maria 
Burdaș, Evgheni Ivanovski, Iaroslav Kri
voi, Ivan Lotoțki și alții.

întregul grup a cerut să fie trimis în 
aceiași sovhoz, în aceeași brigadă. Li 
s-a alăturat și Ghennadi — doar erau din 
același loc.

Și iată că a venit vremea faptelor ero
ice. Pămînturile . înțelenite au întîmpinat 
pe acești tineri neprietenos, cu vuietul 
viscolelor întîrziate.

Toți — Ghennadi și Lena, Osmaciko și 
elevii săi, Egorova și Kiriușkina, familia 
Cernîh din ținutul Stavropol — au fost 
trimiși în același sovhoz — „Tractoristul”. 
La drept vorbind, sovhozul nici nu exista 
încă. El figura numai pe hărțile cadas
trale și în decizia Ministerului. EI trebuia 
creat. Tocmai aci era nevoie de eroism.

De îndată ce s-a topit zăpada, prima co
loană de cinci tractoare a ieșit la muncă. 
Tractorul din frunte era condus de Nikolai 
Osmaciko.

Drum nu era. Coloana se orienta cu 
ajutorul busolei. Coloana următoare nu 
mai avea nevoie de busolă — ea urma 
drumul bătătorit de șenilele primei co
loane.

28 aprilie... Aceasta este o dată istorică 
pentru noul sovhoz.' în această zi Ghenna
di Sokolovski, Daria Kunț și Marla Bur
daș au tăiat primele brazde.

Astfel a început viața pe țelină. Pri
mele hectare, primele greutăți au intrat 
deja în istorie. Primăvara era rece, țellna 
— neînduplecata. Experiența lipsea de ase
menea. Sokolovski mînuia manetele trac
torului ,,S.80“, iar Lena devenise ajutor de 
tractorist. Primele zile tractorul nu trăgea, 
plugul sărea afară din brazdă. Treaba nu 
mergea. Iar noaptea vreo cincizeci de oa
meni se înghesuiau în vagon — enau ne- 
voiți să se odihnească îngrămădiți. Dar 
în vagon era totuși mai bine decît în cor
tul rece.

Nu, țellna nu voia să se supună fără 
luptă..

Apoi treaba a început să meargă cu 
fiecare zi tot mai bine. Discuțiile cu pri
vire la greutăți deveneau tot mai rare. 
Altele erau acum temele discuțiilor lor... 
Firava Daria Kunț, care părea că nu va 
putea urni maneta tractorului, a început 
să depășească normele. Iar calitatea ară
turii ei putea fi invidiată. Maria Burdaș 
a hotărît să nu rămînă în urma prietenei.

Colectivul noului sovhoz avea de valori
ficat 13.000 hectare de pămînt înțedenit.

— Vom realiza mai mult, — au declarat 
tinerii muncitori ai acestui sovhoz. Și ei 
și-au respectat cuvîntul. Invingînd greu

Corespondent 
H. M. MAHU

Copil ar ie 
plina de bucurii
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La sfîrșitul lui ianuarie, în centrul Clu
jului, peste drum de catedrala impună
toare, s-au vîndut ghiocei. In fiecare după 
amiază, în jurul catedralei cu turle precis 
profilate pe cerul albastru, cu ceas care 
arată întotdeauna exact orele, se adună 
fete și băieți coborîți în oraș din satele 
de pe dealurile înconjurătoare. Elemen
te dominante: pălăriile negre, preten
țioase, ale băieților, fundele albe și roșii 
din părul fetelor împletit într-o coadă, 
cizmele cu scîrț, lustruite. Băieții cuprind 
fetele de mijloc, le string sănătos, fetele 
chiuie vesele, se desprind și fug ; se opresc 
în fața vitrinelor și încep să schimbe pă
reri — ciocnind mîndru și ritmic călcîiele 
cizmelor — despre pantofii moderni 1 Du
minică dimineață, pe patinoarul din parc, 
bătut de soare, ghiața căpătînd reflexe 
de diamant, Clujul, cu copiii săi prinși de 
mama și tata, cu tinerii și tinerele sale, 
cu oamenii săi cărunți și rași atent, proas
păt, toți, toți patinînd — părea cuprins 
de o frenezie necunoscută bucureștenilor. 
Patinajul — se patinează bine la Cluj, ele
gant, cu pasiune — părea suprema expre
sie a dragostei de viață, de soare, a do
rinței de a trăi liniștit, primăvăratec, 
după pofta inimii, sub cer veșnic albas
tru. La aceeași oră, puțin după prînz, în 
vitrinele cofetăriilor se puneau noi pla
touri cu savarine — producția de bază 
pare-se pe aici, în arta prăjiturilor — 
iar la casele cinematografelor se înche
gau cozi. I-am reîntîlnit în acest peisaj 
duminical pe soții Kerekeș, îndreptîndu-se 
spre cinema „23 August” — el. Vorbăreț, 
zîmbitor. om trecut prin lume, ea straniu 
de tăcută, moale, puțin naivă, cu basmaua 
înodată cuminte sub bărbie. Cu cîteva zile 
în urmă îl cunoscusem la G.A.S.-Cluj pe 
el, pe Simion, secretar de U.T.M., bun, 
autoritar, recomandat călduros de tovară
șul Pop de la raion. Nu aveam despre el 
o imagine definitivă. Poate Clujul cu im
presiile date, poate întîlnirea scurtă și 
neașteptată, ca o tresărire, nu știu exact 
ce, — cert este că încet, încet, intrând în 
mulțimea de pe Corso, simțind întreaga 
vibrație a orașului, amestecul său de gin
gășie. naivitate și entuziasm dar mai ales 
pasiunea — nu zgomotoasă, dar profundă 
— cu care se dăruie vieții și bucuriilor ei 
simple, am alăturat toate acestea de 
chipul și firea lui Kerekeș încet. încet, 
Kerekeș mi se contopea în minte cu ima
ginea Clujului de azi. Părerile disparate

SIMION KEREKE Ș...
despre omul acesta, faptele istorisite, înși
rate alandala în bloc-notes, se organizau 
surprinzător, se alăturau, se centrau, ca 
firișoarele de pilitură de fier intrate deo
dată în raza unui cîmp magnetic.

Kerekeș mi-a plăcut de la bun început. 
Tot ce e în jur — și mai ales viața ute- 
miștilor săi — îl cheamă, îl frige, îl con
sumă. Mi-a povestit de pildă, întîmplător, 
despre pantalonii și bocancii lui Iosif 
Bonda. Băiatul își cumpărase bocanci 
și o pereche de pantaloni. Pe pantaloni a , 
dat 86 de lei... Unul, Gheorghe Țiplea, i-a 
furat pantalonii de 86 de lei și bocancii. 
Țiplea te făcea să rîzi, era ager, dar a 
fost dat afară ca hoț. Recunosc, cazul nu 
mi s-a părut teribil, dar precizia obser
vațiilor luj Kerekeș despre pantaloni și 
Țiplea m-a uimit. Pe Simion Kerekeș îl 
dureau cei 86 de lei și rîsul unui om hoț 
Mi-a arătat niște formulare-tip. care în
cepeau așa : „vă facem cunoscut că fiul 
(fiica) d-voastră”... și se încheiau cu : „a- 
trageți-i atenția să răspundă la sarcinile 
organizației noastre și ale gospodăriei, 
care au de scop să-i creeze condiții mai 
fericite de viață"... Se trimit părinților 
acelor utemiști din gospodărie care au 
abateri — m-a lămurit liniștit Kerekeș. 
Părinților Anei Pleș, crescătoare de păsări, 
li s-a trimis o asemenea scrisoare, fata 
nu a știut, a venit odată acasă, nu pot să 
știu ce i-au spus părinții aflînd că „a 
avut abateri”, probabil că i-au atras a- 
tenția” cumva „să răspundă la sarcinile 
organizației și ale gospodăriei” — sigur e 
că Ana a venit altfel de acasă. E o me
todă bună — mă asigură secretarul (el 
vrea să transforme dezvăluirea lui sufle? 
tească într-im schimb de experiență) dar 
eu mă gîndesc cîtă curățenie și bunătate 
întîlnești aici...

îl roagă Cornel Pandrea de la mecanică 
să fie naș la nunta lui cu Reveica.. îl 
roagă, și-1 roagă. Kerekeș nu și nu.. Re
veica asta, Jurja, a fost exclusă din orga
nizație — pentru unele abateri, după cum 

știe el ca membru în comitetul raional 
U.T.M. — și, ori cît de drag îi e Pandrea, 
naș la o exclusă nu poate fi... Sigur — 
s-o ia omul dacă o iubește, dușmancă nu 
ne e, s-o educe, s-o transforme, dar naș... 
Poate o fi strimt la minte ? Poa- 
te-i prea aspru cu Pandrea ? încurcată-i 
viața ! Simion vine lîngă tractorul pe 
care-l repară Pandrea; Cornel are de 
acum și verighetă în deget... se apleacă 
amîndoj peste motorul care duduie... ceva 
nu e în ordine — dar naș la nunta lui 
Cornel, el, Kerekeș, nu poate fi... Să ve
dem ce are motorul...

E în băiatul ăsta de 26 de ani. cu ar
mata făcută, distins în 1949 cu Medalia 
Muncii, o sensibilitate față de tot 
ce-i frumos și simplu în viața noastră, 
comparabilă cu ghioceii prematuri ai 
Clujului, cu patinoarul său diaman
tin, cu fetele chiuind în centru... 
Lui Simion îi place să trăiască din 
plin, să se bucure de tot ce a dat bun, 
trainic și nemaivăzut în viața oamenilor 
simpli, scumpa noastră putere populară. 
Nu aș stărui atît și aș trece ușor mai de
parte dacă nu mi-aș aduce aminte că la 
cîțiva kilometri de G.A.S.-ul Iui Kerekeș, 
un poet înzestrat, nu prea bătrîn, s-a în
chipuit totuși... lună, ca imagine a tot 
cuprinzătoare a idealurilor sale umani
tare. Doamne, să fi căzut poezia la ju
decata lui Kerekeș! Pentru el luna nu 
există decît ca astru care ne ridică nouă, 
celor de pe pămînt, nenumărate probleme 
și pe care trebuie să le dezlegăm. Kere
keș a urmărit pasionat reproducerile în 
ziarul nostru, după „Znanie sila”, despre 
zborul în lună; a strîns număr cu număr. 
M-a întrebat amănunțit ce se întîmplă 
cu greutatea corpurilor celor din rachetă, 
de ce trebuie să stea legați : se sfătuiește 
asupra acestor probleme cu Foldvary. a- 
gronomul de bază al G AS.-ului, ajutorul 
lui principal în munca biroului U.T.M., îl 

la din scurt asupra aceleiași probleme pe 
Liviu Rusu, responsabilul postului ute- 
mist de control, cel ce trebuie să citească 
băieților presa în fiecare dimineață... Li
viu Rusu e la curent cu problema...

In ’49 cînd ca tractorist fruntaș în cam
pania de primăvară a fost chemat la Bucu
rești — era prin august și repeta la el, în 
Miheșul Ludușului, un rol într-o piesă 
festivă și schematică — Kerekeș s-a întors 
între altele și cu o pereche de oche
lari de soare. El itfcea tuturor că-i tre
buie ochelari în munca pe tractor, dar 
cine nu-nțelegea că Simion vrea să fie 
dat dracului ? îi plac lucrurile mici care 
fac viața frumoasă. I-a trimis de curînd 
un ceas lui taică-său — la Miheș, și în
treabă în dreapta și în stînga dacă-i bună 
marca !

După ce s-a căsătorit cu fata asta Ana, 
moale, tăcută, crescătoare de păsări aici 
la G.A.S., — sînt de acum 2 ani — primele 
cumpărături din banii „de cinste”, vreo 
3000 lei, au fost mobila și bicicletă pen
tru dumnealui. Desigur, avea nevoie de 
bicicletă - era instructor raional și nu
mai Ana știe ce mult și îndelung batea 
drumurile omul ej drag... Dar nu era nu
mai asta. Vezi mai sus povestea ochelari
lor. La urma urmei, de ce să nu se bucure, 
chiar copilărește, cum vreți, de frumu
sețea de a avea o bicicletă cu care să se 
plimbe mîndru prin centru ca atîția alții ? 
Nenorocirea, ca să «punem așa, e că acum 
Kerekeș nu se mai gândește decît la cum
părarea unei motociclete ! Vechiul tracto
rist e încă „bolund” după mecanică și în 
Cluj au apărut motociclete noi... în ar
mată Kerekeș a învățat să tragă cu tunul 
și să conducă motocicleta. într-o toamnă, 
pe una din șoselele din împrejurimi, era să 
se răstoarne; avea la bord un ofițer supe
rior, au scăpat ca prin urechile acului, dar 
de atunci, ofițerul nu se mai urca în ataș 
decît atrăgîndu-t atenția : „Kerekeș, dacă 
mergi cu peste 60 te trimit înapoi ia uni
tate 1” („Să aibă atîția ani sănătoși tova
rășul maior de câte ori am mai gonit sin

gur cu peste 80"). Acum, civil, Kerekeș, se
cretarul de U.T.M. de la G.A.S. Cluj s-a 
calificat șofer la cursurile serale — mi-a 
arătat îneîntat permisul eliberat proaspăt, 
— joacă la pronosport, la obligații C.E.C. 
cu cîștig 4 la sută, joacă; joacă îndărătnic, 
ardelenește, doar, doar o pune mina pe no
rocul ăl mare — musai să-și cumpere mo
tocicletă...

Sare și peste cal amicul nostru, cum sa 
întîmplă de atîtea ori la vîrsta aceasta,; 
Simion Kerekeș și-a făcut următoarea 
socoteală: cumpăr 2 purcei. îi duc acasă, 
o scot pe Ana de la gospodărie și-o pun' 
să-i crească ; la anul îi vînd și cu banii 
aceia plus încă ceva pe deasupra, cumpăr 
visul. Ana nu vrea însă „nici în Cristos"- 
o fi ea mărunțică, slăbuță, n-o avea mur 
că pe măsura lui, stă ea ca pierdută 
fața lui cînd el, Simion Kerekeș. cond’z 
ședința — dar acasă, fără el și depart? „e 
muncă nu vrea, nu vrea, nu vrea, ori 
ce-ar fi 1 Să-și aducă aminte cum a cău? 
tat-o ca un ieșit din minți odată, cînd 
s-a întors acasă de pe teren și n-a găsite 
nici la vecini, nici la părinții ei, în Fî- 
nații Clujului, ci tocmai la o soră. Aș< 
e ea : trebuie să stea mereu între oameni 
între tovarăși. Sau luat din dragoste 
drept e că înainte de Întîlnirea părinților 
un cumnat al ei a plecat la Miheș ca sl 
vadă dacă e adevărat — a mai fost Simioi 
căsătorit sau nu, că vorbe pe seama draf 
cului ăsta, erau... Cumnatul s-a dus și s- . 
întors : păcătoasă-i gura lumii - băiatu- 
bun, ia-1! „Parcă nu ne am fi luat nd 
oricum... rîde superior Simion. Da știi cup 
îi cu fetele pe la noi...” Știu, știu, numai 
cum rămâne cu motocicleta ’ Că ea ling 
purceii din ogradă nu stă . Ea are munci 
ei și pace... Au prins a se încăpățlna feteil 
noastre de pe Someș! Da nici el n-o s| 
se lase mai prejos — asta i una O să-v 
cumpere motocicletă, o să alerge oe șei 
sele cu peste 60 pe oră. ° să se .bucure ci 
tot ce-i frumos pe lumea asta a noastră 
n-o să înceteze să se dăruie, să ardă F 
aici, prin părțile Clujului s-a născut nos 
tu] care scria :

Vreau să fiu șî am să fiu
Am să fiu ce vreau să fiu I 

Și a luat și Kerekeș o bucățică din ere 
menea asta.

RADU COSAȘU



Munca politică în sprijinul producției
Tot mai multe sînt în ultima vreme scrisorile primite de la secretarii comi

tetelor organizațiilor de bază U.T.M. El ne vorbesc despre metodele lor de muncă, 
despre rezultatele obținute în producție, în activitatea culturală, sportivă etc. de 
către utemiști și tineri.

Pentru a veni în ajutorul secretarilor organizațiilor de bază U.T.M. redacția 
ziarului nostru a hotărît ca, începînd cu articolul de față să deschidă în paginile 
ziarului ,,Tribuna secretarului organizației de bază U.T.M.“.

Așteptăm ca secretarii organizațiilor de bază U.T.M. să folosească această 
tribună pentru a contribui cu experiența lor la îmbunătățirea activității organi
zațiilor de bază U.T.M.

Cînd intri în club, te întîmpină în mod 
plăcut mai multe steaguri decernate sta
țiunii noastre de sfatul popular regional 
și raional, de sindicatul agricol regional, 
pentru realizările obținute de colectivul 
nostru în campaniile agricole din ultimii 
ani. Intr-adevăr, în ultimii ani S.M.T.- 
Roman a fost în permanență printre sta
țiunile fruntașe din regiune în îndeplini
rea la timp și în condiții optime a pla
nului de lucrări. Cei care au adus aceste 
realizări sînt în primul rînd mecanizatorii 
din stațiune, în marea lor majoritate ti
neri, care în campaniile agricole au mun
cit cu toate forțele lor tinerești pentru 
realizarea sarcinilor ce le-au stat în față. 
Noi am căutat întotdeauna să creștem la 
tineri acest entuziasm, să le dăm aripi, 
pentru a obține realizări și mai frumoase.

Munca politică pe care a desfășurat-o 
organizația noastră de bază U.T.M. în 
rîndul mecanizatorilor a urmărit tocmai 
întărirea muncii lor profesionale, ridicarea 
necontenită a calificării profesionale a 
tractoriștilor, îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție.

Nouă ne-a fost limpede că aplicarea me- . 
todei Bugacev întărește răspunderea per
sonală a fiecărui mecanizator în parte, 
duce la realizarea de reparații de bună 
calitate într-un timp .mai scurt.

Tocmai aceste lucruri am urmărit noi 
Să le realizeze fiecare mecanizator.

în acest sens, în ultimele zile ale lunii 
Ianuarie noi am organizat un schimb de 
experiență pentru mecanizatorii stațiunii 
noastre, unde au fost prezentate două re
ferate, ținute de doi utemiști fruntași în 
muncă: Bugan Clement — ansamblul
montaj și demontai și. Dascălu Dumitru 
— ansamblul punți tractoare K.D. în 
această consfătuire ei au împărtășit și 
celorlați mecanizatori metodele pe care 
le-au folosit în muncă.

Problema terminării cît mai urgente a 
reparațiilor la tractoarele și mașinile 
agricole necesare pentru campania de 
primăvară a fost de altfel și subiectul de 
discuție într-o adunare generală a orga
nizației de bază U.T.M.

N-au lipsit nici conferințele care au 
mare rol educativ asupra masei de tine
ret. Astfel, s-a vorbit într-o conferință 
despre „Pregătirea parcului de mașini și 
tractoare pentru campania de primăvară'1 
iar în alta despre „Legătura dintre bri
gada de cîmp a gospodăriei colective și 
brigada utemistă de tractoare”.

Mijloacele de agitație care ne-au stat 
la dispoziție noi le-am folosit pentru în
tărirea muncii în producție. De exemplu, 
la gazeta de perete apar cu regularitate 
articole care, vorbeșc de rezultatele. fru
moase dobîndite de către utemiști.

Noi ne-am preocupat ca utemiștii să 
fie întotdeauna fruntași în muncă și ne 
putem astăzi mîndri cu rezultatele unor 
utemiști ca Butnaru Gh., Bugan Clement, 
Hîrjeu Vasile, Dascălu Dumitru și mulți 
alții care se mențin totdeauna în fruntea 
întrecerii socialiste.

N-am neglijat însă faptul că mai avem 
și utemiști care chiulesc, care muncesc 
superficial. Din fericire în stațiunea noas
tră asemenea exemple sînt puține. Noi 
totuși am căutat să muncim cu acești 
tineri pentru înlăturarea lipsurilor lor. 
Pentru îndreptarea acestor mecanizatori 
am folosit ca metodă de bază munca de 
lămurire de la om la om. Discuțiile to
vărășești purtate de tovarășii Bugan Cle
ment și Cotosa Dumitru, cu tractoristul 
utemist Radulescu Nicole, au făcut ca el 
să nu mai lipsească nemotivat de la lu
cru și să muncească cu tragere de inimă.

Pentru înlăturarea neajunsurilor în 
muncă este folosită cu succes arma sa
tirei : gazeta satirică , Ghimpele” și bri
gada artistică de agitație.

Rezultatele pe care le-am obținut în 
munca de educare a tinerilor mecaniza
tori în spiritul muncii constructive nu 
erau posibile dacă în stațiunea noastră nu 
exista o preocupare permanentă și de 
frunte pentru satisfacerea crescîndă a ne
voilor materiale și culturale ale mecani
zatorilor. Masa la cantină este consisten
tă, gătită în condiții igienice, dormitoarele 
sînt curate, încălzite cu calorifer, dotate 
cu baie etc.

Organizația de bază U.T.M. din stațiune

Sînt cazuri (nu multe într-adevăr) cînd 
unii oameni cu apucături vechi și îna
poiate, nu văd în corespondenții voluntari, 
tovarăși care să-i ajute. Din frica de a 
nu fi ajunși de critica acestora, ei se 
dedau la fel de fei de acțiuni menite să 
înăbușe spiritul critic, combativ, al cores
pondenților.

Datorită unor asemenea oameni, un co
respondent voluntar, pentru faptul că a 
criticat, că a dezvăluit o lipsă, a primit 
o sancțiune din partea organizației^ U.T.M. 
de clasă. Cum de s-a ajuns pînă aici ? 
Să cercetăm faptele pe rînd.

Teleche Nicolae este elev la școala me
talurgică nr. 12 din orașul Rîmnicu-Vîl- 
cea. Face parte dintre elevii externi. Nu 
scrisese la ziar niciodată. A considerat el 
că „nu s-au întîmplat lucruri prea deo
sebite care să merite să fie publicate în 
ziar", cu toate că unele lucruri fru
moase au existat, și nu puține în școala 
sa. Dar iată că s-a întîmplat un fapt în 
fața căruia nu a mai putut să tacă.

...Un maistru, într-o zi a bătut un elev- 
„O fi fost omul nervos” După cîtva timp 
altor elevi le-a venit rîndul să cunoască 
asprimea palmelor maistrului. ..Nu mai 
este întîmplător. Această apucătura, ține 
de o societate pe care noi o măcinăm zi 
de zi în rîșnița vremii ” Și spre redacție 
a pornit o scrisoare prin care faptul era 
sezisat. Lucrurile s-au cercetat. Faptele 
s-au dovedit a fi exacte Maistrul și-a re
cunoscut atitudinea nejustă promițînd să 
se îndrepte Pînă aci nimic deosebit. Un 
om criticat care și-a recunoscut greșala 
și luptă sS se îndrepte. Dar. . Există un 
astfel de . ..dar” pe care și 1-au pus unii 
tovarăși, speriați probabil de spiritul cri
tic al corespondentului. Și astfel, lucrurile 
au mers mai departe nu în privința celui 
care a greșit, ci a celui care a sezisat gre- 
fala.

s-a preocupat și de folosirea cît mai justă 
a posibilităților pentru o activitate cul
turală bogată cu tinerii mecanizatori. 
Clubul stațiunii a fost curățat, pavoazat, 
dotat cu mai multe jocuri de șah, tracto
riștii pot juca aici tenis de masă etc. Jocul 
de șah este foarte mult prețuit de tracto
riștii noștri. Drept dovadă este participa
rea celor pește 30 de tineri în campiona
tul pentru titlul de cel mai bun șahist din 
stațiune, cît și participarea unui mare 
număr de tractoriști la „Spartachiada de 
iarnă a satelor”.

Tractoriștii noștri au prins dragoste pen
tru filme. Seara, după orele de producție, 
în cinematografele din Roman ai să întâl
nești mulți tractoriști care urmăresc cu 
interes desfășurarea filmului pe ecran. 
Pe alții ai să-i întîlnești în dormitor, ju- 
cînd o partidă de șah sau citind o carte

Noi n-am neglijat să ne preocupăm și 
de problemele personale ale tinerilor me
canizatori. Avem tractoriști care în urma 
muncii rodnice desfășurată în producție, 
primesc salarii mari. Unii din ei, tineri 
fără experiența vieții, risipesc acești bani 
pe tot soiul de lucruri mărunte. Acest lu
cru nu ne-a fost indiferent și am discutat 
prietenește cu ei în mai. multe rînduri. în 
urma sfaturilor primite din partea tov. 
Butnaru Gh., tractoristul Mancaș Nico
lae și-a cumpărat bocanci, palton nou și 
altele. Un alt exemplu este utemistul 
Dicu Eugen care a devenit un om chib
zuit ; și-a cumpărat palton pentru el și 
soție, aparat de radio și alte lucruri ne
cesare căminului său întemeiat de cu- 
rînd.

De asemenea, mal mult de jumătate din 
tractoriștii stațiunii noastre și-au cumpă
rat biciclete noi.

Este cît se poate de plăcut să vii în 
Roman într-o după amiază de duminică 
și să privești tractoriștii noștri plimbîn- 
du-se în grupuri sau cu prietenele lor. 
Ai să-i vezi cu costume curate, cu dunga 
la pantaloni călcată, cu pantofii sau bo
cancii lustruiți. E și acesta un semn că 
munca de educație în producție a influen
țat și purtarea lor în afara stațiunii. Nici
odată n-ai să întîlnești pe străzile Roma
nului tractoriști din S.M.T.-ul nostru îm- 
brăcați dezordonat, înjurîndu-se sau bătîn- 
du-se. Asemenea manifestări la noi țin de 
domeniul trecutului. Mecanizatorii din 
stațiunea noastră au acum năzuințe 
înalte. Tot mai mulți sînt utemiștii care 
cer sg fie primiți în rîndul candidaților 
de partid ca de exemplu Hîrjeu Vasile, 
Butnaru Gh., Vămanu Catinca, D.icu Te
reza etc.

Alți tractoriști ca Oprea Gheorghe, 
. Ma.ncaș Ion.. Haiteș Constantin, au. cerut 

să fie primiți în rîndul organizației U-T.M
Dacă în stațiunea noastră pînă la data 

de 19 februarie reparațiile pentru campa
nia de primăvară au fost efectuate în pro
cent de 100 la sută, (adică cu 9 zile mai 
devreme), acest lucru se datorește și mun
cii politice pe care organizația de bază 
U.T.M. din S.M.T.-Roman a desfășurat-o 
în rîndul tractoriștilor. Totuși nu ne putem 
declara mulțumiți cu acestea. Mai sînt po
sibilități pe care noi nu le-am folosit în
deajuns. De pildă, la noi a fost slab dusă 
munca d8 popularizare a cărții; nu s-au 
ținut recenzii și n-am popularizat cele mai 
bune cărți prin stația de radio amplifi
care. Dacă exista mai multă preocupare 
din partea comitetului U.T.M. puteam or
ganiza adunări generale cu teme cît mai 
variate, puteam folosi pe scară mai largă 
posibilitățile de distracție existente. Cu si
guranță că toate acestea ar fi dus la spo
rirea eforturilor în producție ale tracto
riștilor.

Toate succesele noi le-am obținut dato
rită în primul rînd îndrumărilor și aju
torului primit din partea organizației de 
parrid.

Urmînd și mai departe sfaturile orga
nizației de partid și sub conducerea aces
teia, noi sîntem convinși că vom obține în 
munca de educare comunistă a tractoriș
tilor rezultate și mai frumoase, rezultate 
care vor duce nemijlocit la întărirea ro
lului stațiunii noastre în mărirea produc
ției agricole la hectar și la scăderea ne
contenită a prețului de cost la lucrările 
efectuate cu mașinile stațiunii.

NICOLAE CAZANGIU 
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M., din S.M.T.-Roman

MOTIV Șl CAUZA
în fața biroului comitetului raional 

U.T.M. au fost chemați tovarășii din bi
roul U.T.M. al anului III A. „Cine-i 
Teleche, ce-i cu el, ce fel de element 
este ?”. Și astfel s-a aflat că Teleche, 
corespondentul voluntar, are obiceiul să 
critice cam des și că asta nu ar fi cine 
știe ce. „dar” a întîrziat odată sau de două 
ori de la careul de dimineață (și asta în 
decursul celor 3 ani de școală) și cul
mea, se pare că a fost văzut de cineva 
(!?) la o oră tîrzie (în orișice caz nu neste 
orele 21) mergînd pe stradă.

Avîndu-se în vedere aceste ,abateri 
grave", de la comitetul raional U.T.M. 
mai precis de la tovarășul Lazăr, secre
tar II, a pornit propunerea ca Teleche să 
fie discutat într-o adunare generală U.T M. 
a clasei.

_Motiv și cauză: sînt noțiuni într-ade
văr deosebite. De altfel și practica tov, La
zăr și a biroului organizației U.T.M. din 
clasă, a dovedit lucrul acesta.

Prin motiv, ei au înțeles acele fapte, să 
le numim de suprafață, (întîrzierea de la 
careu, seara pe stradă) care să poată mo
tiva punerea în discuția adunării gene
rale și sancționarea

Cauza : mult mai adîncă. Ea constituia, 
să spunem așa. esența fenomenului, iar în 
cazul nostru, tendința corespondentului, de 
a critica. „Și împotriva criticii noi nu 
ne ridicăm... dar...”.

Și astfel s-a cristalizat „ingenioasa teo
rie” a unor tovarăși de la comitetul raio
nal U.T.M. astfel s-a ..formulat” continu
area acestui „dar" născut din greșita în
țelegere a rolului criticii de către unii to
varăși.

Curios este faptul că au fost oameni 
care au sezisat nejustețea acestor lucruri, 
dar s-au mulțumit, așa cum a făcut tova

La secția sculărle a fabricii „înfrăți
rea" din Oradea lucrează și utemistul 
Tiberiu Karlovskl, un strungar fruntaș, 
bine cunoscut in rîndul ținerilor. De 
curind, primind în exploatare un nou 
strung, el a început să realizeze zilnic 
două norme.

Conștient de rolul dezvoltării indus
triei grele pentru dotarea agriculturii 
cu mașini, tov. Karlovskl caută să dea 
piese de calitate superioară pentru co
sitoarele cu tracțiune animală. în aju
tor îi vin și metodele sovietice Bîkov 
și Bortkevicl, pe care le aplică cu 
succes

Foto: RADU COSTIN

Un nou magazin 
de produse alimentare
BACĂU (de la corespondentul nostru).
în ziua de 12 martie a.c. în orașul Ba

cău s-a deschis un nou magazin de pro
duse alimentare.

Pentru amenajarea acestui local s-au 
investit peste 220.000 lei. Magazinul e do
tat, pe lîngă% altele, și cu două case de 
marcat, electric care vor înlesni deservi
rea rapidă a consumatorilor și calcularea 
precisă a prețurilor mărfurilor vîndute.

Aci populația muncitoare va găsi un 
bogat sortiment de produse alimentare 
fiind servită de către cei mai buni vîn- 
zători din oraș care în majoritatea lor 
sînt tineri. Magazinul a fost aprovizionat 
cu circa 5.000 kg. produse zaharoase, 
10.000 conserve de legume de tot felul, cir
ca 10.000 kg. paste făinoase în 12 sorti
mente, 4.000 kg. preparate de carne în 30 
de sortimente, 2.000 kg. pește și produse 
de pește, precum și alte produse alimen
tare necesare oamenilor muneîi. în ansam
blu, în magazin au fost puse la dispoziția 
publicului consumator mărfuri în valoare 
de peste 1.000.000 lei.

Pentru a evita aglomerările, la 2 ra
ioane din cele 5 se vor face vînzări cu 
bucata. Un asemenea raion a fost încre
dințat utemistej Ortansa Ciuchi.

Informații
Printr-un Decret emis recent de Prezi

diul Marii Adunări Naționale, în Codul 
Penal al R.P.R. a fost introdus un nou 
titlu avînd denumirea „Infracțiuni contra 
ordinei obștești”. în acest titlu se prevăd 
sancțiuni pentru cei care săvîrșesc acte 
sau gesturi, ori proferă expresii lipsite de 
cuviință, pri» care se încalcă regulile de 
conviețuire socialistă. Asemenea fapte con
stituie infracțiunea de huliganism, care se 
pedepsește cu închisoare corecțională.

De asemenea se stabilește răspunderea 
părinților sau oricărei persoane căreia i 
s-a încredințat spre creștere și educare 
un minor, în cazul săvîrșirii repetate de 
către acesta a actelor de huliganism.

★
în aula Bibliotecii Centrale Universitare 

din Capitală a avut loc duminică dimi
neață o întîlnire între colectivul redacțio
nal al „Gazetei literare", organ săptămî- 
nal al Uniunii Scriitorilor din R.P.R. și 
cititorii ei din rîndul studenților.

Scriitorul Zaharia Stancu, redactor șef 
al gazetei, a arătat scopul întîlnirii.

După ce scriitorii Marcel Breslașu, Ve
ronica Porumbacu și criticul George Ma- 
covescu au răspuns întrebărilor puse din 
sală, participanții au luat în discuție 
creațiile unor scriitori publicate în gazetă, 
ca și probleme legate de domeniul criticii 
și teoriei literare.

(Agerpres)

rășul Andruță Efrim. secretarul cdmifetu- 
.1 U.T.M. pe școală, să ridice din umeri 

și... „Daca așa s-a hotărît sus, ce pot să 
fac eu .

Și astfel Teleche Nicolae, corespondent 
voluntar a primit o admonestare scrisă, 
pentru faptul că în mod sincer, cinstit și-a 
spus cuvîntul.

Este clar că o asemenea purtare față 
de corespondenții voluntari este complet 

sP'5itulul organizației noastre 
U.T.M. Ea face să slăbească curajul atît 
de necesar corespondenților voluntari, de 
a ridica în fața opiniei publice din natria 
noastră, cele mai variate și dificile pro
bleme din munca organizațiilor U.T.M.. 
din viața noastră de fiecare zi. Ea nu face 
altceva decît să tocească spiritul critic al 
corespondenților, al tineretului nostru în 
ultimă instanță, îndemnînd la o atitudi
ne pasivă (a cărei gravitate nu mai tre
buie explicată) față de lipsurile care încă 
se mai manifestă în activitatea noastră 
de fiecare zi.

Partidul și guvernul au dat dreptul tu
turor oamenilor muncii de a ridica în 
fața organelor de presă orice problemă îi 
frămîntă. Și acest drept nu poate fi anu
lat de nimeni.

Datoria organizațiilor U T.M. este aceea 
de a crea corespondenților voluntari toate 
condițifle pentru o activitate cît mai rod
nică, de a se ocupa îndeaproape, zi de zi 
de educarea lor, de a-i ajuta în perma
nență să aleagă din noianul de probleme 
pe cele mai principale, esențiale caracte
ristice locului de muncă respectiv, să le 
ridice cu combativitate și spirit critic.

PETRE ISPAS

In ajutorul celor care fac informări politice în organizațiile de bază U.T.M,

Săptămîna Mondială a Tineretului
21 martie marchează începutul unui nou 

anotimp, anotimpul tinereții — primă
vara. An de an, timp de 7 zile, tinerii cin
stiți de pretutindeni sărbătoresc între 21 
și 28 martie, Săptămîna Mondială a Tine
retului. Anul acesta, tînăra generație săr
bătorește pentru a 13-a oară această săp
tămână a prieteniei și unității tineretului 
care năzuiește spre un viitor fericit și lu
minos.

în 1942, Consiliul Mondial al Tineretu
lui, for reprezentativ al tineretului demo
crat de pretutindeni, întrunit la Londra, 
a propus tinerei generații să sărbătoreas
că în fiecare an — între 21 și 28 martie — 
Săptămîna Mondială a Tineretului. Pen
tru prima dată, Săptămîna Mondială a 
Tineretului a fost sărbătorită în anul 1943. 
în acel an, ea s-a desfășurat sub semnul 
luptei tineretului progresist din toate ță
rile lumii împotriva forțelor negre ale 
fascismului.

După victoria asupra hoardelor fasciste, 
Săptămîna Mondială a Tineretului a de
venit, din inițiativa F.M.T.D., o sărbă
toare a unități; tuturor tinerilor care luptă 
pentru pace și un viitor mai bun.

Două linii în politica 
internațională

Condițiile internaționale în care se des
fășoară în acest an Săptămîna Mondială 
a Tineretului sînt deosebite. Mai clar ca 
oricînd se conturează în politica interna
țională cele două linii — pe de o parte 
linia politicii agresive a imperialiștilor a- 
mericani și a sateliților lor care urmăresc 
să arunce omenirea într-un război pustii
tor și pe de altă parte linia politicii clare, 
consecvente, de pace a Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări din lagărul democrat.

Anul care a trecut a fost un an în care 
forțele păcii au obținut succese însemnate. 
La Geneva s-a ajuns la un acord privind 
încetarea focului în Indochina. în parla
mentul francez, faimoasa „comunitate de
fensivă europeană” a fost respinsă. La 
O.N.U. au început discuții în problemele 
dezarmării. Pașii făcuți pe calea destin
derii au stîrnit derută printre miliardarii 
din Wall-Street și City care urzesc planuri 
sinistre de distrugere a omenirii.

Politicii Uniunii Sovietice — politică de 
pace, de colaborare, de rezolvare a pro
blemelor internaționale litigioase pe calea 
tratativelor; — statele occidentale îi 
opun politica lor „de pe poziții de forță” 
— politică al cărei scop este organizarea 
agresiunii, provocarea războiului.

Astfel, cercurile agresive din occident 
care duc în Europa și în alte părți ale lu
mii o politică de. creare de blocuri mili
tare îndreptate împotriva statelor iubi
toare de pace, se fac luntre și punte pen
tru a pune pe picioare Uniunea agresivă 
a Europei occidentale a cărei forță de 
șoc trebuie să fie militarismul vest- 
german renăscut. în acest sens, di
plomația americană activează cu febrili
tate pentru a determina parlamentele ță
rilor participante la coaliția agresivă oc
cidentală să ratifice acordurile de la Pa
ris. Nesocotind voința popoarelor, Adu
narea Națională franceză, Bundestagul de 
la Bonn și Senatul italian au ratificat 
aceste acorduri nefaste. Popoarele nu ur
măresc pasive evoluția evenimentelor. O 
dovadă o constituie conferința de la Mos
cova a statelor iubitoare de pace în frun
te cu U.R.S.S., la care s-au adoptat hotă- 
rîri corespunzătoare pentru întărirea con
tinua a securității lor și pentru asigurarea 
păcii în Europa.

în Extremul Orient, forțele agresive își 
intensifică de asemenea provocările. Din 
lanțul uneltirilor războinice ale cercurilor 
imperialiste americane în această parte a 
lumii trebuie amintită intervenția brutală 
a Statelor Unite în afacerile interne ale 
Chinei.

Politica americană „de pe poziții de 
forță” este strîns legată de șantajul ato
mic. Cercurile cele mai agresive din S.U.A. 
Anglia și alte țări din occident amenință 
popoarele ou bomba atomică.

Atacul fascist asupra legației R.P.R. din 
Berna, atac săvîrșit de o bandă de legio
nari aflați în solda spionajului american 
se situiază de asemenea pe linia provo
cărilor nerușinate la care se dedau impe
rialiștii americani.

Popoarele lumii nu se intimidează însă 
de amenințările ațîțătorilor la război. Sute 
de mii de semnături se aștern zilnic sub 
textul Apelului de la Viena împotriva pri
mejdiei războiului atomic. Forța crescîndă 
a lagărului păcii, democrației și socialis
mului. în frunte cu Uniunea Sovietică, în
suflețește popoarele din țările lumii 
la luptă activă pentru apărarea vieții, a 
viitorului lor pașnic. Se știe că Uniunea 
Sovietică posedă atît arma atomică cît și 
cea cu hidrogen. Și adepții politicii „de 
pe poziții de forță" n-ar trebui să uite 
că — așa cum a subliniat V. M. Molotov 
la recenta sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. — „Nu „civilizația” mondială 
va pieri, oricît ar suferi ea de pe urma 
unei agresiuni, ci va pieri acel sistem so
cial deja putred, cu baza sa imperialistă 
îmbibată de sînge, acel sistem al cărui 
sfîrșit se apropie și care este condam
nat datorită caracterului său agresiv și 
este repudiat pentru că exploatează oa
menii 1 muncii și asuprește popoarele”.

Două moduri de viață
După cum e și firesc, situația interna

țională se răsfrînge în mod direct asupra 
vieții tinerei generații. Cursa înarmărilor 
din țările capitaliste adîncește mizeria1 și 
suferințele tuturor categoriilor de tineri 
din aceste țări. în Statele Unite, unde 
cheltuielile militare reprezintă 2/3 din 
întregul buget de stat, sute de mij de ti
neri rătăcesc pe străzi în căutare de lucru. 
Numărul tinerilor șomeri crește mereu ca 
urmare a fenomenelor de criză care lovesc 
economia S.U.A Si nu e de mirare că în 
această țară, în care atenția principală 
este îndreptată spre pregătirile de război, 
tineretului nu i se acordă atenție decît în 
măsura în care el poate servi drept sursă 
de exploatare sau drept carne de tun 
Căci, cum altfel poate fi explicat faptul 
că 3/4 din tinerii sub 21 ani nu au nicio 
profesie și sînt la discreția rechinilor ca
pitalului. în Anglia, unde de asemenea 
bugetul militar este umflat mai mult ca 
orieînd. tineretul are de înfruntat condiții' 
vitrege Este rușinos în secolul nostru ca 
în Anglia. Institutul tehnic din Paddington 
să tină cursurile într o capelă și un vechi 
azil, ca Politehnica din Borough să folo
sească clădirea unei școli elementare cu 
3 etaje gata sg se prăbușească, sau ca o 
parte din colegiul tehnic din Glasgow să 
funcționeze într-un vechi abator. Chel
tuielile pentru învățămînt. ale guvernului 
de la Bonn sînt atît de neînsemnate îneît 
dacă am «împărți suma la toți locuitorii 
Germaniei occidentale. în c-*l mai bun caz. 

i și ar putea cumpăra fiecare cîte o țigară
Desigur că reducerea uriașelor bugete 

I militare în folosul cheltuielilor sociale ar 
I avea urmări pozitive pentru viața tinere- 
I tului. Un exemplu. în Franța, renunțarea 
I la cheltuielile necesare echipării unei sin-

21 — 28 martie
gure divizii blindate ar permite construi
rea a 48.500 camere noi pentru studenți, 
crearea a 120 de cantine studențești și a 
8472 paturi de sanatoriu pentru studenți. 
Ațîțătorii la război nu vor să audă insă de 
asemenea calcule.

Cu adevărat chinuită și mizeră este via
ța tinerilor țărani de pe meleagurile unde 
stăpînes'c marii moșieri și capitaliști. Nu
mai în sudul Italiei 300.000 de tinere fete 
și copii trudesc din greu pe ogoarele mari
lor moșieri.

Aceste cîteva cifre și date expuse mai 
sus, oglindesc în mod limpede greutățile 
și suferințele în care se zbat tinerii din 
țările robite capitalului.

în țările lagărului păcii, democrației și 
socialismului, tineretul trăiește o viață li
beră și prosperă; el își dăruiește cu dra
goste toată capacitatea sa creatoare operei 
de construire a unei vieți tot mai lumi
noase, mai plină de bucurii. Tineretul so
vietic constituie pentru tineretul din țările 
de democrație populară, pentru tineretul 
întregii lumi, un exemplu însuflețitor. Ti
neretul sovietic, tineretul cel mai fericit 
din lume, se află în primele rînduri ale 
luptei poporului sovietic pentru biruința 
primăverii omenirii — comunismul. La 
chemarea P.C.U.S., peste 100.000 tineri și 
tinere au plecat în anul 1954 în îndepăr
tatele ținuturi unde se valorifică pămîn- 
turile virgine și înțelenite. îndeplinind 
hotărîrea Plenarei din septembrie a C.C. 
al P.C.U.S., organizațiile comsomoliste au 
trimis aproximativ 200.000 tineri și tinere 
să lucreze în sectorul creșterii animalelor. 
Exemplul tinerilor constructori ai comu
nismului stă mereu în fața tinerilor din 
țările de democrație populară. în Ceho
slovacia, cel mai mare baraj construit pe 
rîul Vah poartă numele de „barajul tine
retului”. Pe șantierele tineretului de la 
Dimitrovgrad (R. P. Bulgaria) sau Nowa 
Huța (R. P. Polonă) tinerii au dat dpvadă 
de abnegație și eroism în muncă.

în țările de democrație populară cresc 
oameni noi. devotați patriei, devotați par
tidului. Tineretul acestor țări are putința 
să-și traducă în viață cele mai înaripate 
visuri. în urmă cu doi ani, Ho Chien-hsiu 
— una d;n nenumăratele, fiice ale poporu
lui chinez — lucra la filatura unei fabrici 
de textile din Tsingtao. în prezent ea stu
diază la școala pentru muncitori și țărani 
de pe lîngă Universitatea Populară din 
China.

Tînăruilui Todor Binakov, fost argat la o 
fermă din Bulgaria, regimul democrat- 
popular i-a dat posibilitatea să studieze 
și să ajungă inginer. Ca șef al laborato
rului metalurgic al Combinatului siderur
gic „Lenin” el își închină toate forțele în
tăririi și înfloririi patriei sale dragi.

Asemenea lui Ho Chien-hsiu și lui To
dor Binakov cresc mii și zeci de mii de 
cadre tinere în țările eliberate de sub 
robia capitalistă.

Pacea — năzuința 
milioanelor de tineri

Zecile de milioane de tineri, indiferent 
de țara în care trăiesc, indiferent de con
cepții politice și credințe religioase, au 
năzuințe comune care-i unesc pe deasupra 
oricăror altor deosebiri. Năzuința cea mai 
scumpă a tinerei generații e aceea de a 
trăi în pace, de a putea munci creator, 
în anul care a trecut, F.M.T.D., organiza
ția mondială a tineretului iubitor de pace 
de pretutindeni, a desfășurat un larg 
program de acțiune pentru unirea tinere
tului în lupta pentru pace Sub lozinca 
lansată de F.M.T.D — „Prin cunoaștere 
spre prietenie" — au avut loc o serie de 
manifestări ca tabăra internațională a ti
neretului nordic de la Oslo, concursul mu
zical al tineretului din Olanda, numeroase 
tabere de tineret, vizite în diferite țări, 
etc. In cadrul acestei campanii au fost or
ganizate festivaluri naționale ale tinere
tului. Tinerii din Canada și Franța, Boli
via și Norvegia. Africa de sud și Austra
lia, India și alte țări au organizat în cursul 
anului trecut adevărate sărbători ale păcii 
și prieteniei tineretului Schimburile spor
tive au avut la rîndul lor un rol impor
tant în această campanie.

în calea legăturilor dintre tinerii din di
ferite țări se ridică obstacolele create de 
puterile occidentale și în special de S.U.A. 
Aceste puteri nu sînt interesate în strân
gerea relațiilor de prietenie dintre tinerii 
din diverse părți ale lumii.

Tinerii de la sate și-au sporit contribu
ția la marea luptă pentru pace, pentru do- 
bîndirea unei vieți ma; bune a tinerei ge
nerații a lumii. Organizarea întîlnirii in
ternaționale a tineretului sătesc, prece
dată de intense pregătiri în toate țările, 
a dat un deosebit avînt luptei tinerilor ță
rani pentru drepturile lor vitale.

Anul trecut. Consiliul F.M.T.D. întrunit 
la Pekin a hotărît să se organizeze la 
Varșovia, între 31 iulie—14 august 1955. 
al V-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților. Această hotărîre a fost 
primită cu entuziasm de tineretul între
gii lumi. Festivalurile au devenit o tradi
ție scumpă tinere; generații, ele constitu
ind prilejuri minunate de cunoaștere pen
tru tinerii iubitori de pace. Pregătirile care 
se desfășoară de pe acum în numeroase 
țări în vederea Festivalului, demonstrează 
hotărîrea tineretului de a face din marea 
sărbătoare a tinereții de la Varșovia o 
manifestare puternică a voinței sale de 
pace și prietenie.

La Varșovia, 30 000 de tineri muncesc 
cu avînt pentru construirea unui măreț 
stadion pe care să se desfășoare deschi
derea Festivalului In India, în statul Bi
har, tinerii string fonduri pentru trimite
rea delegaților la Festival în țările sud- 
americane în întîmpinarea Festivalului 
de la Varșovia a avut loc un festival la 
Sao Paolo, care s-a ținut în ciuda împo
trivirii autorităților braziliene.

Tot mai puternică se înalță flacăra lup4 
tei tineretului lumii împotriva pregătiri
lor de război. Zi de zi. se intensifică lupta 
tineretului european împotriva reînvierii 
wehrmachtului nazist Manifestațiile de 
protest ale tineretului din Germania oc
cidentală împotriva acordurilor de la Pa
ris se țin lanț. Tineri din Polonia, Aus
tria, Cehoslovacia, R D Germană au or
ganizat întîlniri sub lozinca intensificării 
luptei împotriva remilitarizării Germaniei 
occidentale.

Liga Tinerilor Muncitori din Los An
geles (S U.A ) a difuzat manifeste și a 
luat, atitudine hotărîtg împotriva ames
tecului S U A. în problema Taivahului. 
Manifestul pune poporului american ur
mătoarea întrebare: „Cine va merge la 
război — Eisenhower și Knowland, sau 
noi, oamenii simpli din S.U.A. 7“

în prezent, cînd cercurile agresive se 
pregătesc să dezlănțuie un război atomic, 
tineretul, alături de popoarele lumii, par
ticipă cu însuflețire la campania mon
dială de strîngere de semnături pe Ape
lul de la Viena al Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii. Astfel, tinerii membri ai 
organizației „Tineretul Liber Austriac", 
au strîns numai în primele zile ale înce
perii campaniei peste 6000 de semnături 
pe Apelul de la Viena.

De curind. la Berlin a avut loc sesiunea 
Comitetului Executiv al F.M.T.D. Aceasta 
constituie un eveniment important în via
ța tinerei generații Sesiunea a avut pe 
ordinea de zi două probleme foarte im
portante și actuale: 1) lupta tineretului 
împotriva primejdiei unui război atomic; 
2) participarea tineretului lumii la munca 
de pregătire a celui de al V-lea Festival 
Mondial de la Varșovia.

Lucrările acestei sesiuni constituie un 
îndreptar prețios în munca și activitatea 
viitoare a tineretului lumii Astfel, ținind 
seama de momentul actual al situației in
ternaționale sesiunea a propus ca anul 
acesta, Săptămîna Mondială a Tineretului 
să fie sărbătorită în mod deosebit, sub 
semnul intensificării luptei împotriva pre
gătirii unui război atomic.

Tineretul lumii — a subliniat la sesiune 
Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., —
trebuie să lege toate pregătirile în vede
rea Festivalului de la Varșovia de campa
nia de luptă împotriva primejdiei răz
boiului atomic.

„Pregătiți cu entuziasm cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților, această mare întîlnire a tinerei ge
nerații pentru pace și prietenie, asigurînd 
succesul acțiunii popoarelor împotriva 
războiului atomic".

Această chemare din înflăcăratul Apel 
al sesiunii Comitetului Executiv al 
F.M.T.D., de la Berlin va mobiliza sutele 
de milioane de tineri la acțiuni concrete 
de luptă în scopul întăririi cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

în anul acesta. Săptămîna Mondială a 
Tineretului găsește pe tinerii iubitor; de 
pace mai uniți și mai puternici ca ori
eînd. 87 de milioane de tineri din 97 de 
țări ale lumii Sînt încadrați în F.M.T.D. 
care reunește tineretul iubitor de pace al 
lumii sub același steag, in aceeași luptă 
comună. In aceeași luptă comună pentru 
pace a tinerei generații s-a călit și s-a 
dezvoltat și U.I S. care cuprinde circa 6 
milioane de studenți din 72 de țări,

Săptămîna Mondială a Tineretului gă
sește tineretul și studenții lumii, organi
zați în F.M.T.D. și U.I.S. în plin avînt de 
luptă pentru pace.

De stragă păcii, 
yieții noastre libere

Tineretul patriei noastre întîmpină Săp
tămîna Mondială a Tineretului înzecin- 
du-și eforturile pentru obținerea de noi 
succese în lupta pentru construirea socia
lismului, pentru pace.

Tineretul din întreprinderi, mobilizat 
de organizațiile U.T.M., trebuie să se 
încadreze cu avînt în întrecerile socialiste, 
să organizeze noi brigăzi și posturi ute- 
miste de control, să inițieze schimburi de 
experiență cu fruntașii în producție. La 
sate în aceste zile se va intensi
fica întrecerea socialistă între brigăzile 
de tractoriști, se vor iniția întreceri so
cialiste și patriotice ale tineretului pentru 
desfășurarea în bune condițiuni a mun
cilor din cadrul campaniei agricole de 
primăvară și vară. Organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate au de asemenea dato
ria să organizeze schimburi de experiență 
cu fruntașii recoltelor bogate.

în timpul Săptămînii Mondiale a Tine
retului se vor întreprinde acțiuni de fo
los obștesc ca strîngerea fierului vechi, 
curățirea islazurilor, plantări de pomi, 
amenajarea terenurilor sportive etc.

Tinerii din școli și facultăți vor trebui 
cu acest prilej să-și intensifice munca la 
învățătură, la activitatea cercurilor știin
țifice și la cele pe materii. în întreprin
deri și la sate se vor ține conferințe cu 
caracter tehnic, agrotehnic, întîlniri cu 
oamenii de știință și cultură, festivaluri 
artistice etc.

Tineretul nostru înconjoară cu dragoste 
armata R.P.R. în care vede chezășia apă
rării cuceririlor revoluționare ale poporu. 
lui muncitor. în cadrul Săptămînii Mon
diale a Tineretului se vor organiza întîl
niri ale tineretului cu ostași ai Armatei 
noastre populare.

Toate acțiunile care se vor desfășura în 
cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretului 
vor fi strîns legate de realizarea sarci
nilor ce revin organelor și organizațiilor 
U.T.M. din Hotărîrea Biroului Politic, ăl 
C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea 
U.T.M. ca și din Hotărîrile Plenarei a 
Il-a a C.C. al U.T.M.

Tineretul nostru, educat în spiritul 
internaționalismului proletar, iubește fier
binte pacea, luptă neobosit pentru apăra
rea ei

Săptămîna Mondială a Tineretului va 
constitui încă un prilej de a ne manifesta 
dragostea fierbinte față de eroicul tine
ret sovietic, față de organizația sa, Com- 
somolul leninist-stalinist.

Să întîmpinăm Săptămîna Mondială a 
Tineretului printr-o participare activă la 
campania de strîngere de semnături pe 
Apelul de la Viena împotriva pregătirii 
unui război atomic. Să ne manifestăm 
voința noastră fermă de a sta de strajă 
păcii, vieții noastre libere : să ne mani
festăm solidaritatea noastră fierbinte cu 
lupta popoarelor și tineretului lumii îm
potriva pregătirii junui război atomic, îm
potriva reînvierii militarismului german, 
împotriva urzelilor agresive ale Statelor 
Unite în Asia și Tn alte părți ale lumii !

Tineretul nostru care în 1953 a găzduit 
pe solii tineretului lumii la cel de al IV- 
lea Festival Mondial întîmpină cu bucu
rie marea sărbătoare a păcii și tinereții 
de la Varșovia Săptămîna Mondială a 
Tineretului trebuie să constituie pentru 
noi un prilej de intensificare a pregătiri
lor în vederea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie

Uniunea Tineretului Muncitor. întregul 
tineret romîn iubitor de pace participă 
activ la acțiunile Federației Mondiala a 
Tineretului Democrat In cadrul Săptă
mînii Mondiale a Tineretului, tineretul 
nostru va trebui să popularizeze în mod 
și mai Intens acțiunile Federației — orga
nizația iub’tă a tineretului democrat de 
pretutindeni.
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întărirea unității 
popoarelor chinez 

și tibetan
PEKIN 13 (Agerpres). China Nouă 

transmite. — în cadrul celei de a 7-a șe
dințe a Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze care a avut loc recent, 
a fost adoptată hotărîrea de a înființa un 
ccmitet pregătitor pentru crearea Regiunii 
Autonome Tibetane.

în cadrul ședinței, reprezentantul Gu
vernului Popular Central al R; P. Chineze 
în Tibet. Cian Cin-u, a prezentat raportul 
cu privire la lucrările efectuate în Tibet 
după eliberarea acestuia. în raport sint 
scoase în evidență realizările poporului ti
betan în domeniile economic, cultural și 
social.

Ministrul R. P. R. în Finlanda 
a prezentat scrisorile de acreditare

HELSINKI 14 (Agerpres) — La 12 mar
tie a. c. tov. Ion Rab, Ambasadorul RP.R 
la Moscova a prezentat scrisorile de acre
ditare ca ministru plenipotențiar și trimis 
extraordinar al R P.R. în Finlanda, pre
ședintelui I. K. Paasikivi. La prezentarea 
scrisorilor au fost de față Ministrul de 
Externe al Finlandei, J. Virolăinen.

In Austria sa studiază recenta 
declarație a lui V. M. Molotov

VIENA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 14 martie Agenția austriacă de 
presă a dat publicității următorul comu
nicat : „După cum a aflat Agenția aus
triacă de presă, în prezent declarația mi
nistrului sovietic al Afacerilor Externe, 
Molotov, constitu'e obiectul unei exami
nări amănunțite în Cancelariatul federal. 
Este probabil ca în cursul săptămînilor 
care urmează guvernul federal austriac să 
facă o declarație".

.Chicago Tribune" despre 
discursul belicos al lui Du'les
NEW YORK 14 (Agerpres). — Ziarul 

„Chicago Tribune’’ a pub.icat un articol 
redacțional in care supune unei aspre 
critici pe Dulles pentru ultimul său 
discurs radic-difuzat.

Ziarul scrie că Dulles a vorbit ca de- 
cbicei pe un ton belicos, știind că „secre
tarii de stat nu ajung niciodată direct în 
situația de a suporta consecințele cuvin
telor și politicii lor”. Nici Truman și nici 
Acheson, scrie ziarul, nu au fost uciși în 
Coreea și tocmai ei au fost aceia care au 
împins America în acest război. „Și dacă 
în răsărit va izbucni un nou război, pu
tem spune cu toată siguranța că Dulles 
nu va fi victimă a acestuia. Iată de ce 
Dulles putea să vorbească pe un ton de 
lăudăroșenie, deși alți americani, poate, 
încearcă un oarecare sentiment de neliniș
te în legătură cu amplele sale declarații”... 
Ziarul își exprimă temerea că „sistemul 
defensiv” din Asia despre care a vorbit 
Dulles „s-ar putea dovedi ca existent 
aproape in întregime doar pe hîrtie". „Noi, 
continuă ziarul, i-am dor; domnului Dulles 
să se gindească la enorma primejdie 
pe care o implică asumarea unor obliga
ții de ordin militar care nu pot fi înde
plinite decit cu prețul unor vieți de ame
ricani. Atunci, poate, secretarul de stat 
va da dovadă de mai puțin zel pentru 
asemenea întreprinderi riscate și va fi mai 
puțin dispus să se bată cu pumnii în 
piept și să țipe în declarațiile sale pu
blice mai tare ca Tarzan. Oamenii noș
tri de stat vorbesc prea des, prea mult 
și pe un ton prea lăudăros”.

Presiuni exercitate asurra Șuiei
BEIRUT 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 12 martie, ministrul Afacerilor 
Externe al Siriei. Haled Azem, a primit 
pe ambasadorii Angliei. S.U.A., și Franței 
și a discutat cu ei probleme legate de pac
tul militar turco-irakian și de proiectul 
noii alianțe a țărilor arabe.

Cercurile ziaristice locale consideră că 
vizita ambasadorilor țărilor occidentale la 
ministrul Afacerilor Externe al Siriei are 
ca scop intensificarea presiunilor acestor 
țări asupra Siriei, pentru a o determina 
să renunțe la noua alianță propusă de 
Egipt și să se alăture pactului militar 
turco-irakian.

Declarația ambasadorului 
Afganistanului în Egipt

LONDRA 13 (Agerpres), — După cum 
anunță agenția Reuter, ambasadorul Af
ganistanului in Egipt. Salahuddin Selduki 
a declarat că „țara sa nu poate adera la 
pactul turco-irakian. întrucît aceasta ar 
constitui o încălcare a suveranității si 
independentei ei fără a mai vorbi de fap
tul că ar aduce prejudicii relațiilor ei cu 
țările prietene".

Agenția relatează că ambasadorul a fă
cut această declarație :n urma unei între
vederi cu ministrul orientării naționale al 
Egiptului. Salah Salem.

-----O-----

Atentatul împotriva lui Nehru
DELHI 13 (Agerpres). — TASS trans

mite: în legătură cu informațiile despre 
atentatul comis la 12 martie împotriva 
primului ministru al Indiei, Nehru, acesta 
a convocat la Nagpore (statul Madhjia) 
pe reprezentanții presei pentru a face o 
declarație în această privință : „Eu știu 
mai mult decît toți despre acest incident 
— a spus Nehru — deoarece aveam o po
ziție mai bună decît oricine și puteam să 
văd tot ce se petrecea. Mă aflam într-o 
mașină deschisă și de aceea puteam să 
văd totul foarte bine. Mașina a intrat din 
suburbie în oraș în stînga mea stătea gu- , 
vernatorul, iar în dreapta — ministrul 
principal. La o cotitură, asupra mașinii 
noastre s-a năpustit pe neașteptate o ri- 
ksha trasă de o bicicletă. Mașina s-a 
oprit. Am văzut această persoană. Cre
deam că vrea, poate, să-mi înmîneze o pe
tiție sau o cerere. Cînd această persoană 
s-a apropiat, a fost prinsă de secretarul 
militar al guvernatorului și de polițiști 
locali. întregul incident a durat 10 se
cunde si nu trebuie exagerat. El a fost 
o manifestare individuală a unui om ex
centric și nu trebuie să i se acorde o 
mare importanță".
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Ședința Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii

VIENA 13 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 12 martie, secretariatul Consi
liului Mondial al Păcii a dat publicității 
următorul comunicat:

La 11 martie 1955 s-a deschis la Viena 
ședința Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii.

Pe ordinea de zi sînt incluse următoa
rele probleme : Desfășurarea unei campa
nii mondiale împotriva pregătirii unui 
război atomic ; organizarea la Helsinki, 
între 22 și 29 mai 1955, a unei adunări 
mondiale a reprezentanților forțelor iubi
toare de pace.

La lucrările Biroului iau parte printre 
alții, următorii membri ai Biroului 
și invitați : Fizicianul John Bemal 
(Marea Britanie), vicepreședinte al Con
siliului Mondial al Păcii ; Eugenie 
Cotton (Franța), vicepreședintă a Con
siliului Mondial ai Păcii, președinta 
Federației Democrate Internaționale a 
Femeilor; Arthur Lundkvist (Suedia), 
scriitor, vicepreședinte ai Consiliului 
Mondial al Păcii ; Gabriel D’Arbou- 
ssier (Africa Neagră), avocat, vicepreșe
dinte al Consiliului Mondial al Păcii ; 
Profesorul D. Kosanby (India), Pastorul 
Francisc Bosc, (Franța) ; Scriitorul Ilya

Popoarele lumii semnează Apelul de la Viena
R. CEHOSLOVACA INDIA

PRAGA 14 (Agerpres). — Ceteka trans
mite : După cum anunță secretariatul Co
mitetului Cehoslovac al apărătorilor pă
cii și Comitetul Central al Frontului Na
țional ping la 12 martie în Cehoslovacia 
au fost strînse 5.075.000 semnături pe 
Apelul Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii pentru interzicerea și distrugerea 
armei atomice.

R. P. MONGOLA
ULAN BATOR 14 (Agerpres). — TASS 

trarismite : în Republica Populară Mon
golă se desfășoară campania pentru strîn- 
gerea de semnături pe Apelul Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii. Pină în pre
zent Apelul a fost semnat de aproxima
tiv 493.000 oameni ai muncii.

R. D. VIETNAM
HANOI 13 (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații transmite ; La 10 
martie a avut loc la Hanoi într-un cadru 
festiv deschiderea campaniei de strînge- 
re de semnături pe Apelul Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, împotriva folo
sirii armelor atomice. Cei peste 300 de 
reprezentanți ai partidelor democratice, ai 
organizațiilor obștești și ai cercurilor re
ligioase care au participat la ședința de 
deschidere a campaniei, au fost primii 
care și-au depus semnătura pe Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii.

Cuvînictrea lui Mâtyâs Rakosi la adunarea 
activului de partid din Budapesta

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — După 
cum transmite M.T.I., ziarele ungare anun
ță că la 11 martie a avut loc o adunare a 
activului de partid din Budapesta. Rapor
tul cu privire la hotărîrile Plenarei din 
martie a Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria a fost pre
zentat de Istvan Kovacs, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta al Parti
dului celor ce muncesc.

In cadrul dezbaterilor, care au avut loc 
la adunarea activului de partid, a luat cu- 
vîntul Matyas Rakcsi, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria. Hotărîrile Plenarei 
Comitetului Central al partidului, a spus 
el, dezvoltă tot ceea ce a fost creat de 
partid în decurs de zece ani, dezvoltă in 
primul rînd hotărîrile Congresului al 3-lea 
al Partidului celor ce muncesc din Unga
ria. Toate aceste hotărîri nu au fost întot
deauna îndeplinite în mod just. Vom în
lătura acum aceste lipsuri. Vom îndrepta, 
a spus Rakosi, greșelile ce decurg din sub
aprecierea industrializării și, în primul 
rînd, din subaprecierea dezvoltării cu pre
cădere a industriei grele.

în țara noastră, a continuat vorbitorul,

Raportul președintelui Eisenhower 
cu privire la înarmare

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 14 martie, președintele 
S.U.A. Eisenhower, a prezentat Congresu
lui S.U.A. un nou raport „Cu privire la 
îndeplinirea programului securității mu
tuale" (program de înarmare a aliaților 
și sateliților S.U-A. — N. R) pe cel de al 
doilea semestru al anuluj 1954.

Din datele cuprinse în raport rezultă 
că potrivit acestui program partea leului 
din alocări a fost destinată pentru scopuri 
militare. în total, în perioada octombrie 
1949 — decembrie 1954 S.U.A. au livrat al
tor țări echipament militar în valoare de 
10,5 miliarde dolari, cuprinzînd între al
tele peste 6000 de avioane, peste 36 000 
de tancuri, peste 36.000 de tunuri, etc.

în cel de al doilea semestru al anului 
1954 forțele armate din Europa ale Uniu
nii agresive nord-atlantice au primit din 
S.U.A. armament și echipament in va
loare de 700 milioane dolari.

Începînd din 1949 au fost trimise în Ex
tremul Orient materiale militare în va
loare de 1,9 miliarde dolari. Potrivit da
telor cuprinse în raport, în cel de al doi
lea semestru al anului 1954 volumul aju
torului militar acordat clicii ciankaișiste 
din Taivan și lisînmaniștilor din Coreea 
de sud a crescut. Din raport rezultă că 
S.U.A. sporesc livrările de echipament 
militar către țările, care, potrivit planuri

Noi presiuni asupra Franței
PARIS 13 (Agerpres). — Ziarul „Paris- 

Presse-l’Intransigeant" subliniază intensi
ficarea presiunilor exercitate de Anglia și 
S.U.A. asupra guvernului francez în 
scopul de a obține ratificarea definitivă a 
acordurilor de la Paris.

Ziarul subliniază că scrisoarea adresată 
de Churchill in luna ianuarie lui Mendes- 
France a fost redactată în termeni atît 
de vehemenți și grosolani și conține ame
nințări atît de fățișe la adresa Franței, în- 
cît guvernul a luat toate măsurile «pentru 
ca acest document să fie păstrat în cel 
mai strict secret Se știe că această scri
soare a fost amintită pentru prima dată 

Ehrenburg (U.R.S.S.); Poetul Nicolas Gui- 
lien (Cuba); Țai Tih-cai (China) deputat; 
Profesorul Walter Friedrich (Republica 
Democrată Germană), președintele Acade
miei de Științe a R. D. Germane ; Wilhelm 
Elfes (Republica Federală Germană), pre
ședinte al Uniunii germanilor care luptă 
pentru unitate, pace și libertate : Scriitoa
rea Anna Seghers (Republica Democrată 
Germană) ; Pastorul Ragnar Forbeck (Nor
vegia) ; Kinkazu Sayonzi (Japonia), fost 
senator, editorul ziarului „Nisio Nippon 
Simbun"; Nobue Nusano (Japonia), pro
fesor la Universitatea din Tokio ; Leon 
Kruczkowski (Polonia), președintele Uni
unii scriitorilor polonezi.

Biroul își continuă lucrările.
★

VIENA 14 (Agerpres). — La 14 martie 
a avut loc la Viena o conferință de presă 
convocată de Biroul Consiliului Mondial 
al Păcii în legătură cu hotărîrile adop
tate de Biroul Consiliului Mondial al Păcii 
care și-a ținut lucrările între 11 și 13 
martie.

La conferința de presă s-a dat citire do
cumentelor adoptate de Biroul Consilului 
Mondial al Păcii.

DELHI 13 (Agerpres). — TASS trans
mite : în India se desfășoară campania 
pentru strîngerea de semnături pe Apelul 
de la Viena al Consiliului Mondial al 
Păcii.

După cum a relatat ziarul „Swadhina- 
ta“, sindicatul din Bengal al muncitori
lor din industria de iută a organizat la 
Calcutta un miting de masă in cadrul că
ruia vorbitorii au chemat pe muncitor; 
să se alăture mișcării popoarelor din în
treaga lume pentru strîngerea de semnă
turi pe Apelul Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii. Participanții la miting și-au 
luat angajamentul să participe activ la 
această companie. Astfel d» mitinguri a» 
avut loc la Hanșad și Nandigram.

ARGENTINA
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: în Argentina a început cam
pania de strîngere a semnăturilor pe Ape
lul Biroului Consiliului Mondial al Păcii, 
împotriva pregătirii unui război atomic. 
Potrivit datelor preliminare ale Comite
tului argentinian pentru apărarea păcii, 
la Buenos Aires — capitala țării — și 
în provinc’ile Buenos Aires și Santa Fe, 
Apelul a fost semnat în primele zile de 
6.000 de oameni. Campania începută de 
partizanii păcii se bucură de un larg spri
jin din partea celor mai diferite pături ale 
populației. Muncitori, reprezentanți ai in
telectualității și o serie de deputați ai 
Congresului se pronunță pentru interzice
rea armei atomice.

conducerea, rolul de heghemon aparține 
clasei muncitoare condusă de partidul co
munist. Numai cu această condiție poate 
fi înfăptuită alianța dintre muncitori și 
țărani. Democrația populară are nevoie de 
această alianță între muncitori și țărani, 
care este condusă de clasa muncitoare și 
al cărei scop este construirea socialismu
lui.

Un răspuns tot atît de clar 1-a dat ho- 
tărîrea Plenarei Comitetului Central și în 
problemele agriculturii. Considerăm just, 
ca și în trecut, ca țăranii cu gospodării 
individuale să fie sprijiniți din toate pu
terile pentru obținerea unor recolte cit 
mai bogate. Subliniem însă că singura cale 
spre avînt pentru țărănimea muncitoare 
este marea gospodărie socialistă — coope
rativa de producție.

M. Rakosi s-a ocupat a.poi de necesitatea 
dezvoltării continue în rîndurile partidului 
a criticii și autocriticii, a întăririi princi
piului conducerii colective.

în încheiere, adunarea activului de par
tid a adoptat în unanimitate o rezoluție 
care aprobă în întregime rezoluția Plena
rei C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria.

lor lor, urmează să fie incluse în blocul 
agresiv în curs de înjghebare în Orientul 
Apropiat. în această ordine de idei în ra
port se subliniază că în anul 1954 „ajuto
rul" militar acordat guvernului Turciei a 
sporit.

In raport se menționează că în cel de 
al doilea semestru al anului 1954, în do
meniul ajutorului militar s-a pus accentul 
pe „regiunea slab dezvoltată din punct de 
vedere economic" a lumii capitaliste. Ex- 
plicînd interesul sporit manifestat de im
perialiștii americani față de aceste țări, 
autorii raportului arată : „Țările slab dez
voltate, luate laolaltă... reprezintă princi
pala sursă a lumii de minereuri și mate
rii prime de cea mai mare însemnătate și 
în aceste țări se află cele mai prețioase 
baze militare”.

în raport este exprimată îngrijorarea 
față de impresia pe care o pot produce 
în țările slab dezvoltate uriașele realizări 

economice ale U.R.S S. și ale Republicii 
Populare Chineze.

Autorii raportului sînt îngrijorați în 
mod vădit de faptul că Uniunea Sovietică 
„sporește numărul propunerilor concrete 
de a acorda țărilor slab dezvoltate ajutor 
tehnic și financiar în domeniul industriei 
și agriculturii” în condiții cu adevărat 
echitabile.

de Pinay într-o ședință a Comisiei pentru 
afacerile externe a Consiliului Republicii. 
Pinay a încercat astfel .să intimideze pe 
membrii celei de a doua Camere cu per
spectiva „izolării" Franței.

Dar, după cum scrie același ziar, scri
soarea lui Churchill nu este singurul fapt 
care denotă presiuni ce se fac asupra 
Franței. Alte trei scrisori au fost adre
sate guvernului francez de către Eisenho
wer, Dulles și Eden. Toate aceste scrisori 
lasă să se înțeleagă că Anglia și S.U.A. nu 
vor îngădui noi amînări în îndeplinirea 
programului de reînarmare a Germaniei 
occidentale.

PRIMUL FESTIVAL AL TINERETULUI 
DIN LENINGRAD

La Leningrad au început pregătirile în 
vederea primului festival al tineretului 
din Leningrad și regiunea Leningrad — 
care va avea loc în iunie a.c. și se va des
fășura sub lozinca „sărbătoririi tinereții”. 
Au și fost organizate reuniuni ale mem
brilor cercurilor de artiști amatori, com
petiții sportive ale tineretului din uzine 
și fabrici, colhozuri și instituții școlare. 
Programul sportiv cuprinde atletică ușoa
ră, gimnastică, meciuri de fotbal și curse 
cicliste.

LUPTA TINERETULUI 
VEST-GERMAN

în localitatea Herne din Germania oc
cidentală a avut loc de curînd o adunare 
a tineretului în cadrul căreia a luat cu- 
vîntul Moller-Rustal, deputat social-demo
crat în Bundestag, care a chemat tineretul 
la luptă împotriva remilitarizării.

Conferința anuală a organizației tinere
tului social-democrat „Șoimii”, care a avut 
loc la Bochum, a hotărît de asemenea să 
intensifice lupta împotriva acordurilor de 
la Paris. In rezoluția adoptată de partici
panții la conferință se spune: „Este evi
dent că ratificarea acordurilor de la Pa
ris consfințește scindarea Germaniei și 
implică pericolul unui război civil”.

La Schbneberg (sectorul american al 
Berlinului) a avut loc conferința regională 
a Uniunii sindicatelor, care s-a pronunțat 
împotriva acordurilor de la Paris. Dieter 
Schăbl, secretarul organizației de tineret 
din sindicatul muncitorilor din transpor
turi, a spus: „Declarațiile platonice îm
potriva reînarmării vest-germane nu sînt 
suficiente, trebuie să trecem la acțiuni 
directe”.

ÎMPOTRIVA ALIANȚEI MILITARE 
TURCO-IRAKIENE

Ziarul „Telegraf’ a publicat o scrisoare 
a studenților irakieni care studiază în in
stituțiile de învățămînt superior din 
Egipt. Adresîndu-se poporului lor, studen
ții irakieni scriu :

Sîntem încredințați că oricît ar suferi 
poporul irakian de pe urma terorii lui 
Nuri Said, va sfărîma aceste noi cătușe. 
Poporul irakian nu este singur în lupta sa 
grea împotriva imperialiștilor și a pacte
lor lor agresive. Împreună cu el luptă 
toate popoarele arabe și toate celelalte po
poare iubitoare de pace și libertate.

Noi, studenții irakieni care studiem în 
Egipt, se spune în scrisoare, jurăm că vom 
lupta pînă la capăt pentru nimicirea 
alianței militare turco-irakiene și a tu
turor celorlalte pacte agresive impe
rialiste.

Noi experiențe cu arme atomice 
în S. U. A.

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : Potrivit relatărilor presei ame
ricane, între 18 februarie și 12 martie s-au 
făcut experiențe cu arme atomice pe un 
poligon special din apropierea localității 
Las Vegas (statul Nevada). Ziarele observă 
că au fost provocate 5 explozii a căror in
tensitate a variat. O bombă a fost lansată 
de pe un avion, iar celelalte au fost sus
pendate de un turn special înalt de 90 
metri.

Guvernul S.U.A. a cerut 
aminarea discutării în senat 

a problemei înarmării 
Germaniei occidentale

NEW YORK 13 (Agerpres). — După cum 
anunță corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press, președintele co
misiei senatoriale pentru afaceri externe. 
George Walter, a comunicat că guvernul 
Eisenhower a cerut amînarea examinării 
de către senatul S.U.A. a tratatelor cu 
privire la înarmarea Germaniei occiden
tale cel puțin pînă la sfîrșitul lunii martie.

Corespondentul arată că această cerere 
a guvernului Eisenhower a fost determi
nată de divergențele dintre Franța și Ger
mania în problema Saarului.

Scurte știri
★ Răspunzînd invitației „Societății ar

tiștilor din Atena”, la 12 martie a părăsit 
Moscova plecînd spre Atena un grup de 
artiști sovietici.

★ După cum anunță corespondentul din 
Chartum al agenției Reuter la 12 martie 
20.000 de muncitori feroviari din Sudan au 
declarat o grevă de cinci zile. Comunica
ția feroviară și navală a fost paralizată în 
întregul Sudan. în porturi lucrul a înce
tat.

★ După cum anunță corespondentul 
Agenției Reuter, două distrugătoare cian-, 
kaișiste au reținut în regiunea insulei 
Quemoy vasul comercial panamez „El 
Brenon” care transporta cărbuni din 
Hongkong în Japonia.

★ Direcția pentru operațiuni în străină
tate a anunțat că S.U.A. vor acorda încă 
48 milioane dolari ciankaișiștilor. Fondu
rile alocate anual clicii ciankaișiste se ci
frează la 138 milioane dolari.

★ Potrivit relatărilor presei, în curînd 
urmează să plece în S.U.A. primul mi
nistru al Australiei, Menzies, care va dis
cuta cu oficialitățile americane „pro
bleme militare și din alte domenii”.

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă și Ba’et al R.P.R. : 

Boema; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsati-mă să 
cînt ; Național ,,I. L. Caragiale" (Comedia) : 
Doamna nevăzută; Național „1. L. Caragiale" 
(Studio): Ultima oi ă; Municipal : Clinele grădina
rului; Tineretului: David Copperfield; Armatei (Sala 
din B-dul G-ral Magheru): Avarul; Armatei (Sala 
din Calea 13 septembrie): Vlaicu Vodă; Muncito
resc C.F.R.: Intrigă și iubire; Studioul actorului de 
film „C. Nottara"; Mincinosul.

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Al. Po
pov, 1 Mai: Un vals vienez; Republica, înfrățirea 
intre popoare. Elena Pavel, Flacăra: Stiletul: I. C. 
Frimu: Scăpat din ghiarele demonului; M. Gorki, 
T. Vladimirescu: Din Argentina în Mexico; Tine
retului: Brigada Kotovski; Timpuri Noi: Vînătorii 
veseli. Meciul de fotbal Austria—R. P. Ungară. Fe
riți copiii de gripă. Pionieria nr. 9 ; Lumina. 
8 Martie: Iepurașii cei isteți; Victoria: Exoresul de 
Nurnberg; V. Roaită: Septembriștii; Gh. Doja: Epava 
din largul mării; Unirea: învingătorii; Cultural: 
Nicolas Nikleby; C. David: Stele vesele; Al. Sabia: 
Aventurile vasului Bogatîr: Aurel Vlaicu: Come* 
dianții; Munca, Olga Bancic : Scanderbeg: Arta : 
Dama cu camelii: Popu’ar: Roma—orele 11; M. 
Eminescu: Mascarada; Miorița: Prieleni credincioși: 
Moșilor, Donca Simo: Cafeneaua de pe bulevard; 
23 August: Ne-am întîlnit undeva: Ilie Pintilie: Ju
cătorul de rezervă; 8 Mai: Marile speranțe; Volga: 
Intr-un port îndepărtat; Libertății: Școala curajului; 
N. Bălcescu: Bănuțul; Gh. Coșbuc: Nunta n-a avut 
loc; Rahova: Fără acoperiș, Umor pe sfori.

Campionatul categoriei A la fotbal
J ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numai cu dârzenie și rezistență victoria 
nu poate fi cucerită

Duminică pe stadionul Republicii din 
Capitală s-au întîlnit două echipe ale că
ror caracteristici de luptă sînt diferite. 
Echipa oaspe, Locomotiva Timișoara, care 
numără o serie de jucători cu o bogată ex
periență, buni tehnicieni, a avut de în
fruntat elanul, dîrzenia, voința de luptă 
a echipei bucureștene Progresul.

Timișorenii au început jocul convinși că 
vor termina învingători. într-adevăr, în 
primele 45 de minute se părea că rezul
tatul le va fi favorabil, datorită atacuri
lor periculoase și repetate la poarta lui 
Cosma. Totuși ei nu au reușit să destrame 
apărarea Progresului. Scorul în prima re

priză a fost alb.
în repriza a Il-a, ritmul de joc al Loco

motivei Timișoara a scăzut inexplicabil 
iar. la un moment dat, se apăra cu 7-8 oa
meni. Tocmai acest lucru a creat impresia 
că timișorenii sînt mulțumiți cu un rezul
tat de egalitate. Iată însă că în minutul 
74 Ozon execută bine o lovitură de la 16 
m. și, cu tot zidul masiv al oaspeților min
gea se odihnește în plasă: 1—0. Din acest 
moment timișoreni; pornesc hotărîți la 
atac și după 4 minute egalează, astfel că 
partida ia sfîrșit cu un rezultat just: 1-1 
(0-0).

Atacul echipei bucureștene, mai ales în 
prima parte a jocului, a funcționat slab,

Flamura Roșie-Arad n-are de ce să fie liniștită
ARAD (de la trimisul nostru). — Dumi

nică. pe teren propriu— în fața' unui pu
blic pregătit să-și încurajeze din toată' 
inima echipa favorită — „Flamura Roșie”- 
Arad, campioana țării, a decepționat îngri
jorător. terminînd greu la egalitate cu 
„Flacăra”-Ploești (1-1). Desigur, la început 
de sezon, nu se poate pretinde unei echi
pe să joace la nivelul atins după multe 
meciuri de campionat. Totuși, față de o 
echipă campioană există cerințe elemen
tare care trebu’e să fie satisfăcute de la pri
mul meci, ^există un anumit nivel calitativ 
— al echipei în ansamblu, al jucătorilor 
luați individual. — pe care-1 poți pretinde 
firesc, fără teama că ești prea sever. Din 
păcate, rar, foarte rar. s-a întrevăzut în 
jocul de duminică al „Flamurii Roșii” că 
echipa aceasta deține titlul de campioană 
a țării. Un joc deslînat, fără nerv, la ori
zontul obișnuit unei echipe mediocre. Apă
rarea, foarte nesigură. înaintașii nu s-au 
găsit, limitîndu-se aproape exclusiv la ac
țiuni individualiste, poticnite în careu : 
Dumitrescu — complet ieșit din formă, 
anihilat de jocul viguros al lui Pahonțu, 
Serfozd — agitat, cînd ici, cînd colo, fără • 
prea mult folos, Birău — demonstrînd 
prin fiecare fază că locul lui nu e în cen
trul liniei de atac, Mercea — căutînd 
mereu „omul liber”, dar steril; singur 
Jurcă, extremul dreapta, periculos, rapid, 
jucînd în forță, cu convingere. în această 
înaintare „tocită”. Alături de el nu mai 
poate fi remarcat decît mijlocașul stînga 
lenei — o revelație prin jocul sigur, atent, 
pasionat. lenei e un tînăr cu perspective 
serioase căruia trebuie să i se acorde de
plină încredere. Oricît entuziasm a stîr- 
nit în tribune golul înscris de el — pe noi 
ne-a întristat că nimeni din echipă nu l-a 
felicitat pe tînărul jucător, acolo, pe te
ren. Numai Serfozo i-a întins mina ; și

întrecerea celor mai buni șahiști ai satelor
Duminică 13 martie, în 

sala de spectacole a Casei 
de cultură a sindicatelor a 
avut loc un „spectacol” mai 
puțin obișnuit. în partea 
centrală a sălii erau așeza
te 18 mese de șah. la care 
urmau să-și dispute întîie- 
tatea campionii regionali 
ai Spartachiadei de iarnă 
a satelor.

Prima partidă terminată 
a fost decisă printr-un mat 
primit pe neașteptate de 
cea mai tînără participantă, 
Rachel Nagy, campioana 
Regiunii Autonome Ma
ghiare.

La una din mese, cel mai 
tînăr șahist, pionierul Dan 
Ursache, (Iași), în vîr- 
stă de 13 ani, se gîn- 
dește cu gravitate, cîn- 
tărind posibilitățile fie
cărei mutări. Pînă la urmă, 
el a fost depășit de adver
sarul său Dumitru Oncescu 
însă tînărul campion al re
giunii Iași, prin ținuta lui. 
a fost la înălțimea situa
ției, fiind urmărit cu sim
patie de toți spectatorii.

Publicul spectator a fost 
plăcut impresionat de lupta 
tînărului țăran muncitor 
Ilie Staicu, campionul re
giunii București a cărui fi
gură exprima dîrzenia lup
tei și concentrarea pe care 
o cere acest siport al gîn- 
dirii. A fost învins, însă 
pasiunea pe care o are pen
tru jocul de șah îi dă con
vingerea că înfrîngerea su
ferită îl va face să se pre

gătească și mai bine pentru 
întrecerile viitoare.

Deosebit de emoționate 
au fost cele 18 tinere fina
liste, mai ales că în această 
penultimă etapă partidele 
aveau un rol eliminatoriu. 
Numai astfel se explică în
frîngerea campioanei re
giunii Ploeș'.i. Virginia 
Smărăndescu, care a jucat 
atent, conducînd bine ata
cul. Este însă greu să cîș- 
tigi o partidă atunci cînd

ești foarte tînăr, lipsit de 
experiența concursurilor și 
dominat de emoție.

Tînărul Virgil Tigan, 
campion al regiunii Oradea, 
nu și-a pierdut cumpătul 
deși a fost într-o grea de
fensivă. Pînă la urmă el 
a găsit resursele necesare 
victoriei învingînd pe unul 
dintre cei ma; bine pregă

Știri sportive
Turneul final al campionatului unional 

de șah a continuat la 12 martie cu dispu
tarea partidelor programate în cea de-a 
18-a și penultima rundă și la 13 martie 
cu disputarea întreruptelor.

Cu un deosebit interes a fost urmărită 
de spectatori partida dintre marele maes
tru Smîslov și maestrul Ilivițki. în cele 
din urmă, Smîslov s-a recunoscut în
vins. Marele maestru Gheller a condus 
cu energie atacul în partida cu Mikenas și 
a cîștigat. Spectatorii au avut prilejul să 
admire din nou măestria tînărului maes
tru din Leningrad Boris Spasski. Jucînd 
cu Korcinoi, Spasski a obținut încă un 
punct prețios, Campionul mondial Bot vi • 
nic a terminat remiză partida cu Lisîțîn.

în celelalte partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Furman-Flohr 1-0; 
Petrosian-Antoșin >/2—>/2 ; Kahn-Scerba- 
kov */2—'/2 ; Simaghin-Taimanov 0-1 ; 
Kotov-Keres >/2—V2 ! Averbach-Bori
senko ■/,—>/,.

Restul întreruptelor s-au terminat cu 
următoarele rezultate: Furman a cedat la 
Kahn fără joc; Botvinik a cîștigat la Kor
cinoi; Borisenko la Spasski, Kotov la Li- 
sițîn și Antoșin la Scerbakov.

înaintea desfășurării ultimei runde, pe 
primele locuri în clasament se găsesc: 1.

dezorganizat, fiind lipsit de finalitate. Aicî 
sînt două cauze. în primul rînd jucătorii 
bucureșteni au greșit „căutîndu-1” prea 
mult pe Ozon care, firește, nu s-a putut 
des*curca singur, mai ales că era bine „pă
zit” de Androvici. în al doilea rînd, tre
buie spus că apărarea oaspeților (îndeo
sebi Ritter) a jucat dur.

Pentru viitor e necesar ca antrenorul 
echipei Progresul București — Gică Nico- 
lae — să insiste deosebit de mult la an
trenamente, mai ales asupra orientării 
tactice a echipei, a omogenității ei și. fi
rește, asupra îmbunătățirii jocului liniei 
de fund.

Echipa are acum o calitate deosebită — 
dîrzenia, rezistența — însă aceasta nu estg 
îndeajuns atunci cînd întîlnești un adver
sar rutinat cum a fost duminică Locomo
tiva Timișoara. De asemenea, antrenorul 
Gică Nicolae, trebuie să valorifice pentru 
întregul compartiment ofensiv, dorința de 
luptă, spiritul inventiv, spontan, crea
tor, al lui Ozon, ceea ce lipsește celorlalți 
atacanți. în această direcție trebuie el să 
insiste, la antrenamente, ma; ales că în 
cele două jocuri susținute pînă-n prezent, 
golurile Progresului au fost marcate în 
urma unor lovituri de pedeapsă.

R. CĂLARAȘANU

doar lenei merita să fie sărutat — cum sa 
obișnuiește între jucătorii unei echipe bine 
sudată moralicește — nu numai fiindcă a 
egalat cu cîteva minute înainte de sfîrși
tul jocului, ci și pentru tot ce a făcut bun 
de-a lungul întregului meci. Echipa însă 
pare-s'e nu are suficientă sudură morală, 
cu atît mai puțin sudura tehnică necesară 
unei formații care trebuie să-și apere titlul 
de campioană. Cert este că după primele 
două jocuri oficiale, echipa din Arad nu 
are nici un motiv Să fie liniștită în fața 
întîlnirilpr viitoare din .campionat.

S-ar putea vorbi de o superioritate te
ritorială a „Flamurii Roșii” — cu deose
bire în repriza a doua. Ar fi însă nechib
zuit ca această superioritate să ducă la 
concluzii favorabile asupra echipei. Ară
denii au jucat mai mult în terenul oaspe
ților lor pentru simplul fapt că „Flacăra* 
a venit pregătită să obțină un meci nul, 
nu să cîștige, bine fortificată, în jumătatea 
ei de teren ; A. Ștefănescu — interul 
dreapta — a jucat mult înapoi, Cosmoc, 
mijlocașul dreapta, pe linia fundașilor, 
marcaj strict, contraatacuri rapide, totuși 
prudente.

„Flacăra” ni s-a părut oricum mai bine 
pusă la punct, tinzînd spre o maturizare 
a jocului, la un nivel mulțumitor pentru 
primul joc oficial și credem că ar fi tre
buit să joace cu mai mult curaj. Un jucă
tor nou, tînăr care trebuie urmărit dove
dind talent: Mircea Marcel, interul stînga. 
Și o reamintire a necesității de a îmbună
tăți educația unui jucător de valoarea lui 
Botescu, căruia, oricît i s-ar aprecia șutul 
la poartă, nu trebuie să i se ierte cîtuși 
de puțin actele de indisciplină crasă. Ar
bitrul Schulder l-a eliminat pe drept pen
tru lovirea intenționată a adversarului —• 
dar cu asta educarea lui Botes’cu nu poato 
fi socotită încheiată.

tiți participant! ai finalei, 
tînărul campion al regiunii 
Cluj, Emerik Kerekeș.

Cu viu interes a fost ur
mărită cea mai lungă par
tidă a fetelor pe care a 
cîștigat-o campioana regiu
nii Pitești. Maria Șerbă- 
noiu, la campioana regiunii 
Iași, Ana Pruteanu. (vezi 
fotografia).

Spectatorii au fost mirt 
emoționați decît jucătoa
rele, deoarece pe tabla da 

șah replicile nu erau lipsite 
de surprize.

în urma întrecerilor din 
prima zi ca și a celora din 
ziua Il-a, constatăm cu bu
curie progresul incontes
tabil făcut de tinerii șa
hiști ai satelor.

Ing. MIHAI RADULESCU, 
maestru al sportului

Gheller 12 puncte; 2-3 Botvinik, Smîslov 
11‘/ș puncte ; 4. -Spasski 11 puncte : 5-7
Ilivițki, Petrosian, Taimanov 10’/2 puncte.

★
în sala sporturilor Floreasca s-au în

cheiat duminică seara campionatele repu
blicane de tenis de masă.

Titlul de campion aj țării în proba de 
simplu bărbați a fost cîștigat de maes
trul sportului Toma Reiter, care în me
ciul decisiv l-a întrecut cu 3—0 pe Mircea 
Popescu. Locul trei a fost ocupat de fos
tul campion M. Gantner. Cu mare succes 
a concurat în proba de simplu bărbați, 
campioana mondială Angelica Rozeanu. 
Ea a arătat o formă foarte bună, reușind 
să se claseze pe locul 5 dună ce a în
vins pe P. Pesch (3—2), T. Harasztosi 
(3—0) și Grunfeld (3—0).

Cîștigînd turneul rezervat fetelor, con
form regulamentului Ella Zeller a întîlnit 
în finala campionatului de simplu femei 
pe Angelica Rozeanu. Victoria și titlul de 
campioană au revenit Angelicăi Rozeanu, 
care a cîștigat cu scorul de 3—1.

în celelalte finale s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : dublu băieți: Reiter 
Gantner — Harasztosi, Naumescu 3—0 ; 
dublu femei: A. Rozeanu, E. Zeller — 
Szasz, Strugaru 3—0 ; dublu mixt; A. Ro
zeanu, M. Popescu-E. Zeller, M. Gantner 
3—0.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA-, București, Pla|« „Sctntell*. Tel. 7-60.I0, L8I.OO Secfl» scrisori Tel. 7.66.01 TIPARUL i Combinatul Poligrafie Casa Sctntell „1. V. Stalin*.'


