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PENTRU
candidații

F. D. P.
au votat:

SĂ ÎNTĂRIM TOTUL 
PRIN MUNCÀT care au participat la

t

din totalul alegătorilor 
gerea deputaților în sfaturile populare regionale.

ale*

♦ Ziarele de azi publică rezultatele alegerilor de 
£ deputați în sfaturile populare, după datele comu- 
Z nicate Prezidiului Marii Adunări Naționale de către
♦ comisiile electorale regionale.
£ Strălucita victorie în alegeri a candidaților Fron-
♦ tutui Democrației Populare — oglindește unitatea
♦ politică a poporului muncitor în jurul partidului și 
£ guvernului, forța regimului nostru de democrație
♦ populară.
£ Dacă aproape toți cetățenii maturi, bărbați, fe- 
£ mei, tineri, s-au prezentat în mod conștient la vot, 
t în unele sate sau așezări din munți înfrîngînd a-
♦ desea chiar viscolul și vitregia naturii, e pentru 
£ că ei își cunosc bine datoria. Dacă aproape toți

Î
 și-au dat votul candidaților F.D.P. e pentru că ei 
își cunosc bine interesul major — întărirea și în
florirea patriei, propășirea pe calea socialistă. Căci 
Frontul Democrației Populare este frontul nostru, 
al tuturor cetățenilor cinstiți; el unește, sub con- 

£ ducerea înțeleaptă a partidului, membri și 
♦ nemembri de partid, utemiști, membri de sindicat, 
Z ai cooperativelor, ale organizației de femei, ai altor 
Z organizații obștești, culturale și științifice, fiind 
Z expresia unității politice a poporului. Aspirațiile 
£ tuturor acestor categorii sînt înfăptuite cu consec- 
Z vență de regimul nostru democrat-popular.
£ Firește, patronii lumii burgheze se prefac a nu 
£ înțelege cum sînt posibile asemenea manifestări 
Z de unitate, asemenea demonstrații ale voinței una- 
♦nime a maselor muncitoare, ca alegerile în țările 
Z socialiste. Dar ei cunosc și se tem de voința po- 
Z porului. E știut că dacă în propriile lor țări ar da 
♦posibilitatea să se manifeste nestingherită vrerea 
Z poporului, dacă n-ar mobiliza ca pavăză poliția, 
♦ legile restrictive, lock-out-urile și anatemele, a- 
T tunel poporul ar vota în masă pentru desființarea 
Z robiei capitaliste și ar respinge cu indignare dom- 
Z nia lacomilor lui patroni.
Z La noi, unde puterea se află în mîinile celor ce 
♦ muncesc, poporul are posibilitatea să-și spună 
* nestingherit cuvîntul, să-și manifeste voința — și 
Z voința sa este să aleagă pe cei mai buni din sinul 
Z său, pe cei care, sub conducerea partidului, își vor 
Z consacra toată puterea de muncă construcției so-

• . Z cialismului, satisfacerii nevoilor și cerințelor ma-
’ 7^ ♦ selor. Aceasta este și semnificația alegerilor de

> v ■ Tla 2 martie. Ele exprimă voința poporului de a
’ Z merge înainte pe drumul socialismului. 2 martie a

B qBM BH Wrrffrt ' kiți Zfost corolarul unei vii campanii electorale, a cărei
♦ eficacitate a stat în caracterul ei activ, de lucru, 

; Z>n largile dezbateri politice și gospodărești prile-
s Zjuite maselor, care, impreună cu candidații, au

♦ analizat importantele realizări obținute, lipsurile
- ! ■< £ și greutățile, posibilitățile nefolosite încă, stabilind

f programul activității viitoare.
1 f ♦ Campania electorală s-a caracterizat de aseme-

- • - î nea prin manifestarea hotăirîrii cetățenilor de a-și
• susține propunerile printr-o muncă efectivă, ală- 
; turi de deputății lor.

Alegerile au marcat victoria Frontului Democra- 
• {iei Populare. Cetățenii și-au ales deputății pe care 
' l-au dorit.'Acum, votul fiind dat, el trebuie întărit 
prin activitatea oamenilor muncii, printr-o acțiune

consecventă de sprijinire a deputaților. Acesta este 
factorul vital în reușita activității sfaturilor popu
lare nou alese.

Alături de toți oamenii muncii, de toate organi
zațiile de masă și organizațiile U.T.M. trebuie 
să-și dea aportul în toate acțiunile de folos obștesc 
ale sfaturilor populare, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor care interesează tineretul.

Alături de marile realizări care au fost obținute 
de oamenii muncii, sub conducerea partidului, mai 
sînt, desigur, lipsuri și greutăți în activitatea sfa
turilor populare. Depinde de munca tuturor ca ele 
să fie lichidate cit mai repede. Sînt nenumărate 
lucrări edilitare de făcut, parcuri de amenajat, li
vezi de plantat; printre altele sînt de construit nu 
puține cămine culturale și noi case de cultură ale 
tineretului. Prin industria locală trebuie mai bine 
valorificate bogățiiie regiunilor și raioanelor. Sint 
multe de înfăptuit pe tărimul agriculturii, în con
tinua întărire economico-organizatorică a sectoru
lui socialist. Planul de stat pe 1958 indică o spo
rită preocupare pentru creșterea animalelor, extin
derea contractărilor de produse animale și vegetale, 
in comerț — o îmbunătățire continuă a deservirii 
cumpărătorilor. Bunul mers al învățămîntului, uti
larea școlilor și atelierelor acestora, avîntul per
manent al culturalizării maselor — grija pentru 
biblioteci, echipe artistice, coruri, pentru distracția 
și recreația tineretului — iată doar laturi din mul
tilateralele sarcini ale sfaturilor populare, în care 
ele au nevoie de sprijin.

Printre noii deputați în sfaturile populare —
muncitori, țărani muncitori, intelectuali, funcționari, * 
gospodine — nu puțini sînt tineri și utemiști. Z

Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să-i 1 
ajute pe aceștia să ducă o permanentă activitate« 
în mijlocul cetățenilor care i-au ales, ca să se pre- £ 
ocupe de rezolvarea chestiunilor ridicate în de- £ 
cursul intîlnirilor dintre candidați și alegători, ca* 
și a acelora care se vor mai ridica, să-i învețe pe £ 
tinerii deputați cum să-și organizeze largi activei 
de oameni ai muncii, a căror activitate comună e Z 
singura care poate garanta succesul 
sfaturilor populare.

In acest fel, imaginea sărbătorii alegerilor se ♦ 
continuă cu filmul muncii unite a T 
alegătorilor, pentru înfăptuirea programelor ___  ,
rîte împreună. Din aceasta răsare in mod izbitor4 
opoziția față de vechile alegeri din vremea regimu-« 
lui burghezo-moșieresc, zile de scandal și doliu, 4 
continuate în sate și orașe cu ani de mohorită ♦ 
stagnare. *

O tradiție frumoasă s-a înfiripat: aceea ca, în' 
ziua alegerilor, cetățenii, și mai ales tineretul, să 7 
caute a fi printre primii la vot. Mindrie cu atît 
mai mare pentru cei ce vor fi acum printre primii " 
la muncă — printre primii în îndeplinirea, pe în- î 
treg cuprinsul țării, a cerințelor oamenilor muncii, ♦ 
a sarcinilor date de iubitul nostru partid.

„Scînfeia tineretului“ z
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o
din totalul alegătorilor care au participat la ale
gerea deputaților în sfatul popular al orașului București,

din totalul alegătorilor care au participat la ale
gerea deputaților în sfaturile populare ale raioanelor 
orașului București.

dinife
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in activitatea

O
din totalul alegătorilor care au participat la 
gerea deputaților în sfaturile populare raionale.

ale*

o-
deputaților și I 
ramelor hotă- ♦

1

din totalul alegătorilor care au participat la 
gerea deputaților în sfaturile populare orășeneștigerea deputaților în sfaturile populare 
subordonare regională și raională).

totalul alegătorilor care au participat ladin
gerea deputaților în sfaturile populare comunale.

ale-
(de

ale*

Rezultatele alegerilor de deputați 
în sfaturile populare

(După datele comunicate Prezidiului Marii Adunări Naționale de către comisiile electorale regionale)
Tn conformitate cu Decretul Nr. 1/1958, Ia

2 martie 1958 au avut loc alegerile de depu
tați în sfaturile populare regionale, orășenești, 
raionale și comunale.

Au fost aleși deputați în 16 sfaturi populare

regionale, în sfatul popular al orașului Bucu
rești, în sfaturile populare ale celor 8 raioane 
ale orașului București, în 191 sfaturi populare 
raionale, în 171 sfaturi populare orășenești de

subordonare regională și raională, precum șl 
în 4.314 sfaturi populare comunale.

In urma centralizării datelor cu privire la 
alegerile de deputați în sfaturile populare, 
s-au înregistrat următoarele rezultate:

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET
privind instituirea medaliei „A 25-a aniversare 

a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor“
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la eroi

cele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, pentru cinstirea acestui 
eveniment din trecutul de luptă a poporului 
nostru,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, decretează:

ART. 1. — Se instituie medalia „A 25-a ani
versare a eroicelor lupte ale ceferiștilor și pe-

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER
București 4 martie 1958.
Nr. 105.

troliștilor“ care se va conferi celor care au luat 
parte la luptele ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, au fost martori ai 
apărării la procesele ceferiștilor sau au parti
cipat la organizarea acțiunilor de solidarizare 
cu luptele ceferiștilor și petroliștilor.

ART. 2. — Prin Regulament se vor stabili 
ierarhia și modul de purtare, precum și carac
teristicile medaliei „A 25-a aniversare a eroice
lor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor“.

Secretarul Prezidiului Marii
Adunări Naționale

GHEORGHE STOICA

Pentru sfaturile populare 
regionale

Pentru sfatul popular al 
orașului București

Pentru sfaturile populare 
ale raioanelor orașului 
București

Pentru sfaturile populare 
raionale

Pentru sfaturile populare 
orășenești (de subordonare 
regională și raională)

Pentru sfaturile populare 
comunale

00-^00-

Primirea de către tovarășul fiheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului R. P. Polone, 
tovarășul Janusz Zambrowicz

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. ail P.M.R., a primit la Comite

tul Central al P.M.R. pe ambasadorul R, P, Po-

lone în Republica Populară Romînă, tovarășul 
Janusz Zambrowicz,

Numărul 
alegătorilor

1 ?

Voturi exprimate Voturi pentru 
candidații F.D.P.

Voturi împotriva 
candidaților F. D. P. Voturi anulate

Cifre 
absolute V % Cifre 

absolute

% 
fată 

de numărul 
voturilor 
exprimate

Cifre 
absolute

% 
fată 

de numărul 
voturilor 
exprimate

Cifre 
absolute

% 
fată 

de numărul 
voturilor 
exprimate

10.870.451 10.828.959 99,62 10.766.912 99,43 48.738 0,45 13.309 0,12

965.024 955.696 99,03 946.338 99,02 8.360 0,88 998 0,10

965.024 955.696 99,03 945.073 98,89 9.340 0,98 1.283 0,13

9.250.541 9.215.503 99,62 9.146.235 99,25 55.993

------ .... ,

0,61 13.275 0,14

2.703.578 2.692.350 99,58 2.676.315 99,40 12.972 0,48 3.063 0,12

8.221.599 8.190.908 99,63 8.101.498 98,91 72.045 0,88 17.365 ! 0,21

Datele de mai sus arată că imensa majori
tate a alegătorilor a luat parte la vot.

Alegătorii au votat aproape în unanimitate 
pentru candidații Frontului Democrației Popu
lare. Pentru toate sfaturile populare au fost 
aleși 137.790 deputați.

Toți deputății aleși au candidat din partea 
Frontului Democrației Populare.

Dintre deputății aleși 47,87% sînt membri

și candidați ai Partidului Muncitoresc Romin, 
iar 52,13% sînt oameni ai muncii fără de 
partid.

Din numărul total al deputaților 35.082 sînt 
femei.

Dintre deputății aleși 87% sînt de naționa
litate romînă, iar 13% sint din rîndul națio
nalităților conlocuitoare.

Un număr de 10 candidați propuși pentru

alegerile de deputați în sfaturile populare co
munale n-au fost declarați aleși. Intro cir
cumscripție regională, într-una orășenească și 
in 25 circumscripții comunale, candidaturile 
fiind retrase, n-au avut loc alegeri. In confor
mitate cu articolul 109 din decretul cu privire 
la alegerile de deputați în sfaturile populare, 
in toate aceste circumscripții vor avea loc 
noi alege.ri,



t Concursul
TIN E R EȚE-EDUtATIE-R ASPLIN PERI „IUBIȚI CARTEA«
Pasiunea în muncă
și au foexìgéhfa

în atenția
COMITETULUI U.T.M

Il

O discuție despre pasiunea în 
muncă va solicita oriunde parti
ciparea însuflețită a oamenilor 
tineri". Am auzit ciocmndu-se, pe 
această Temă, multe opinii și ar
gumente; unii susțin că esenția
lul este să-ți alegi meseria potri
vită firii tale, alții că., fiecare me
serie fiind frumoasă, te poți dă- 
rui oricărei munci dacă știi să-i 
descoperi satisfacțiile; am auzit 
pe mulți susținînd că pasionat 
nu poți fi de munca ta decît dacă 
ești energic și harnic, dacă înveți 
necontenit și ești dornic să știi 
mereu mai mult, dacă ești exi
gent cu tine însuți.

Ion Apostolescu este strungar 
la Uzinele „Mao Țzfe-dun“. Are 
opt ani vechime în meserie, deși 
n-a împlinit decît 23. Și-a ales-o 
singur, a urmat o școală profe
sională, obținînd rezultate bune 
mai ales la matematică și la teh
nologie, a intrat la „Mao Țze- 
dun“, i s-a dat în primire o ma
șină și și-a cucerit cu ajutorul 
ei un loc folositor în viață și sti
ma tovarășilor săi de muncă.

Ji place meseria într-un mod

tru ea. E omul < 
drumul potrivit firii lui.

Cu vreo doi ani în urmă, tî
nărul strun-gar și-a adunat gîn- 
durile asupra muncii lui, ca're-i 
punea o problemă nouă. Avea de 
executat o serie de piese care ne
cesitau, o operație pe altă mașină. 
Avea nevoie de un dispozitiv pen
tru filatat. A reușit să conceană 
dispozitivul respectiv, să-l reali
zeze și să-l folosească.

Ar fi trebuit mai mult 
drumat, sprijinit, ajutat,, 
tru că este, incontestabil, un bă
iat înzestrat ale cărui însușiri, 
cultivate, 'ar putea face din el un 
muncitor înaintat, în stare să-și 
pună și s? rezolve probleme de 
înaltă tehnicitate.

Tot ce am spus pînă acum în 
legătură cu Ion Apostolescu poa
te să ducă la concluzia că îl con
sider un model de om pasionat 
pentru munca lui. 
rezerve. De ce?

Ion Apostolescu 
ba conștiincios și 

__ _ din cînd în cînd, citește cîte o 
conștient, logic, îi cunoaște fru- carte tehnică cum ar fi „Bazele
musețile: pentru, că îi cefe ambi
ție și curaj, atenție și încordare, 
pentru senzația de putere, de 
stăpin, pe care i-o dă și mai ales 
pentru că îi stimulează inteli
gența, dîndu-i mereu ceva de în
țeles, de învățat. „E o meserie în 
care nu poți să amorțești“ —- 
spune el.

L-am întrebat pe tovarășul Ion 
Apostolescu dacă-și considera 
munca grea sau ușoară. A zîm- 

. bit:. „Foarte ușoară“. Am compa
rat răspufisul cu al tovarășului 
lui de muncă, Mihai Bodor, care 
la aceeași întrebare răspundea: 
„Grea — nu poate s-o facă ori
cine". Mihai Bodor își iubește și 
el meseria, dar cu reculegere, cu 
seriozitate, ca pe un vîrf cucerit 
după urcuș. Ion Apostolescu o are 
intrată în sînge; nici nu-și în
chipuie cum ar fi altfel, nici 
n-are de gînd s-o schimbe vre
odată. E In elementul lui, mese
ria ii aparținq cș aerul pe carc-l 
rejpirâ. se consideră născut pen-

Al 5000-taa spectacol 
al Teatrului Armatei

La 6 martie, Teatrul Armatei va 
prezenta cel de-al 5000-lea specta
col pe care artiștii, regizorii și teh
nicienii teatrului îl înscriu în re
pertoriul lor.

Se va prezenta cu acest prilej 
un spectacol festiv care va cuprin
de fragmente din piesele „Vlaicu 
Vodă“ de Al. Davila, „Fîntina 
Blanduziei“ de V. Alecsandri, „A- 
varul“ de Moliere, „Căsătoria“ de 
Gogol. „Ecaterinu Teodoroiu“ de 
Kicolae Tăutu. „Femeia îndărăt
nică“ de Shakespeare, „Tragedia 
optimistă“ a lui V. Vișnevski, 
„Zbor de noapte“ de Nicolae Tău
tu, „Apărarea Madridului“ de Va- 
leriu Cimpeanu și „Impârătița lui 
Mtithidon“ de Tiberiu Vornic
lodțta Postelnicu, care au fost re- 
prtneiiMte cu succes pe scena' Tea
trului Armatei.

iao

primei etape

(Foto AGERPRES)

■

Manifestări 
în cinstea Zilei

Internaționale
a Femeii

Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Femeii, vor 
avea loc în Capitală numeroasa 
manifestări artistice.

Vineri seara, Filarmonica de 
Stat „George Enescu“ va organi
za în sala Dalles un recital de mu. 
zică de cameră care va cuprinde 
lucrări ale unor cunoscute compo
zitoare.

Se vor interpreta cu acest prilej 
Sonata pentru pian de Ana Se
vera Benția, Dansuri romînești 
pentru vioară și pian de Hilda le- 
rea, Trei preludii și invenții pen
tru pian de Nina Cassian, Lieduri j 
de Rodica Șuțu, Andante dintr-o 
sonată pentru vioară și pian de 
Mansi Barberis etc.

Teatrul satiric muzical „C. Ta- 
nașe“ va prezenta sîmbătă specta
colul „Intre noi, femeile“.

Spectatorii vor avea prilejul să 
asculte numeroase melodii noi, 
interpretate de Ioana Radu, Dori
na Drăghici, Aida Moga, Tanți Că- 
pățină, Maria Sereea, Mihaela Co- 
taru, Mara Ianoli etc.

(Agerpres)

îndată după apariția în presă a 
măgurilor luate de Comisia centra
lă a concursului „Iubiți cartea", 
comitetul U'.T.m. din comuna Pe
retu a studiat amănunțit acest ma
terial. După aceea, s-a organizat o 
adunare generală deschisă la care 
au participat peste 200 de tineri, 
in țața ctitora- s'-'aii prelucrat mă
surile luate de Colnisia centrală a 
concursului. Tot în această aduna
re, numeroși tineri,, printre rare 
Manea Oprea, Ștefan Culcea, Ște
fan Murii și idții, ap primit in
signa de „Prieten al cărții-.

In cadrul adunării, 24 de tineri 
au făcut cereri pentru a participa 
la concurs, iar 29 din cei care a- 
veau deja insigna, s-au înscris 
pentru faza superioară

In planul de măsuri care s-a în
tocmit și discutat în aceeași adu
nare, au fost stabilite sarcini con
crete pentru fiecare membru din 
comitet, iar data desfășurării fa
zei superioare a concursului s-a 
fixat în Ipna februarie 1958.

Comitetul U.T.M. a trecut apoi 
la realizarea în practică a hotărî- 
rilor luate în adunare. Pe cei ce 
obținuseră insigna i-a îndrumat să 
studieze mai mult, iar noii înscriși 
au fost îndreptați către biblioteca 
sătească. Curind, biblioteca a 
început să devină neîncăpătoare. 
Unii cereau și aduceau cărți, alții 
studiau la mesele rînduite frumos 
din vreme, cărțile despre care a- 
veau să povestească în scriș la faza 
superioară a concursului.

In perioada pregătirii 
etape, comitetul U.T.M.,' 
de organizația de partid,

nit mult organizația U.T.M. în a- 
ceste acțiuni.

Ziua desfășurării
a fazei superioare a concursului a 
sosit, lntr-una din sălile școlii de 
7 ani. 25 de tineri țărani se aflau 
aplecați asupra colilor de hîrtie. 
Unii scriau mai încet, alții mai 
repede, dar toți făceau același lu
cru : așterneau pe hîrtie. învăță
mintele desprinse de ei din cărțile 
citite. Tineri ca Ștefan Marcu, 
Nicu Călin. Florea Cărnaru și 
alții, au fost bine pregătiți și au 
făcut' descrieri frumoase, iar. prin
cipalele probleme ridicate de căr
țile respective le-au sezisat bine. 
E îmbucurător faptul că printre a- 
ceștia au fost mulți tineri țărani 
muncitori cu 4 și. 7 clase elemen
tare. De pildă, tînărul Marin Ne- 
grescu a scris despre „Amintiri 
din copilărie“ cea mai bună lu
crare. Manea Oprea care a citit 
de cîteva ori romanul „Mitrea Co
cor“ al maestrului Mihail Sado- 
veanu, a știut pe de rost fragmen
te întregi legate de lupta și hotă- 
rîrea lui Mitrea pentru făurirea 
unei vieți noi.

Cinci zile după aceea, comisia 
concursului „Iubiți cartea“ a avut 
serios de lucru deoarece cei 25 
tineri au făcut lucrări despre 12 
romane. Romanul Mitrea Cocor s-a 
dovedit a fi cel mai citit. Șapte 
din cei 25 de tineri au scris des
pre el. Cele mai bune lucrări asu
pra acestui roman le-au făcut ute- 
miștii Marin Ionescu și Manea 
Oprea.

Comisia comunală a concursului 
a stabilit ca la a doua etapă a 
„întrecerilor prietenilor cărții“ să 
meargă tinerii Marin Ionescu, Ma
nea Oprea, Mihăilă Gheorghe, Ma
ria lordache și Metania Naum. 
care au prezentat cele mai bune 
lucrări.

Dintre cei calificați pînă acum, 
au și prezentat expuneri în fața 
tineretului, conform hotărârilor 
Comisiei centrale. Marin Ionescu 
asupra romanului Mitrea Cocor și 
Gheorghe Mihăilă asupra poeziilor 
lui Eminescu.

care și-a găsit obțină condiții de a frecventa 
astfel muncitorul inteligent 
capabil se mulțumește doar 

•cunoștințele pe care le-a obținu» 
în școala profesională. Literatură 
nu citește din principiu, recu
noaște deschis că „il plictisește“ 
și iijcére lin efort prea mare, 
li plece numai muzica ușoara.

In. ultima vreme se compiace 
într-un anumit climat de inerzie, 
cu toate că fizic depune multe 
eforturi, și ca muncitor și cà se
cretar de organizație.

Pînă în prezent, 
lescu nu și-a; pus prea 
probleme în- legătura cu 
lui. Discuția sinceră pe care am 
avut-o. l-a făcut să recunoască 

, însă cinstit' o anumită comodita
te intelectuală, o anumită lipsă 
de ambiție, de voință de a se 
autodepăși. Sever cu el însuși, a 
găsit și cauza ■ aparențele per
fect onorabile, rezultatele bune 
în meseria pe care o știe, cîști- 
gul bun. Dar aceasta nu poate 
decit să-l țină pe loc, să-i imo
bilizeze frumoasele resurse per
sonale de care dispune și care 
trebuie să fie mai mult valorifi
cate, atît în interesul său perso
nal cît și în numele intereselor 
generale.

Nu mă îndoiesc de faptul că a- 
ceste constatări îi vor servi. Aș 
vrea să-i fie limpede însă că 
titlul lui de muncitor fruntaș, 
care-și iubește munca și se con
sideră pasionat de ea, se poate 
menține numai cu multa autoexi
gență, că inerția, automutțumirea 
și lenea intelectuală n-au ce 
căuta în firea lui. Și poate că 
n-ar fi rău dacă această temă 
s-ar discuta și in organizația 
U.T.M. din care face parte.

în- 
pen-

Și totuși, am

își face trea- 
cîștigă bine ;

strungăriei“, „Strungar de pre
cizie“ sau o broșură din ciclul 
ce se adresează metalurgiștilor 
explicînd metode sovietice 
muncă, inovații etc. Ritmul de 
viață cotidiană care l-a prins în 
vîrtejul său. și mai ales faptul 
că nu face nici un efort deosebit, 
nici o încercare de a se ridica 
deasupra lui însuși, i-au împins 
către o viață oarecum monotonă, 
fără prea multe probleme, căută
ri, cercetări. Matematicianul ta
lentat de altădată n-a mai pus 
de mult mina pe o carte de ma
tematică. La liceul seral n-a fă
cut nici un efort să se înscrie, să

de

Și 
și 

cu

Ion Aposto- 
multe 
viața '

Telefericul din Poiana Stalin

ILEANA POPOVICI

primei 
sprijinit 

„ - - . de Pro'
fesori și învățători, a organizat la 
biblioteca sătească recenzii și 
puîieri asupra unor cărți 
„Amintiri din copilărie“ de. 
Creungă, „Neamul Șoimăreștilor“. 
„Tînăra Gardă“, „Po'ves'.ea unui 
om adevărat“ și altele. Profesorul 
de limba română Ion Mânu, mem
bru al comisiei comunale a con
cursului „Iubiți cartea“, a spriji-

es
ca 
I.

Sortimentele la „Expres“ este pricinuită nu numai de o 
întemeiată poftă de mîncare, ci 
și de făptui că, nu de mult, la 
bufetele „Expres“ s-a introdus 
un nou rețetar, îmbunătățit 
față de cel vechi. Odată cu în
tocmirea noului rețetar, s-a 
avut în vedere stabilirea de re
țete variate de mâncăruri la 
prețuri diferite, care să satis
facă dorințele diverse ale pu
blicului.

Se pare că pînă aici lucrurile 
stau bine. Vizitînd bufetele 
„Expres“ din Capitală poți ob
serva însă că nu la orice oră 
găseș'i mîncărurile cu prețu- 
rilo mai ieftine. Conducerile u- 
nor bufete „Expres“ manifestă 
comoditate în ceea ce privește 
lărgirea sortimentelor de pro
duse mai ieftine. Dintre prepa
ratele care se vînd la prețurile 
de 3 și 4 lei, Ia aceste bufete se 
prepară: 80 la sută mîncăruri 
din lista celor cu prețul de pa
tru lei și numai 20 la sută din 
lista celor cu prețul de trei lei. 
Mai mult, cantitățile în care se 
pregătesc preparatele de trei lei 
reprezintă un procent de abia 
25 la sută față de celelalte.

Faptul că preparatele de trei 
lei se sfîrșesc mai repede decît 
cele cu prețuri mai mari de
notă că ele sînt mult căutate 
de consumatori. Numărul re
țetelor se ridică la 1.600. 
Cu toate acestea, respon
sabilii unităților respective nu 
se străduiesc să îndeplinească 
dorința cumpărătorilor. Ei pre
feră să producă sortimente 
scumpe, care măresc artificial 
rentabilitatea unităților.

La perpetuarea acestei stări 
de lucruri, care e în detrimen
tul consumatorilor, contribuie 
de bună seamă și conducerile 
T.A.P.L. din raioanele in care 
sînt situate bufetele „Expres“ 
ca și organele comerțului inte
rior, care nu au stabilit mini-

malul de sortimente și cantități 
ce trebuie produse la bufetele
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ce trebuie produse 
„Expres“.Pe drum, sau preocupat de 

treburi urgente, uneori nu poți 
ajunge la timp la prînz acasă. 
Atunci intilnești în cale un bu
fet „Expres“ în vitrina căruia 
sînt expuse diferite feluri de 
mîncare, unul mai îmbietor de- 
cit altul.

Cercptînd mai amănunțit vezi 
că există aici sortimente felu
rite parcă mai gustoase decît 
cu cîteva luni înainte. Părerea

Iscălitură cu
C. B.

bucluc
din nou laAm fost chemat __ _____

Direcția personalului. Mi se ce
re diploma de inginer. Pe 
bună dreptate, nu pot fi crezut 
pe cuvînt la nesfîrșit. In anul 
1956 m-am prezentat la între
prinderea minieră din Orșova 
avînd drept document o repar
tizare în producție.

— Pînă la eliberarea diplo
mei de inginer te vei servi de 
acest document — mi-au spus 
tovarășii de Ia secretariatul In
stitutului de Mine din 
rești.

Așa am procedat, dar 
m-am hotărit totuși să obțin 
dipioma. De aceea am plecat 
la Petroșani (Institutul de mine 
din București s-a mutat la Pe
troșani).

La institut toată lumea mi-a 
înțeles necazul, mi-a fost com
plectată diploma dar nu și eli
berată. Motivul ? Diploma tre
buia semnată la București de 
fostul președinte al Comisiei 
examenului do Stat din 1956.

Am fost asigurat că se va 
obține repede iscălitura, să 
n-am nici o grijă, deoarece voi 
fi anunțat la Orșova cînd va 
trebui să mă prezint din nou la 
institut pentru a-mi ridica di
ploma de inginer.

De atunci au trecut cîteva 
luni și tot aștept...

Sînt nedumerit de ce Insti
tutul nu se ocupă din vreme de 
semnarea diplomelor de absol
vire.

In felul a,cesta s-ar econo
misi timp, deplasări și alte in
conveniente.
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Echipa de dansuri a clubului muncitoresc din Transporturi și Telecomunicații din Galați inter- 
pretînd „Ciocîrlia“

ILIE STAICU
țăran întovărășit, secretarul 

comitetului U.T.M. din comuna 
Peretu — regiunea București

(<°,8SIEMAT0GHAFE)
Ciulinii Bărăganului — PATRIA, 

BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, ALEX. SAHIA ; Ultima 
vrăjitoare - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST, 1 MAI ; Fla
căra stinsă — MAGHERU, I. C. 
FRIMU, VASILE ROAITA, AUREL 
VLAICU ; Hamlet — V. ALECSAN
DRI ; Tigrii zburători
N. BALCESCU, 16 FEBRUARIE 
(Bd. 30 Decembrie nr. 82) ; Fata 
mexicană — CENTRAL ; Articolul 
420 — VICTORIA, DRUMUL SE
RII ; Coordante necunoscute — 
DOINA, FLACARA ; Moulin Rouge 
- MAXIM GORKI ; Crăiasa zăpe
zilor - TIMPURI NOI ; Lissy - 
TINERETULUI ; Oaia cu cinci pi
cioare — GH DOJA ; Richard al

IÎI-lea — ALEX. POPOV ; Două 
lozuri — GRIVIȚA ; Mîndrie —
CULTURAL; întâlnire la bal - 
UNIREA ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — CONST. DAVID ;
Umbre în plină zi — ARTA ; Sa
crificiul de Anul Nou — MUNCA;

LUMINA. Ștrengărită — MIORIȚA ; Cicatri
cea — DONCA SIMO ; încotro ? — 
ILIE PINTILIE ; Copilărie în Don. 
bas — POPULAR ; Rîpa dracului
- M. EMINESCU; Soldații - 
VOLGA, COȘBUC ; Lizie Mac K<ay
- LIBERTĂȚII ; Ispita - OLGA 
BANCIC ; Prea tîrziu — ALIANȚA;
Inima cîntă — 30 DECEMBRIE 
(Cal. Ferentari nr. 89) ; Mazurka 
dragostei — BOLESLAW BIERUT.

Pentru următoarele trei zile in 
tară: vreme în curs de încălzire 
ușoară, nopțile rămîn însă frigu
roase, mai ales în nord.estul țării. 
Cer schimbător cu înnourări mai 
accentuatesspre sfîrșitul intervalu
lui în nord-vestul țării, unde vor

cădea precipitații temporare. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară : minimele vor 
oscila între minus 10 și plus 4 
grade, iar maximele între minus 
2 și plus 10 grade. Ceață locală, 
mai ales în Ardeal.

oooocxxxxxxxxxxxxx3oooooooooooâcxxxxxxxxxxxxxxxxx^o(xxxx)Oc>oooooocx>oooooaooQoooooQOOooooooooooocx)(x>«Dooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»
Mantia zăpezii abundente în

văluise astfel Cavnicul incit, ca 
să-l afli, trebuia să recurgi la 
busolă. Orice cale accesibi.ă era 
zăgăzuită. Zăpada ajunsese pe 
alocuri, aproape de. 2 metri. în
treprinderea de exploatare mi
nieră „Steaua Roșie“ era pe 
punctul de â-și înceta activita
tea. Mulți dintre muncitori (cam 
50-60 la sută) care nu sint lo
calnici, nu puteau ajunge pină la 
locul de muncă. întreprinderea 
trebuia aprovizionată cu 
riale și alimente. Situația era 
destul de ingrijorătoare.

In această Împrejurare, 
făcut organizația U.T.M., cum au 
reacționat tinerii din Cavnic, 
raionul Tg. Lăpuș? Acțiunile or
ganizației, faptele tinerilor din 
Cavnic le-am aflat la conferința 
regională U.T.M. din regiunea 
Baia-Mare.

Pentru ca producția să nu stag
neze, cei 700—800 tineri ai ex
ploatării miniere, mobilizați de 
organizația U.T.M. care cuprinde 
peste 200 de utemiști, în frunte 
Cu comuniștii au hotărit să lu
creze două schimburi consecutiv. 
De asemenea, noaptea sau ziua, 
cînd tinerii din comună aveau 
liber, participau la acțiunea de 
dezăpezire, inițiată de organi
zația de partid. Și astfel, printr-o 
muncă eroică, tinerii au contri
buit în mare măsură la normali
zarea vieții în Cavnic — însem
nat centru minier.

Despre acest episod a vorbit în 
conferință tovarășul Pop Octa- 
vian, prim secretar al Comite
tului raional U.T.M. Tg. Lăpuș șl 
ne-a dat amănunte tovarășul Ni- 
chita Gheorghe, secretar al co
mitetului U.T.M. de la întreprin
derea „Steaua Roșie“.

Participînd la conferință am 
avut prilejul să luăm cunoștință 
și de multe alte fapte ce vorbesc 
despre conștiința politică a tine
rilor crescuți șl educați de or
ganizația noastră, despre sim
țul lor de răspundere.

lată-1, de pildă, pe Zaha Vasile 
din Gherța Mica, raionul Oaș, 
un tînăr modest, puțin timid, îm
brăcat in cosium național — spe
cific locului, 
el vorbește, 
despre felul

mate-

ce a

In cuvinte simple, 
între altele, tinerilor 
cum a pășit pe ca-
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Bucu-

acum

lea socialistă a agriculturii; vă- 
zînd că părinții se împotrivesc și 
nu pot fi convinși despre foloa
sele muncii în comun a pămin- 
tului, el și-a cerut partea sa de 
pămtnf cu care a Intrat în Înto
vărășire. El e conștient că un 
membru al organizației noastre 
— organizație de luptă a tinere
tului pentru socialism, deci și pen
tru colectivizare — trebuie să 
transpună neapărat convingerile 
sale în viață, să fie un exemplu 
în acest sens și pentru ceilalți 
tineri Despre importanța exem
plului personal ne-a vorbit și to
varășa Vraja Elena — secretara 
organizației de bază U.T.M. 
Tarna Mare (raionul Oaș) 
care și-a convins și părinții 
intre în întovărășire.

•— In urma pasului făcut

din

să

de

partid pentru formarea conștiin
ței socialiste a utemiștilor și ti
neretului.

Acolo unde organizațiile 
U.T.M. au dus o muncă de edu-' 
cațle politîcă. susținută, utetnîș- 
tii au dat dovadă de combativi
tate, au dovedit că sînt conștienți 
de faptul că fac parte din orga
nizația revoluționară a tineretu
lui, condusă și educată de partid.

Au fost însă organizații care 
n-au acordat importanța cuvenită 
muncii de educație politică a u- 
temiștilor și tinerilor neutemiști. 
Ceva mai mult: unele organiza
ții au păstrat această atitudine 
chiar după Plenara a fii-a a C.C. adunării generale a utemiștilor 

cererea de intrate in U.T.M. 
unei fiice de chiabur 
manifestat în mod 
față de regimul nostru. Și mem-

In acest raion cotizațiile se în
casează doar în proporție de 40- 
50 la sută. Or, plata regulată a 
cotizației, e una din îndatoririle 
de bază; elementare ale unul ufe- 
tnist.

Lipsa de preocupare temei
nică, susținută pentru educa
ția comunistă a tineretului s-a 
soldat în unele organizații U.T.M. 
din regiunea Baia-Mare cu ca
zuri cînd unii utemiști au dove
dit complectă lipsă de vigilență 
și combativitate revoluționară. La 
Școala medie din Șcnciita -Mare, 
de pildă, biroul organizației de 
bază U.T.M. a pus în discuția

al U.T.M., care a subliniat în 
mod deosebit necesitatea intensi
ficării muncii de educație politică 
a tineretului. Despre asemenea

a 
care s-a 
dușmănos

și de multe ori lipsa de grijă 
pentru creșterea conștiinței lor 
politice continuă și după intra
rea lor în U.T.M.

In regiunea Baia-Mare sînt 
unii utemîști care datorită unei 
insuficiente pregătiri politice, 
idelogice, culturale, cad sub in
fluența propovăduitorilor misti
cismului. înapoierea acestor ti
neri este exploatată în așa mă
sură, incit ei sînt îndrumați să 
ducă o viață închisă, să nu par
ticipe la activitățile organizație* 
U.T.M., la manifestările tine
rești care au loc în timpul liber; 
ei nu mai ascultă muzică, !ln 
mai dansează și sînt împinși în 
general spre o viață sterilă. în 
satele Săcălășeni, Coruia, Reme- 
tea Chioar, Ocoliș, Groș sînt din 
păcate asemenea cazuri. Și nu

Să educăm utemistii
5

în spiritul combativității revoluționare
mine, ne spunea ea, 52 de ute
miști au pășit oe calea sociali
stă a agriculturii.

Asemenea atitudini ale tineri
lor muncitori și țărani muncitori 
sînt rezultatul educației desfășu
rate de organizațiile U.T.M., al 
strădaniilor lor de a crește tineri 
cu o înaltă Conștiință patriotică, 
plini de responsabilitate față de 
sarcinile multilaterale pe care le 
încredințează partidul tinerei ge
nerații.

Faptul Ca în 1957 peste 400 de 
brigăzi de producție ale tinerilor 
au raportat îndeplinirea pianului 
înainte de termen, că anul tre
cut valoarea economiilor realiza
te de tinerelul regiunii Baia 
Mare se cifrează la 2 milioane 
lei. precum și multe alte reali
zări însemnate relatate în darea 
de seamă și de vorbitori |ă con
ferință. sint rezultatul muncii 
dusă de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de

Pe marginea conferinței organi
zației regionale U.T.M. Baia Mare 
organizații s-a vorbit într-un as
cuțit spirit critic la conferința or
ganizației regionale U.T.M. Baia- 
Mare. Astfel de organizații de 
bază au devenit inactive, elanul 
lor revoluționar slăbind. In ra
ionul Șoncuta Mare, de exemplit. 
activitatea unor _ " "
bază U.T.M. s-a rezumat doar 
la unele acțiuni cu caracter artis- 
tico-distractiv. In aceste organi
zații s-a pierdut din vedere con
ținutul educativ, politic, al fiecă- foloseșc prilejul înmînării came
rei acțiuni, necesitătea ca prin tot tului de membru noilor utemiști. 
ceea ce face organizația să mi
liteze pentru educația politică a 
tineretului. Dacă ne-am referi nu
mai la problema cotizațiilor și 
tot s-ar putea trage o concluzie 
asupra nivelului de conștiință po
litică scăzută a multor utemiști.

organizații de

brii acestei organizații, datorită 
nivelului lor politic scăzut și unei 
slabe combativități revoluționare, 
au primit-o cu ușurință în 
U.T.M. A trebuit ca biroul comi
tetului raional U.T.M. să infir
me hotărirea organizației de bază 
care a dovedit o atare lipsă de 
vigilență.

Așa cum arătau și unii delegați 
la conferință, mai si'nt cazuri cînd 
comitetele raionale U. T. M. nu

pentru a explica tinerilor scopul 
organizației, importanța carnetu
lui de U.T.M., îndatoririle unui 
utemist etc. în unele organizații 
se muncește puțin și superficial 
pentru pregătirea politică a tine
rilor care vor să intre în U.T.M.

odată dușmanul de clasă, profi- 
tînd de slaba pregătire politică 
și ideologică a unor tineri, a cău
tat pe diferite căi să-i corupă pe 
aceștia.

Toate aceste fenomene negative 
manifestate la membrii unor or
ganizații ale U.T.M. au fost dez
bătute cu spirit de răspundere po
litică în conferință, determinînd 
și luarea unor măsuri de întărirea 
muncii de educație politică a ute- 
miștilor, în deosebi la sate, Prin
cipala concluzie ce s-a desprins 
din lucrările conferinței organi
zației regionale U.T.M. Baia Mare 
este necesitatea ca pe viitor or
ganele locale de conducere și or
ganizațiile U.T.M. să intensifice 
munca de educare a utemiștilor 
și tinerilor în spiritul combativi
tății revoluționare. Invățămîntul 
politic poate servi în mod hotărî- 
tor acestui scop ; înlăturîndu-se 
formalismul din activitatea mul
tor cercuri politice ale U. T, M.,

legînd mai mult expunerile și 
discuțiile din cadrul lor de viață, 
se poate îmbunătăți mult munca 
de educație politică a tineretului, 
se pot cultiva Ia utemiști trăsă
turile morale ale unui tînăr co
munist combativ.

S-a constatat — și mulți vor
bitori la conferință au criticat 
faptul — că majoritatea mem
brilor Comitetului Regiontf U.T.M. 
Baia-Mare au dus adesea o acti
vitate restrînsă, deplasîndu-se 
mai mult în organizațiile de bază 
din jurul centrului, neglijînd și 
ignorînd nepermis organizațiile 
aflate mai la periferie, uneori 
greu accesibile deplasării (de 
exemplu, organizațiile din raionul 
Vișeu).

Activiștii noștri au dafaria să 
fie cît mai mult în mijlocul ti
nerilor pentru a le cunoaște fră- 
mîntările, preocupările lor zilni
ce, pentru a-i sprijini și îndruma 
permanent. Iar delegații Ia con
ferință au cerut aceasta, au In
sistat asupra întăririi legăturilor 
cadrelor U. T. M. cu masele de 
utemiști și tineri în vederea ob
ținerii unor rezultate mai însem
nate în toate domeniile de acti
vitate. Plenara a 111-a a C.C. al 
U.T.M. arată că lichidarea lipsu
rilor care mai există este posibi
lă numai prin îmbunătățirea con
tinuă a muncii organizațiilor de 
bază, prin activizarea tuturor u- 
temiștilor. în întreaga lor muncă, 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
militeze cu fermitate pentru creș
terea conștiinței politice a utemiș
tilor, a răspunderii utemiștilor fa
ță de sarcinile organizației re
voluționare a tineretului, pentru 
educarea " " f
vității și vigilenței revoluționare.

Fiind 
lor din 
noul comitet regional ales va a- 
vea capacitatea ca sub conduce
rea comitetului regional de partid 
să se ocupe temeinic, cu răspun
dere de educația comunistă a ti
neretului. de creșterea lui la ni
velul cerințelor organizației noa
stre revoluționare de tineret.

D. MIHAIL 
L DRAGOȘ

lor în spiritul combati-

în miezul vieții tineri- 
regiunea Baia-Mare,

*
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

:

♦ 
♦

:

Ing. CONST. VÄCARESCU 
Orșova

La fabrica de pălării din Ti inișoara se prelucrează noi mo-, 
dele pentru primăvară execut ate de colectivul artistic al fa
bricii. Au intrat în producție 150 de modele noi de pălării de 

fetru și 80 de modele de pălării de paie

Foto: D. F. DUMITRU
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Cu privire la participarea tineretului
«

în acțiunea patriotică
de refacere și protectie a pădurilor

și la însilozarea furajelor

Vizita de plecare 
a Ambasadorului 

Republicii Populare 
Albania la Președintele 

Consiliului Central 
al Sindicatelor 
din Republica

Populară Romînă, 
Gheorghe Apostol

C.C. al U.T.M. și Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii au ana
lizat rezultatele muncii pentru a- 
plicarea hotărîrii comune elabo
rată în 1957 cu privire la contri
buția tineretului la acțiunea de 
refacere și protecție a pădurilor.

Acțiunea de refacere a păduri
lor patriei noastre distruse și ex
ploatate prădalnic de către vechi
le regimuri, acțiune ce a fost ini
țiată de către partidul și guvernul 
nostru, are o deosebită importan
ță pentru economia națională a- 
tît în ce privește industria lemnu
lui, cît și în ce privește protecția 
solului și a regimului apelor. 
Congresul al II-lea al P.M.R. a 
trasat sarcina ca în al doilea 
plan cincinal să se realizeze îm
pădurirea a cel puțin 600.000 ha. 
de teren forestier și executarea 
pe seară largă a operațiilor de 
îngrijire a arboretelor.

în vederea participării efecti
ve a tineretului la această im
portantă acțiune patriotică, C.C. 
al U.T.M. a elaborat anul trecut 
împreună cu M. A. S. o hotărîrc 
care prevedea plantarea cu forțele 
tineretului a 120.000.000 p—--*•
care reprezintă cfca. 15.000 
din planul de stat pe 1957.

Munca do mobilizare a tinere
tului la împădurirea și îngrijirea 
pădurilor a prilejuit desfășurarea 
de către organele și organizațiile 
U.T.M. a unei susținute munci 
patriotice-educative, a contribuit 
la ridicarea conștiinței patriotice 
a tinerilor. înțelegînd caracterul 
patriotic al muncii duse pentru 
înfăptuirea acestei sarcini trasate 
de partid, un mare număr de 
tineri a răspuns cu însuflețire 
chemării C. C. al U.T.M. Peste 
230.000 tineri mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. din întreaga țară 
din rîndul celor mai diferite ca
tegorii ca : țărani muncitori, ti
neri muncitori, studenți, elevi, 
pionieri, cadre didactice etc., au 
efectuat 482.150 ore de muncă.

C.C. al U.T.M. și M.A.S. apre
ciază că datorită munții însufle
țite a tineretului, sarcinile stabi
lite de hotărârea comună din 
1957 au fost îndeplinite șa depă
șite, realizîndu-se astfel împăduri
rea a 39.607 ha. (plantîndu-se 
peste 220.000.000 de puieți) din
tre care 3.800 ha. prin munca vo
luntară a tineretului.

Economia realizată în 
deplinirii prevederilor 
se cifrează la. aproape 
lei-

Din aceste economii, 
hotărîrii amintite, s-a 
un fond de premiere pentru sti
mularea organizațiilor U.T-M. care 
s-au distins prin cea mai activă 
mobilizare a tineretului, obținînd 
cele mai mari economii, cît și a 
tinerilor care s-au evidențiat în 
mod deosebit în această acțiune 
patriotică.

Au fost stabilite următoarele 
premii :

Pe locul I pe țară a fost cla
sată organizația regională U.T.M. 
Pitești, care a mobilizat peste 
80.000 de tineri la plantarea a 
4.576 ha., obținîndu-se economii 
prin muncă voluntară în valoare 
de 1.117.000 lei, Comitetul regio
nal U.T.M. Pitești a primit „Di
ploma <țp Onoare a C. C. al 
U.T.M.“ și i s-a acordat ca pre
miu o mașină „Pobeda“.

Pe locul II a fost clasată orga
nizația regională U.T.M. Ploești 
care a antrenat în această acțiu
ne un număr de peste 10.000 ti
neri, plantînd 2.811 ha. S-au reali
zat prin muncă voluntară econo
mii în valoare de 834.000 lei. 
Pentru aceasta i s-a decernat 
„Diploma de Onoare a C. C. al 
U.T.M.“ și un aparat de filmat.

Pe locul III s-a clasat organi
zația regională U.T.M. Stalin, ca
re 
ne peste 16.000 tineri, realizîndu- 
se prin muncă voluntară economii 
în 
decernat „Diploma de 
C.C. al U.T.M.“ și un 
radio „Strassfurt“.

Dintre organizațiile
U.T.M. fruntașe pe țară în aceas
tă acțiune s-au clasat următoarele:

— Pe locul I organizația raio
nală U.T.M. Cislău regiunea Plo
ești, care a mobilizat tineretul

puieți 
ha

urina în- 
hotărîrii 

6.000.000

conform 
constituit

a mobilizat în această acțiu-

valoare de 646.540 lei. I s-a 
Onoare a 
aparat de

raionale

la muncă voluntară, obținîndu-se ploma de Onoare a C. C. al 
economii în valoare de 352.700 U.T.M.“ și drapele de fruntașe pe 
lei. Acestui comitet raional i s-a țară ale C. C. al U. T., M. 
decernat 
C.C. al U.T.M/ 
o motocicletă

— Pe locul 
nale U.T.M. 
din regiunea 
ji.a raională 
regiunea Ploești. Acestor comitete 
raionale li s-a decernat „Diploma 
de Onoare a C. C. al U. T. M.“ și 
cîte 4 biciclete.

— Pe locul III organizația ra
ională U.T.M. Sighișoara regiunea 
Stalin, Gurahonț, regiunea Ora
dea și Beceni regiunea Pitești, 
cărora li s-a decernat „Diplonm 
de Onoare a C.C. al U.T.M.“ și 
cîte 2 biciclete.

De asemenea au fost premiate 
70 de organizații U.T.M. din co
mune. școli, facultăți, printre care 
organizația U. T. M. din Faoulta- 
tea de Silvicultură orașul Stalin, 
care a realizat economii în va
loare de 32.000 Iei, org. de bază 
din satul Coliba de Jos, raiomll 
Găiești, regiunea Pitești, care a 
realizat economii în valoare de
29.300 lei și organizația de bază 
din satul Betfia care a realizat eco
nomii în valoare de 19.100 lei.

Q contribuție însemnată au a- 
dus-o organizațiile de pionieri că
rora li s-au acordat numeroase 
premii. Evidențiem dintre acestea 
organizația de pionieri din școala 
elementară din comuna Dîrșta 
Nouă raionul Codlea, regiunea 
Stalin, cea din școala de surdo- 
muți din comuna Bivolăria, raio
nul Rădăuți, regiunea Suceava și 
din școala elementară Bordușiti 
din raionul Sîngiorgiul de Pădu
re, Regiunea Autonomă Maghiară.

Org. de bază U.T.M. și org. de 
pionieri evidențiate li s-au de
cernat „Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M.“ și diferite pre
mii în obiecte ca : acordeoane, 
patefoane, ‘f echipament sportiv 
etc.

De asemenea a fost premiat in
dividual, cu obiecte ca : ceasuri 
dă mînă, patefoane, aparate de 
radio și de fotografiat, stilouri 
etc-, un număr de 200 tineri ță
rani, muheitori, studenți, elevi, 
pionieri, școlari, pădurari, briga
dieri și tehnicieni silvici.

★
Totodată C. C. al U.T.M. 

M.A.S. au analizat rezultatele 
plicăxii prevederilor hotărîrii co
mune elaborate în 1957 cu privi
re la mobilizarea tineretului în 
acțiunea de însilozare a furajelor.

Această hotărâre a pus în fața 
organelor și organizațiilor U.T.M. 
din G.A.S., G.A.C., cooperative
agricole de producție, întovărăși
ri și din sectorul individual din 
agricultură sarcina de a mobili
za tineretul, pentru a fi în pri
mele rînduri în lupta pentru în
făptuirea indicațiilor date de 
partid și guvern cu privire la a- 
sigurarea bazei furajere necesare 
dezvoltării creșterii vitelor în ța
ra noastră și a obținerii unor 
cantități sporite de produse ani, 
male. Că rezultat al muncii orga
nizațiilor U.T.M., al activității ti
nerilor care au răspuns acestei 
chemări, sarcinile indicate de ho- 
tărîrea comună care prevedeau 
însilozarea unei cantități de 
750.000 tone nutreț au fost depă
șite, realizîndu-se 754.323 tone.

Fruntașe pe țară în această ac
țiune sînt :

— Organizația regională Ü.T.M. 
Constanța care a mobilizat tine
retul să contribuie la realizarea a 
178.121 tone nutrețuri însilozate 
față de 131.501 tone planificat, 
în G.A.S. și G.A.C. depășindu-se 
planul cu 35%•

— Organizația regională U.T.M. 
din Regiunea Autonomă Maghiară 
care a mobilizat tineretul să con
tribuie la realizarea a 36.618 tone 
nutreț însilozat față de 27.150 tone 
planificat în G.A.S. și G.A.C. de
pășindu-se planul cu 34%.

— Organizația regională U.T.M. 
Ploești care a mobilizat tineretul 
să contribuie la realizarea a
16.301 tone nutreț însilozat, față 
de 16.182 planificate în G.A.S. și 
G.A.C.

Acestor comitete regionale ale 
U.T.M. clasate pe primele 3 lo
curi pe țară li s-au decernat „Di-

„Diploma de Onoare a Au fost premiate de asemenea 
și i s-a acordat organizațiile raionale ale U.T-M. 

cu ataș.
II organizațiile raio- 
Drăgășani și Vîlcen 
Pitești și organiza- 
U.T.M. Ploești din

șî

care au mobilizat cel mai mare 
număr de tineri la însilozarea nu
trețurilor.

— Pe locul I s-a clasat orga
nizația raională U.T.M. Slobozia 
din regiunea București, care a 
mobilizat tineretul să contribuie 
la îndeplinirea planului de însi- 
Iozare în proporție de 211%. A- 
cestui comitet raional i s-a decer
nat „Diploma de Onoare a C. C. 
al U.T.M.“ și i s-a acordat o mo
tocicletă cu ataș.

— Pe locul II s-au clasat or
ganizațiile raionale U.T.M. Ba- 
badag și Negru Vodă din regiu
nea Constanța, cărora li s-a de
cernat „Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M.“ și li s-a acordat 
câte 3 biciclete.

— Pe locul III s-au clasat or
ganizațiile raionale U.T.M. Segar- 
cea regiunea Craiova și Focșani 
regiunea Galați, cărora li s-a de
cernat „Diploma de Onoate a 
G.Q al U.T.M.“ și li s-a acordat 
cîte două biciclete.

— Pentru contribuția adusă în 
această acțiune au fost premiate 
15 org. de bază din G.A.S. și 
G.A.C. cu obiecte ca : acordeoane, 
patefoane' etc.

Echipelor de tineri din G.A.C. 
Ceamurlia de Jos din regiunea 
Constanța și G.A.S. Agnita regiu
nea Stalin, care s-au evidențiat pe 
țară li s-a acordat ca premiu po
sibilitatea de a face în mod gra
tuit o excursie în R. P. Bulga
ria.

De asemenea 
de 20 ingineri, 
eni fruntași pe 
țiuni s-a acordat o excursie 
U.R.S.S.

In acest an, planul de stat pre
vede sarcini sporite Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii atît 
în privința acțiunii de refacere a 
pădurilor, cît și în ce privește a- 
sigurarea bazei furajere necesare 
dezvoltării continue a producției 
animaliere din țara noastră.

Așa cum a arătat Plenara 
III-a C. C. al U.T.M. din decem
brie 1957, Uniunea Tineretului 
Muncitor poate aduce o contribu
ție și mai activă la realizarea a- 
cestor importante sarcini econo
mice de stat.

în vederea stabilirii sarcinilor 
concrete ce revin organelor și or-

pentru un număr 
agronomi, tehnici- 
țară în aceste ac- 

în

a

ganizațiilor U.T.M. pentru mobi
lizarea tineretului la aceste ac
țiuni, C.C. al U.T.M. a elaborat 
împreună cu M.A.S. hotărîri co
mune.

In aceste hotărîri se prevede :
1. în sectorul silvic : a. îm

pădurirea a 4.000 ha., îngrijirea 
arboretelor pe 10.000 ha., com
baterea dăunătorilor pe 20.000 
ha., confecționarea și instalarea 
în păduri a 20.000 de cuiburi ar
tificiale, toate prin muncă volun
tară a tinerelului.

b. Participarea cît mai largă a 
sarci- 

pla- 
1958 
baza
con-

tineretului la îndeplinirea 
nilor integrale prevăzute în 
nul de împădurire pe anul 
și repartizate pe regiuni pe 
retribuirii muncii prestate, 
fórm normelor în vigoare.

2. in ceea ce privește asigura
rea bazei furajere. Contribuția e- 
fectivă a tineretului la însiloza
rea pe țară a 3.500.000 tone nu
treț, prin sporirea continuă a 
cantității de nutreț însilozat atît 
în sectorul socialist al agricultu
rii, cît și în gospodăriile indivi
duale ale tinerilor.

De asemenea tineretul este che
mat să aducă o contribuție im
portantă la plantarea de arbori 
și pomi fructiferi pe marginea 
șoselelor, drumurilor în parcuri, 
grădini ți spații verzi, la acțiu
nea de ameliorare a terenurilor 
degradate.

Aceste obiective deosebit de im
portante pun în fața organelor și 
organizațiilor U.T.M. sarcini de 
mare răspundere. Valorificînd și 
generalizînd experiența pozitivă 
dobîndită în cursul anului trecut, 
comitetele regionale și raionale, 
organizațiile U.T.M. să desfășoa
re o susținută activitate politică 
și organizatorică pentru mobiliza
rea la aceste acțiuni a unei mase 
cît mai largi de tineri.

Fiecare utemist, fiecare tinăr să 
considere o datorie patriotică de 
a-și aduce contribuția prin muncă 
efectivă la refacerea și întreține
rea marii noastre bogății națio
nale, pădurile — podoabă nepre
țuită a patriei ; la dezvoltarea 
bazei furajere de care depinde 
mărirea șeptelului, ceea ce în
seamnă mai multă carne, mai 
mult laptf și unt pentru oamenii 
muncii.

NICI UN TÎNĂR IN AFARA 
ACESTOR ACȚIUNI.

FETELE

In legătură cu plecarea din 
R.P. Romînă, ambasadorul Repu
blicii Populare Albania, Miha 
Lako, a făcut o vizită protocolară 
la 4 martie a.c. la Președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Republica Populară Ro
mînă, Gheorghe Apostol.

Primirea ministrului 
Statelor Imite ale Americii 

la București de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne
Mărfi, 4 martie a.c., ministrul 

Afacerilor Externe al R.P. Ro
mîne, Avram Bunaciu, a primit 
în audientă pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipotențiar 
al Statelor Unite ale Americii la 
București, Clifton R. Wharton, în 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

MAESTRUL
George Georgescu 

la Florența
Marți dimineață a părăsit Capi

tala, pierind. la Florența, dirijorul 
George Georgescu, artist al popo
rului din R. P. Romînă.

La Florența, maestrul George 
Georgescu va dirija două concerte 
ale Orchestrei simfonice din Flo
rența. In programul primului con
cert figurează Simfonia a Vil-a 
de Beethoven, poemul simfonic 
,,Pinii din Roma" de Respighi și 
Ropsodia l-a de George Enescu.

Cel de-al doilea concert dirijat 
de maestrul George Georgescu va 
avea ca solist pe pianistul Valen
tin Gheorghiu, artist emerit al R.P. 
Romîne, care după recitalul de la 
Londra va fi oaspetele orașului de 
pe malul fluviului Arno.

Acest concert va cuprinde Simfo
nia III-a de Brahms, Ropsodia 
pentru pian și orchestră de Rah- 
maninov pe o temă de Paganinl — 
solist Valentin Gheorghiu — și 
poemul simfonic „Ucenicul vrăji
tor" de Paul Dukas

(Agerpres).

„Aplauzele sînt interzise
Amatorii- de competiții sportive, 

care s-au abătut săptămîna trecută 
pe la sala Floreasca din Capitală, 
au fosl martorii unor surprize de
osebite. In primul rînd,.încă de la 
intrare, li s-,ă pus în vedere să se 
abțină de la aplauze.

— De ce ? — au întrebat mirați.
— Pentrucg se dispută campio

natul republican de micromodele 
pe anul 1958, au răspuns organi
zatorii.

— Bine, asta știm noi din ziare. 
Nu înțelegem însă de ce, asistînd 
la o attt de importantă compe
tiție, sîntem opriți să batem din 
palme, să încurajăm concurenții...

— Aplauzele produc curent! de 
aer, a explicat un arbitru, care 
perturbează atmosfera și deci in- 

asupra zboru-fluențează în rău 
lui modelelor.

In fața acestui 
trebuit să se dea 
așeze cuminți pe 
ziu nedumerirea 
complect, deoarece crainicul con
cursului a anunțat că cel mai mare 
și măi greu aparat prezentat ki 
întrecere cîntărește abia 1,25 gra
me și are o suprafață de numai 6 
dm 2

Prima probă a campionatului a 
fost cea de micromodele normale. 
La ea s-ati prezentat concurenți 
din cele mai diferite regiuni ale 
țării. Lupra a fost dîrză. Fiecare 
participant era dornic ca modelul 
lui să iasă cîștlgător adică să se 
mențină cît mai mult în aer. Pînă 
la urmă a învins maestrul sportu
lui aviatic, inginerul Ion Georgescu 
din București, urmat de Tarnara 
Georgescu iot din București și de 

Alexandru

argument, au 
bătut! și să se 
bănci. Mai tîr- 
lor a dispărut

<1ai lucrează ca me
dic la țară, într-o 
circumscripție a ra
ionului Tîrgu Mu. 
reș șl că se ocupă 
de aăromodelîsm de 
la vîrsta de 14-15 
ani. Ei au mai fost 
informați că acest 
valoros concurent 
păstrează în casa 
sa din satul Acă- 
țari, alături de di
ploma de medic și 
116 cupe cîștigate 
cu ocazia diferitelor 
concursuri de aero- 
modelism interne și 
internaționale, care 
îi atestă cele 38 de 
titluri de campion 
și cele 42 de recor
duri naționale, obți
nute în bogata lui 
activitate sportivă.

In 
s-au 
dele 
aripi 
bun 
Gaba din Iași, iar la cea de a 
II-ia pe locul întîi s-a clasat căpi
tanul Andrei Georgescu din echipa 
Casei Centrale a Armatei.

S-a alcătuit și un clasament 
general. In fruntea acestui cla
sament s-a situat echipa repre
zentativă a Comitetului Organiza
toric A.V.S.A.P. al Regiunii Auto
nome Maghiare, formată din doc-

Concurentul bucureștean ing. Ion 
lansează unul din modelele

campionatuluiultima zi a
disputat probele de micromo- 
autogire și de micromodele 
batante. La prima, cel mai 

a fost tînărul inginer Victor

Georgescu 
sale

profesorultorul Andrei Budai,
Otto Hints și asistentul universitar 
Alexandru Bedo. Pe locul IJ s-a 
clasat echipa reprezentativă a co
mitetului orășenesc A.V.S.A P. 
București, formată din inginerul 
Ion Georgescu, contabilul Gheor
ghe Gănțoiu și studentul Gheor
ghe Marinescil, Iar pe locul III e- 
chipa reprezentativă a comitetului 
organizatoric regional A.V.S.A.P. 
Iași, formată din inginerul Victor 
Gaba. funcționarul Ștefan Remus 
și studentul Iulian Abramovici.

D. LAZAR

asistentul universitar 
Bedo din Tg.Mureș.

Crainicul a anun(at 
tînărului inginer Ion 
s-a menținut în aer 9 minute și 10 
secunde, grație unui puternic mo
tor format dintr-o... bucată de 
cauciuc de grosimea unei ațe care, 
răsucită înainte de start, a dat eli
cei nu mai puțin de 800 de învîrti- 
turi.

In ziua a doua a campionatului 
6-a disputat proba de micromodele . 
„aripă zburătoare“. Și aici specta
torii au trecut prin încercări grele, 
deoarece deseori au fost tentați să 
însoțească cu aplauze modelele 
prezentate de uni! 
Andrei Budai din 
clasat pe locul I, 
țoiu din București, clasat pe locul 
II sau Robert Kaiszer din Cluj, 
clasat pe locul III.

De altfel, ei au mai admirat 
măiestria lui Budai și în timpul 
probei de micromodele helicoptere, 
la care s-a clasat pe locul II, pre
cum șf în cadrul unor tentative de 
record, l.a aceeași probă, cu care 
ocazie și-a îmbunătățit propria sa 
performanță republicană, de la 3 
minute și 12 secunde, la 3 minute 
și 25 secunde. Spectatorii au aflat 
cu această ocazie că Andrei Bu-

că modelul
Georgescu

concurenți ca 
Tîrgu Mureș, 

Gheorghe Găn-

AU PEVE^IT
SUFLETUL ACTIVITĂȚII

UTEMIȘTILOR DIN SAT
Pînă acum vreo doi-trei ani ti

neretul din oomuna Cornetu își 
crease un trist renume. In Corne
tu erau cei mai vestiți bătăuși și 
cuțitari din împrejurimi. Acum 
faima lor e de domeniul aminti
rilor. Și trebuie să spun că nimă
nui nu-i pare rău de această „glo
rie“ trecută.

Schimbarea nu s-a petrecut 
pentru că cei care aduceau faimă 
proastă comunei au părăsit-o și 
nici pentru că vre-un vrăjitor i-a 
transformat peste noapte pe ti
neri. Nu. întregul proces s-a des
fășurat firesc, pe măsura îmbună
tățirii activității organizației 
U.T.M., pe măsura creșterii in
fluenței acesteia în rîndurile tine
rilor țărani.

Dar nu despre tot ce au făcut 
utemiștii în ultimii ani aș vrea 
să vorbesc în cele ce urmează. Ar 
fi prea multe de spus.

Eu vreau să vorbesc despre fe
tele din Cornetu. Cred că acum 
oîțiva ani n-aș fi putut s-o fac.

De cele mai multe ori ele erau 
mobilul scandalurilor și al bătăilor. 
De ce spun aceasta ? Pentru că pe 
atunci despre fete se vorbea doar 
ou asemenea prilejuri: „Leanța 
s-a uitat la bal mai mult laCos- 
tică deoît la Gheorghe'L 
Atunci toți prietenii lui 
năvăleau pe Costică 
care-1 susțifieau. „Maria 
bat pe o noapte cu lună 
Și doar se știe că e

' Amatorii de fotbal din Capita
lă vor avea prilejul să urmăreas
că astăzi de la ora 15,45 pe sta
dionul „23 August“ prima întâlni
re internațională a anului : „Pro
gresii 1“-București—Voivodina Novi 
Sad. Evoluția formației iugoslave 
stîrnește un interes deosebii Voi
vodina Novi Sad fiind o echipă de 
țalie europeană care se bucură de 
aprecieri unanime în cercurile 
fotbalistice internaționale. Fotba
liștii din Novi Sad dispun de o 
frumoasă carte de vizită, printre 
învinșii lor numărîndu-se echipele 
Slovan Bratislava ’ ~
Viena (4-1) și 
(2-1). In rîndi’ 
zâ o serie de jucători renumiți în 
frunte cu mijlocașul stînga Boș
kov care pînă în prezent a purtat 
de 52 ori tricoul naționalei, fiind 
selecționat și în Echipa Europei 
în anul 1955. Ceilalți internațio
nali selecționați pentru turneul 
Campionatului mondial de la 
Stockholm sînt mijlocașul dreapta 
Eristici II, interul dreapta Veseli- 
novici, selecționat în echipa A de

(6-0), Rapid
VaSas Budapesta 

n rîndul echipei figurea-

26 ori, aripa dreaptă Rajkov, por
tarul Krivokucia și fundașul stîn
ga Nicolici.

Formația ce va juca 
Krivokuci a—Roganovici, 
Nicolici—Krîstici II, 
Rajkov, Veselinovlci, Sentin, Ivos, 
Krîstici I. ,4,

Bucureștenii vor alinia următoa
rea formație : Mîndru, ~ 
Caricaș, Soare, Ciocea, 
Oaidă, Mateianu, Ozon, 
Moldovcanu.

★
Stadionul din șoseaua Olteniței 

a găzduit marți după-amiază fi
nala competiției de rugbi dotată 
cu „Cupa Grigore Preoteasa“ în 
care s-au întîlnit echipele Locomo
tiva Grivița Roșie și C.C.A. Tro
feul a revenit echipei Locomotiva 
care ’ ' ' ' "
după prelungiri. Au marcat Pîrcă- 
lăbescu (încercare) și Buda (drop- 
gol). Pentru locui 3-4 s-au întîlnit 
echipele Progresul și I.C.S.P.C. 
victoria revenind ultimei echipe cu 
11-3.

Alte rezultate : Dinamo-P.T.T. 
9-8 ; Știința I.M.F.-C.S.A. Ploești 
3-0.

astăzi t
Belici, 

Boșkov—

Dobrescu,
Știrbei, 

Marin, P.

a obținut victoria cu 6-0,

(Agerpres)Vizitele delegației de medici greci

La cercul mîiftilor îndemînateeș al Palatului Plo trierilor din Capitală, pionierii lucrează sub îndru
marea prof, Ecaterina Glăvatl — la confecționarea florilor artificiale ce vor fi dăruite de 8 Martie

„Da?” 
Gheorghe 
și pe cei 
s-a plim- 
cu Vasile. 
iubită lui 

Dumitru“. Un nou motiv de în
căierare. Nioi pomeneală în acele 
vremuri de fete utemiste. Chiar 
dacă erau două, trei, acestea n-a
veau ourajul să participe la adu
nări, întîi pentru că nu le lăsau 
părinții, apoi pentru că chiar ele 
nu vedeau ce ar putea face între 
atîția băieți care nu scăpau nici 
o ocazie pentru a le jigni, pentru 
a le brusca. Dar cred că am vor
bit destul despre ce a fost. Ce 
fac acum fetele e mai interesant.

...In aprilie anul trecut, un grup 
de utemiști au hotărât să creeze 
pe lîngă căminul cultural o briga
dă artistică de agitație. In jurul 
brigăzii, și mai tîrziu și a echipei 
de teatru, s-au adunat tinerii cei 
mai talentați. Singuri și-au scris 
cupletele, le-au învățat repetînd cu 
perseverență seară de seară și au 

Le-au dat în 
unii au fost 
erau lăudați, 
că tinerii, a- 
văzut tot ce

îhceput spectacolele, 
fața consătenilor; 
mulțumiți pentru că 
alții au roșit pentru 
vînd ochi ageri, au 
făceau ei prost. Apoi au început 
să plece în „turneu“ prin împre
jurimi. Și s-au întors acasă cu 
laude și cu premii de la diferite 
concursuri.

Era primul pas pentru schimba
rea renumelui. Am să spun aici și 
numele membrilor brigăzii; întîi 
fetele : Veta Petre și Elena Dedu, 
țărănci, Istrate Alexandrina, în
vățătoare și Irina Giubotaru, in
structoare superioară de pionieri. 
Și acum cei mai buni- băieți: 
Nelu Olaru, Octavian Radu și 
Stanciu Ion, toți trei țărani.

Tinerii aceștia, sub îndrumarea 
organizației au vorbit în progra
mele lor despre tot ce frămînta 
comuna lor : viața și roadele înto
vărășirii, despre contractări și e- 
lectrificarea comunei, despre con
strucția unei școli noi la marginea 
comunei și repararea drumurilor 
și încă multe alte probleme. Acti
vitatea artistică a atras și alte fete, 
mai timide, ca Zamfir Tița, Păun 
Fulga, Florea Vasilica care au in
trat îh brigadă.

Utemistele au folosit acest pri
lej, s-au împrietenit cu ele, le-au

. explicat scopul organizației și. ce 
cere organizația de la membrii săi 
și nu va trece multă vreme pînă 
cînd aceste fete vor fi pregătite să 
devină membre ale organizației.

Dar activitatea artistică a fost 
doar începutul. In cadrul organi
zației U.T.M. a fost creat un cerc 
politic. Și aci participă multe 
fete, utemiste și neutemiste. Orga
nizația de bază U.T.M. împreună 
cu căminul cultural au inițiat un 
ciclu de conferințe de popularizare 
a științei, despre statutul G.A.C., 
despre prietenie și dragoste. Aici 
utemistele sînt antrenate pe două 
căi, ca să spun așa : unele, mai 
pregătite țin conferințe, cele mai 
multe însă fac parte din audito
riu.

Acum fetele vin la adunările or
ganizației, iau cuvîntul și-și spun 
părerea în toate chestiunile care 
privesc organizația. In comună 
s-au creat cercuri de citit, unde 
se citesc ziare, broșuri privind po
litica partidului nostru la sate, 
cărți de literatură. Iar biblioteca
ra se mîndrește că numai de la 
începutul anului acesta are înscri
se peste 120 de cititoare tinere.

Dacă încerci să afli cum anume 
și cînd s-a produs această schim
bare în comportarea tinerilor, a 
fetelor îndeosebi, cu greu o să 
poți afla amănunte precise, cro
nologice. „Cotitura” a început din 
momentul atragerii cîtorva tinere 
în activitatea artistică. Dîndu-le 
tinerelor preocupări interesante, 
pline de conținut educativ, li s-a 
arătat concret posibilitatea de 
a-și utiliza cu totul altfel timpul 
lor liber. Și, azi o repetiție la echi
pa artistică, mîine o conferință, 
poimîine o reuniune sau lectura 
unui fragment de roman, încetul 
cu încetul au reușit să dea alte 
preocupări fetelor, să le dezvolte 
aptitudinile în îndeletniciri utile și 
folositoare. Și totodată, noutatea 
vieții pe care au început s-o tră
iască, a început să acționeze asu
pra conștiinței lor, să le obișnu
iască cu buna cuviință, cu priete
nia deschisă, tovărășească, sădind 
în Sufletul lor năzuinți spre alte 
preooupări, frumoase, folositoare, 
către care le deschiseseră drum 
primii pași în activitatea culturală. 
Și astfel, din oameni care prici
nuiau în trecut scandalurile și bă
tăile între băieți, fetele au început 
— prin comportarea lor — să le 
inspire respect, prietenie, relații 
firești, oamaraderești și chiar să 
constituie un stimulent în 'antre
narea băieților la viața organi
zației.

Delegația de medici greci con
dusă de pr6f. dr. Dedes Dimitros 
de la Facultatea de medicină din 
Atena, vicepreședinte al Societății 
de chirurgie din Grecia care la in
vitația Societății științelor medi
cale din R. P. Romînă a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit 
marți dimineața Capitala înapoin- 
du-se în patrie.

Luni seara membrii delegației 
.au făcut o vizită la Societatea 

. științelor medicale din R.P.R. unde

s-au întîlnit cu personalități ale 
vieții medioale romînești și cu spe
cialiști romîni printre care acade
micienii Marius Nasta, Ștefan 

nrof. dr. 
. le, ment

al Academie!
Milcu și Artur Kraindler, pi 
Ana Aslan, Teodor Burghele 
bru corespondent 
R.P.R. și alții.

A fost de față N. 
poulos, secretar al 
ciei la București.

Intîlnirea dintre medicii greci și 
romîni s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

»X -------OOOO

INFOR
ute-

bună 
să se

La prima vedere s-ar părea că 
s-a făcut puțin pentru antrenarea 
fetelor la viața organizației. To
tuși pentru comuna Cornetu atît 
cît s-a făcut reprezintă un în
ceput bun. Acest început, la care 
se adaugă preocuparea susținută 
a biroului organizației de bază 
de a realiza mai multe în acest 
domeniu, sînt garanția că numă
rul fetelor, destul de mare în co
mună — care vor deveni 
miste va crește continuu.

Există însă pericolul ca o 
parte a atenției organizației
concentreze exclusiv în jurul ac
tivității artistice. Și aceasta este o 
greșeală. Fetele pot fi bune dan
satoare și coriste, dar în același 
timp — dacă vor fi educate cu 
grijă— ele pot și trebuie să devină 
militante active pentru înfăptui
rea politicii partidului la sate. Ele 
trebuie 
sură cu 
inițiate 
din sat. 
fășoară 
litică pentru 
rii agricole existente, pentru crea
rea unei gospodării agricole colec
tive. Fetele nu trebuie excluse din 
această activitate ci, dimpotrivă, 
antrenate să-și lămurească părinții, 
rudele, vecinii.

Organizația de bază U.T.M. din 
comuna Cornetu a găsit „cheia“ 
secretului — dacă poate fi numit 
secret atragerea fetelor din sat în 
activitatea obștească. Multe din ele 
au devenit utemiste. S-a schimbat 
comportarea fetelor, s-a dezvoltat 
demnitatea lor personală, simțul 
lor de răspundere. Au încetat de a 
mai deveni — cu bună știință sau 
inconștient, prin superficialitatea 
lor — obiect de neînțelegeri între 
băieți. Schimbarea în atitudinea lor 
s-a reflectat și în comportarea 
băieților, care le respectă mai mult, 
tratîndu-le din ce în ce mai vizi
bil ca pe niște tovarăși. Acum, da
toria organizației este aceea de a 
se îngriji de educația politică a 
utemistelor, de antrenarea lor — în 
egală măsură cu băieții — la rezol
varea sarcinilor politice, economice 
și obștești, ce 
ganizației” 
indicațiile 
a C.C. al 
organizată 
scape nici 
necesitatea 
organizației să militeze pentru e- 
ducația politică a utemiștilor, pen
tru oreșterea conștiinței lor.

M. VIDRAȘCU

antrenate în egală mă- 
băieții la toate acțiunile 
de organizația de partid 
Acum în comună se des- 
o intensă activitate po- 

întărirea întovăiăși-

stau în fața or- 
U.T.M.. Plecînd de la 
date de Plenara a III-a 
U.T.M., munca trebuie 
astfel 
un moment din vedere
oa fiecare acțiune a

încît să nu se

C. Diamanto-i 
Legației Gre- Ț

MÂȚII
Lia tradiționalul tîrg internațio

nal de mostre de la Leipzig (edi
ția de primăvară) care s-a desdhis 
la 2 martie, țara noastră participă 
cu un birou de informații comer
ciale și cu un stand de cărți la 
Hansahaus. In ziua deschiderii 
tîrgului biroul nostru de informații 
comerciale a primit vizita tov. dr. 
Lothar Bolz, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane și ministru al Afacerilor Ex
terne, Konzok, adjunct al minis
trului Industriei Ușoare, Georg 
Stibi, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Germane la 
București și a alior personalități 
oficiale din R. D. "

★
Casa prieteniei 

A.R.L.U.S. anunță 
5 martie, ora 20,30, in sala Casei 
prieteniei romîno-sovietice din str. 
Batiștei nr 14 un spectacol extra
ordinar prezentat de un grup de 
artiști sovietici de la Teatrul Aca-

Germană.

romîno-sovietice 
pentru miercuri

demic de Artă din Moscova 
(Mhat), Teatrul de Operă și Ba
let „S. M. Kirov" din Leningrad, 
Teatrul ..Stanislavski-Nemirovicl 
Dancenko", Radiodifuziunea și es
trada sovietică.

Biletele se găsesc la casă.
★

Soprana Osvath lulia artistă a 
poporului din R. P. Ungară lau
reată a premiului „Kossuth“ șl 
baritonul Farago Andras care în
treprind un turneu în țara noa. 
stră, au dat marți seara în sala 
Dalles din Capitală, un recital ex
traordinar de arii și lieduri.

★
Marți a sosit în Capitală la invi- 

tația Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Alfred Lehr, vicepreședintele Aso
ciației austriace pentru știința și 
economia filmului.

Oaspetele va participa la gala 
filmului austriac „Don Giovanni" 
care va avea loc miercuri 5 martie.



Noile propuneri sovietice

Recentul interviu al tov. Chivu Stoica 
In atenția presei grecești

Generalul Blanc 
amenință Tunisia

sporesc șansele convocării unei conferințe la nivel înalt
TINERET«

Externe al ü. R. S. S.
PARIS 4 (Agerpres). — Răs

punsul dat de ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. A. A. 
Gromîko, scrisorii primite la 13 
februarie din partea ministrului 
de Externe al Franței Pineau, 
este apreciată ca o acțiune de 
cea mai mare importanță pe ca
lea realizării unei conferințe in
ternaționale. Corespondenții zia
rului american „New Aork Ti- 
mes" semnalează că „primele 
reacții venite de Ia Washington 
Paris și Londra, arată că noua 
atitudine sovietică cu privire la 
conferința miniștrilor de externe 
constituie iin pas înainte în direc
ția unei conferințe la nivel înalt". 
Ziarul „Populaire de Paris“ sub
liniază că „a fost pus un nou ja
lon pe calea spre o conferință la 
nivel înalt care trebuie pregătită 
cu grijă“.

Ziarul „Le Monde“ scrie că 
poziția Uniunii Sovietice înles
nește convocarea unei conferințe 
la nivel înalt. „Conferința mi
niștrilor, subliniază „Le Monde“, 
ar putea cel puțin să pună capăt 
fazei preliminare a schimbului 
de păreri. După ce vor fi întări-

te speranțele opiniei publice va 
fi greu să te abați din calea care 
duce la scopul final, o conferință 
la nivel înalt“.

Pînă și ziarele franceze de 
dreapta ca „Aurore“ și „Figaro“ 
consideră că propunerile formu
late în scrisoarea ministrului de 
Externe sovietic exprimă „neta 
voință de apropiere a Uniunii 
Sovietice". Ziarul „Combat“ sub
liniază că noile propuneri sovie
tice „sporesc șansele convocării 
unei conferințe la nivel înalt“. Pe 
de altă parte ziarele franceze 
consideră că propunerile sovieti
ce cuprinse în scrisoarea lui Gro- 
mîko reprezintă o apropiere de 
punctul de vedere occidental, 
pentru a dezgheța procedura. 
Ziarul „Paris Journal“ consideră 
că aceasta reprezintă un pas 
concret către o conferință la ni
vel înalt și că făcînd. ta conti
nuare asemenea pași s-ar putea 
ajunge chiar în cursul verii aces
teia la o conferință internațio
nală.

Ziarul „L’Humanité“ publică 
un articol semnat de Étienne 
Fajon membru în Biroul Politic

al C.C. al Partidului Comunist 
Francez

E. Fajon subliniază că Franța 
are în prezent posibilitatea de a 
renunța la politica cursei înar
mărilor, de a contribui l,a slăbi
rea încordării internaționale și de 
a pregăti „bazele pentru organi
zarea unei conferințe la nivel 
înalt în care își pune speranțele 
întreaga lume".

Acest punct de vedere în ju
rul căruia s-au concentrat aspi
rațiile de pace și securitate aîe 
celor mai largi pături, ale opi
niei publice vest-europene nu 
este după cum se pare împărtășit 
și de cercurile oficiale america
ne. După cum relatează agenția 
France Presse aceste cercuri în
cearcă să zăgăzuiască curentul 
impetuos în favoarea unor trata
tive constructive la nivel înalt, 
puniînd accentul în continuare în 
mod deosebit asupra 
lor care mai despart 
terilor occidentale de 
unii Sovietice în loc 
pe primul plan al 
chestiunile asupra

cel mai ușor un

divergențe- 
poziția pu- 
cea a Uni- 
de a pune 
discuțiilor 
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Poporul și tineretul nostru au 
salutat cu bucurie vizita făcută 
în țara noastră între 20 și 28 
februarie 1958 de către delega
ția Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar și 
a Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, în frunte cu to
varășul Jânos Kădâr, la invita
ția guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romin.

Pretutindeni poporul nostru a 
întimpinat delegația Republicii 
Populare Ungare cu cea mai 
caldă prietenie, cu dragoste și 
bucurie. Zeci de mii de munci
tori, țărani și intelectuali și-au 
manifestat sentimentele de prie
tenie pe care le nutresc față de 
poporul frate maghiar, primin- 
du-i pe solii acestuia după ve
chea noastră tradiție, cu piine 
și sare. Vizitele delegației Re
publicii Populare Ungare la 
București, lași, Roman, Bacău, 
Tg. Mureș, Ploești s-au trans
format ta puternice manifestări 
ale prieteniei trainice dintre po
poarele noastre, ale spiritului 
internaționalist care le însufle
țește, o manifestare a unității 
de nezdruncinat a țărilor socia
liste în frunte cu marea Uniu
ne Sovietică.

In cursul acestei vizite, la 
București, au avut loc convor
biri între delegațiile guverna
mentale și de partid ale Repu
blicii Populare Romîne și Re
publicii Populare Ungare. De
clarația cu privire la aceste con
vorbiri semnată la 26 fe
bruarie 1958 arată că părțile 
au făcut un schimb de infor
mații asupra activității guver
nelor și partidelor lor, au exa
minat pe larg problemele dez
voltării continue a relațiilor 
prietenești dintre ele, precum și 
cele mai însemnate probleme in
ternaționale care interesează 
ambele țări. Convorbirile dintre 
delegații s-au desfășurat în 
spirit de deplină înțelegere re
ciprocă și au constituit un nou 
prilej de a exprima hotărîrea 
partidelor frățești din cele două 
țări, de a întări legăturile din
tre ele, de a intensifica schim
bul de experiență, de a contri
bui la continua consolidare a 
unității mișcării comunist»; in
ternaționale. Rezultatele ace
stor convorbiri, consfințite în 
declarația comună, sînt o expre
sie a identității de vederi între 
partidele și guvernele noastre, 
referitoare la problemele pri
vind relațiile dintre Republica 
Populară Romină și Republica 
Populară Ungară, precum și la 
principalele probleme actuala 
ale situației internaționale, ale 
mișcării muncitorești, ale luptei 
pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii.

Prietenia existentă între cele 
două popoare ale noastre datea
ză tacă din urmă cu secole. 
Această prietenie a fost făurită 
prin lupta celor mai buni fii ai 
popoarelor romîn și ungar, care 
unindu-și adesea forțele s-au 
ridicat împotriva exploatării și 
asupririi, împotriva politicii de 
învrăjbire a oamenilor muncii 
romîni și unguri, dusă în trecut 
de clasele exploatatoare din 
Ungaria și Romînia.

După eliberarea țărilor noa
stre de sub jugul fascist, po
poarele romîn și maghiar, luin- 
du-și soarta în propriile tor 
mîini au pășit pe drumul so
cialismului și au pus capăt pen
tru totdeauna vrajbei alimentate 
de clasele exploatatoare. De-a 
lungul anilor s-a întărit tot mai
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mult prietenia trainică dintre 
cele două popoare, prietenie cu 
un conținut nou, socialist. La 
baza relațiilor dintre R. P. R. 
și R. P. Ungară — relații de 
tip nou create pentru prima 
oară în istorie în cadrul lagă
rului socialist, — stau princi
piile internaționalismului prole
tar, ale stimej reciproce și res
pectării integrității teritoriale, 
ale suveranității și ale neameste
cului în treburile interne, prin
cipiile colaborării și intr-a
jutorării frățești. R. P. R. și 
R. P. U., oamenii muncii din 
cele două țări duc o luptă co
mună, însuflețită de un țel co
mun. Ei pășesc cu fermitate 
pe drumul comun al socialismu
lui. Orinduirea de stat, demo- 
crat-populară din cele două țări 
se caracterizează prin aceea că 
la putere se află clasa munci
toare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, că forța conducă
toare este partidul clasei mun
citoare călăuzit de învățătura 
marxist-leninistă. Importanța și 
necesitatea întăririi permanente 
a relațiilor noastre de prietenie, 
colaborare și ajutor reciproc re
ies tocmai din aceste caracte
ristici comune, este determinată 
de dezvoltarea economiei națio
nale, a culturii și științei, pen
tru făurirea bunăstării poporu
lui. Declarația comună subli
niază că Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
de la a cărui semnare s-a îm
plinit la 24 ianuarie 1958 un 
deceniu, document istoric al co
laborării multilaterale romîno- 
ungare, a stat la baza dezvol
tării cu succes a relațiilor din
tre cele două părți.

ta cursul tratativelor s-a ho- 
tărît extinderea și dezvoltarea 
colaborării economice dintre 
R.P.R. și R.P.U. In vederea in
tensificării schimbului de măr
furi între cele două țări se va 
încheia un acord comercial pe 
anii 1958—1960. In vederea în
drumării și dezvoltării colabo
rării economice bilaterale, ți- 
nînd cont de recomandările Con
siliului de ajutor economic re
ciproc s-a hotărît formarea unei 
Comisii guvernamentale mixtă 
romîno-ungară. Cele două de
legații își exprimă satisfacția 
pentru dezvoltarea în ultimii 
ani a relațiilor culturale, care 
vor fi amplificate și în viitor, în 
toate domeniile vieții culturale, 
în special în vederea studierii 
luptelor istorice comune pentru 
libertate și independență națio
nală a popoarelor romîn și un
gar.

Toate aceste noi măsuri au 
drept scop întărirea prieteniei și 
a relațiilor dintre R. P. R. și 
R. P. U„ țări care fac parte din 
marea familie frățească a lagă
rului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Este neîn
doios că rezultatele tratativelor 
de la București dintre cele două 
delegații constituie o contribu
ție la întărirea unității lagăru
lui socialist.

Declarația comună subliniază 
că R. P. Rcmină și R. P. Un
gară, ca membre ale marelui 
lagăr al păcii și socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
îmbrățișează politica de coexi
stență pașnică și depun eforturi 
susținute pentru a asigura în 
lume o pace trainică. Cele două 
delegații exprimă poziția guver
nelor R.P.R. și R.P.U. în spri
jinul unor importante inițiative 
pe plan internațional manife
state în ultima vreme, cum ar 
fi propunerea R. D. G. ca cele 
două state germane să înceapă

uni- 
gu-

tratative directe ta scopul 
ficării Germaniei, mesajul 
vernului romin adresat guver
nelor jărilor balcanice, propu
nerea guvernului polonez de a 
se înființa o zonă denucleari- 
zată, inițiativa guvernului R.P. 
Chineze și a guvernului R.P.D. 
Coreene cu privire la retrage
rea voluntarilor chinezi din Co
reea și propunerile guvernului 
sovietic cu privire la convoca
rea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel. In același timp cele 
două guverne se i...........
triva intensificării ------  —
mărilor și a „războiului rece" 
din Occident și resping încer
cări' _ 
face din orinduirea socială a

poate realiza 
acord.

In această 
țile americane se opun nu numai 
presiunilor intense în favoarea 
unei conferințe, presiuni mani
festate în Europa occidentală, ci 
și curentelor de opinie din 
ce în ce mai puternice în 
înseși Statele Unite. După cum 
relatează agenția Associated 
Press, unii membri ai Congresu
lui „și-au exprimat aprobarea 
față de ultimele propuneri șovie 
tice“. Deși cu rezerve, .lohn 
Sparkman, membru al comisiei 
pentru relațiile externe a subli
niat caracterul „încurajator“ kil 
propunerilor sovietice.

Cu mult interes au fost primite 
propunerile sovietice de opinia 
publică britanică. In timp ce un 
purtător de cuvînt a anunțat că 
la Foreign Office „ele sînt exa
minate cu foarte mare atenție“, 
numeroase ziare britanice de 
toate nuanțele politice au relevat 
faptul că aceste propuneri apro
pie considerabil convocarea unei 
conferințe lâ nivel înalt. Ziarul 
„Scotsmân“ atrage atenția că Oc
cidentul „trebuie să facă acum 
totul pentru reglementarea pro
blemelor internaționale“. Ziarul 
„Daily Mail“ consideră că în pre
zent există posibilitatea ca con
ferința la nivel înalt „să aibă loc 
curînd“.

Potrivit primelor informații 
primite, noile propuneri sovietice 
au fost primite favorabil și în 
alte țări. După cum anunță agen
ția United Press, „cercurile ofi
ciale de la Delhi au salutat luni 
propunerile U.R.S.S. considerin- 
du-ie ca un pas înainte pe calea 
reducerii încordării internațio
nale“.

Comentînd aceste propuneri, 
ziarul iugoslav „Borba“ subli
niază că ele „constituie stimulen
tul necesar activității diplomatice 
in vederea convocării conferinței 
la nivel înalt. Bilanțul celor cî- 
teva luni de corespondență din
tre oamenii de stat precum și al 
celorlalte activități diplomatice 
care urmăreau înlăturarea dificul
tăților din relațiile internaționale 
este cu siguranță pozitiv“, scrie 
ziarul iugoslav.

privință oficialită-

t SA FIE SALVATA VIAȚA j 
\ DJAMILEI BUHIRED!
f Opinia publică arabă protes- j 
( tează cu mînie împotriva in-j 

tenfiei colonialiștilor francezi I
( de a executa pe tînăra patrioa- j 
( tă algeriană Djamila Buhired, j 
f condamnată la moarte. Potrivit I 
( datelor presei, sentința va fi e- j 
( xecutată la 7 martie.
f Confederația Muncii din E-l 
f gipt a adresat secretarului ge-j 
1 neral al O.N.U., Dag Ham- • 
J mărskjoeld, o telegramă în f 
f care îi cere să salveze viața | 
t curajoasei palrioate algeriene. ( 
f La Cairo a fost organizată o 
( campanie pentru strîngerea de ț 
t semnături pe o petiție care I 
j- cere anularea sentinței de con- 
f damnare la moarte a Djamilei ( 
( Buhired. I

f EXECUTAREA UNUI TINAR ț 
ALGERIAN

Potrivit relatărilor presei, la 
( 3 martie ia fost executat, la în- ( 
( chisoarea orașului Alger, tină- ( 
| ru>l Ben Yusef în virstă de 23 l 
li ani — condamnat pentru a fi [ 
I participat la mișcarea de elibe- f 
I rare națională din Algeria, (

ÎNFIINȚAREA DE COMI
TETE ANTIFASCISTE 

IN FRANȚA
Intrucît în ultimul timp în 

Franța provocările elemente
lor fasciste împotriva organi
zațiilor progresiste de tineret 
au devenit tot mai frecvente, 
în multe instituții de învăță- 
mînt din Paris au fost înfiin
țate comitete antifasciste. La 
aceste comitete participă stu- 
denți socialiști, radicali, comu
niști, catolici și fără partid.

IN

ÎMPOTRIVA stocării 
DE ARME NUCLEARE

GERMANIA OCCIDEN
TALA

După cum reiese din relată
rile presei vest-germane, din 
inițiativa organizațiilor de ti
neret în rîndurile populației 
din R. F. Germană se. difu
zează manifeste în care popu
lația este chemată să lupte 
împotriva stocării armei nu
cleare în Germania occiden
tală.

ATENA 4 . (Agerpres). — Zia- nului și înlăturarea piedicilor care 
rul grec „Avghi“ a publicat la 1 îngreunează convocarea cohferin- 
martie un comentariu consacrat 
interviului acordat de tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi- . 
liului de Miniștri al R.P.R., co
respondentului ziarului american 
„New York Times“ Elie Abel. 
„Avghi“ remarcă faptul că primul 
ministru romîn a reamintit în in
terviul său propunerea sa ante
rioară privitoare la convocarea 
unei conferințe interbalcanîce. A- 
ceastă . <■ 
toate cel 
afară de Grecia și Turcia. „Apre
ciind dificultățile ce existau pen
tru realizarea conferinței, scrie 
ziarul „Avghi“, primul ministru 
Chivu Stoica merge mai departe 
în interviul său și se declară în 
favoarea unul contact direct cu 
reprezentanții guvernelor Greciei 
și Turciei, pentru pregătirea tere-

propunere au .acceptat-o 
ìlei alte țări balcanice în

ței. Credem, scrie. „Avghi“. că 
noua propunere a premierului ro
mîn, dacă ar fi acceptată, ar pu
tea să ușureze contactul dintre 
guvernele balcanice și să ducă la 
convocarea conferinței“.

In continuare comentatorul zia
rului grec consideră că ar fi op or. 
tun ca primul ministru grec să 
studieze această propunere și să 
accepte o întîlnire cu premierul 
romîn. Ziarul subliniază de ase; 
menea că și din punct de vedere 
economic o asemenea dezvoltare a 
relațiilor între țările balcanice ar 
fi bine venită arătînd „că noua 
Romînie poate deveni o piață im
portantă pentru produsele gre
cești".

Aceeași problemă este comen
tată și de ziarul „Kathimerini“.

Interesul deosebit stîrnit de dizertația 
unui aspirant romîn în U. R. S. S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). •— 
TASS transmite : La 3 martie la 
Academia agricolă „Timireazev“ 
din Moscova, aspirantul romîn La- 
zăr Niță a susținut o dizertație cu 
tema „Fixarea azotului de către 
bacteriile simbiotice care trăiesc 
pe rădăcinile mazărei ți măzări- 
chii și dinamica de acumulare a 
azotului în planta leguminoasă“. 
Lui Lazăr Niță i s-a decernat titlul 
de candidat în științe agricole.

După părerea referenților ofi
ciali, lucrarea tînărului om de 
știință romîn prezintă nu numai 
un interes teoretic, ci are, de ase-

menea și o însemnătate practică, 
deoarece elucidează natura deose
birilor dintre varietățile de bacte
rii folosite pentru îngrășarea o- 
goarelor. Autorul face o serie de 
recomandări, în special asupra u- 
tilizării bacteriilor fixatoare de 
azot în agricultură, ajungînd la 
concluzia că sînt mai active va
rietățile de bacterii care consu
mă mai mult oxigen molecular în 
procesul lor de respirație.

Dizertația s-a bucurat de înal
ta prețuire în rîndurile specialiș
tilor sovietici.

PHENIAN. — După cum trans
mite agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, la 3 martie s-a deschis 
la Phenian prima conferință a 
Partidului Muncii din Coreea. Pe 
ordinea de zi a conferinței sini in
cluse următoarele probleme: 1. 
Primul plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a R.P.D. 
Coreene pe anii 1957-1961; 2. în
tărirea continuă ă unității și coe
ziunii partidului; 3. Probleme or
ganizatorice.

VARȘOVIA. — La invitația Sei
mului Republicii Populare Polone 
la 4 martie a sosit la Varșovia o 
delegație a Adunării Naționale a 
Republicii Cehoslovace in frunte 
cu Zdenek Fierlinger președintele 

Celio-

HAVANA. — Postul de ladio 
columbian Nueve Mundo a anun
țat că duminică seară s-a produs 
un atentat împotriva președintelui 
Cubei, Fulgencio Batista. In mo
mentul în care mașina președinte
lui ieșea din palatul sporturilor, 
ea a fost atacată cu focuri de mi
tralieră de două Jeep-uri care i-au 
tăiat calea. Atentatul a eșuat.

PARIS 4 (Agerpres). — Cer- 
curile colonialiste franceze mas 
nifestă fățiș .intenția de a intens 
sifica prin măsuri agresive ten
siunea în relațiile dintre Franța 
și țările din Africa de Nord, tncr- 
gind pînă la amenințări cu o a- 
gresiu-ne împotriva Tunisiei. O 
notă apărută în săptămînalu'l 
francez „L’Express“ relevă clar 
aceste intenții. Textul integral al 
notei este următorul':

„In cadrul unei intilțiiri la care 
au participat diplomați străini și 
mai mulți atașați militari, gene
ralul Blanc, inspector general al 
armatei franceze, a răspuns ast
fel întrebărilor puse de ambasa
dorul unei țări aliate :

— Cum credeți, domnule gene
ral, că va fi soluționată criza 
franco-tunisiană ?

Generalul Blanc: In Tunisia 
nu există o problemă. Noi putem 
să-l băgăm în douăzeci și patru 
de ere pe Burghiba în închisoare.

—- Cum asta ?
Generalul Blanc: Putem ocu

pa Tunisia într-o singură zl. Ar
mata tunisiană este inexistentă. 
Aceasta trebuia de mult făcut. 
Altfel nu vom ajunge vreodată la 
vreun rezultat cu bandele alge
riene.

— Dar știți, domnule general, 
că Tunisia este un stat indepen
dent, recunoscut de optzeci de 
țări membre ale Organizației Na
țiunilor Unite, cărora le-a fost 
prezentată de Franța însăși.

Generalul Blanc : Aceasta
este treaba politicienilor noștri. 
Toate acestea nu mă privesc pe 
mine.

Cei patru diplomați străini care 
erau prezenți au făcut fiecare gu
vernului său un raport în care 
comunică aceste declarații „inte
resante“ ale celui de-al doilea om, 
ca importanță, al armatei fran
ceze“.

Adunării Naționale a R. 
slovace.

BUDAPESTA. — La 4 
s-au deschis la Budapesta 
rile ședinței Subcomisiei

Ulii vcciucni și icapuig ini-ci- i 
cările guvernului S.U.A. de a 4 
face din orinduirea socială a 4 
unor țări socialiste din Europa 4 
obiectul unor negocieri interna- I 
ționale. 4

R.P.R. și R.P.U., ținînd sea- 4 
ma de existența Pactului agre
siv al Atlanticului de Nord, vor 
continua să-și aducă întreaga 
lor contribuție la întărirea or
ganizației Tratatului de la Var
șovia, organizație făurită în 
scopul apărării securității și in
dependenței statelor socialiste 
și a păcii în Europa.

Declarația comună cu privire 
Ia convorbirile dintre delegația 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și a Partidului Munci
toresc Romîn și delegația gu
vernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar și a Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar relevă colaborarea rod
nică realizată între P. M. R. și 
P.M.S.U., partide cărora le re
vine misiunea istorică de a con
duce popoarele celor două țări 
pe drumul construirii socialis
mului. Această colaborare con
stituie garanția de bază pentru 
adîncirea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie între R.P.R. 
și R.P.U. Intre cele două par-

♦

♦

♦
4♦♦♦*♦*♦
4

tide există o deplină unitate de * 
vederi în problemele fundamen- 4 
tale ale mișcării comuniste in- 4

♦♦
ternaționale. In întreaga lor ac
tivitate, în construirea socialis
mului. ele se conduc după teo
ria marxist-leninistă și învață 
din bogata experiență a P.C.U.S. 
și a celorlalte partide comuni
ste și muncitorești. Cele două 
partide își reafirmă hotărîrea 4 
de a lupta in mod consecvent ♦ 
împotriva revizionismului, care 
reprezintă principalul pericol in 
mișcarea muncitorească interna
țională, cit Și pentru lichidarea 
dogmatismului și sectarismului.

Cele două partide educă po
porul romîn și ungar în spiri
tul internaționalismului proletar 
și combat cu hotărîre naționa
lismul burghez, sub orice formă 
s-ar manifesta.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar au hotărît lărgirea 
relațiilor dintre cele două par
tide, extinderea schimbului de 
delegații, a studierii reciproce a 
experienței in munca de partid, 
precum și a schimbului de do
cumente și al presei de partid.

Poporul și tineretul nostru .iu 
primit cu bucurie și aprobă re
zultatele rodnice ale convorbi
rilor dintre delegații. Declara
ția comună aprobată cu entu
ziasm va contribui la înflorirea 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre poporul romîn și poporul 
ungar, care umăr Ia umăr merg 
pe drumul construirii socialis
mului și nu precupețesc nimic 
în vederea întăririi și dezvoltă
rii colaborării frățești între ță
rile noastre, între toate țările 
socialiste.

Dulles spune
WASHINGTON 4 (Agerpres)'. 

TASS transmite : La 4 martie a 
avut loc o conferință de presă a 
lui .1. F. Dulles la care atenția 
principală a fost acordată posibi
lității convocării unei conferințe 
la -nivel înalt a țărilor 
rit și apus

Cind Dulles a fost 
comenteze ultimele 
sovietice în .aceasta 
cuprinse în memorandumul so
vietic adresat Franței și a fost 
întrebat dacă condițiile pentru 
convocarea conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe si a șefilor 
de guverne, expuse în .acest me
morandum sînt acceptabile pen
tru S.U.A.. Dulles a dat un răs
puns negativ. Condițiile convocă
rii conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe și a șefilor de gu
verne expuse în nota sovietică a- 
dresată Franței, a declarat Dul
les, sînt inacceptabile pentru Sta
tele Unite.

din răsă-

rugat să 
propuneri 
problemă.

din nou NU!
Această atitudine a lui Dul'.es 

i-a făcut pe corespondenți să-l 
întrebe dacă acest lucru nu în
seamnă că el, Dulles, exclude în 
general posibilitatea și utilitatea 
convocării unei conferințe’ la ni
vel înalt. Răspunzînd la aceste 
întrebări Dulles a declarat că nu 
exclude în general tratative la 
orice nivel, inclusiv la nivelul 
cel mai înalt, însă conferința la 
nivelul cel mai înalt va fi accep
tată de S.U.A. numai în cazul 
cind vor exista garanții că se va 
încheia cu succes. Noi, a decla
rat Dulles, nu excludem posibi
litatea unei astfel de conferințe, 
dacă celelalte guverne insistă a- 
supra convocării ei, dar o vom 
accepta numai în cazul cind va 
fi pregătită în modul cuvenit.

Dulles a cerut includerea pro
blemei unificării Germaniei în 
condițiile puse de Occident pe 
ordinea de zi a viitoarei confe
rințe.

martie 
lucră- 
peniru 

electrificarea căilor ferate din ca
drul Organizației internaționale 
pentru colaborare în domeniul 
transporturilor feroviare. Delegați 
din R. D. Germană, R.P.D. Co
reeană, R.P. Ungară, R.P. Polo
nă, R.P. Romlnă, R. Cehoslovacă 
și Uniunea Sovietică discută pro
blema electrificării căilor 
și a utilizării locomotivelor 
in transporturi feroviare.

LONDRA. — La 3 martie 
ceput în Marea Mediterană

ferate
Diesel
au în- 
mane

vrele comune ale flotei engleze 
din Marea Mediterană și flotei a 
Vl-a americane. La manevre, care 
vor dura trei zile, iau parte peste 
30 de vase de război, inclusiv 
port-avioanele engleze „Cagle" și 
,,Ark-Royal“, și port avioanele a- 
mericane „Saratoga" și „Essex". 

DJAKARTA. — Agenția Antara 
anunță că lideri ai rebelilor din 
Sumatra centrală, printre care Lu- 
bis și Sumual, au plecat de la 
Singapore spre Manila unde la 10 
martie se va deschide sesiunea 
Consiliului S.E.A.T.O. După cum 
anunță presa occidentală, unii din
tre liderii separatiștilor vor parti
cipa la sesiunea S.E.A.T.O. în ca
litate de observatori.

WASHINGTON. — La 3 martie 
a sosit la Washington într-o vizită 
oficială de cinci zile, Strauss, mi
nistrul Apărării al Republicii Fe
derale Germane. Potrivit declara
țiilor oficiale, scopul vizitei sale 
este discutarea „problemelor poli
tice, militare și tehnice" cu con
ducătorii Ministerului Apărării al 
S.U.A. și alte persoane oficiale a- 
mericane.

MOSCOVA. — Pînă la. 5 martie 
ora 6 dimineața cel de-a! doilea 
satelit artificial a înconjurat pă- 
mtntul de 1.751 de ori.

Luni în sala „Sport-Csarnoc" se 
juca la 6 mese- Astăzi n-au mai 
rămas in sala mare decit 2 mese. 
Pe spațiul devenit disponibil s-au 
instalat șiruri de scaune metalice. 
Nu-i numai o manifestare a unui 
simf practic ci un indiciu al punc
tului la care au ajuns „europe
nele" de tenis de masă. In timp 
ce scriu, la o masă a început intll- 
nirea Rominia-Ungaria,

Pe cealaltă masă se va desfă
șura seara tirziu finala pe echipe 
feminine între Romlnia și Anglia. 
La ora cind aceste rlnduri văd lu
mina tiparului acest meci va fi 
consumat. Nu este însă lipsit de 
interes să reconstituim filmul în
trecerilor.

Fetele au obținut victorii como
de : 3-1 cu Germania Occidentală, 
3-0 cu Uniunea Sovietică, 3-0 
cu Bulgaria. In general au fost 
meciuri fără istoric, cu excepția 
unei partide pe care 
au pierdut-o în fața 
man Fiedler-Schlaf. 
noastre din păcate 
strat întreaga lor valoare. Meciu
rile n-au atins 
cat. Afirmația 
generalizată și 
altor întllniri.

Trebuie să înregistrăm înfrîrt. 
gerea Ungariei de .către Anglia. 
Scopul este sever : 3-0. El a reflec
tat diferențele calitative. Mossoczy 
deși i-a smuls un set lui Haydon

Pitică-Tompa 
cuplului ger.

Jucătoarele 
n.au demon.

nivel tehnic ridi- 
poate fi de altfel 
în privinfa multor

a avut apoi o comportare neaștep
tat de slabă. Englezoaicele au fost 
în vervă de joc și cu deosebire 
Collins. Dacă la București ea n-a 
impresionat, aici a dovedit o re
marcabilă reveni) e de formă. Eva 
Koczian nu a fost cea care ne-a 
entuziasmat prin jocul ei la Bucu
rești .

Să trecem la disputele între e- 
chlpele masculine. Azi dimineață 
echipa noastră a învins cu 5.1 for
mația engleză. De fapt scorul nu 
reflectă pe deplin raportul de for
țe. Englezii au fost adversari difi
cili. Harasztosi a cîștigat la Mur. 
rett 2 seturi prin crize de tirnp. 
după un schimb de mingi prelun
git. In seria A in care Ceho
slovacia se prezenta ca- favorita 
nr. 1 a constituit o evidentă sur
priză evoluția jucătorilor din R.F. 
Germană, Suedia și într-o oare
care măsură Austria. De altfel in 
această serie nu există echipă care 
să nu fi suferit nici o înfrlngere. 
In cel de al doilea joc, echipa 
țării noastre a îniîlnit redutabila 
formație a R. P. Ungare. După o 
partidă dirză care a necesitat 9 
jocuri, echipa maghiară a repurtat 
victoria la limită 5-4.

Rezultate: Harasztosi-Bubony 
2.1; Gantner.Gyetval 2-0; Berc- 
zik-Reiter 2-0; Gantner-Bubony 
2-0 ; Harasztosi-Berczik 0-2; Gyet- 
vai-Reiter 
2-1; Reiter 
Harasztosi

2-0; . Berczik-Gantner 
-Bubony 2-1 ; Gyetval- 
2-1.
EUGENIU OBREA

IMAGINI COTIDIENE
este dus

insulei, 
Greciei,

CIPRU

i

T. Scenă obișnuită pe străzile 
capitalei Ciprului, Nicosia, Colo
nialiștii englezi care (in sub te
roare populația cipriotă patrulează 
pe străzi înarmați piuă in dinți.

2. Tlnărul cipriot arestat 
la secția de poliție.

3. Locuitori din satele 
sub steagul național al
merg spre capitală să ceară liber
tate, independență Ciprului.

4. Demonstrație la Londra la 
care au luat parte ciprioții care lo
cuiesc în Anglia. Lozinca spune: 
..Mamele cipriote șl engleze cer 
încetarea schingiuirilor, oprirea 
vărsării de singe, începerea ime
diată a tratativelor".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l Butureștg Plata „Sctntell", Tel. 7.60.10. Tiparul i Combinatul Pollgreflo Casa Seîntell „t. V.iStalln


