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Tineri de pe ogoare- 
cu toate forțele pentru 
strîngerea recoltei!

amintit fără să vreau de 
poezioare leșietice, „țără- 

cu coronițe de spice pe 
care încercau să ascundă

I Scriind un reportaj de seceriș, 
mi-am 
vechile 
nești“, 
frunte,
sub o perdea roză de imagini false
— sărbătoare „sfîntă", țărani roș
covani și veseli de mama focului
— truda unor țărani pe jumătate 
Tobi, hrăniți cu ștevie și castra
veți murați care 
adunau printr-un 
chin nemaipo
menit holda bo
ierului care-i 
conducea cu bi
ciul.

Reporterul re
marcă azi contrastul, poe
zia nouă a secerișului de 
acum, robustă și consisten
tă, care sălășluiește chiar 
în sufletele miilor de ti
neri mecanizatori, oare, 
conducînd combine și ma
șini de ultimul tip, stră
bat holdele de pe câm
piile patriei, strîngînd pîi- 
nea de toate zilele, care 
acum este pîinea lor, nu 
a boierilor, pîinea tuturor 
celor ce muncesc din țara 
noastră.

L-am întrebat pe Ră
doi Constantin, corpbiner, 
pe care l-am întîlnit pe 
una din holdele G.A.S. 
Periș :

— Lucrezi și noaptea ?
— Cînd nu cade rouă, 

lucrez. Știi ce frumos e 
noaptea pe combină, să 
luminezi holda cu faruri- 

cum să-ți spun ?
~ ‘nu

cînd gospodăria are treburi urgen
te. Acum un an, tot pe vremea 
secerișului, Rădoi, după ce termi
nase reparațiile își luase conce
diu. Văzînd însă că gospodăria 
are nevoie de oameni pricepuți în 
mînuirea mașinilor, Rădoi a venit 
înapoi la gospodărie 
pe combină 
Gestul acesta 
firesc.

tot
lui

și a lucrat 
timpul recoltării, 
i se pare foarte

Proletari din toate țările, unițNvă!; Tehnicieni de înalta calificare

NOPȚI
D E

le, așa,
Ce mai... Parcă nici 
simt oboseala.

— Și cînd pică rouă 
faci ?

— Mă duc la sediu, 
lunci îmi fac munca 
secretar al U.T.M.-ului. 
Atunci îmi vin situațiile 
de pe teren, analizez, dau 
sarcini... Tot pînă tîrziu 
din noapte lucrez.

Rădoi nu e combiner 
meserie. El e mecanic. înainte de 
campanie el a reparat și a pus la 
punct pînă la ultimul șurub o com
bină sovietică S 4.

De altfel, pe Rădoi nu-l rabdă 
niciodată inima să stea de-o parte

Duminică — 
zi de lucru pe ogoare
Muncitorii din 

stat din întreaga 
duminică grîul de pe mai 
de 11.000 ha., au treierat recolta 
de pe alte 14.000 ha. și au trans
portat la bâzele de recepționare 
aproape 12.000 tone de grîu.

Pînă acum în gospodăriile de 
stat s-a recoltat 17 la sută din 
suprafața cultivată cu grîu pro
ducția medie de pe suprafața re
coltată fiind de 
la hectar.

ce

A- 
de

de

gospodăriile de 
tară au secerat 

mult

aproape 1.600 kg.

★

din întreprinderi, 
din școli au ve- 

să ajute în mod

Mii de tineri 
din instituții și 
nit duminică 
voluntar la strîngerea recoltei din
gospodăriile agricole de stat și 
din gospodăriile agricole colecti
ve din regiunea București. Tinerii 
au lucrat la seceriș, treieriș, Ia 
strîngerea spicelor de pe cîmp și 
la transportul cerealelor 
zele de recepționare.

In această regiune au 
duminică peste 5.000 de
In lanurile gospodăriilor agricole 
de stat Domnești, Borănești, Ur- 
ziceni, I. L. Caragiale, Ivăneștl, 
Mînăstirea, 
muncitorii 
strîns grîul 
50 hectare.

la ba-

lucrat 
tineri.

tinerii, alături de 
din gospodării, au 
de pe cîte aproape

Clujul va primi 
curent electric 
de 110 kilowolți

înIn cursul zilei de duminică 
orașul Cluj a intrat în funcțiune 
o mare stație de transformare a 
energiei electrice. Noua stație 
permite ca orașul Cluj și alte 
localități din regiune să pri
mească energie din siștemul e- 
nergetic la tensiunea de 110 kilo- 
wolți în Io-c de 35 kilowolți cum 
primea înainte.

Un colț dm înflorită noastră 
Capitală

)

— Gospodăria 
avea mult de lu
cru, avea și greu
tăți. Și pe urmă, 
sincer să fiu, am 
petrecut un con
cediu foarte plă
cut pe... combină, 

campania aceasta, 
nu mai are mult

cum a 
greutăți

mers 
au a-
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me- 
in- 

fab ri- 
între-
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„30 Decembrie"

luate de <■«

tn
Rădoi 
pînă să-și realizeze planul, 
doar 12 hectare.

— Vrem să terminăm 
de secerat griul în șase 
zile în loc de zece. Așa 
ne-am angajat noi, tinere
tul, în fața conducerii gos
podăriei. Pe urmă mer
gem să ajutăm gospodă
riile colective și întovără
șirile din apropiere.

Rădoi, ca secretar U.T.M., 
se interesează în fiecare 
seară de situația tuturor 
brigăzilor, dacă au tot ce 
le trebuie, 
treaba, ce 
vut.

Măsurile
sînt bine chibzuite. In pri
mul rînd, toate combinele 
au camioane pentru tran
sportul cerealelor la dis
poziție, cu încărcători și 
descărcători suficienți (cei 
mai mulți tineri, ca și de
legații de transporturi, 
care sînt mai mult fete), 
cînd se lucrează în plin 
descărcarea din bunker in 
camion se face din mers. 
Transporturile se fac di
rect la baza de recepție.

Brigada specială, formată nu
mai din tineri candidați de partid 
și condusă de Șușpanov Samoilă, 
lucrează din plin zi și noapte. 
Noaptea, cîmd nu se poate secera, 
ei dezmiriștesc locurile rămase li
bere. Recolta obținută de ei pînă 
acum e mulțumitoare, — 2200 kg. 
grîu și 2.000 kg. orz la hectar. La 
orz s-a depășit cifra planificată cu 
200 kg. la hectar. Porumbul, că
ruia i se face acum prașila a pa
tra, e foarte frumos și se crede că 
va trece cu mult peste cele 4000 
kg. planificate pe hectar.

In bătălia aceasta, pentru Rădoi 
și pentru tovarășii săi nopțile au 
deveHit zile și in tot ce fac ei 
strălucește sănătoasă o poezie a ti
nereții care dă farmec și simbol 
trudei lor pentru strîngerea rapidă 
a plinii poporului.

ION BAIEȘU

Grîul se scutură 
iar tinerii 
se plimbă

CRAIOVA (de Ia coresponden
tul nostru). — Pe Ostrovul Mare 
insulă în dreptul raionului Viniu 
Mare G.A.C. „30 Decembrie" are 
cultivate peste 100 de hectare cu 
griu. De mai bine de o săptămî- 
nă grîul s-a copt, este bun de se
cerat iar acum a început să se 
scuture.

S.M.T. Vînju Mare a trimis aci 
o combină pe care urma să lu
creze Ștefan Dondu mecanizator 
la acest S.M.T. Datorită proastei 
minuiri a tractorului și a combi
nei, a lipsei de răspundere fată 
de sarcina încredințată, el a rupt 
lanțul de la combină și două car
case de Ia cutia roților dințate, 
piese greu de înlocuit lăsînd ast
fel baltă secerișul.

In aceste condiții era firesc ca 
tinerii din G.A.C. „30 Decembrie" 
in primul rind organizația U.T.M. 
să ia măsuri ca prin muncă ma
nuală sau prin alte posibilități 
pe care le are gospodăria să exe
cute în cel mai scurt termen re
coltarea cerealelor.

Unii din ei puțini la număr, 
dau un sprijin important muncii 
de recoltare. Majoritatea însă în 
frunte cu secretarul organizației 
U.T.M. Constantin Răduț trîndă- 
vesc la umbră sau se plimbă pe 
malul Dunării fără să le pese că 
munca de un an a colectiviștilor 
se pierde acum în văzul tuturor. 
Mulți din ei în frunte cu secre
tarul amintit nu au făcut de la 
începutul anului decît 7 pînă la 
10 zile muncă.

Este datoria Comitetului raio
nal U.T.M. să tragă la răspunde
re organizația de bază U.T.M. 
din această gospodărie, pe secre
tarul ei, să ia măsuri pentru 
terminarea urgentă a recoltării 
celor 70 de hectare de păioase 
care au mai rămas.

._ a uzinele „Electropu
tere" din Craiova, lu- 

‘ crează foarte mulți ti-
: neri. Despre hărnicia| I acestora vorbesc mași-
I il n'le aparatajeleI || I electrice care depășesc 

hotarele țării, în- 
dreptindu-se nu numai spre ex
poziții și tirguri internaționale ci 
și spre îndepărtatele meleaguri ale 
Indiei, Vietnamului, Chinei, Co- 
reeii etc. Intr-o asemenea unitate 
de producție, unde se pune un 
accent deosebit 
pe calitate, s-ar 
părea că reali
zarea economii
lor de metal și 
materiale rămi- 
ne pe locul al 
doilea. Cu toa
te acestea tinerii 
de aici realizea
ză însemnate 
economii.

...Cu 3-4 luni 
în urmă — cînd 
au aflat de ini
țiativa tinerilor 
reșițeni — tine
rii uzinelor „E- 
lectroputere" au 
organizat un mi- 
ting 

căruia 
sească 
oțel, 
scule, bronzuri, sîrmă de cupru 
pentru bobinaj, materiale auxilia
re etc. In bani, 
economie egală

ajuns l<a concluzia că economiile 
pot crește în cazul cînd ti
nerele din brigăzi vor înțelege ne
cesitatea prețuirii fiecărui centi
metru de sîrmă. Pentru a se ajun
ge însă aici, era necesar ca fetele 
să cunoască o seamă de probleme 
tehnice generale și speciale legate 
de produsul pe care îl execută. In
ginera Ciobanu a propus comitetu
lui U.T.M. ca împreună cu colega 
sa, inginera Ciuta Rodica, să or
ganizeze săptămînal, cu titlu de 
experiență, „ora tehnică" pentru

SAU

Cum „găsesc' tinerii mun
citori de la „Electroputere" 
sute de mii de lei... „pe jos"

în cadrul
s-au angajat să economi- 
5 tone de fontă, 1,5 tone 
100 kg. oțel special de

aceasta însemna o 
cu 85.000 lei.

Tinerii, organizați în cele 22 de 
brigăzi de tineret, au început 
lupta pentru gospodărirea metalu
lui și materialelor chiar din pri
mele zile ale lunii februarie.

La secția mașini-rolative, tînăra 
ingineră Elena Ciobanu a studiat 
amănunțit posibilitățile economisi
rii sîrmei de aluminiu pentru bo- 
binaj. Ea sa convins că econo
miile realizate de tinerele din bri
gada de bobinatoare condusă de 
Vasile Constanța nu sînt pe măsu
ra posibilităților. în urma studiu
lui întreprins tînăra ingineră a

pregătirea membrilor celor trei 
brigăzi în problemele tehnico-pro- 
fesionale și economice.

Propunerea a fost primită cu in
teres.

La prima „oră tehnică" s-a vor
bit despre lucruri generale. La cele
lalte „ore" însă, fetele au început 
să dea o mai mare ateăție referate
lor ținute cu privire la fabricatele 
ce se aflau chiar atunci în lucru. 
Au avut loc discuții însuflețite. La 
întrebările puse, cele două ingine-

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Craiova

Produsele fi
nite de uz 
dical cit și 
dusirial, 
cate la 
prinderea „Elec
trotehnica" din 
Capitală au a- 
/uns să fie cu
noscute și apre
ciate calitativ 
atit in fără cit 
și peste hotare

In fotografie : 
doi dintre teh
nicienii de înal
tă calificare ai 
fabricii efec- 
tuînd o ultima 
verificare la un 
lot de transfor
matori

Realizări în cinstea
Conferinței Sindicale Mondiale

A TINERETULUI MUNCITOR
Nu a trecut prea 

multă vreme de cînd 
a avut loc 
tineretului 
șui Calați 
Conferinței 
Mondiale <

: mitingul 
din ora- 

închinat 
Sindicale 

a tinere
tului muncitor de 
la Fraga, Sta
dionul „Portttl Roșu** 
devenise neîncăpă
tor pentru miile de 
tineri prezenți. Majo
ritatea vorbitorilor

s-au angajat să mun
cească mai bine.

Chiar de a doua 
zi, angajamentele au 
început să devină 
fapte. Acum, în preaj- 
ma deschiderii Con
ferinței, brigăzile de 
tineiret din oraș au 
realizat . deja econo
mii în valoare de pe
ste 372.000 lei. De 
asemenea s-a colectat 
o cantitate de 49 tone 
fier vechi care a fost

valorificată prin
I.CM. și 2950 kg. 
hîrtie,

în cadrul acțiunii 
de înfrumusețare a 
orașului lor, tinerii 
gălățeni au prestat 
un număr de 9700 
ore muncă voluntară. 
Aceasta reprezintă noi 
spații verzi, străzi

I. HINCU 
forjor

( Continuare 
în pag. 3-a)

TALENTE 
la primul 
spectacol 

de gală

In cadrul economiei noastre naționale, comerțului socia.ist îi 
revine un rol deosebit de important. El stabi;ește legătura dintre 
producție și consum, asigurind buna aprovizionare a popu.aț.ei. 
Partidul și guvernul nostru manifestă grijă permanentă pen
tru dezvoltarea comerțului socialist. Creșterea continuă a re
țelei comerciale de stat și cooperatiste în întreaga țară, înființa
rea de magazine moderne, modernizarea celor vechi, îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării acestora și a deservirii populației, 
sînt rezultate evidente ale acestei griji. .

In anii noștri de democrație populară, înflorirea comerțului 
socialist a făcut posibilă schimbarea mentalității despre acest do
meniu de activitate atit din partea publicului consumator cit 
și a lucrătorului din comerț. Creșterea conștiinței de stăp-.n al 
tuturor bogățiilor patriei, a născut la oamenii muncii o atitudine 
nouă față de avutul obștesc, grija față de bunul obștesc fund 
considerată de fiecare om cinstit o datorie elementara. Aceasta 
se manifestă și în atitudinea oamenilor muncii față de comer
țul socialist. ± . ... „ ,

în comerțul nostru socialist nu mai poate și nu trebuie să-și 
mai afle locul mentalitatea vechiului negustor necinstit, pus pe 
înșelăciune și jefuire a cetățeanului-consumator. In comerțul 
nostru nu-și mai pot afla loc negustorii excroci, care exploatau 
poporul, înșelîndu-1. „

Lucrătorul din comerț îndeplinește o muncă de mare răspun
dere. El face legătura dintre producție și consumator, avind o 
necontenită grijă pentru buna a- 
provizionare și în condiții civi
lizate a acestuia. Pentru aceasta 
este nevoie ca atitudinea sa 
morală Și politică și pregătire lui 
profesională să corespundă acestei 
sarcini. Statul nostru acordă o 
deosebită atenție calificării lu
crătorilor din comerț, aceștia 
fiind pregătiți în școli speciale. 
Dar nu ajunge numai ca lucră
torul din comerț să fie bine pre
gătit din punct de vedere profe
sional. El trebuie să fie conștient 
că apărind fiecare bun al unității 
în care lucrează, apără implicit 
întregul bun obștesc. Mulți ti
neri, educați de organizația 
U.T.M. au înțeles marea răspun
dere pe care o au veghind per
manent la apărarea bunului ob
ștesc.

Zilele trecute am întreprins un 
raid prin cîteva unități comer
ciale ale raionului „L V. Stalin" 
din Caipitală. Am făcut astfel o se
rie de constatări cu privire la ac
tivitatea tineretului, atitudinea sa 
față de bunul obștesc și legat de 
aceasta contribuția organizației 
U.T.M. la educația comunistă a 
tinerilor ce-și desfășoară activi
tatea în acest sector deosebit de 
important al economiei noastre 
naționale.

din comerț, aceștia

Tineri vlnzători
harnici, cinstiți, corecți
în orele de după-amiază aglo

merația e mare. Fiecare se gră
bește să-și facă cumpărăturile. 
Ne-am oprit la Alimentara din 
C.A. Rosetti nr. 26. Aici lucrează 
mai mulți tineri printre care ute- 
mista Radu Lucrețîa și Nițu Ioa
na. Bune gospodine, ele își pregă
tesc mărfurile cu mult înainte de 
deschiderea magazinului. în orice 
moment sînt atente și amabile cu 
cumpărătorii, deservindu-i corect 
și civilizat.

în brigada de tineret de la „Ali-

CORECTITUDINE,
cinste și vigilență

CALITĂȚI INDISPENSABILE
tînărului

vînzători,
Calea

harnice a ti- 
„Alimentara" 

Dorobanți nr. 99 
prin obținerea pri- 
în întrecere. Prin- 
care s au eviden-

loc 
tinerii 
în mod deosebit se numără

mentor a" din Calea Griviței 135 
lucrează și tinerele Gherghina Cri- 
stea și Natalia Lazăr. Atitudinea 
lor civilizată față de fiecare cum
părător, gospodărirea raioanelor la 
care lucrează le-a adus în rîndul 
lucrătorilor fruntași.

Datorită muncii 
nerilor 
din
s-a distins 
mului 
tre 
ți at
Angela Oprea și Alexandrina Croi-
toru. în majoritatea magazinelor 
alimentare lucrează tineri buni, 
îndrăgostiți de meserie, cinstiți, 
care contribuie efectiv la realiza
rea saricinilor ce revin unităților, 
militînd pentru locul de fruntaș în 
întrecerea ce se desfășoară în ca
drul raionului. Drept răsplată a 
muncii lor devotate mulți tineri 
lucrători din comerț au fost dis- 

medalii, insignetinși cu ordine, 
de fruntași.

Din păcate 
rilor lucrători 
mai există și 
stite care confundă avutul 
porului cu avutul lor propriu, 
potriva acestora legislația noastră 
populară acționează cu multă fer
mitate. Mai există însă și oameni

în rîndul tine- 
din comerț 

elemente necin- 
po- 

. îm-

lucrător din comerț\
care manifestă atitudini de nepă
sare, de gură-cască față de delapi
datorii avutului obștesc, aducînd 
astfel prejudicii statului. In rai
dul nostru am întâlnit și aseme
nea cazuri.

Cînd colectivul
cocoloșește

Cal.La „Alimentara" nr. 83 din 
Dorobanți nr. 67 lucrau doi tineri: 
utemistă Ioana Deciu și Constan
tin Sandu. în scurtă vreme Ioana 
a primit în gestiune raionul me
zeluri și băuturi, iar Sandu, raio
nul coloniale. Cu prilejul raidu
lui nostru nu i-am mai întîl
nit. Ce se întîmplase ? Con- 
sultînd dosarul nr. 9811/1958 am 
aflat următoarele : Deciu Ioana 
a fost condamnată la 3 ani 
închisoare corecțională pentru de
lapidarea sumei de 5.091,61 lei, iar 
Sandu Constantin la 4 luni închi
soare corecțională pentru neglijen
ță, păgubind avutul obștesc cu su
ma de 2.021,31 lei.

Cum a fost posibil să se întîm- 
ple aceasta ? Ioana venise în ma
gazin ca vînzătoare, iar după scurt 
timp a primit o muncă de răs-

pundere. Normal aT fi fost ca ea 
să fi răsplătit această încredere 
muncind cinstit. Lucrurile s-au 
petrecut însă cu totul altfel. Ioana 
a început să se înfrupte din bunu
rile acestui raion. în fața poporu
lui Ioana este vinovată. Colectivul 
în care a muncit ea s-a dovedit un 
colectiv lipsit de 
dominat de spiritul cocoloșirii. lă- 
sînd ca sub ochii săi să se jefuiască 
bunul obștesc. De la început, unele 
apucături ale Ioanei au fost obser
vate. Tînăra Nițu Ioana a sezisat 
conducerii magazinului (responsa
bil Țane I.) că Ioana pleacă acasă 
cu diferite pachete neplătite. Altă
dată, Niculina Botez a sezisat de a- 
semenea că Ioana fură la cîntar, 
iar alții au sezisat că Ioana trecea 
în bonuri sume mai mari decît 
cele reale. Deci întregului colectiv 
îi erau cunoscute apucăturile de 
hoț ale Ioanei. El însă nu a acțio
nat ca un colectiv unit, combativ, 
conștient de menirea ce-i revine 
în apărarea bunului obștesc, fapt 
care i-a înlesnit vreme înde
lungată Ioanei să fure din averea 
poporului. Ba mai mult, în sînul 
acestui colectiv au existat și oa
meni „buni la inimă“ care au în
cercat să-i acopere faptele, mini? 
malizîndu-le, socotind că-i nouă în 
meseria de gestionar și a greșit

combativitate,

IFR A II ID>
prin magazinele
O. C. L.-Alimentăra 
din raionul „i. V 
Stalin'* în legătură 
cu munca de educa
ție comunistă dusă 

g de organizațiile

E chip a de dansatori ai 
școlii de 7 ani din comuna 
Sebeș-Cluj, deținătoarea pre
miului I al concursului cultu
ral-artistic al pionierilor și 
școlarilor.

U. T. M.

„fiind un copil" — ceea ce a în
curajat apucăturile urîte de 
hoț ale Ioanei. Așa de exemplu 
responsabilul Ion Țane a încercat 
să acopere furturile Ioanei, dînd 
dovadă de toleranță condamna
bilă. Colectivul s a dovedit a fi

slab. El n-a acționat cu fermitate 
împotriva hoaței, cedînd cu ușu
rință în fața încercărilor responsa
bilului de acoperire nejustificată 
a hoției. El n-a știut să fie com
bativ și intransigent pînă la ca
păt față de furturile Ioanei. Ioana 
era utemistă. Vechiul comitet 
U.T.M. — secretar Gli. Cristca — 
știa de apucăturile ei. A discutat 
cu Ioana la prima abatere șezi- 
sată. Dar nici atunci cînd înlr-o 
adunare deschisă s-a discutat des-

Cum „ajută" 
pe tinerii vî nzători.

FL. DANCIU 
LIDIA POPESCU

colectivul .Alimentarei nr. 83

a- Q-

— Ce nostimă este! și chiar M șade bine 1
— Ce vrei, e dear un copil...

Desen; M. COST1

Duminică seara, pe scena ,, 
Teatrului de vară din Parcul11 
„Z. V. Stalin", a avut loc spec
tacolul de gală al formațiilor , 
premiate la concursul pe țară 1 
al echipelor cultural-artistice " 
ale pionierilor și școlarilor. Au '' 
fost de față tovarășii J . Fazekaș, <• 
secretar al C.C. al P.M.R., V. 
Trofin, prim-secretar al C.C.\\ 
al U‘T.M.t P. Drăgoescu, pre-> 
ședințele Consiliului superior ' 
al școlilor din Ministerul în- \ 
vățămîntului și Culturii, oa
meni de artă și cultură, pu- " 
rinți ai elevilor, un numeros “ 
public. Privindu-i pe. cei ce evo- • 
luiază pe scenă ți se ■ dezvăluie." 
o dată mai mult, simbolurile , 
vieții noastre noi. Statul și pur- .. 
tidul acordă o deosebită și" 
permanentă grijă creșterii și tl 
educației tinerei generații. Si 
tocmai datorită acestei griji" 
pionierii și școlarii au posibi- , 
litatea să-și dezvolte calitățile. * • 
talentul, să-și formeze perso
nalitatea de viitori constructori ,, 
ai societății noastre noi.

Din cele mai îndepărtate 
meleaguri ale țării, Bucureș- 
țiul a primit solia sutelor de 
mii de pionieri și școlari. Ea" 
a adus întreaga bogăție a cin- ' 
tecului și jocului popular, toa- ,, 
te comorile portului național. ' 
Timp de două zile, formații ' 
artistice cuprinzînd 2.300 pio- H 
nieri și școlari s-au perindat <• 
în fața juriilor și a unui nu-1' 
meros public, dezvăluind une- 
ori cu uimitor talent comorile " 
folclorului patriei. Preludiul ' 
celui dinții concurs cultural- 
artistic pe țară al pionierilor 
și școlarilor a început cu luni \ 

* în urmă. Sute de mii de copii 
> au îmbrățișat cu uriaș entu

ziasm ide.ea concursului. Zi de 
zi, sub îndrumarea atentă a in
structorilor, a profesorilor, 
concentrați asupta notelor, a 
tenți la dirijor, sutele de mii 
de copii ai patriei au învățat 
cu seriozitate să ciute, să joa
ce. să recite. Și în fiecare fază 
a concursului au fost desemnați 
cei mai buni.

Au răsunat în această finală 
de concurs doine lente, triluri 
de adevărate privighetori, sa 
bătut în tropot îndrăcit „Brîul" 
și „Călușul". Cipoieșii din 
Ploești au făcut cunoștință cu 
dansurile maghiare ale repre
zentanților Școlii medii dr. 4 
din Tg. Mureș. Și iarăși dintre 
cei Luni au fost aleși cei mai 
buni.

♦ 
J

î t 
:

Ei sînt artiștii neobișnuiți ai * 
spectacolului de gală. Lor le ău 
cedat scena, devenind specia- y 
tori, artiștii teatrelor bucureș-| 
lene. Și cu Ochiul spectatorului 
artist îi privesc de-a dreptul 6 
uimiți pe micuții lor confrați. 
Cine știe dacă peste ani solista | 
Pop Rodica din Buiehi-Oradeă 
sau recitatorul Rotaru Mihai 1 
din Corbasca-Bacău nu vor fi A 
obișinuiții de fiecare seară ai 
scenei ! Și cîți din echipa de 
dansuri a Școlii de 7 ani din j 
Sebeș-Cluj, care uimesc in astă ț 
seară prin talentul lor, nu se 
vor mai simți stânjeniți de lu- j 
mina puternică a reflectoare- T 
lor ? ț

Citești în ochii micilor ar- | 
tiști fericirea de a 
țară în drum 
gîndul curat 
ocrotește pașii și îi 
în viață, partidul.

Ei sînt educați cu grijă pă- * 
rintească și roadele acestei edu- * 
cații se văd în învățătura lor, | 
în dragostea pentru comorile $ 
folclorului nostru, pentru cîn- * 
tecul și jocul zilelor noastre. |

D. FLOREA *

Ari

trăi într-o 
socialism, țspre

către cel ce le J 
«i îi f'ălăiif.P'itf» Tcălăuzește. 1

♦

■t



nvdtdminte

sportivilor
din școlile
profesionale

câștigat

Primele victorii
Intrecînd reprezentativele celorlal te colective, echipa de volei a 
Atelierelor Grivița Roșie, (jucătorii din stingă) s-a calificat pentru 
finala etapei raionale a Spartachiadei de vară a tineretului din 

raionul Grivița Roșie

„Cupa R. P, R

STUDENȚIITIMIȘORENI
ENACHESCU, ZB1RCEA, CO. 

DREAN'U, FLORESCU — CO- 
JEREANU, TĂNASE — LERE- 
TER, CADARIU, CIOSESCU, 
MAZARE, BOROȘ. Iată 11-la 
timișorean care se întoarce acasă 
cu unul din cele trei trofee după 
care a alergat pînă la epuizare 
în acest sezon fotbalistic. In par
te, eforturile timișorenilor sînt

sporita

((

Aurel Popescu, impegat de mif 
ears la stația Grivița, a obținut 
recent — pentru prima dată în 
viață — un trofeu sportiv. Mai 
concret, o diplomă. Asta s-a în
tâmplat sîmbătă după-amiază, pe 
terenul sportiv din „Parcul Copi- 
pilului" cu prilejul finalei raio
nale a Spartachiadei de vară a 
tineretului din raionul „Grivița 
Roșie". Utemistul Aurel Popescu 
a devenit campion raional al Spar
tachiadei la proba de aruncare a 
greutății juniori cu o aruncare de 
13,10 m. Dacă ținem seama de 
vîrsta și mai ales de pregătirea sa 
sportivă, performanța realizată de 
Aurel Popescu e excelentă. E .ex
plicabil deci entuziasmul cu care 
colegii, prietenii l-au felicitat după 
concurs pentru prima sa victorie 
în acest domeniu.

Trebuie să adăugăm însă că Au
rel Popescu n-a fost singurul care 
a obținut pentru prima dată un 
trofeu sportiv și nici singurul care 
a realizat performanțe excelente. 
Finichiu Sonia, de la colectivul 
Centrului tehnic de formare a tre
nurilor, a parcurs 80 m. plat în 
11,6 secunde, iar Popescu Adrian 
•— în vîrstă de 17 ani — de la a- 
celași colectiv sportiv, a sărit în 
lungime 5,29 m. Și înșiruirea celor 
ce au realizat primele lor victorii 
sportive poate continua.

— De fapt aceștia n-au fost sin
gurii tineri care cu prilejul Spar
tachiadei de vară au făcut primii 
pași în viața sportivă, ne spune 
tov. Constantin Nicolici, președin
tele comitetului raional U.C.F.S. 
Grivița Roșie. Din cei peste 17.700 
participanli la prima etapă a Spar
tachiadei din raion, circa 2.700 
sînt tineri care au luat startul pen
tru prima dată la o competiție 
sportivă de masă. în această pri
vință — a antrenării tuturor tine
rilor la întrecerile sportive de 
masă — unele colective au obținut 
bune rezultate ca, de pildă, cel de 
la Atelierele Grivița Roșie, Tehno- 
metal (unde din cei circa 450 sa- 
lariați la întrecerile Spartachiadei 
au participat 377), Centrul tehnic 
de formare a trenurilor etc. în a- 
ceste colective, organizațiile U.T.M. 
au fost intr-adevăr sufletul activi
tății sportiva.

Cit despre celelalte întreceri ale 
etapei raionale ale Spartachiadei, 
acestea sînt în plină desfășurare. 
La volei, cele mai bune rezultate 
le-au obținut la băieți echipele 
Atelierelor „Grivița Roșie" și De-

Spartachiada 
de vară în raionul 
„Grivița Roșie“

poul Triaj. Aceste două echipe se 
întâlnesc de altfel și în finala pen
tru titlul de campioană raională. 
Cele mai mari șanse se pare că 
le are echipa Atelierelor Grivița 
Roșie. La fete, în finală se întîl- 
nesc echipele de volei ale Centru
lui tehnic de formare a trenurilor

și ale Fabricii de medicamente 
nr. 1 „Tableta". Antecedentele — 
mai concret faptul că echipa Cen
trului tehnic de formare a trenu
rilor a fost anul trecut finalistă 
pe țară a Spartachiadei de vară 
— dă desigur cîștig de cauză for
mației respective. Nu trebuie uitat 
însă nici faptul că tînăra echipă 
a fabricii de medicamente, recent 
înființată, are în componența sa 
elemente de un real talent. în 
plus, ele sînt animate de dorința 
de a se remarca, de o obține un 
rezultat cît mai bun și deci titlul 
de campioană raională. întrecerea 
rămîne deschisă.

Pentru desemnarea echipei cam
pioane raionale la fotbal, întrece
rile încep astăzi. La tir, notație, 
popice și celelalte discipline din 
cadrul întrecerilor Spartachiadei, 
concursurile au fost programate 
pentru sfirșitul săptămînii acesteia..

răsplătite prin victoria lor de du
minică asupra ,,Progresului “ 
București, cu care prilej și-au ad 
judecat Cupa R.P.R. Dacă ar fi 
să judecăm după acel 1—0 cu 
oare s-a încheiat partida ca și 
după ocaziile ratate, atunci pu
tem socoti că la fel de bine pu
tea cîștiga și „Progresul" Bucu
rești, dacă...

Primul „dacă" se referă la ne- 
’claritatea acțiunilor înaintașilor 
bucureșteni care, aflîndu-se în 
f-ața unei apărări fortificate prin 
retragerea pe ultima linie a hal
filor, au greșit jucînd lateral. A- 
poT cvintetul ofensiv al „Progre
sului" a ezitat să tragă la poartă 
în momentele favorabile preferind 
să paseze balonul și odată cu el 
și... răspunderea în caz de ratare.

„Cupa R.P.R." răsplătește, efor
turile făcute la Timișoara pentru 
dezvoltarea, unui fotbal 
pe măsura posibilităților 
și factice ale jucătorilor 
ia ora actuală.

In restul finalei, ca 
erori demne de reținut: compor
tarea extrem de merituoasă .a por
tarului Mîndru și comportarea ne
corespunzătoare a arbitrului S. 
Segal care printre... altele a tre 
cut cu „vederea" două infracțiuni 
ale apărărilor în careul „Progre
sului" și apoi al „Științei".

Acum, după ce „Știința“-Timi- 
șoara și-a reluat revanșa asupra 
echipei care cp 11 zile înainte, i-a 
spulberat „visul de aur" și, ca 
urmare, pieacă acasă cu Cupa 
R.P.R., așteptăm de la studenții' 
timișorenii ca în toamnă să nu 
dezamăgească zecile de mii de 
suporteri bucureșteni care i-gu fă
cut duminică după amiază o atît 
■de frumoasă manifestație de sim
patie.

modern, 
tehnice 
noștri.

alt? lu-

„Cupa Galea' 
la tenis

Cine a beneficiat de pe urma
„Turului Elveției44?

Prilej 
de afirmare
a tinerelor talente

AL. PINTEA

9
ș - y'șD.- . . '

în cadrul reuniunii cicliste desfășurate duminică dimineața pe 
velodromul Dinamo, C. Baciu a clștigat proba de semifond

66

corn- 
tenis 

, ,,„upa Galea ,
considerată ca o veritabilă „Cupă 
Davis" a tinerilor tenismani, a 
stabilit ultimele amănunte pentru 
desfășurarea preliminariilor.

Cele 16 echipe au fost repar
tizate în patru grupe, meciurile 
primului tur urmînd să se termi
ne pînă la 27 iulie. Turneul final 
va avea loc la Vichy (Franța) 
între 31 iulie—4 august

întrecerile grupei a IV-a se 
vor disputa pe terenurile clubului 
Progresul din București între 
17 și 20 iulie. Aici se vor întîlni 
echipele Elveției, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și Franței. In pri
mul meci jucătorii romîni vor a- 
vea ca adversari echipa Elveției, 
iar Ungaria va juca cu Franța. 
Echipa Franței va fi alcătuită 
din Alain, Bresson, Jacques Re
savant și Michel Vaubrun.

Comisia de organizare a 
peti(iei internaționale de 
pentru juniori „Cupa

-Ik.-».

în urmă cu cîtva timp, din 
inițiativa Comitetului orășenesc 
U.T.M. București, »-a constituit în 
Capitală o comisie din reprezen
tanți ai Ministerului învățămîntu- 
lui și Culturii, C.C.S., U.C.F.S.,
Sfatul Popular al Capitalei, I.E.B.S., 
în vederea traducerii în viață a 
Hotărîrii partidului și guvernului 
cu privire la organizarea activită
ții sportive de masă și 
jarea de baze spoTtive 
și grădini publice etc.

în urma discuțiilor 
această comisie, ' 
nerilor formulate, 
șehesc U.T.M. București a întoc
mit un plan de acțiune care pre 
vede ca în Capitală să fie înfiin
țate trei centre permanente expe
rimentale de sport, trei baze spor
tive model pentru copii și vîrst- 
nici Aceste centre — ni s-a pre
cizat Ia comitetul orășenesc U.T.M. 
----- urmează să funcționeze la 
Parcul de Cultură și Odihnă „I. V. 
Stalin", la Parcul „23 August" și 
la Parcul „N. Bălcescu". Ne-a a- 
tras atenția în mod special pro
punerea ca aceste centre să fie 
patronate de C.C.S., U.C.F.S și 
U.C.E C.O.M. într-adevăr, inițiati
va și planul de măsuri al Comite-

la amena- 
în parcuri

purtate în 
în urma propu- 

Comitetul oră-

tului orășenesc U.T.M. București 
în vederea organizării activității 
sportive în parcuri a constituit o 
plăcută surpriză avînd în vedere 
că de multă vreme această pro
blemă își așteaptă rezolvarea. Sub 
acest aspect, EXEMPLUL MERI
TĂ SĂ FIE URMAT DE ORGA 
NIZAȚIILE REGIONALE ȘI 
ORĂȘENEȘTI U.T.M. DIN TOA
TA ȚARA (ÎN FUNCȚIE BINE
ÎNȚELES DE CONDIȚIILE SPE
CIFICE), SPRIJINITE DE FO
RURILE RESPECTIVE LOCALE.

Despre ce este vorba în Bucu
rești ? în Parcul „23 August" se 
urmărește organizarea unui centru 
experimental unde să fie puse 
la indemîna copiilor terenuri 
de volei, baschet, tenis, teren de 
fotbal și pistă de atletism. S-a 
propus de asemenea ca să fie puse 
la dispoziția cetățenilor, vestiare 
cu dușuri și o magazie cu mate
riale și echipament sportiv. Pen. 
tru a îndruma pe vizitatorii par
cului în folosirea acestei baze ex
perimentale, urma ca U.C.F.S. care 
va patrona acest centru, 
la dispoziție un profesor de edu
cație fizică.

în cealaltă extremitate a orașu- 
lui, în Parcul de Cultură și Odih- 

I. V. Stalin", este așteptat

să pună

M. Z.

Campionatele mondiale 
de gimnastică

Campionatele mondiale de gim
nastică au continuat luni la Pa
latul sporturilor din Moscova. In 
întrecere au intrat și gimnastele 
care au trecut proba exercițiilor 
impuse. Reprezentantele R.P. Ro
mîne au ocupat primul loc în 
grupa a Il-a realizînd 183,659 
puncte. In continuare s-au clasat 
echipele R. P. Chineze, Suediei și 
Iugoslaviei. După clasamentul 
provizoriu în clasamentul pe e- 
chipe conduce U.R.S.S. urmată 
de R.P. Romînă, Japonia, R.P. 
Polonă, R.D. Germană. Evoluția 
formațiilor R.P. Ungare și R. Ce
hoslovace ar putea totuși să adu
că unele schimbări în acest cla
sament. La individual cel mai 
bun rezultat a fost obținut de 
campioana olimpică Larisa Latî- 
nina (U.R.S.S.) cu 38,599 puncte.

La Zurich a luat 
sfirșit de curtnd 
„Turul Elveției" Una 
dintre marile compe
tiții cicliste din lu
mea sportului profe
sionist. Anul acesta 
poate mai mult ca 
oricînd, întrecerea a 
avut darul să arun
ce o lumină puterni
că asupra afacerilor 
și mașinațiilor de 
felul care stau 
spatele disputei 
lergătorilor. Bine 
țeles, organizatorii 
elvețieni au căutat 
prin toate mijloacele 
să convingă opinia 
publică că „Turul 
Elveției" este o com
petiție pur sportivă. 
Ca deobicei, presa a 
comentat cu lux de 
amăpunte desfășura
rea fiecărei etape, a 
publicat la loc de 
frunte clasamentele 
și portretele alergă
torilor -fruntași'. Dar 
aceleași ziare, au 
trădat fără să vrea 
zilnic. In coloanele 
lor adevărata fată a 
„Turului", organizai 
ca un mijloc de re
clamă deșănțată pen
tru a stoarce cit mai 
mulți bani din bu. 
zunarele consumato
rilor elvețieni.

Nimeni în Elveția 
nu a .afirmat că 
„Turul" nu este o 
competifie profesio
nistă. Adevăratul as. 
pect al concepției a- 
supra sportului pro
fesionist a reeșit 
insă atunci tind s-a 
anunțat că, în locul 
echipelor naționale, 
la „Turul Elvefiei" 
vor participa echipe
le diferifilor fabri-

tot 
in 
a- 

in-

cânți. La startul 
care s-a dat tot din 
Ziirich, s-au prezen
tat echipe ale fabri
cilor de... vermuth, 
ciocolată, 
brlnzeturi etc. 
se face că „Turul El
veției" s-a transfor
mat peste noapte in 
„Turul" celui mai 
vechi vermuth din To
rino „Carpano", bă- 
uturii pe bază de ca. 
cao' „Ovomaliine", 
ciocolatei „Toblero
ne", brinzei ,,Symp
honic" ș.a.m.d.

în timpul desfășu
rării „Turului" zia
rele elvețiene s-au 
întrecut pe sine în a 
face... reclamă nu 
cicliștilor ci „echipe
lor" pe care le re
prezintă- Serviciile 

de publicitate ale di
feritelor fabrici au de
pășit toate așteptări
le. Spre pildă, cităm 
din ziarul elvețian 

asemenea 
din care 

vedea cum

lichioruri,
Așa

„Sport" 
reclame 
se va 
performanta unui ci. 
clist poate asigura o 
mai bună desfacere a 
brlnzeturilor „Symp- 
honie". „Din helicop
ter — anunță recla
ma din ziarul „Sport" 
— timpurile elveție
ne și tricourile pes
trițe ale cicliștilor se 
prezintă ca o armo
nioasă simfonie a cu
lorilor. La fel sînt și 
brlnzeturile 
honie".

Cit privește 
nul" pe care 
Elveției" ll 
dezvoltării

„Symp-

„spriji.
„Turul 
aduce 

mișcării 
sportive din această
(ară se poate vedea 
fi din faptul că la

ca sfatul popular să asigure între
ținerea acestor baze sportive, a 
vestiarelor, delegînd un admini 
strator. Și din partea U.C.E.C.O.M. 
ului se așteaptă o valoroasă contri
buție în vederea organizării acti
vității sportivș, în parcuri, prin în
cadrarea unui profesor de educație

actuala ediție au fost 
invitați să participe, 
22 de cicliști elve
țieni și... 44 de aler
gători străini. Iar tre. 
cînd în revistă con
dițiile pe care alergă
torii le-au avut la 
dispoziție în timpul 
întrecerii, însuși zia
rul „Sport" din Zu
rich a scris că „de
oarece autorităfile nu 
au revenit asupra 
măsurii luate în 1953 
de a nu opri circu
lația în timpul trece
rii caravanei cicliș
tilor, viața și sănăta. 
tea lor a fost tot 
timpul în pericol".

Acum „Turul ciclist 
al Elveției" a luat 
sfirșit. Cicliștii șl-au 
făcut în grabă baga
jele și, după o odih
nă de ciieva ore, au 
plecat spre alte me. 
leaguri pentru a par
ticipa la noi curse, 
lungi și istovitoare. 
Ei sînt hărțuiti în 
permanentă de nece
sitatea de a-și cîști. 
ga existenta și de 
aceea, pe bună drep
tate, nici odată nu 
sînt mulfumiti cu 
soarta lor. O singură 
categorie de oameni 
tși freacă însă cu 
multă bucurie mtini- 
le. Aceștia sînt pa. 
Ironii produselor „O- 
vomaltine", „Carpa
no", „Symphonie" și 
altele, singurii pen
tru care se poate 
spune că „Turul El
veției" a însemnat cu 
adevărat un mare 
succes.

I. RETEGAN

Capitalei se așteaptă de asemenea 
sprijinul în vederea amenajării 
unui centru sportiv în Parcul „N. 
Bălcescu", iar în vederea lărgirii 
activității sportive a copiilor se 
așteaptă din partea edililor Capi
talei rezervarea unor spații în ve
derea amenajării de terenuri re-

v

sprijinul Sfatului Popular al Ca
pitalei pentru realizarea următoa
relor lucruri : terenurile de sport, 
care în momentul de față sînt în 
paragină, să fie puse la dispoziția 
utemiștiloT pentru a fi refăcute 
prin muncă voluntară, cabana din 
parc să capete o utilizare cu ca-

SÂ ORGANIZAM
activitatea sportivaa tineretului în parcuri!
ractcr sportiv, terenul de fotbal 
care a existat și anul trecut pe 
peluza de iarbă dintre Piața Stalin 
și Arcul de Triumf, ca și un te
ren de fotbal aflat în spre calea 
ferată, să fie trecute în „inventa
rul" centrului experimental spor
tiv din parc. Se așteaptă totodată

fizică sau antrenor, și dotarea ba duse de fotbal și volei pentru 
zei cu tricouri, chiloți, maieuri. copii în Parcul Facultății de Me- 
șorturi, pantofi de tenis, mingi de 
fotbal și de volei, amenajarea 
unui portic de gimnastică etc. Des
chiderea urmează să se facă în ju
rul datei de 25 iulie.

Din partea Sfatului Popular al

dicină, în Parcul Kiseleff, în Par
cul Libertății, în Parcul Tineretu
lui. De asemenea, Sfatul Popular 
al Capitalei ar trebui să pună la 
dispoziția echipelor de muncă vo
luntară formate din tineri

Sîtnbăfă și duminică la 
ștrandul „Dante Gherman" 
s-a desfășurat faza regiona
lă a campionatului R.P.R. de 
natație pentru juniori.

în fotografie un aspect 
din proba 50 m. bras băieți.

Foto D. F. DUMITRU

Echipa de fotbal a grupului 
școlar minier din Baia Mare, fi
nalistă a Campionatelor școlilor 
profesionale pe anul 1958, s-a 
reîntors acasă mult mai devreme 
de cît era de așteptat. Oare a ob
ținut victoria înainte de limita ? 
Nu, echipa a fost exclusă din 
competiție pentru atitudine ne
sportivă.

Cum și-au privit oare colegii 
care-i așteptau victorioși, cum le 
vor explica acestora faptele care 
au reclamat o sancțiune atît de 
aspră, pe deplin meritată, jude
cind după atitudinea lor incom
patibilă cu morala unui sportiv?

Dar pînă atunci să spunem 
faptelor pe nume. După ce pierd 
prima întîlnire susținută in com
pania formației Grupului școlar 
profesional Hunedoara, fotbaliștii 
din Baia Mare hotărăsc să joace 
mai ...tare în următoarele me
ciuri. In următoarea întîl
nire cu formația Școlii profesio
nale din Fieni, dumnealor pun 
în aplicare nechibzuitul plan. Ion 
Kunyak și mai apoi coiegul său 
de echipă Liviu Kupșa lovesc in- 
tențicnat doi adversari. Ultimul 
atacă nereglementar portarul 
echipei din Fieni, rănindu-1 atît 
de grav incit a fost necesară iu- 
locuirea lui. Dacă la prima aDa- 
tere arbitrul nu intervine, de data 
aceasta hotărăște eliminarea brl 
Kupșa. El a reacționat lovind de 
data aceasta pe arbitru.

De neconceput cum asemenea 
apucături s-au putut manifesta 
la elevi ai unei școli profesionale. 
Ei se bucură astăzi de cele mal 
bune condiții de trai, de ucenicie 
și învățătură. In școlile profesio
nale ei primesc in general o edu
cație sănătoasă, menită să-i for. 
meze ca muncitori de nădejde. 
Desigur că o vină serioasă pen
tru o asemenea comportare in 
rindurile fotbaliștilor Școlii profe- 
sionaie din Baia Mare, compor
tare cu totul și cu totul repro
babilă, o poartă conducătorii 
școlii și profesorul de educativ 
fizică, Walter Steiner, care a 
fost martor la cele intimplato 
dar n-a oprit pe elevii săi de la 
asemenea acte.

Organizația 
va trebui să 
nare generală 
damnabilă a 
i-au „reprezentat' 
Cu 
nu va face însă decît 
căci 
educare comunistă a 
ea însăși a dovedit 
grave, o evidentă lipsă de preo
cupare.

Atitudinea tinerilor sportivi din 
Baia Mare trebuie să atragă a- 
tenția și celorlalte școli — unde 
organizațiile U.T.M. șl conduce, 
rile administrative respective au 
obligația să se simtă mobilizate 
în vederea întăririi muncii edu
cative a elevilor și mai cu sea
mă pentru ștîrpirea la vreme a 
oricăror manifestări străine spi
ritului 
blemă 
venită, 
cupare

U.T.M. din școa’S 
discute într-o adu. 

comportarea con- 
fotbaliștilor care 

pe elevii școlii,
aceasta organizația U.T.M. 

primul pas. 
se înțelege, în munca de 

sportivilor 
slăbiciuni

nou din sport. Este o-pro» 
care reclamă atenția cu- 
măsuri eficace și o preo- 
sporită.

V. RANGA

care-i vor mobiliza organizațiile 
U.T.M-, locurile virane din cartiere 
unde să fie amenajate terenuri 
simple de sport.

Bine ar fi fost oa și Ministerul 
Invățămîntului și Culturii să spri- 
jine acțiunea de atragere spre 
sport a cît mai multor copii în 
timpul vacanței, dotînd fiecare 
școală cu cîte o minge de fotbal 
și de volei pe tot timpul verii.

Din păcate, cea maî mare par
te a acestor obective. sînt încă pe 
hîrtie. Deși tov. Gh. Calcan, vice- 
președinte al Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei, 
a asigurat în cadrul unui inter
viu publicat săptămînile trecute, 
că sfatul popular va sprijini ac
țiunea de amenajare de noi baze 
sportive, lucrurile au ramat tot pe 
loc. Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, Consiliul Sindical Local, 
U.C.E.C.O.M.-ul n-au arătat pînă 
în prezent prin fapte că sînt gata mente de mare talent, 
să sprijine activitatea sportivă din 
parcuri, și grădini. Ba mai mult ceste probleme în mijlocul verii, 
chiar, l.E.B.S.-ul adoptă o poziție este de-a

de-a dreptul ciudată față de atra
gerea spre sport a copiilor. Tova
rășul Aurel Dimitriu, directorul 
complexului sportiv ,23 August", 
fiind solicitat în vederea folosirii 
unor terenuri din b-dul Muncii 
pentru activitatea copiilor, a răs
puns — după cum ne-a relatat 

■ tov. I. Raicîu, șeful comisiei de 
cultură fizică și sport a Comite
tului orășenesc țj.T.M. — în dqi 
peri : „Sînteră gospodărie Chib
zuita : dacă dați bani intrați, 
dacă nu, vedeți-vă de treabă". De 
altfel, nu este prima dată cînd 
I.E.B.S.-ul adoptă o poziție nega
tivistă față de dezvoltarea sportu
lui de masă, față de atragerea spre 
sport a copiilor.

Pe de altă parte, U.C.F.S. ar 
putea să explice cluburilor bucu- 
reștene cg ar avea numai de cîș- 
tigat dacă ar patrona cîte un cen
tru sportiv de acest fel, cu antre
nori și material sportiv ; nu se 
știe de unde sare iepurele. Din 
miile de copii care vor frecventa 
noile baze sportive din parcuri și 
din cartiere- se pot descoperi ele-

A discuta însă despre toate a-

dreptul neplăcut Dacă 
toți cei ce pot și trebuie să con
tribuie la Organizarea activității 
sportive în parcuri, nu se vor apu
ca de treabă irevocabil zilele aces
tea, atunci întreg acest frumos 
plan va rămîne doar pe hîrtie. 
Comitetului orășenesc U.T.M. îi 
revine o vină - însemnată pentru 
faptul că a trecut mai bine de un 
an de zile de Ițfijjapariția hotărîrii 
partidului și guvernului și totuși, 
problema n-a fost rezolvată. Un 
.prim pas s-a făcut de acum, ur
mează numai ca tovarășii de la Co
mitetul orășenesc U.Ț.M. București 
să se ocupe cu seriozitate de ur
mărirea planului <Je măsuri exi
stent și, bineînțeles* să primea
scă sprijinul departamentelor vi-

M. ZONIS j



Sa vii le. apAră-țl eămiinii* 
de propriile tale concepții înapoiate!

Am citit articolul publicat în 
„Scîntcia tineretului” din 22 iu
lie, cu titlul „Tovarășă de viață 
sau slugă"? și ne-am gîndjt mult 
la situația relatată.

Adevărul este că ne-au indig
nat toate grosolăniile tui Gheor
ghe Savu și nu putem pricepe 
cum un tînăr care ar trebui să 
aibă concepții noi despre viață, 
se comportă atît de josnic. Cine-i 
dă dreptul oare lui Savu să dis
trugă viața unei fete care i-a dă
ruit încrederea și dragostea ei ? 
Ce fel de educație a primit acest 
tovarăș în familie și în colectivul 
în care a fost crescut ? De unde 
provine acest egoism și această 
fire acaparatoare ?

întrebări la care ar putea răs
punde el însuși față de conștiin
ța sa.

Soluții ? Cea mai potrivită este 
aceea de a încerca prin toate 
mijloacele trezirea conștiinței 
sale, fiindcă nu putem crede că 
ar fi atît de înrăit încît să calce 
în picioare în continuare orice 
reguli ale conviețuirii între oa
meni.

Credem că tovarășii cu care

lucrează și alături de care a cu
noscut viața nu au făcut totul 
pentru a-i arăta drumul pe care 
trebuie să meargă. Atunci cînd a 
observat că tovarășul lor aplică 
în viață principiile moralei pu
trede burgheze, probabil 
că aceasta este o chestiune care-l 
privește numai pe el. Grija colec
tivului 
făcut 
poartă 
U.T.M.

ITINE _
Cum a fost indrumat acest to

varăș și cum a fost ajutat pen
tru ca să nu ajungă un element 
înapoiat ? Este membru al orga
nizației dar bănuim că nu a fost 
atras în munca 
a fost antrenat 
vități educative, 
ocupat poate de 
litic fiindcă dovedește că nu și-a

însușit elementarele reguli ale 
moralei noi, morala clasei 
care tape parte.

A fost analizată atitudinea 
într-o adunare generală a orga
nizației ? l-au spus tovarășii lui 

au zis ■ părerea lor despre felul cum se 
comportă cu aceea pe care și-a 
ales-o ca tovarășă de viață ? A- 
cestea nu reies din articolul pu
blicat și daca nimic din acestea 
nu au fost făcute, ne explicăm 
cum a ajuns acest om să-și bată 
joc de «f însușii de soție, de că-

față de acest om nu s-a 
simțită și o mare vină 
și membrii organizației 
din care face parte.

■MM

organizației, nu 
în diferite acti- 
Nimeni nu s-a 
nivelul său po-

Realiauarî în cinstea
Conferinței Sindicale Mondiale 

a tineretul ni muncitor
(Urmare 

din pag. I-a) 

pietruite etc. Acestea 
rint de fapt numai 
câteva din realizările 
eu care tinerii din o- 
rașul Galați cinstesc 
sărbătoarea tineretu
lui muncitor din lu
mea întreagă.

In regiunea 
Pioeșfi

In întrecerea por
nită în cinstea Con
ferinței de la Praga, 
tinerii de la fabrica 
de cărămidă ,,1 Mai" 
Bucov din reg. Plo- 
ești, au dat peste 
plan numeroase pro
duse de construcții 
printre care și 
200.000 bucăți cără
midă crudă, 300.000 
bucăți cărămidă fi
nită, 2.000 tone ha
lită pentru sonde,

70.000 buc. țigle ci
ment.

A'aloarea acestor 
produse depășește 
suma de 1.000.000 
lei.

S-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii 
Ilie Ghiță, Gh. Ba
dea, Petra Drășnea- 
nu din secția de ti
neret unde se pro
duc țigle din ciment.

GH. ANGHEL 
activist U.T.M.

★

Brigada U.T.M. de 
producție nr. 11 de 
ia uzina Mecanică 
Moreni, condusă de 
tînărul Cornel OI- 
teanu, este una din
tre brigăzile de ti
neret fruntașe în 
lupta pentru înde
plinirea și depășirea 
angajamentelor luate 
în cinstea Conferin
ței Sindicale Mon

diale a tineretului 
muncitor.

Rezultatele muncii 
acestei brigăzi sint 

clar redate de grafi
cul de producție pe 
luna iunie. Astfel, în 
prima decadă a lu
nii săgeata a ajuns 
pe graficul planului 
de producție la 152 
la sută iar la sfir- 
șitul lunii s-a apro
piat de 200 la sută, 
arătînd astfel roa
dele strădaniei tine
rilor mecanici care 
alcătuiesc această 
brigadă.

Membrii acestei 
brigăzi sînt și in 
fruntea acțiunii pen
tru economisirea me
talelor. Astfel, numai 
de cînd au început 
să aplice inițiativa 
metalurgiștilor de la 
Reșița ei au econo
misit materiale în 
valoare de peste 
20.000 lei.

G1G1 ILINCA 
tehnician

„Ora tehnica"
SAU

Cum „găsesc" tinerii muncitori de la 
„Electroputere" sute de mii de lei... „pe jos"

(Urmare din pag. l-a)

re și-au însoțit răspunsurile cu de
monstrații practice.

înainte, mașinile construite de 
eătre tinerele din cele trei brigăzi 
nu le apăreau decât ca piese dispa
rate, continuarea procesului de 
producție nu le interesa, nici nu 
doreau să o afle. Ajutîrui pe mun
citori să privească dincolo de por
țile uzinei, unde mașinile prind 
viața ți aduc foloase, inginera 
Ciuta a reușit să dezvolte amorul 
lor propriu pentru calitatea bună 
fi prețul de cost scăzut al produ- 

y selor întreprinderii.
Tov. Elena Ciohanu avea greu

tăți mari în realizarea planului la 
unele mașini, la care se folosea 
micafoliu. Echipa de aici, condu
să de tânăra Dumitra Proicca, deși 
se încadra în program și consuma 
materialul conform normelor de 
consum, rămîn&a totuși deseori 
fără materie primă, micăfoliul 
fiind virat cu întârziere de unele 
unități colaboratoare. Alături de 
criticarea defecțiunilor în aprovi
zionare, soluția pentru remedierea 
situației era să se lucreze mai eco
nomicos cu acest material, pentru
a se crea un stoc.

Inginera Ciobanu a arătat tine
relor că nu întotdeauna lucrează 
cu atenție și din această pricină 
se aruncă zilnic 3-4 coaie de mica
foliu.

Inginera a făcut un calcul 
sumar. Dacă o coală costă în me
die 74-75 Iei, cîți bani se pierd 
aruncînd zilnic trei coaie de mi
cafoliu ? Fetele s-au îmbujorat la 
față. După 3-4 zile de la această 
întâmplare, Ioana Vlad s-a prezen
tat la biroul inginerei Ciobanu. 
Avea un caiet cu o serie de cal
cule și desene stîngace, dar pre
țioase. Căile pe cate le indicau 
aceste gînduri ale fetelor, concen
trate în caiet, erau clare : o serie 
de repere mai mici urmau să fie 
executate din deșeuri.

Rezultatul ? Tinerele vor econo
misi în acest fel lunar, aproape 
7.000 lei.

din

lui

mln. în decursul celor trei ani 
de conviețuire a fost probabil lă
sat să procedeze așa cum credea 
el de cuviință, fără să se fină 
seama de faptul că s-au dus vie- 
murile cînd soția era sclava inte
reselor personale ale bărbatului.

Bănuim că atunci cînd s-a ho- 
tărît să-și ia ca tovarășă de via
ță pe Cici, a făcut-o tocmai pen
tru calitățile de care ea a dat 
dovadă, fiind sigur că va înte
meia un cămin trainic ca atîjtia 
alții din jurul lui.

Dar, în loc să caute să ajungă 
la nivelul de pregătire al soției, 
prin muncă cinstită și perseve
rentă. pentru ca mai tîrziu s-o 
ajute el însuși cu sfaturile Iui, 
acest om împiedică prin procedee 
murdare și brutale avîntul unei 
fete pe care în sinea lui o simte 
superioară. Egoismul. amorul 
propriu l-au determinat să proce
deze astfel crezînd că în felul a- 
cesta impune respect, iar cei djn 
jur îl vor privi cu admirație.

După noi. acest om este pe 
marginea unei prăpăstii adinei. 
Sînt numai două căi : sau va că
dea in acestă prăpastie sau se va 
întoarce și va merge pe drumul 
celor mulți.

Tovarășul Savu Gheorghe face

parte din clasa care a luptat și 
luptă cu hotărîre împotriva ră
mășițelor putrede ale moravuri
lor burgheze și trebuie să se gîn- 
dească ia faptul că soția 'ui s-a 
avîntat cu elan în această luptă 
și el nu o va putea opri.

Un rol important în transfor
marea acestui oin îl are însăși 
Cici. Ea trebuie să fie aceea care 
trebuie să caute să-l ajute mai 
țnuit pentru înțelegerea noilor 
relații în familie și în societate. 
Prin felul ei de a proceda tre
buie să se apropie mai mult de 
el și prin eforturi sporite să a- 
sigure căldura necesară acestui 
cămin care așa cum merge, mer
ge spre destrămare. Ea trebuie 
să împiedice acest lucru pe cale 
educativă.

Greșeala făcută la început, 
prin căsătorie pripită, fără a cu
noaște bine viitorul soț poate fi 
îndreptată dacă el mai are pu
țin simț și dacă a ținut vreo 
dată la sofia sa. De asemenea 
familiile tinerilor, trebuie să in
tervină pentru a-i ajuta, și e de 
datoria celor apro-piați să se in
tereseze mai muit pentfu ca a- 
ceastă căsnicie să nu ajungă' la 
Un deznodăinînt nedorit.

Sîntem convinși că o muncă 
atentă din partea colectivului în 
care lucrează, a prietenilor apro- 
piați, cu concepții sănătoase, a 
organizației U.T.M. și a soției va 
avea darul să facă din tovarășul 
Savu un om care să-și dea sea
ma că a greșit și că va trebui 
să pornească pe un drum nou. 
pe acela pe care pășim cu toții 
aplicînd'în viitor, în căsnicia 
lui, principiile înalte ale mora
lei comuniste.

FLORICA TREISTARU 
locțiitor al secretarului 

Comitetului U.T.M. de la uzinele 
„Republica"

MATEI JURCA 
membru în biroul U.T.M. 

org. nr. 10, uzinele 
„Republica" București

Jj» -------------------- ----------

Trenul pionierilor 
cu mustăți

...Zi însorită de vară. 
In parcul „Vasile Roai
tă" din Pitești mare a- 
gitație. Trenul cu va
goane noi și pe măsura 
pasagerilor așteaptă în 
fața stației. 'Impiega
tul, înalt de-o șchioapă, 
îmbrăcat în costum al
bastru și cu șapcă roșie 
pe cap, ținea în mină 
paleta-i de ceferist. Șe
ful gării, de aceeași 
înălțime, privea plin de 
sine animația de pe pe
ron.

— Poftiți în vagoa- 
se auzi vocea 

conductoru- 
serviem.
la locomotivă,

BBB

De curînd, la gazeta de perete 
a secției a apărut un anunț: „Echi
pa de micanizare .condusă de tână
ra Dumitra Proicea a găsit pe jos, 
în apropierea locului de muncă, 
suma de 6.890 lei. Păgubașul să se 
prezinte pentru a-i ridica.**.

De prezentat s-au prezentat 
mulți, dacă nu pentru a cere banii, 
atunci pentru a discuta, unii chiar 
cu invidie, despre norocul fetelor.

La circa șapte zile de la acea
stă întâmplare, a apărut un alt afiș: 
„Banii au fost rhapoiați celui în 
drept. Azi, la „ora tehnică", va

vorbi despre acest lucru tovarășa 
ingineră Ciobanu**.

Curioși, tinerii din mai multe 
brigăzi au venit nerăbdători să 
afle despre ce anume este vorba.

Responsabila brigăzii a vorbit 
prima: „Cei 6.890 lei erau banii 
uzinei**. Tinerii erau nedumeriți. 
„Nu înțelegeți? — a continuat res
ponsabila. E vorba de economii, 
înainte făceam risipă de material 
și uzina pierdea această sumă. Am 
căutat căi pentru economisirea lui 
și le-am găsit. Se cheamă că eco
nomiile noastre sînt bani intrați 
în beneficiile uzinei**.

Așa se petrec adesea lucrurile. 
„Orele tehnice" sînt organizate în 
așa fel încît totul se predă și se 
preia tinerește. Tinerii vin acum 
cu drag la ele.

Tinerele din brigada Constanței 
Fosile, au observat că capetele de 
sîrmă de aluminiu pentru bobinaj, 
care se aruncă ajung acum lunar 
la 30-40 și chiar 50 kg. încercă
rile utemiștilor Alexandrina Buz- 
dugeanu, Ioana Diaconu și ale al
tora, care au experimentat lipirea 
capetelor de sîrmă și continuarea 
bobinajului cu firul întins, au a- 
dus brigăzii laudele meritate. Fără 
a dăuna calității tinerele economi
sesc azi lunar sîrmă cu care se 
poate bobina în plus un electro
motor.

Luna trecută, fetele de la mica
nizare au trezit noi emoții cu pri
vire la banii găsiți. De astădată, 
introducînd un dispozitiv pentru 
recuperarea a noi piese din de
șeuri de tablă, care le dă posibili
tatea să economisească lunar 12.000 
lei, confecționează din deșeuri poli 
pentru alternatori.

Pe lingă posturile utemiste de 
control, pe lîngă filmele tehnici 
documentare, concursuri pe tema 
cunoașterii profesiei etc., „ora teh
nică** vine astfel să aducă un spri
jin prețios acțiunii de economii a 
tineretului de la uzinele „Electro
putere** .

Și iată rezultatele palpabile. 
Din angajamentul total, pînă la 
1 mai au fost economisite toate 
cele 5 tone de fontă, 1,5 tone ta
blă oțel, 50 kg. oțel special de 
scule, 450 kg. bronzuri etc. Suma 
economiilor este egală cu prețul 
de cost al unui electromotor asin
cron de 130 KVA și a unui tran
sformator de 420 KVA.

Pînă la sfîrșitul anului au mai 
rămas nu săptămîni ci luni. Și dacă 
numai la secția mașini-rotative e- 
conomiile anuale de metal și ma
teriale vor întrece suma de 
225.000 lei, ne așteptăm oa „ora 
tehnică** să ajute tineretului să 
devină în scurt timp un colectiv 
milionar.

ne ! — 
subțire a 
lui de

De
mecanicul cu obrajii ca 
para focului, aștepta 
emoționat să i se dea 
plecarea. Un șuierat 
scurt și locomotiva în
cepu să pufăie, trăgînd 
după sine șirul de va
goane încărcate 
micii pasageri...

Așa îmi amintesc eu 
de prima zi în care 
trenul pionierilor a fost 
pus în circulație. El 
fusese dăruit dP către 
Uniunea Tineretului 

Muncitor primei orga
nizații de pionieri din 
orașul nostru. Cu cîtă 
bucurie a fost primit 
acest dar 1 Pe atunci și 
eu eram pionier și timp 
de doi ani de zile am 
fost șeful stației..

Au trecut trei ani. 
Pașii m-au purtat din 
nou prin parcul „Vasile 
Roaită" din Pitești. Și 
cu toate că acum nu 
mai sînt pionier, m-am

cu

ra- 
cu 
se

aglomerată colectiviștii
G.A.C. ,,Viată Nouă" din satul 
Spătărei comuna Furculești, 
ionul. Alexandria, urmăresc 
mult interes evenimentele ce 
petrec în țară și peste hotare. In 
foto:, Brigada de timp citind 
presa.

Schimburi turistice 
studențești

In cadrul schimburilor turistice 
studențești pe care Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din R. P. Ro- 
mină le organizează in vara a- 
cestui au cu asociațiile studențești 
din U.R.S.S. și din țările de demo
crație populară, duminică seara a 
sosit în Capitală primul grup de 
studenți străini. Grupul este alcă
tuit din 25 de tineri polonezi 
care timp de două săptămîni vor 
vizita orașele București, Sinaia, 
Stalin, Cluj și alte localități din 
țara noastră, și vor avea intîlniri 
cu studenții români.

C r

0*0

Bun obștesc 
sau proprietate personală?

Au trecut zile, săptă
mîni, luni. Pe măsuța 
din sufragerie tovarășa 
Anastasia Negulescu — 
directoarea 
cultural din

abătut însă spre „tre
nul pionierilor". Doream 
să mă maj întîlnesc ci- 
teva clipe cu animația 
de atunci, cu veselA și 
voia bună a copilăriei... ești, raionul

M-am îndreptat ne
răbdător spre stație. 
Dar... deziluzie I Pero
nul nu mai era înțesat 
de pasageri ca altă 
dată. Nici la casă nu 
m-a mai întîmpinat pio- 
nierul-casier. N-am mai 
găsit nici pe șeful sta
ției, căruia odinioară ti 
flutura la gît cravata 

-de pionier. A dispărut 
și impiegatul. In locui 
lor. al tuturor■ acestor 
mici ceferiști arii înțîl* 
nit doar 
soană în 
aspră și 
un tren 
grement

Premiile acordate
la primul concurs cultural-artistic

Premiera de gală
CU filmul 

„Balada voinicului"
Luni seara a avut loc la cine

matograful Patria premiefa de 
gală a filmului „Balada voinicu
lui" recentă producție în culori 
pentru ecran lat a studioului 
Mosfilm.

La premieră a asistat artistul 
sovietic Boris Andreev, interpre
tul principal al filmului, cunoscut 
și îndrăgit de spectatorii noștri. 
El a fost prezentat publicului 
bucureștean de Marin Stanclu, 
director general adjunct al Ci
nematografiei care a vorbit des
pre creația lui Boris Andreev.

In răspunsul său,, Boris Andreev 
a mulțumit pentru invitația de a 
lua parte l-a premieră precum șl 
-pentru primirea deosebit de cor. 
dială ce i-a fost făcută de spec
tatorii din R.P. Romînă.

Publicul a primit cu căldură a- 
ceastă valoroasă creație a cine
matografiei sovietice.

La spectacol au asistat acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași șt 
Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai A.R.L.U.S.-ului, Eduard Me- 
zincescu, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Al. Buican. vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., George Macovescu, 
director generai al Cinematogra
fiei, I. Rab, director și I. Moruzi, 
directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, numeroși 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

căminului 
satul Uli- 
Vedea — 
un aparat

cîntă. Numai că nu cîntă 
la căminul cultural ci... 
în sufrageria tinerei 
noastre directoare.

pe țară al pionierilor și școlarilor
PREMIUL I, destinat formațiilor corale, a fost decernat corului 

Școlii medii nr.l din Giurgiu, PREMIUL AL II-LEA corului Școlii 
de 7 ani din Viișoara, regiunea Cluj, iar PREMIUL AL III-LEA 
corurilor de la Școala elementară nr. 112, raionul Nicolae Bălcescu 
din Capitală și de la Școala de 7 ani din comuna Breaza, regiunea 
Ploești.

Dintre formațiile instrumentale au primit PREMIUL I orchestra 
Casei de copii „Filimon Sîrbu" din Constanța și cea a Școlii de 7 
ani din comuna Vaideeni, regiunea Pitești. PREMIUL AL II-LEA 
a fost acordat orchestrei Casei de copii nr. 2 din Arad, iar PRE
MIUL AL III-LEA formației instrumentale a Casei de copij nr. 4 
„A. S. Makarenko" din București.

La concursul echipelor de dansatori PREMIUL I a revenit for
mației elevilor Școlii de 7 ani din comuna Sebeș, regiunea Cluj. 
PREMIUL AL II-LEA celor de la Școala de 4 ani din comuna Cer- 
teze, regiunea Baia Mare și de la Școala de 7 ani din comuna 
Obreja, regiunea Timișoara, iar PREMIUL AL III-LEA formații
lor pionierilor și școlarilor de la Școala de 7 ani din comuna Flă- 
mînzi, regiunea Iași și de la Școala medie nr. 4 din Tg. Mureș. De 
asemenea au fost premiați zece soliști vocali, instrumentiști și dan
satori, precum și patru recitatori. Au mai fost decernate 26 men
țiuni colective și individuale.

Cîștigătorilor concursului li s-au acordat diplome și premii în 
obiecte.

In numele Comitetului Central al U.T.M. tov. Cornelia Mateescu, 
secretar al C.C, al U.T.M., a felicitat călduros pe școlarii și pio
nierii care s-au evidențiat în mod deosebit cu prilejul concursului, 
precum și pe profesorii și învățătorii care au contribuit la buna 
pregătire a formațiilor.

și-a instalat 
de radio...

Din cînd în cînd, 
ședințele organizației 
bază U.T.M. tinerii 
treabă îngrijorați

— Ce-o mai fi 
paratul nostru ?

— încă nu s-a repa
rat ! — îi liniștește tov. 
Negulescu.

După amiezile și serile 
petrecute la 
cultural, sînt acum 
mohorîte. Tinerii 
au unde asculta 
siune interesantă 
tru la microfon, 
letin de știri, 
sportiv, cântece 
tare.

Nemulțumirea 
ajuns să fie cunoscută 
și de tov. Gheorghe Ma
tei, secretarul organiza
ției de bază P.M.R. din 
comună. Cînd tov. Matei 
a întrebat-o pe tovarășa 
Negulescu în ce stare se 
mai află aparatul de ra- 

ea a dat de data 
aceasta un răspuns cu

o singură per- 
vîrstă, ursuză, 
neprimitoare și 
obișnuit de a- 

pus la dispo
ziția tuturor cetățenilor 
indiferent de vîrstă. Iar 
în locul animației, a 
bucuriei și veseliei ce o 
întîlneai în interiorul 
stației am găsit acum., 
hrană pentru anima
lele din parc și uneltele 
de lucru necesare par
cului.

De ce oare Comite
tul Orășenesc U. T. M. 
nu s-a îngrijit ca și în 
vacanța, aceasta trenul dto,
pionierilor să fie... tot ?
al pionierilor ? Iar sfa- mici modificări : 
tul popular al orașului
Pitești n-a mai găsit 
alt loc de magazie de- 
cît în interiorul stației 
acesteia ?l

GEORGE FRUNZA 
funcționar

(Urmare din pag. l-a) 

pre primele fapte necinstite ale 
acestei tinere, comitetul U.T.M- nu 
a luat o atitudine intransigentă și 
combativă față de comportarea ru
șinoasă a Ioanei Deciu pe motiv 
că „nu-și făcuse mutația în acea
stă organizație de bază".

Toate aceste împrejurări — ati
tudinea de gură cască, nepăsare, 
lipsa de combativitate a co
lectivului, împletite cu pasivitatea 
organizației U.T.M. și lipsa de 
răspundere a comitetului U.T.M. 
i-au permis Ioanei să jefuiască în 
liniște avutul obștesc.

Răspunderea politică

ajutat organizația U.T.M. să cu
noască o seamă de aspecte din 
activitatea tineretului.

In general însă se poate spune 
că munca dusă de' comitetul 
U.T.M. pentru educația comu
nistă a tinerilor vînzători e sla-

a organizației U.T.M
Discutînd cu unii din membrii 

comitetului U.T.M. de la O.C.L. 
„Alimentara" din raionul I. V. 
Stalin rămîi de-a dreptul impre
sionat de cele ce-ți povestesc to
varășii privind activitatea organi
zației.

E drept că in organizația U.T.M. 
a O.C.L. " ....................
Stalin în 
ce în ce 
fracțiuni 
dunările 
sprijinul 
curaturii 
pus in discuție teme ca : cinstea, 
atitudinea față de cumpărători, 
profilul moral al tînărului vîn- 
zător din comerț etc. contribuie 
la creșterea simțului de răspun
dere al utemiștilor.

In afară de aceasta unele dia
cii ții purtate cu utemiștii nu au

„Alimentara" din raionul 
ultima vreme ati fost din 
mai puține cazuri de in- 
condamnate de lege. A- 
deschise organizate cu 

tribunalului și pro- 
raionale în care s-au

TRIFU CORNEL 
tehnician agronom -

Punct de

lor

nu
O

de 
un
buletin
popu-

căminul 
mai 
mai 
emi- 
tea- 
bu-

Balada voinicului — Patria, 
I. C. Frimu (sală și grădină), Li
bertății (sală și grădină); Că
lătorie peste trei mări (cinema
scop — Republica ; Facerea lumii
— Magheru, Lumina. N. Bălcescu 
(sală și grădină); Cazul Dr. Lau
rent — V. Alecsandri, Elena Pa
vel, 8 Martie (sală și grădină), 
Miorița, Moșilor (grădină) ; 
Hanka — București, Grădina Pro
gresul, 1 Mai (sală și grădină) ; 
Chemarea văzduhului — Central, 
T. Vladimirescu, (grădină), Fla
căra ; Don Giovanni — Victoria : 
Minciuna — Doina ; Două lozuri
— Maxim Gorki ; Program de fil
me documentare și desene anima
te — Timpuri Noi ; Vagabondul 
(ambele serii) — Tineretului; Glo
ria Balticii — înfrățirea între po
poare ; Simfonia dragostei — Gh. 
Doja ; Bunicul automobil — Alex. 
Popov ; Pasărea furtunii — Grivi- 
ța (sală și grădină) ; Lacul Le. 
bedelor — Vasile Roaită (sală și 
grădină) ; Femeia zilei — Cultu
ral, Volga ; Articolul 420 — 8 
Mai ; Urme pe zăpadă — Unirea 
(sală și grădină) ; Luna de miere
— C. David ; Zboară cocorii — 
Arta (sală și grădină). M. Emi- 
nescu ; Trandafirii lui Alah — 
Munca ; Povestea primei Iubiri — 
23 August (sală și grădină)

Manifestări 
în cinstea 

poetului persan 
SA AD1

Alături de alte aniversări, Con
siliul Mondial al Păcii a inițiat în 
anul acesta sărbătorirea împlini
rii a 700 de ani de la apariția 
celei mai de seamă opere a ma
relui poet persan Saadi, intitula
tă „Grădina trandafirilor". Lu
crarea, alcătuită din opt capitole, 
în care proza alternează cu ver
surile, este o culegere de scurte 
povestiri străbătute de multă sim
țire și iubire pentru cei oropsiți.

Acestei nemuritoare opere și 
autorului ei i-au fost și continuă 
să-i fie consacrate în țara noa
stră o serie de manifestări. Pos
turile rotnînești de radio au trans, 
mis cu acest prilej o emisiune în 
cadrul căreia, după o scurtă pre
zentare a operei și poetului Saadi, 
artistul poporului Ion Manolescu 
și artistul emerit Fory Etterle au 
citit fragmente din „Grădina 
trandafirilor". Duminică, 6 iulie, 
Studioul de televiziune București 
a transmis emisiunea intitulată 
„Grădina trandafirilor", cu care 
prilej tineri artiști au interpretat 
fragmente din capodopera poetu
lui persan. Ca un omagiu adus 
lui Saadi, E.S.P.L.A. pregătește 
editarea unei culegeri din opera 
sa capitală, a cărei traducere a 
fosț încredințată unor valoroși 
scriitori.

In curînd în Capitală va avea 
loc o importantă manifestare de 
cinstire a operei scriitorului per
san. In vederea acestui eveni
ment în țara noastră se află, la 
invitația Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străină, 
tatea, Shojoeddine Shafa din 
Iran, consilier cultural și de pre
să, purtător de cuvînt al Curții 
imperiale a șahului. De asemenea 
sub auspiciile S.R.S.C. poetul 
George Dan, unul din traducăto
rii capodoperei lui Saadi, va 
vorbi tn cursul săptămînii viitoa
re In aula Bibliotecii centrale 
universitare despre acest monu
ment al literaturii persane.

(Agerpres)

— S-a reparat, dar tot 
nu cîntă. Bateriile sînt 
de vină. S-au consumat 
stînd.

Și totuși, noi știm si
gur că aparatul de radio

1 — ...călești pe
prima uliță la stln. i

= ga și mergi drept i
EE pînă auzi un ra- p
= dio cîntind..

— Acolo e cd-
minul ?

== — Nul Acolo stă !
directoarea și... ra-
dioul căminului

Cînd a pus în discuția utemiș
tilor o seamă de fapte incompa
tibile cu morala unui utemist a 
dat dovadă de superficialitate. 
Așa s-a întîmplat în cazul tînă- 
rului Ion Parnia, membru în 
comitet. Ion Parnia manevrase

să cunoască rădăcinile acestor 
lipsuri, să-i cunoască viața, prie
tenii acestui tînăr, astfel ca 
utemiștii organizației să ia po
ziție hotărîtă față de orice gen 
de abatere. In acest fel organi
zația U.T.M. 
lipsă de 
de lipsă 
luționară. 
tei Deciu 
U.T.M.
acționat la vreme. Acest lucru 
se explică prin faptul că comite
tul U.T.M. a înlocuit multă vre-

a dat dovadă de 
intransigență politică, 
de combativitate revo- 
Nici in cazul utemis- 
loana, vechiul comitet 

așa cum am arătat, n-a

CORECTITUDINE,
cinste și vigilență

CALITĂȚI INDISPENSABILE
tânărului

Comitetul U.T.M. șe facebă.
vinovat pentru că nu a intervenit 
în multe cazuri la timp, combativ 
ceea ce a făcut ca unii utemiști 
să se facă vinovați de înstrăi
narea avutului obștesc.

Comitetul U.T.M. s-a mulțu
mit să pună in discuția adunării 
generale pentru a curăța orga
nizația de elemente necinstite, 
doar pe acei utemiști, asupra că
rora legea și-a spus cuvîntul, ne- 
glijind insă să ia atitudine hotă
rîtă împotriva abaterilor mă
runte, „nevinovate", care degene
rează in furt.

lucrător din comerț
atît de abil ca să cîștige încre
dere încît fusese declarat frun
taș în comerțul socialist. Ca ur
mare, fusese promovat în munca 
de responsabil al magazinului 
nr. 3 din Calea Victoriei nr. 74. 
Ajuns aici a falsificat facturi, a 
furat, fapt pentru care a fost 
condamnat de justiție Ia doi ani 
și șase luni închisoare corecțio- 
nală. Organizației U.T.M., comi
tetului, i-au fost cunoscute multe 
din abaterile acestui tînăr. Des
pre unele, ca beția, prietenia cu 
femei imorale, s-a discutat în 
repetate rînduri. Dar membrii 
comitetului U.T.M. n-an căutat

nîe munca vie cu oamenii, cu ac
țiuni cu caracter pur organiza
toric. In loc să urmărească mă
sura în care cresc tinerii, cum 
își rezolvă ei sarcinile de pro
ducție, cum se ocupă de crește
rea nivelului lor politic și ideolo
gic, el a desfășurat o activitate 
formală, superficială.

Această organizație numără 
72 de utemiști. In unitățile co
merciale din raion mai lucrează 
însă circa 200 tineri de care or
ganizația are datoria să se ocu
pe. Comitetul este format din 
șapte membri dintre care 5 func
ționari in același loc de muncă.

Dacă ne referim la faptul că 
tinerii sînt cuprinși intr-un nu
măr mare de unități, circa 120, 
și pe același loc de muncă lu
crează doar trei-patru utemiști, 
munca 
anumite 
posibilitatea ca aceste dificultăți 
să nu constituie o cauză care să 
ducă la slăbirea muncii de or
ganizație. Una din acestea o 
constituie organizarea, pe grupe 
de magazine, a organizațiilor 
de secție sau grupelor U.T.M. 
In acest fel s-ar crea posibilita
tea unei munci politice cu fie
care tînăr, s-ar suda fiecare co
lectiv de utemiști, ar putea ac
ționa operativ și combativ mai 
ales în direcția educației ute
miștilor, a mobilizării lor pentru 
apărarea avutului obștesc.

Comitetul raional U.T.M. „1. 
V. Stalin" trebuie să analizeze 
de îndată această problemă și să 
treacă la măsuri concrete care 
să aducă schimbarea 
activitatea acestei 
U.T.M.

Munca de educație 
sarcină de campanie, 
desfășurată zi de zi. Popularizîn- 
du-se fruntași din comerț, cei 
demni, care muncesc cinstit și 
cu dragoste de meserie, care ser
vesc atent și civilizat cumpără
torul este o sarcină permanentă a 
organizațiilor U. T. M. Mai sînt 
în comerț elemente necinstite, ti
neri cu mentalități învechite, 
burgheze. Organizația U.T.M. are 
datoria să formeze opinia colec
tivă împotriva

de organizație prezintă 
dificultăți. Există insă

necesară în 
organizații

nu este o 
Ea trebuie

oricăror abateri,

a oricăror încercări de delapi
dare a avutului obștesc.

Orice furt din magazin în
seamnă furt din averea poporu
lui. înseamnă jefuirea poporului. 
Organizația U.T.M. trebuie să 
educe in permanență tinerii in 
spiritul intransigenței față de 
orice încercare de știrbire a a; 
vutuluj obștesc, să educe tinerii 
lucrători din comerț in spiritul 
combativității revoluționare. Fie
care leu din avutul poporului să 
fie păzit cu strășnicie.

Muncind singur, comitetul 
U.Ț.M. nu va realiza prea mare 
lucru. De aceea este bine să a- 
tragă în munca de educație a 
tinerilor pe vînzătorii cu expe
riență în muncă, să se consulte 
mai mult cu conducerile magazi
nelor pentru a acționa împreună. 
Trebuie să existe o legătură 
strinsă cu familiile tinerilor vîn
zători, să li se cunoască prie
tenii, astfel ca să fie înlăturate 
la timp orice fel de influențe 
dăunătoare.

Cîndva, organizația U.T.M. a 
avut și o gazetă a postului ute
mist de control, deci un alt mij
loc de a face, prin intermediul 
caricaturilor, articolelor, educa
ție comunistă. S-a renunțat prea 
ușor la acesta, pretextîndu-se că 
„așa ceva e greu să faci tn co
merț".

Organizația U.T.M. nu trebuie 
să uite că are datoria să lupte 
pentru creșterea maturității poli
tice a fiecărui utemist, că trebuie 
să ducă o muncă educativă de 
conținut, astfel ca fiecare tînăr 
lucrător din comerț să-și dezvol
te conștiința politică, să-și for- 
meze atitudinea socialistă față 
de muncă, să fie combativ și in
transigent față de orice încer
care de știrbire a avutului po
porului. Ea trebuie să se pre
ocupe Îndeaproape de creșterea 
profesională a tuturor tinerilor 
lucrători din comerț șl de creș
terea spiritului lor de răspundere 
față de averea poporului.
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Vîrstnic șl tînăr: doi oțelari din oțelaria „Wilhelm-Florin" din Hen- 
nigdorf lingă Berlin (R.D. Germană)

Slat al 
se spune

TBILISI 7 (Agerpres) TASS 
transmite: In seara zilei de 7 
iulie Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Gruzia, Pre
zidiul SSvietului Suprem al

agenția
duminică ci „nu- 

i libanezi 
localitățile

tineretul lumii

Forfele patriotice din Liban 
au obținut înseninate succese

Componența delegației 
la Congresul Partidului 

Unit din Germania

P. c. u. s
Socialist

BEIRUT 7 (Agerpres). — In 
tot cursul zilei de duminică lupte 
violente au continuat în diferite 
regiuni ale Libanului. Potrivii 
relatărilor agențiilor occidentale 
de presă, forțele patriotice au ob
ținut însemnate succese la Bei
rut unde răsculații au atacat în 
mai multe rînduri pozițiile deți
nute de trupele guvernamentale, 
în prezent răsculații au ocup-it 
poziții situate în imediata apro
piere a aeroportului internațional 
din Beirut. Se anunță de aseme
nea că mai multe grupuri ale 
răsculaților s-au infiltrat pînă în 

• apropierea clădirii parlamentului 
libanez. Schimburi violente de 
focuri au continuat în tot cursul 
zilei de duminică în diferite car
tiere ale Beirutului.

Corespondentul din Beirut al 
agenției France Presse transmite 
că duminică „capitala Libanului 
avea aspectul unui ora? părăsit". 
Străzile sînt goale, circulația pa
ralizată. Numeroși locuitori ai 
capitalei libaneze s-au refugiat in 
stațiunile climaterice din apropie
re. Potrivit reatărilor aceleiași 
agenții răsculații dețin poziții do
minante in centrul cartierelor 
populare ale Beirutului.

In cursul după-amiezii de du
minică agențiile occidentale de 
presă au anunțat că în cadrul 
unei ședințe extraordinare a ca
binetului libanez s-a hotărît mu
tarea sediului guvernului într-o 
localitate situată, la 10 mile de 
capitală din cauza „gravității si
tuației din Beirut'". In ciuda

f

Noutăți despre
MOSCOVA. — La invitația 

Consiliului pentru excursiile 
studențești din S.U.A. la 6 
iulie a plecat cu avionul 
Statele Unite un grup de 
prezentanți ai tineietului 
studenților din U.R.S.S.

Delegația este condusă 
S. K. Rotnanovski, președin
tele Comitetului organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S. Din 
delegație fac parte tineri și 
tinere din Moscova, Lenin
grad, Tallin, Kiev, Tbilisi, E- 
revan, Baku și Tașkent.

Membrii delegației vor ră- 
mîne în S.U.A. o lună și vor 
vizita orașele New York, Chi
cago, San Francisco etc.,

ROMA.—Federația Tineretu
lui Comunist din Italia a 
dat publicității o declarație în

care anunță că din inițiativa 
ei în Italia se desfășoară o 
largă campanie de solidaritate 
cu democrații francezi care 
luptă, împotriva primejdiei 
fascismului.

Mii de tineri ' și tinere din 
Roma precum și din alte re
giuni semnează petiții și che
mări la luptă împotriva pri
mejdiei fasciste în Franța.

CAIRO. — Secretariatul 
înaltului Consiliu pentru ti
neret din Republica Arabă U- 
nită a anunțat că 45 de țări 
au fost invitate să participe 
la conferința tineretului din 
țările afro-asiatice care ur
mează să aibă loc , la Cairo în 
februarie 1959 pe baza rezolu
ției Conferinței pentru solida
ritatea popoarelor din Asia 
și Africa.

faptului că un purtător de cuvînt 
al guvernului s-a grăbit să dez
mintă 
Reuter 
meroși 
sosesc 
climaterice din apropierea Beiru
tului".

Comunicatul dat publicității de 
comandamentul armatei libaneze 
anunță de asemenea că în regiu
nea Dahr F.1 Moghr răsculații au 
atacat pozițiile forțelor guverna
mentale care au cerut sprijinul 
carelor bliridate.

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, guvernul li
banez a ținut o ședință secretă 
in cursul zilei de duminică în 
legătură cu eventualitatea propu
nerii unui nou candidat la postul 
de președinte al Libanului, în 
locul actualului președinte Ca
mille Șamun, a cărui poziție pro- 
occidentală a stîrnit protestele și 
revolta întregului popor libanez.

MOSCOVA 6 (Agerpres).— 
După cum anunță „Pravda" 

delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice la 
Congresul al V-'ea al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, care va avea loc între 
10 și 16 iulie la Berlin, va fi 
condusă de N. S. HRUȘCIOV, 
membru în Prezidiul C.C, al 
P.C.U.S., prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Din delegație fac parte O. V. 
KUUSINEN, membru în Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C.U.S., M. T

EFREMOV, prim secretar 
al Comitetului Regional Kui- 
bîșev al P.C.U.S., V. V. SCER- 
BIȚKI, membru în Comisia 
Centrală de Revizie a P.C.U.S. 
secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, V. F. SAURO, prim 
secretar al Comitetului Regio
nal Minsk al P.C. din Bielo
rușii. M.
membru supleant în Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în R. D. 
Germană.

R.S.S. Gruzine și Consiliul de 
Miniștri al R.S.S. Gruzine au o- 
ferit o recepție cu prilejul vizi
tei la Tbilisi a lui A. Novotny, 
președintele R. Cehoslovace.

Nota sovietică în legătură cu aterizarea 
unui elicopter militar american 

pe teritoriul R. D. Germane
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat în presa sovietică, 
la 7 iunie a.c. un elicopter mi
litar american, pe bordul căruia 
se aflau nouă militari din for
țele armate ale S.U.A., a încăl
cat suveranitatea Republicii De
mocrate Germane, a pătruns în 
spațiul ei aerian și. fără auto
rizația din partea autorităților 
R. D. Germane, a aterizat pe te
ritoriul republicii.

La 20 iunie a.c. Departamen
tul de Stat al S.U.A. a remis

DNA DIN IMPORTANTELE ACȚIUNI
ALE TINERETULUI ALBANEZ

Din înalții munți ai Nor
dului și pînă în cel mai mic 
sat al cimpiei Vurgului, se 
simte peste tot pulsul vieții 
noi. Și cîte exemple nu vorbesc 
din plin despre acest lucru. 

Iarna lăsa locul primăverii. 
Țăranii se pregăteau pentru 
marea bătălie a însămî'nțărilor. 
Intr-una din aceste zile, la 
cooperativa agricolă din Vlla- 
hat raionul Saranda, spre mi
rarea tuturor cooperatorilor 
două tinere. Bushe Kemezo și 
Meafte Redjo, duceau vacile < 
lor, împreună cu vițeii spre 
cooperativă. Pentru ce oare ? 
Stând de vorbă cu președintele 
cooperativei i-au spus :

— Dorim sa dăm vacile noa-

CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU „SCIN- TEIA TINERETULUI"
-----•------

respunzutor. La fel au acționat 
și alți membri ai cooperativei. 
Acum cooperativa are peste 40 
de vaci. în acest fel a început 
în Albania o mare inițiativă, 
fn organizațiile de bază, ute- 
miștii, răspunzînd sarcinilor 
trasate de partid, dădeau va
cile lor, vițeii lor cooperative
lor sau contribuiau cu bani.

Ca rezultat al acestei iniția
tive multe cooperative au rea
lizat planul pentru anii viitori. 
Cu toate că această inițiativă a

Durres-Albania, scoțînd
Tînăra Bejozc Maksute, din briga da I-a a îermei „M. Malig" 

vacile la păscut

stre cooperativei. Sintem sigure 
că așa vor deveni mai produc
tive...

Cum se explică hotărîrea 
celor două tinere ?

în Vlbahat în urmă Cu cîte
va zile se ținuse adunarea ge
nerală a membrilor cooperati
vei. Se prelucrase ultima hotă
rîre a partidului cu privire la 
creșterea numărului de vaci și 
îmbunătățirea rasei lor. Bushe 
și Meafte din proprie inițiativă 
au dus, primele, cîte o tracă ce 
le. aparținea pentru mărirea 
numărului vacilor cooperativei. 
Pînă în ziua aceea cooperativa 
avea 12 vaci. Oare 
considera suficient acest nu
măr? Desigur în 
cooperativei vacile se pot în
mulți și dezvolta mult mai 
bine. Tocmai de aceea organi
zația de bază a Uniunii Tinere
tului 
bună inițiativa celor două ti
nere și au popularizOt-n,

«<e poate

condițiile

Muncitor a considerat

nere și au popularizat-o. A" 
peste mult timp încă 15 tineri 
și tinere au dus, fie o vacă, fie 
un mîtuat h grajdul coopera
tivei. cu contruplată din partea 
cooperativei într-un termen co-

*

-JjSWs

început de cîteva luni, în cîteva 
raioane s-a îndeplinit planul 
pe doi ani cu privire la crește
rea numărului de vite. Așa de 
pildă presa a anunțat nu 
de mult, că raioanele Gjroka- 
star și Saranda au realizat pe 
deplin planul pe 5 ani.

Concomitent
țiune, s-a 
țiativă.
cupe 
vite

cu qceastă ac- 
născut o nouă ini- 

Tineretul să se preo- 
în mare măsură de 

și în special de în
grijirea vacilor. Mulți tineri 
și tinere s-au arătat a fi gata 
pentru îndeplinirea acestei sar
cini. La adunările deschise ale 
tineretului au apărut tineri 
care se angajau să crească cu 
drag aceste animale. Raioanele 
au fost antrenate în întrecere, 
angajîndu-se să- trimită cît mai 
mulți tineri în acest sector. 
Astfel creșterea și buna îngri
jire a vacilor a devenit o ac
țiune a tinerelului. Peste 1000
de tineri au plecat să muncea- lui va ști
scă în acest sector. Așa de 
exemplu din raionul Lushnje 
nu plecat su-și aducă contribu
ția la dezvoltarea acestui sec
tor, 144 de tineri și tinere din-

tre care 32 grăjdari, 41 mulgă
tori și 71 văcari. Raionul Fier 
este angajat să trimită 500 ti
neri, iar Flora 485, din care 
pină acum a și trimis 350.

Mulgătoarele tinere sînt an
trenate în întrecerea de a ob
ține o cantitate mai mare de 
lapte. Așa de exemplu tînăra 
Marie Shishkurli de la G.A.S. 
Sukthi, care nu de mult a ve
nit în acest sector se strădu
iește ca anul acesta să obțină 
o producție de lapte de 2500 
litri. Ea se scoală de la ora 4, 
face curățenie în grajduri, țe- 
sală vacile, le hrănește 
mulge la orele potrivite, 
este în întrecere cu toate 
gătoarele din țară.

Organizații întregi de
U.T.M. au luat sub îndruma
rea lor întreaga activitate a ti
nerilor, precum și controlul cu 
aceștia să-și îndeplinească cit 
mai bine sarcinile. După cum 
se știe vaca dă lapte după cum 
îi dai să mănînce. De aceea 
problema asigurării furajului 
este problema principală. în 
toate satele, tinerii și-au asu
mat sarcina de a asigura fura
je însolizate. în perioada pri
măverii, înainte de a începe 
însămînțările pe scară largă, în 
multe cooperative agricole s-au 
făcut multe construcții pregăti
toare pentru păstrarea furaje
lor. Așa de exemplu tinerii din 
raionul Durres au pregătit toa
te construcțiile pentru furajele 
planificate pentru acest an. Se 
duce lupta ca pentru fiecare 
vacă să se asigure 5—6 tone 
de furaje însilozate. O parte a 
acestor furaje se asigură din 
finețe. Acum, în locul griului 
se însămânțează porumb fura
jer pe o suprafață mult mai 
mare decît anul trecut. Acea
stă acțiune este foarte impor
tantă, avînd în vedere și fap
tul că țăranul nostru nu o cu
noștea în trecut.

Comitetul Central al
Tineretului Muncitor 

• bania va face cunoscut 
tele acestei importante 
ve în ianuarie 1959. Au fost fixa
te de acum o serie de premii im
portante pentru raioane și coo 
perative fruntașe, precum și « 
insignă pentru fruntașii în a- 
ceastă acțiune importantă a ti
neretului.

Zilele trec una după alta, și 
fiecare zi aduce ceva nou tn 
cadrul acestei mari acțiuni. în 
aceste zile la cooperativa agri
colă din Blinishți raionul Lez- 
ka s a format o crescătorie 
nouă pe care tinerii care mun
cesc în ea vor s-o facă exem
plară. Tineretul albanez consi
deră ca o safeină a sa forma
rea de crescătorii moderne. în 
multe sate a început înființarea 
lor. Astfel, în raionul Tepele- 
na s-au constituit 7 crescătorii, 
în Gjrokaster 20 etc.

Tineretul Albaniei, plin de 
entuziasm, mobilizat pentru în
deplinirea hotărîrilor partidu- 

( j muncească tot
niai bine pentru a îndeplini cu 
cinste această sarcină încredin 
țață de partid Uniunii Tinere 
tului Muncitor din Albania.

THOMA KERKESHI

ambasadei sovietice de la Was
hington un memorandum prin 
care guvernul sovietic era soli
citat să dea instrucțiuni coman
damentului trupelor sovietice can- 
tonate temporar pe teritoriul Re
publicii Democrate Germane ou 
privire la înapoierea autorităților 
S.U.A. a elicopterului american 
și echipajului său. Ca răspuns 
la acest memorandum, ambasada 
sovietică da la Washington a a- 
dresat la 2 iulțe a.c. ~ 
meritului de 
notă în care 
tele :

Afirmațiile 
randum, potrivit cărora autorită
țile militare sovietice din Ger
mania ar purta răspundere pen
tru restituirea elicopterului ame
rican, nu pot fi nicidecum consi
derate drept întemeiate. Du.pă 
cum reiese din acordurile date 
publicității dintre guvernele 
U.R.S.S. și R. D. Germane, tru
pele sovietice cantonate temporar 
pe teritoriul Republicii Democra
te Germane nu sini trupe de

ocupație și nu se amestecă în tre
burile interne ale R. D. ~ 
al cărei guvern este 
suveran. Chiar de la 
elicopterul american și 
său se află sub protecția auto
rităților R. D. Germane. Este de 
aceea firesc că toate problemele 
referitoare la înapoierea elicopte
rului și a echipajului său tre
buie reglementate cu guvernul 
Republicii Democrate Germane.

LA PRAGA

PRAGA 7. — Corespondentul 
Agerpres transmite: „Duminică 
romînească". Atrași de acest 
anunț mii de locuitori din Pra.ga 
au împînzit ieri aleile 
de cultură și odihnă „J 
eik", unde avea să se desfășoare 
programul boga; al unei dumi
nici romînești. Deși vremea nu a 
fost prea prielnică praghezii ve-

e parcului 
.Julius Fu-

renunțat să 
program.

și le
Ea 

mul-

bază

Uniunii 
din Al- 
rezulta- 
inițiali-

t 
\

i

*

nlți m parc 
participe la acest ,

Un prim popas în pavilionul 
central al parcului. Aici, prin in
termediul fotografiilor expuse, lo
cuitorii Pragăi au putut lua cu
noștință de aspecte din Bucu
rești. Cele peste 120 de fotografii 
reprezenlînd imagini pitorești din 
Capitala noastră au stîrnit intere
sul și admirația miilor de vizita
tori ce se perindau prin sala ex
poziției „București, orașul grădi-

nă“. în aceeași sală au fost puse 
la dispoziția vizitatorilor cărți și 
reviste romînești.

Următorul popas — și acesta 
mai îndelungat desigur, a fost la 
cinematograful parcului, unde s-a 
desfășurat un program de filme 
romîneșli pentru copii.

în to-t cursul zilei cei care s-au 
plimbat prin aleile parcului au 
putut asculta muzică ușoară și 
populară romînească.

MOSCOVA La 7 iulie în ora
șul Astara de la frontiera sovieto- 
iraniană, echipajul avionului mi
litar american care la 27 iunie a 
violat frontiera de stat a U.R.Ș.S. 
din regiunea orașului Erevan.a 
fosț predat unui reprezentant a.l 
armatei Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

MOSCOVA. La 7 iulie a.c. N. S 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. «1 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a pr- 
mit pe Anton Iugov, președintei 
Consiliului de Miniștri al Republ’- 
cii Populare Bulgaria și membru 
a,l Biroului Politic al C.C. al Par. 
tidului Comunist Bulgar, și pe 
Raiko Damianov, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri a! 
Republicii Populare Bulgaria și

membru al Biroului Politic al 
C.C. a.l Partidului Comunist Rul. 
gar, care se află la odihnă în 
U.R.S.S., și a avut cu ei o con
vorbire care s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă pfreten'e.

PRAGA. La 7 iulie s-a deschis 
.la Praga cea de-a IÎI-a conferință 
internațională a miniștrilor Trans
porturilor din țările socialiste.

PARIS. Agenția France Presse 
anunță că Jacques Soustelle, fost 
rezident general în Algeria și u- 
nul dintre principalii sprijinitori 
ai acțiunii comitetului salvării pu
blice din Algeria din mai a.c. a 
fost numit ministru al Informații
lor în guvernul De GauJie.

La Moscova va apare
„Antologia poeziei romîneștA1

r
(• MOSCOVA 7. Coresponden

tul Agerpres transmite : în
fnirîrid la Editura pentru lite
ratură de artă din Moscova va 
apare „Antologia poeziei romî- 
nești44. Cele 549 de pagini de 
format mare ale volumului fru
mos legat și împodobit cu or
namente naționale romîneșli 
cuprind 537 opere alese a 
81 de poeți romîni din care 27 
contemporani. Printre poeții ale 
căror creații au intrat în anto
logie figurează numele lui 
Grigore Alexandrescu, Dimitrie 
Bolintineanu, Vasile Alecsandri,

Mihail Eminescu, Al. Vlahuță, 
Gheorghe Coșbuc, Al. Mace- 

’ donschi. Șt. O. Iosif, G. Tapir- 
ceunu, Tudor Arghezî, Mihai 
Beniuc, Cicerone Teodoreseu, 
Maria Banuș, Nicolae Labiș, 
Dan Deșliu și mulți alții. Un 
capitol aparte este rezervat 
poeziei populare care va da 
cititorului sovietic posibilitatea 
cunoașterii vechilor balade ro- 
mînești ca „Miorița", „Mește
rul Manole", numeroase doine, 
strigături, plugușoare etc., pre
cum și cîntece revoluționare ro
mînești din timpul ilegalității.

Notă de protest 
sovietică remisă 

lui Dag Hammarskjoeld
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 3 iulie A. A. 
Sobolev, reprezentantul .perma
nent al U.R.S.S. pe lingă Orga
nizația Națiunilor Unite, a re
mis lui Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., o notă 
prin care guvernul sovietic „pro
testează cu hotărîre în legătură 
cu condițiile intolerabile în care 
a fost pusă reprezentanța 
U.R.S.S. pe lingă O.N.U"

Nota se referă la demonstrațiile 
ostile Uniunii Sovietice care an 
avut 
iunte 
fanței U.R.S.S. pe lingă O.N.U.

-----•-----

In Franța continuă 
provocările fasciste
PARIS 6 (Agerpres). — TASS 

transmite: în Franța continuă 
provocările fasciste împotriva or
ganizațiilor democratice. După 
cum anunță ziarul „L’Humanite 
Dimanche", în noaptea spre 5 iu
lie în clădirea bursei muncii din 
Saint-Chamond (departamentul 
Loire, unde își au sediul organi
zațiile sindicale, a explodat o 
bombă pusă de fasciști. Clădirea 
bursei și casele de locuit din a- 
propierea ei au fost grav ava-

loc la 19, 21 și 22
în fața clădirii reprezen-

riate.

e
Din „lumea bună11 britanică

5

se aflau principalii criminali 
berați — pe cuvînt de onoare 
hotărît să organizeze în holul

echi- 
aces- 
este

de

la concret

Semafor cu dispozitive cibernetice
T"'; ’

sinu- 
men- 
grave

Mai 
orin- 
ei.

Anglia, Norvegia și Suedi, «u 
adresat, note similare Statelor 
Unite.

De unde se vede că Statele U- 
nite în relațiile cu țările „prie
tene" pornesc de la principiul 
„Prieteni, prieteni, dar brînza e 
pe bani".

Datorate 
vitregiilor

U. ADezinteresul44 S.

jucut de g- 
dată însă în îl ’
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Cercurile guvernante japo
neze se grăbesc să urmeze pil
da colegilor lor vest-germani. 
Din închisoarea Sugano, unde 
război japonezi, au fost eli- 
uiltimii condamnați. Aceștia au 

hotărît să organizeze în holul închisorii un „banchet de adio". 
Cine a participat la acest banchet, alături de floarea fostei clici 
militariste din Japonia? Ziariștii de cronică mondenă au sem
nalat prezența generalului Araki, fostul ministru de război, ge
neralului Hata, fostul comandant al forțelor agresive japoneze 
din China, a lui Hosino, unul idin ideologii faimoasei teorii ja
poneze a „noii ordini în Asia", a lui Osina, fostul ambasador 
japonez în Germania hitîeristă și alții. Pentru a nu se crede 
cumva că cercurile actuale gu vernante i-au uitat pe predeceso

rii lor, la banchet a participat 
în mod oficial și Aiti, ministru 
de justiție din actualul guvern 
japonez.

Cine se aseamănă 
se adună...

Poate vă amintiți de una din 
„meseriile" de aur pe care le-a 
îmbrățișat Raj Kapoor, renumitul 
artist indian de cinema, în fil
mul „Articolul 420". Este vorba 
de specializarea sa în emisiunea 
de .acțiuni ale unor societăți fic
tive.

Reeditarea rolului 
cest artist, de astă 
mod real, în viața de toate zilele, 
au făcut-o în Anglia, de curînd 
multimilionarul Whitehead și Ce
cil Barnett, redactorul financiar 
al ziarului britanic „Evening 
News". Această pereche, de altfel 
destul de cunoscută în „lumea 
bună" britanică, a găsit că profi
turile pe care le obține prin cele 
mai discutabile căi sînt încă in
suficiente. Și atunci au început 
sî „înființeze" societăți pe ac
țiuni, pe care le vindeau credu
lilor, iar peste noapte dispăreau. 
Simplu. După multe fraude, poli- 
ția britanică i-a arestat pe ambii 
excropi. Dar parcă în modul a- 
cesf.a s-au curmat excrocheriile în 
masă care se comit zilnic în An
glia și despre care nimeni nu 
suflă vreun cuvînt ?

Decădere morală 
și socială

Criza în care se zbate tineretul 
din țările capitaliste ating» pro
porții de neconceput. Așa de pil
dă un comunicat al Asociației de 
cercetări economice și sociale din 
Londra comunică că în decursul 
ultimilor zece ani numărul de si
nucideri în ritului tinerilor sub 20 
de ani a crescut cu 150 la sută. 
De asemenea în 'această perioadă 
s-a dublat numărul de crime ?i 
alte delicte comise de tineri sub 
20 de ani. Cit privește cauzele 
care generează acest val de 
cideri și crime, comunicatul 
ționează „...existență unei 
decăderi morale și sociale", 
trebuie adăugat : ~
duirii capitaliste,

> In fotografie 
i — un soldat al 
ț forțelor britani

ce din Cipru! 
Ceea ce atrage 
atenția în 
pamentul 
iui soldat 
o arma.de apă
rare tipică pen
tru orice cotro
pitor. Scutul de 
sîrmă pe care-l 
ține în mînă 
este menit să-l 
apere de pie
trele ciprîoților.

De cîte ori nu a vorbit dl. 
Dulles pe tema „prieteniei dezin
teresate*4 care leagă S.U.A. de 
celelalte țării capitaliste. în gura 
sa cuvintele, e drept, sunau ade
menitor pentru celelalte țări ca
pitaliste. Dar în practica relațiilor 
internaționale dintre țările capi
taliste aproape că nu există zi 
care să nu-1 dezică pe vorbăreț.

De curînd guvernul danez a 
trimis guvernului S.U.A. un me
morandum în care se opune mă
surilor discriminatorii aplicate 
de S.U.A. flotei daneze. S.U.A. 
a dispus ca 50 la sută din mărfu
rile primite sau achiziționate de 
alte țări în S.U.A. să fie trans
portate cu nave americane. A- 
ceastă dispoziție a creat o situa
ție deosebit de avantajoasă flo
tei comerciale americane însă a 
dat o lovitură simțitoare flotei 

daneze.

Pe bulevardul Nevski 
din Leningrad mașinile 
circulau cu viteză nor
mală. Dar de pe. o stra
dă care întretăia într-itn 
anumit punct buievardut-Șj, . _. ................... ,
apare o mașină a salt .. tnafarul n daț, imediat nici un Vehicul, semafo. 
vării. Culoarea ’ semafo- .un, semnal ’veWe. rul dă semnatul verde,
rului'- din colț a. indicat ’ Acesta ,este un serna. Dacă se, îniîmplă însă 
imediat cale liberă ace»- " Îoî dutomat :. orl'glhal ca mașinile să vină din 
tcia. Cetățenii au privit 
nedumeriți scena : la

intersecție nu era .nimeni 
care să : manevreze m«-- 
eanismjtȚ de Dirijare a 
Circulației, și totuși tn 
niomerițul în cârc a apă
rut mașina salvării • =»•- ră pe acesta nu se vede 

mașină a sa.it ... maforul a dat imediat
Culoarra sem-afo-. „un; semnal verdr.

care sore deosebire de 
celelalte dirijează circii-
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lafia cu ajutorul uror 
dispozitive cibernelice 
speciale. Ccnd vreo ma
șină trece pe bulevard si 
pe strada perpendicula-

toate direcțiile, semafo
rul dirijează circulația

în dependență de numă
rul mașjnilot pentru care 
drămui ește deschis si 
de numărul celor pentru 
oare trecerea este oprită.

Mașinile ’ salvării sau 
ale pompierilor au ata
șat’un dispozitiv simplu 
în vederea căfurn seina- 
îoru.1 indică imediat cu
loarea verde.

arma.de

