
In întreaga țarâ au loc Proletar! din toate țările, unițl-vO

Numeroase acțiuni patriotice
ale tineretului

Nisipurile pustii prin forțe 
de ieri — mîine
vii înfloritoare

A •

un

proprii, și-au înălțat PrimeIe bngSa.

cămin cultural utemiste de munca,
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Cu cîțiva ani In urmă, pe întin
derile nisipoase din sudul Olte
niei, Institutul agronomic „Tudor 
Vladimiirescu" din Craiova, a în
treprins vaste cercetări care au 
dus la cultivarea viței de vie în 
bune condiții pe aceste terenuri.

Cu o lună în urmă, în comuna 
Păbuleni din raionul Gura Jiului 
a avut loc prima consfătuire a 
viticultorilor din raioanele cu ni
sipuri nevalorificate din regiune. 
Această măsură organizatorică 
luată de Comitetul regional de 
partid Craiova, avea să ducă la 
mobilizarea tuturor forțelor de pe 
aceste meleaguri pentru popularea 
terenurilor nisipoase cu viță de 
Vie.

Răspunzând acestei chemări, 
întovărășiți! și colectiviștii din 
comuna Dăbuleni au luat hotărî- 
rea patriotică de a planta peste 
490 de hectare nisipoase cu viță 
de vie.

In scopul realizării acestui țel, 
încă de la începutul lunii noiem
brie a.c., organizațiile de bază 
U.T.M. de la întovărășiri și de la 
gospodăria agricolă colectivă „1 
Mai“, au pornit o înflăcărată în
trecere patriotică pentru asigura
rea butașilor de vie și îngropatul 
lor pe terenurile destinate acestor 

. plantații. Cele 15 echipe de tine
ret au început o muncă demnă de 
toată lauda. Pe lingă cele 2.100 
de care de gunoi de grajd cărate 
și împrăștiate pe aceste terenuri, 
ei au recoltat din plaiurile de vii 
15.500.000 de butași de vie, adică 
întreaga cantitate de butași ne
cesară plantării, iar acum cot la 
cot cu tovarășii lor mal vîrstnici 
continuă cu plantatul.

In mod deosebit s-au evidențiat 
utemiștii și tinerii gospodăriei a- 
gricole colective „1 Mai“, care de 
altfel peste 2-3 zile vor termina 
și îngropatul butașilor pe cele 100 
hectare planificate.

ION TEOHARIDE

IAȘI. — (prin te
lefon de la corespon
dentul nostru).

Puiețti, un sat mare 
care aduce a tîrg, din 
raionul Bîrlad. Seară. 
Pe ulițele satului ar
de lumina. Colo în
tr-o sală este întune
ric. Pe ecran se suc
ced ultimele secvențe 
ale unui film. încă 
puțin ți filmul se 
termină. Printre spec
tatori, cam vreo 200 
la număr, zăresc pe 
Cezar Jinca, secreta
rul comitetului co
munal U.T.M., pe u- 
temițtii Gheorghe 
Nedelcu, Ion Miron, 
pe tîmplarul Mihai 
Hrițcu ți pe mulți al
ții.

Le-a plăcut tineri
lor filmul. Bucuroși

coboară treptele că
minului cultural ți se 
îndreaptă spre casele 
lor. Au mai fost ei la 
film, nu-i vorbă, însă 
în alte părți. Acesta 
este insă primul film 
vizionat aici, datorită 
entuziasmului fi hăr
niciei lor. Iată cum.

In Puiețti exista o 
clădire veche în cea 
mai mare parte stri
cată încă de la răz
boi. Una din încăperi, 
cu puține stricăciuni 
era destinată căminu
lui cultural. Numai a 
cămin cultural nu a- 
ducea însă clădirea, 
in primăvara acea
sta, utemițtii ți tine
rii au luat inițiativa 
să demoleze totul 
pînă la schelet ți să 
refacă în mod volun-

tar clădirea, 
tul comunal 
tid ți sfatul 
au primit cu bucuria 
inițiativa, au înlesnit 
aducerea 
parte a 
restul 
s-au procurat pe plan 
local. Lemnul din pă
dure, nisipul ți pie
trișul din albia unui 
rîu. Munca a fost e- 
fectuată în întregime 
de către fetele și b«- 
ieții din comună. 
Clădirea ți-a schim
bat înfățișarea deve
nind cea mai arătoa
să din sat. Acum sea
ră de seară sala de 
cinematograf, biblio
teca, sala de lectură, 
sînt tot mai pline, 
cu muți tineri ți 
vîrstnici din comună.

Comite- 
de par- 
popular

din altă 
cimentului, 

materialelor

Au construit 
un saivan modern

Comuna Cornu e așezată la 
poalele Carpaților, pe malul stîng 
al rîului Prahova. Oamenii de aici 
sînt zidari și pietrari vestiți. Fe
meile se ocupă cu creșterea vitelor 
și cu pomicultura. Pămînturile nu 
sînt fertile, dar pășunile sînt bo
gate. Dornici să obțină rezultate 
mai bune în creșterea oilor, o par
te din săteni s-au hotărît să pună 
temelia unei întovărășiri zooteh
nice. Au cerut sprijinul și ajutorul 
organizației de partid și sfatului 
popular. Organele puterii locale au 
venit îndată în ajutorul lor. Și, 
ca buni gospodari, oamenii au 
chibzuit bine lucrurile. Ca oile să 
aibă condiții bune de creștere și 
îngrijire, membrii întovărășirii 
s-au gîndit să construiască în 
centrul terenului de pășunat un 
saivan modern pentru 500 de oi. 
La chemarea organizației de par
tid din comună, de a ajuta pe în-

tovărășiți la construirea saivanului 
prin muncă voluntară și cu resur
se locale, utemiștii și tinerii au 
răspuns cu entuziasm. Tudorica 
lonescu, Ion Popa, Simion Epurea- 
nu și mulți alții au muncit cu 
rîvnă la construirea saivanului. 
Durat din bîrne și acoperit cu 
șindrilă, cu uși și ferestre 
saivanul este foarte modern, 
construcția lui tinerii, alături 
vîrstnici, au depus peste 200 de 
zile muncă voluntară, economism- 
du-se circa 70.000 lei. La inaugu
rarea întovărășirii, Ion Lazăr, pre
ședintele sfatului popular comunal 
a felicitat pe tineri și pe cei care 
și-au adus contribuția la construi
rea

saivanului.

noi, 
La 
de

saivanului.

GH. 
secretarul 

al comunei

ARSENE
Sfatului popular 

i Cornu, regiunea 
Ploești

Raidul nostru

patriotică din orașul 
Cîmpulung- Muscel
Tn orașul Cîmpulung-Muscel, 

cinstea organizării primelor bri
găzi utemiste de muncă volunta
ră a revenit Școlii profesionale de 
cărbune ai cărei utemiști și tineri 
au efectuat pînă acum peste 6.500 
ore muncă voluntară la diferite 
lucrări de săpare de gropi pen
tru plantarea puieților de brad la 
punctul Mărcuș, mobilizarea solu
lui în jurul arboretelor din cadrul 
ccolu'lui silvic etc.

In adunarea generală U.T.'M. 
deschisă, s-au anunțat și obiec
tivele de muncă ale brigăzilor ce 
se vor înființa: construirea casei 
raionale de cultură, a stadionului 
„23 August** din Cîmpulung etc. 
Secretarul organizației U.T.M. a 
anului III C — tov. Necula 
Aurel — a cerut în numele celor 
28 utemiști ca brigada nr. 1. să 
fie creată în clasa lor. In aceeași 
ședință, tinerii au constituit încă 
4 brigăzi utemiste de muncă pa
triotică.

Cele cinci brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au și lucrat de 
acum la construirea stadionului 
primele 400 ore.

GH. VLAD
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Cîmpulung Muscel

Cu cîteva zile în urmă a avut 
loc la Școala elementară de 7 ani 
nr. 17 din Constanța, ședința fes
tivă de inaugurare a trei săli noi 
de clasă. Directorul școlii a arătat 
cu acest prilej că la terminarea 
celor trei săli de clasă de către 
T.R.C.L. prin care se asigură ele
vilor condiții optime de învățătură 
și-au adus o însemnată contribu
ție atît elevii oît și părinții lor, 
care au prestat mii de ore muncă 
voluntară și în mod deosebit pă
rinții Ioan Maceac; Maria Poma- 
zan, Fira Rîncu, Eufrcsina Mușat 
și Elena Coni.

Din ce în ce 
mai cunoscute le 
sînt constructo
rilor de la șan
tierul de locu
ințe din B-dul

Muncii, filatoarele din brigada 
de muncă patriotică a F.R.B.- 
ului. Tinerele filatoare și-au 
făcut un obicei ca odată pe 
săptămînă să vină pe șantier 
și să ajute la diverse munci 
manuale. Luni au sosit ca de- 
obicei: vesele și pline de entu
ziasm. Cu hărnicie s-au apucat 
să stfvuiască cele două tone 
de țeavă necesară unor sche
lării.

In fotografia noastră iată ct- 
teva filatoare lntrectndu-se la 
stivuit
Foto: V. CONSTANTINESCU
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La întreprinderea „Tricotajul Roșu" din Capitală a început fa
bricarea articolelor de lenjerie din nylon. In fotografie: Ecate- 
rina Adamache de la secția de confecții nylon.

Foto: AGERPRES

Forța conștiinței
ÎNAINTA te

Ajunși la Gospodăria colec
tivă „Drum Nou“ din comu
na Luncani, raionul Turda, 
i-<am căutat mai întîi pe pre
ședintele gospodăriei, secreta
rul organizației de partid ți 
inginerul agronom. întrebarea 
pusă tuturor a fost aceeași : ce 
părere au despre contribuția 
tineretului la dezvoltarea 
consolidarea gospodăriei ?

Președintele, Nemeth 
gen, un om~ mărunțel și gras, 
ne-a spus :

— O să aflați dumneavoa
stră imediat faptele lor. 
întîi vreau să vă 
lucru : că tinerii 
noștri, fie că au 16 sau 26 de 
ani. au ajuns o forță. Adică 
o forță nu numai pentru că 
sînt mulți — 40 la sută din 
efectivul gospodăriei — nu asta 
e cel mai important. Important 
e că ei sînt o forță, cum să zic 
eu, pe care pui bază oricînd, 
în care ai încredere. Nu, tova
rășe secretar ?

Secretarul organizației de 
partid, un om înalt, cu o fi
gură negricioasă a dat din cap 
hotărît.

— Ața e. Dar lasă să vadă 
dinții ți faptele, adică ce au 
făcut ei ți să tragă pe urmă 
concluziile.

Și am aflai apoi faptele.
In vara acestui an, o su

prafață de 70 hectare cu grîu 
era amenințată să fie inundată 
de ape. Pentru gospodărie a-

Mai 
spun un 
aceștia ai

Eu-

TINERII LUPTĂ pentru

ridicarea prodnctlvltâfll muncii
★ ★ ★

Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn a subliniat n ecesitatea creșterii permanente a 
productivității muncii în vederea dezvoltării economiei și ridicării nivelului de trai al poporului 
nuncitor. Organizațiile U.T.M. din întreprinderi mobilizează tinerii pentru realizarea acestei impor- 
,ante sarcini. Generalizarea metodelor avansate de muncă, folosirea deplină a utilajului, introdu
cea tehnicii noi, sînt numai cîteva din căile prin care tineretul își aduce contribuția la creșterea^ 
productivității muncii. ~

★

ÎNGRIJIND
★

MAȘINA, OBȚIN 
SUCCESE MAI MARI

Noul ia locul vechiului

aceste 
tov. 
fa-

dîn- 
pro- 
sută

La Fabrica de tricotaje „Bela 
ainer" din Capitală s-au obținut 
ccese mari în creșterea producti- 

■lății muncii în ultimele luni, 
im au fost ele obținute, care este 
ntribuția tinerilor ? La
uă întrebări ne-a răspuns 
beriu Deutsch, directorul 
leii:
— La faza urzit — declară 
I — în octombrie a crescut 
Activitatea muncii cu 90 la
ă de perioada anterioară. Și 
ă cum. în atelierul nostru meca- 

au fost transformate urzitoa- 
e cu tambur în urzitoare secțio- 
ie. Treaba n-a fost ușoară dar 
lerii Stelian Preotu, Gheorghe 
iache și alții care au contribuit 
realizarea acestui lucru au bi- 
t greutățile. La urzitoarele sec- 
nale au obținut o viteză de în- 
urare a urzelii de 300 ture pe 
nut în Ioc de 30—40 cit se ob- 
ea în trecut. Planul care se rea- 
i înainte în trei schimburi a 
L 15 urzitoare se realizează azi 
două schimburi și cu un număr

mai mic de oameni. De aici o 
creștere a productivității muncii 
în proporție de 90 la sută față de 
perioada cînd se lucra după ve
chiul sistem.

Cu 23 la sută a crescut produc
tivitatea muncii în octombrie la 
faza tricotat. Aici au contribuit 
doi factori : amenajarea sectorului 
tricotat raschel într-o sală nouă 
asigurîndu-se fiecărei mașini fun
dații de beton armat. Aceasta a 
făcut posibilă creșterea turațiilor 
la mașini: în al doilea rînd activi
tatea desfășurată de către munci
torii tineri și vîrstnici. Kandamen- 
tul mașinilor de tricotat s-a ridicat 
în aceste condiții cu 8,5 Ia sută, 
crescînd mult și calitatea produse
lor. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. a discutat în multe rînduri 
cu tinerii problemele privind creș
terea productivității muncii. Mulți 
tineri printre care Antoaneta Geor
gescu, Geta Lică și Geta Strătescu 
și-au depășit în ultima perioadă 
sarcinile de plan cu 20—43 la 
sută.

Tovarășul director ne a vorbit și 
despre participarea tinerilor la 
conducerea și gospodărirea fabricii. 
Am aflat cu acest prilej că mulți 
tineri vin în consfătuirile de pro
ducție cu propuneri privind crește, 
rea productivității muncii. Așa, de 
exemplu, Mara Ilinca din atelierul 
rundstuhl a propus să se mărească 
turația la mașina de depănat la 
care lucrează. Același lucru l-a 
cerut și tînăra Elena Ciripan. Li
dia Laza a cerut ca meșterii să 
pregătească acele în plumb prin 
îndreptare și piiire pentru a se 
scurta timpu] de înlocuire a acului 
rupt.

Așa a reușit fabrica „Bela Brai- 
ner“ să realizeze creșterea produc
tivității muncii. Și ca rezultat con
cret productivitatea muncii pe fa
brică a crescut cu 2 la sută față 
de sarcina de plan iar salariul me
diu al muncitorilor a crescut la 
circa 800 lei, numeroși muncitori 
cîștigînd astăzi peste 1000 de lei.

L. POPESCU

Tn secția mecanică a Șantierului 
Naval Maritim din Constanța exis
tă mulți tineri ’care se frămîntă 
continuu pentru găsirea căilor ce 
duc la mărirea productivității 
muncii. Utcimistul Nicolae Petrescu 
de pildă, a confecționat în urmă 
cu cîtva timp un dispozitiv pentru 
strunjirea dozelor electrice. Cu a- 
jutorul dispozitivului a mărit pro
ductivitatea muncii reducînd tim
pul de lucru la această operație 
cu 30 la sută. Acum, împreună cu 
alți fineri din secție, se frămîntă 
pentru crearea unui alt dispozitiv 
necesar prelucrării unor pinioane 
de la mașinile agricole. Strunga
rul Ștefan Dumitru, secretar al or- 
ganizațioi de secție U.T.M., aplică 
la prelucrarea pieselor metoda de 
tăiere rapidă a metalelor. Asemeni 
lor mai sînt și alții.

O cale importantă de sporire a 
productivității muncii este însă și 
folosirea din plin a mașinilor. La 
prelucrarea unei piese vrei să iei 
o așchie de metal mai mare cu un 
milimetru sau doi. Mașina zumzăie 
liniștit, iar cuțitul alunecă ușor 
po suprafața lucie a piesei. De ce? 
Pentru că strungul este îngrijit, 
șters și uns la timpul cuvenit. în
cearcă și alt tînăr să ia o așchie 
măcar cu o jumătate de milimetru

mai mare. Strungul însă îi joacă 
festa. De ce ? E ușor de aflat: nu 
l-a șters la vreme, nu l-a uns, l-a 
lăsat să ruginească. Iată deci că 
el nu poate folosi din plin mașina. 
Cam ca acestuia din urmă li se 
întîmplă utemiștilor Mustafa Șu- 
kuri, Ilie Dumitru, Vasile Ghiță 
și altor strungari din secția me
canică. Ei nu îngrijesc mașinile 
așa cum trebuie, degradează uni
versalele și șuruburile de prins 
de Ia diferitele suporturi ale strun
gului prin felul defectuos în care 
string piesele sau cuțitele. Și lip
sa de grijă țață de mașini nu poa
te să nu se reflecte in productivi
tatea muncii scăzute. După cum 
spune secretarul organizației de 
secție U.T.M., ei sînt din această 
cauză mereu printre codași. Orga
nizația U. T. M. de aici n-ar tre
bui să lase însă lucrurile la voia 
întîmplării sau să vorbească des
pre productivitatea muncii la un 
an odată și atunci la marele ge
neral. Ea trebuie să le arate tine
rilor pe bază de exemple concrete, 
convingătoare, legătura strînsă, 
directă care există între felul 
cum este îngrijită și folosită ma
șina și productivitatea muncii.

I. BODEA

Dimităr Ganev

Marți 2 decembrie 1958

SOFIA 1. — Trimisul special 
AGERPRES transmite:

Duminică 30 noiembrie a avut 
loc cea de-a 2-a sesiune extraor
dinară a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria pentru alegerea 
noului președinte al Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria.

La sesiune au asistat delegații
le străine care au participat la fu
neraliile lui Gheorghi Damianov, 
președintele Prezidit'ui Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, șefii și 
membrii reprezentanțelor diploma
tice acreditați la Sofia, ziariști bul
gari și străini.

Ședința a fost deschisă de Fer
dinand Kozovski, președintele Bi
roului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria.

Asistența a păstrat un moment 
de reculegere în memoria fostului 
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Gheor
ghi Damianov.

Din însărcinarea C.C. al P. C. 
Bulgar, a Consiliului Național al 
Frontului Patriei și a grupurilor 
parlamentare ale P. C. Bulgar și 
Uniunii Populare Agrare din Bul
garia, Todor Jivkov, membru al

Prezidiului Adunării Populare "a 
R. P. Bulgaria, a propus să fie 
ales președinte al Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria, 
Dimităr Ganev, membru al Birou
lui Politic, secretar al C, C. al 
P.C.B., fiu credincios al poporului 
bulgar, vechi militant al Partidu
lui Comunist Bulgar.

Deputății și invitații la ședință 
au aprobat cu aplauze îndelungate 
această propunere.

Trecîndu-se la vot, Adunarea 
Populară a ales în unanimitate pe 
Dimităr Ganev ca președinte «1 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

Luînd cuvîntul, Dimităr Ganev ’a 
mulțumit partidului și poporului 
pentru încrederea deosebită care 
i-a fost acordată, luîndu-și tot
odată angajamentul de a munci 
cu abnegație pentru îndeplinirea 
înaltei sale misiuni. Dimităr Ga
nev a încredințat că-și va închina 
toate forțele slujirii poporului, cau
zei triumfului socialismului, întă
ririi păcii și prieteniei între popoa
re, cauzei întăririi legăturilor inde
structibile cu familia țărilor socia
liste, în frunte cu marea Uniune 
Sovietică.cesta era un mare pericol. 

Printre colectiviști domnea o 
frămîntare deosebită. Organi
zația de bază U.TM. n-a ră
mas pasivă față de aceste fră- 
mîntări. A discutat în birou 
problema aceasta și a cerut 
conducerii gospodăriei ți or
ganizației de partid să le în
credințeze lor acțiunea de sal
vare a acestei culturi. După 
ce au primit încuviințarea a 
fost lansaț imediat un apel că
tre toți utemițtii ți tinerii din 
gospodărie. Aceștia au răspuns 
cu toții, pînă la unul. Lucra
rea a cerut multă muncă, mu'l 
efort. Dar utemițtii ți tinerii, 
muncind cu abnegație și entu
ziasm, au săpat carjalul de 
scurgere, lung de 500 de me
tri, într-un timp record. Ast
fel, recolta de pe cele 70 de 
hectare a fost salvată.

★
Sectorul zootehnic al gospo

dăriei se află într-o continuă 
dezvoltare. Pentru aceasta tre
buia asigurată o bază furajeră 
suficientă ți consistentă, în 
deosebi pe timpul iernii. Gos
podăria trebuia să însilozeze 
250 tone furaje. Tineretul, care 
a luat pe seama sa această ac
țiune a însilozat însă 300 de 
tone, această acțiune continuînd 
și acum prin valorificarea tutu
ror resurselor—borhot, resturi 
de legume etc.

★
Conducerea gospodăriei pla

nificase ca anul acesta să fie 
introdus în gospodărie gazul 
metan Lucrările acestea ce
reau insă mult muncă la să
parea canalului ți îngroparea 
conductelor, tocmai într-o pe
rioadă de vîrf a muncilor în 
gospodărie. In afară de aceasta 
s-ar fi sporit mult numărul zi
lelor muncă, ceea ce ar fi dus

V. APARASCHIVEI 
1. MIHALACHE

(Continuare în pag. 3-a)
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In curînd la Instituitul oncolo
gic din Capitală va intra în func
țiune un laborator de radioizo- 
topi. Laboratorul este dotat cu 
aparate speciale importate din 
U.R.S.S. și țări de democrație 
populară.

In fotografie: Biologul Dumitru 
loan
rului la 
a preparatului radioactiv 32 P.

Foto: AGERPRES

lucrînd în cadrul laborato- 
efectwarea unei diluții

c

★

în scurta
Agenția 

tovarășul

După cum se arată 
biografie transmisă de 
Telegrafică Bulgară, 
Dimităr Ganev — membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar — 
s-a născut în anul 1898 în satul 
Gradeț, din raionul Kotel. Din a- 
nul 1921 este membru al Partidu
lui Comunist Bulgar. Dimităr Ga
nev a luat parte activă la pre
gătirea insurecției armate anti
fasciste din septembrie 1923, pre
cum și Ia insurecția însăși, pentru 
care a fost concediat din serviciu 
și arestat. în anii 1924—1925 a 
lucrat la Sofia și a fost unul din 
primii redactori ai ziarului „No- 
vini“, organ legal al C.C. al P.C. 
Bulgar. In 1929 D. Ganev a fost 
ales membru al C.C. al P.C. Bul
gar.

Timp de cîțiva ani tovarășul 
Ganev a lucrat în rîndurile popu
lației din Cadrilater, fiind secre
tar al C.C. al Organizației revo
luționare dobrogene, iar în 1934 
a fost inclus în componența C.C. 
și a Secretariatului C.C. a! Par
tidului Comunist din Romînia. în 
1935, pentru activitate revoluțio
nară intensă, a fost condamnat Ia

★
10 ani închisoare, fiind deținut la 
Doftana și alte închisori.

Eliberîndu-se din închisoare ir» 
1940, Dimităr Ganev se întoarce 
în Bulgaria; în 1942 este ales 
membru al Biroului Politic a! 
C.C. al P.C. Bulgar. Tovarășul 
Ganev a luat parte activă Ia pre: 
gătirea insurecției armate popu
lare împotriva dictaturii monarho- 
fasciste din Bulgaria. In același 
timp el a fost redactor al ziaru
lui „Rabptnicesko Delo" organ 
ilegal de partid. De la începutul 
anului 1944 a condus mișcarea 
de rezistență în zonele militare de 
operații Varna și Russe.

După eliberarea Bulgariei de 
sub jugul fascist, tovarășul Dlmi- 
tăr Ganev deține posturi de con
ducere în organele de partid și 
de stat.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani și pentru slujirea îndelunga
tă plină de abnegație a partidu
lui și poporului, tovarășul Dimi
tăr Ganev a fost decorat recent 
cu Ordinul „Gheorghi Dimitrov" 
și i s-a conferit titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

*
4Utemiștii demască pe infractori

Utemițtii Cezar Ne- 
feru și Alexandru Me- 
deleanu (de la fabrica 
de confecții „ Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“), coba- 
rlnd scările de la ca
pătul secției lor au ză
rit pe cineva sirecu- 
rîndu-se ca a umbră 
spre vestiare.

— Cine poate avea 
treabă la ora asta la 
vestiar?

Mai de 
stiar se 
caz ce a 
tuturor
din fabrică. U te mistui 
Căjleanu Gheorghe a 
observat că dincolo de 
paravanul unei boxe se 
petrecea ceva neobiș
nuit: cineva se mișca 
de parcă se înfășură cu

mult, la ve- 
p st rec use un 
atras atenția 
muncitorilor

ceva. A așteptat pînă 
persoana a ieșit din 
boxă, a recunoscut-o și 
apoi a anunțat servi
ciul de pază. La poar
tă, Naftuli Ghelbert — 
care — cutmea ironiei 
— era verificator la 
secția ceaprazarie — a 
fost reținut de control. 
In brtul dublu ce-l pur
ta la mijloc au fost 
găsite materiale scum, 
pe sustrase din secție. 
Ulterior, la locuința a- 
cestui individ au 
găsiți saci întregi 
materiale sustrase 
fabrică.

Amintindu-și de 
cest oaz, cei doi 
temiști au coborî! 
grabă în vestiar

fost 
cu 

din

a- 
u- 
în 
fi

au văzut-o pe 
mescu Veronica

To-
----- care 

tocmai trecea tn spate
le paravanului. In mi
nă avea un pachet. A- 
miniindu-și că Tomescu 
nu mai lucrează de 
două luni th fabrică, 
s-au dus la ea și au 
găsit-o în fund lingă 
niște dulapuri. In mină 
nu mai avea pachetul 
de mai înainte.

Cei doi s-au uitat în 
jur. O ușă la un dulap 
-------- " ”, “. Au 

înăuntru era 
iar tn el o

era puțin crăpată, 
deschis-o. 
pachetul.
rochie.

— Mai 
spus ?/

Tomes cu Veronica a

ai ceva de

declarat la Milifie că 
păstrase legitimafia de 
intrare chiar și după 
ce plecase din fabrică, 
își făcuse rost de chei 
pentru dulapuri și „o- 
pera“, sustrăgînd dife
rite . bunuri.

Tinerii Cezar Ne- 
feru și Alexandru Me- 
deleanu și-au făcut da. 
toria pe măsura con. 
științei de utemiști. In
divizi de teapa lui 'Naf- 
tuli și Tomescu nu-și 
mai pot face de cap. 
Colectivul de muncitori 
este necruțător cu cei 
ce atentează la avutul 
poporului.

1

C. VICTOR I



SIWES SPARIAdllADEl DE IARNA A TINERETULIJI!
In întreaga țară au început întrecerile celei de-a IV-a ediții a Spartachiadei de 

Iarnă a tineretului. Zeci și sute de mii de tineri au luat startul în prima etapă a ace
stei mari și pasionante întreceri sportive a tineretului. Cele șapte discipline sportive 
— schi, șah, tenis de masă, haltere, trîntă, patinaj și gimnastică — antrenează în con
cursuri masa mare a tinerilor sportivi din rîndul cărora vom avea prilejul să descope
rim și de astădată elemente tinere deosebite, dotate pentru sport.

Timp de două săptămîni organizațiile U.T.M. au desfășurat o intensă acțiune 
de antrenare a tinerilor la această competiție precum și o temeinică muncă de pregă
tire prin antrenamente conduse și controlate de antrenori sau profesori de speciali
tate. Datorită condițiilor create de partid și guvern concurența au la dispoziție cele 
tnai bune condiții materiale, echipament sportiv, săli de terenuri de sport etc.

Primele întreceri au arătat și de astă dată dorința tineretului de a-și disputa în- 
tîietatea în cadrul acestei populare întreceri sportive, prezentîndu-se chiar din prima 
zi la start. întrecerile actualei ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului vor fi 
o nouă și măreață sărbătoare a sportului de masă din țara noastră.

Succes deplin celei de-a IV-a ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului t

întrecerile din cadrul celei de a 4-a ediții a Spartachiadei de iarnă 
• tineretului au și început în numeroase întreprinderi, instituții,
șantiere, sate etc.

Pentru ca întrecerile să se desfășoare în cît mai bune oondițiuni, 
multe organizații CJ.T.M. împreună cu colectivele sportive s-au pre
gătit intens diri timp în vederea Spartachiadei de iarnă. S-au făcut 
planuri comune ale organizațiilor U.T.M. și colectivelor sportive, 
s-au procurat materialele și echipamentul necesar, au fost efectuate 
antrenamente.

In dorința de a cunoaște cum s-au pregătit unele organizații U.T.M. 
și colective sportive în vederea acestei mari întreceri sportive de 
masă, am întreprins o anchetă în cîteva întreprinderi bucureștene. 
Tovarășilor secretari ai organizațiilor U.T.M. și președinți de co
lective sportive le-am adresat între barea :

— Ce vă propuneți să realizați în cadrul Spartachiadei de iarnă 
il tineretu-lui ?

Ne vorbesc secretari 
ai organizațiilor 

U.T.M. și președinți 
ai colectivelor 

sportive

Primul popas l-am făcut la în
treprinderea „Electro-aparainj" 

din Capitală. Interlocutorii noștri 
au fost tovarășii Gh. Sîngureanu 
secretar al organizației U.T.M. și 
Gheorghe Tarasenco, președinte al 
colectivului sportiv.

— Anul trecut, colectivul nostru 
a ocupat locul I pe raion în pri
vința numărului de participanți. 
Pentru a ne putea menține presti
giul clștigat, noi ne propunem să 
mărim numărul de participanți la 
peste 800. Anul trecut au parti
cipat aproape 700 de tineri.

— Ce măsuri intenționați sa 
luați pentru a mări numărul de 
participanți ?

__ Pe baza planului comun ela
borat de către organizația U.T.M. 
împreună cu colectivul sportiv în 
cadrul fiecărei secții se va pre
lucra, chiar în primele zile ale 
acestei săptămîni, regulamentul 
Spartachiadei. Vom face panouri 
care vor populariza probele in
cluse în întrecerile Spartachiadei 
și care vor indemna pe tineri să 
practice sportul și în timpul ier
nii, pentru întărirea lor fizică, 
pentru o multilaterală pregătire. 
La stația de radioamplificare ca 
și la gazetele de perete au fost 
date materiale mobilizatoare. Res
ponsabililor sportivi din fiecare 
secție li se stabilesc sarcini privind 
numărul de partfcipanți pe care 
trebuie să-i antreneze în întreceri. 
Se vor numi, curind, delegați care 
vor răspunde de organizarea în
trecerilor, pentru ca ele să poată 
începe de îndată. Spre a asigura 
nivelul tehnic necesar întrecerilor 
t-a procurat și s-a recondiționat 
materialul necesar. 0 atenție spe
cială va fi acordată antrenamente-

regulamentul

Dovada o constituie diplomele de 
colectiv fruntaș pe raion în mobi
lizarea tinerilor la Spartachiadă. 
Dacă anul trecut în faza pe co
lectiv au participat 300 de tineri, 
anul acesta numărul lor se va ri
dica la peste 800. lncepînd din a- 
ceastă săptămînă vom desfășura 
mai intens munca de mobilizare. 
Pentru aceasta organizația U.T.M. 
și colectivul sportiv au pregătit un 
plan comun de antrenare a tineri
lor în întreceri. Planul se va dis
cuta în cadrul adunării organiza
ției U.T.M. pentru ca fiecare ute- 
mist să simtă răspundere pentru 
bunul mers al întrecerilor din ca
drul Spartachiadei. Se vor întocmi 
afișe și panouri mobilizatoare. Ti
nerii din uzina noastră vor par
ticipa la toate probele din cadrul 
Spartachiadei. Sîntem. hotărîți să 
obținem în Spartachiadă frumoase 
succese în direcția dezvoltării spor
tului de masă in uzina noastră.

★

La uzinele 21 Decembrie, de 
Ia tovarășii Anton Tîrnea secretar 
al organizației U.T.M. și Petre 
lonescu președintele colectivului 
sportiv am aflat cu pînă în pre
zent organizația U.T.M. și colecti
vul sportiv nu au întreprins încă 
nimic O condamnabilă neglijență 
a organizației U.T.M. și a colecti
vului sportiv a făcut ca aci pregă
tirile să rămînă în urmă. Timpul 
pierdut poate ți însă recuperat. 
Pentru aceasta organițația U.T.M 
va trece deîndată la acțiune, în
tocmind, chiar în această săptămî-

, ! ■!!■ I ................

nă, planul comun de mobilizare a 
tinerilor în vederea participării la 
Spartachiadă.

★

După cum se poate ușor remar
ca în unele întreprinderi antrena
rea tinerilor la Spartachiada de 
iarnă a constituit o problemă im
portantă căreia i s-a acordat din 
timp atenția cuvenită. In o serie 
de întreprinderi insă, acestei pro
bleme nu i s-a acordat aceeași a- 
tenție, E drept că faza pe colectiv 
durează pînă la 15 februarie 1959 
Timpul nu trebuie însă irosit za
darnic. Succesul muncii depinde 
de seriozitatea cu oare este privită 
problema. Organizațiile U.T.M., 
colectivele sportive trebuie să trea
că deîndată la măsuri concrete 
ca : alcătuirea planurilor comune 
de mobilizare a tinerilor, popu
larizarea probelor din cadrul Spar
tachiadei, prin panouri, stații de 
radia-amplificare, gazete de perete 
etc O atenție deosebită trebuie 
dată antrenamentelor. Sub îndru
marea unor tovarăși compe-tenți, 
este necesar să se desfășoare antre
namente periodice care să dezvă
luie tinerilor frumusețea diferite
lor discipline sportive, să-i 
liarizeze pe tineri cu 
discipline sportive, să 
măiestria sportivă,

în jurul Spartachiadei

O Incâ un scandal
Pe terenul „Con 
structorul", rug 
biștii de la C.S.C 
au dat o replică 
viguroasă dina- 
moviștilor, deși 

aceștia și-au manifestat supe
rioritatea. Puținii spectatori din 
tribune au fost mulțumiți de 
spectacolul rugbistic ce li s-a 
oferit.

O
In organizarea 
ziarului „Sportul 
Popular" s-a > 
desfășurat dumi- Z- 
nică, pe un tra- 5 
seu ce nu a fost 8 

lipsit de dificultăți, un intere- £ 
sânt concurs de ciclocros. £

Vă prezentăm o imagine de Z 
ta întrecerea „avansaților". 5

Sportivul trebuie sâ fie un tînăr
cu o ținută morală demnă

fami- 
diferitele 
le ridice

în jurul Spartachiadei trebuie 
desfășurată o intensă muncă. Spor
tul de masă este un mijloc impor
tant pentru călirea tinerei gene
rații de constructori ai socialis
mului, pentru educarea ei comu
nistă, iar Spartachiada de iarnă a 
tineretului trebuie să fie o nouă 
etapă de dezvoltare a sportului 
nostru de masă.

D. DUȚA

Tinerii din orașul Piatra Neamț 
întrecerilorla

în sportul burghez

lor.
— întrecerile Spartachiadei au 

început ?
în întreprinderea noastră au și 

început întrecerile la șah și tenis 
de masă Pînă acum cele tnai bune 
rezultate, în antrenarea unui mare 
număr de tineri, le-au înregistrat 
secțiile : mecanic șef, matrițerie și 
montaj-automat.

*
Al doilea popas l-am făcut la 

uzinele metalurgice „Vasile Roai- 
tă“. La întrebarea noastră tovară
șii Dumitru Mușat secretar al or
ganizației U.T.M. și Ștefan Petra- 
che, președintele colectivului spor
tiv ne-au răspuns :

— în uzina noustră, Spartachia- 
da de iarnă a tineretului totdeauna 
s-a bucurat de o largă participare.

In ediția anterioară a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului în 
regiunea Bacău rezultatele nu au 
fost pe măsura posibilităților. Cea 
mai acută problemă a fost aceea 
că într-o seamă de raioane sau 
orașe ale regiunii, la întrecerile 
Spartachiadei participarea nu a 
fost suficient de largă. Așa s-au 
petrecut lucrurile în orașul Piatra 
Neamț. Deși au existat suficiente 
condiții de ordin material sau or
ganizatoric, ba chiar și condițiile 
atmosferice au fost prielnice, nu
mărul participanților Ia etapa de 
masă a fost extrem de redus — 
nici măcar 4.000 Cauza acestui 
insucces ne-a mărturisit-o însuși 
primul secretar al Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Piatra Neamț, to
varășul ION MITRAN :

— Biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. n-a fost activ în organi
zarea acestei mari competiții de 
masă, lăsînd greul pe seama comi
tetului orășenesc al U.C.F.S.

Tînărul portar Alex. Ghiță a 
apărat duminică cu succes cu

lorile clubului 
„Metalul - Tita

nii" în întîlnirea 
cu dinamoviștii 
din Galați.

Este bine că organul orășenesc 
U.T.M. analizează temeinic trecu
ta ediție a Spartachiadei de iarnă. 
Interesant este însă să urmărim ce 
măsuri s-au luat pentru asigurarea 
participării masive a tineretului în 
noua ediție a Spartachiadei de iar

nă. Deși cu o oarecare întindere, 
a fost reorganizată comisia orășe
nească de organizare a Spartachia
dei.

Trecînd la lucru, comisia oră
șenească de organizare a Sparta
chiadei de iantă a tineretului a 
stabilit primele măsuri ce trebuie 
luate în etapa de pregătire a în
trecerilor. Disciplinele prevăzute 
de regulament au fost larg popu
larizate prin afișe editate pe sca
ră locală. De îndată s-a trecut la 
instruirea activului larg al organi
zației noastre precum și cel al 
U.C.F.S. La numai cîteva zile, or
ganizațiile de bază U.T.M., în 
strînsă colaborare cu colectivele 
sportive, au trecut la înscrierea ti
nerilor dornici să participe la în
trecerile Spartachiadei. Paralel cu 
aceasta a început pregătirea con
dițiilor materiale necesare între
cerilor de masă — echipamentul 
sportiv, bazele sportive etc. Tot
odată, o mare atenție s-a acordat 
antrenamentelor menite să pregă
tească temeinic pe viitorii concu- 
renți.

Dat fiind că în general, etapa 
de pregătire a competiției — pre
văzută de regulament — a fost 
respectată, la 1 decembrie — zi 
fixată pentru începerea concursu
rilor — un număr remarcabil de 
tineri s-a găsit gata de start. Cîte
va exemple sînt concludente. Se 
cuvine să remarcăm în primul rînd 
preocuparea atentă a organizației 
U.T.M. de la Fabrica „Zorile Noi“. 
In planul organizației U.T.M., în
tocmit în vederea desfășurării în
trecerilor Spartachiadei, este pre
văzut să fie antrenat un număr de 
aproape 200 tineri. In ziua de 28 
noiembrie, angajamentul fusese în
deplinit deja în proporție de 50 la 
sută. In vreme ce continuau în
scrierile, se desfășurau primele an
trenamente la tenis de masă, șah, 
trîntă. Zăpada n-a căzut încă la 
Piatra Neamț, dar tinerii din a- 
ceastă fabrică au început să-și 
construiască singuri schiuri și să
niuțe. Aceeași preocupare îmbucu
rătoare au dovedit-o organizațiile 
U.T.M. de la fabricile „8 Martie", 
„Comuna din Paris" ca și din nu
meroase alte întreprinderi.

Așa stînd lucrurile, putem afir
ma că în orașul Piatra Neamț exi
stă preocupare pentru antrenarea 
masei largi a tineretului la între
cerile Spartachiadei de iarnă.

V. BRĂDULEȚ

Acum cîteva luni a luat naștore 
în orașul de pe malul Crișului 
„Clubul Sportiv Oradea". C.S.O. 
datorită sprijinului acordat de sta
tul nostru democrat-popular pune 
la dispoziția membrilor săi nu
meroase baze sportive: trei tere
nuri de fotbal cu piste de atletism 
și G.At.A., un parc sportiv cu 5 te. 
renuri de tenis de cîmp, două te
renuri, unul de baschet și 
unul de volei, un centru de an
trenament cu 
volei, unul de 
tenis de cîmp, 
trei bazine de 
unul acoperit.

Amenajate și întreținute cu gri
jă, aceste baze sportive asigură 
condiții optime de antrenament și 
concursuri unui număr mare de 
tineri sportivi cu preferințe deose
bite pentru sport: fotbal, baschet, 
înot, volei, tenis de masă sau de 
cîmp etc.

Sub îndrumarea comitetului o- 
rășenesc de partid, o preocupare 
atentă dovedește C.S.O. pentru 
a educa pe sportivi în spiritul mo
ralei comuniste, pentru a le forma 
o demnă conduită morală. Aproape 
toți membrii C.S.O. participă cu 
regularitate la formele de învăță- 
mint politic. Antrenorii au un rol 
însemnat în munca de educare co
munistă a sportivilor. Ei cercetea
ză cu atenție comportarea sporti
vilor în producție precum și în 
viața de toate zilele. Munca edu
cativă este sistematică, permanen
tă și țintește spre principalele 
probleme. In cadrul colective
lor, în secțiile de ramuri de 
sport, sînt purtate periodic discu
ții cu teme deosebit de interesante: 
grija sportivilor față de bunul 
obștesc, comportarea lor în socie
tate etc. Așa, spre pildă, membrii 
secției de ciclism au dezaprobat în 
unanimitate comportarea ciclistu
lui Naghi Beniamin. Acesta a do
vedit în repetate rînduri o atitu
dine reprobabilă de îngîmfare, ie
șiri nesportive, vedetiste. Poztția 
sa a culminat printr-o condamna
bilă neglijență față de bunul ob
ștesc. Deși i s-a atras adeseori 
atenția, el a continuat să folosească 
materialele sportive, proprietate a |

clubului, în scopuri personale. 
Pentru comportarea sa napermisă, 
în unanimitate membrii secției au 
hotărît excluderea Iul Naghi din 
club. Nu de mult, din inițiativa

Activitatea educativă 
ia C. S. Oradea

două terenuri de 
baschet și două de 
o sală de sporturi, 
înot, dintre care

antrenorului Emeric Freund, mem. 
brii secției de polo pe apă au 
pus în discuție comportarea nesă
nătoasă (manifestată mai ales 
prin îmbrăcăminte) a tinerilor 
sportivi Emil Mureșanu și Gheor
ghe Antonescu. Tinerii jucători de 
polo pe apă au combătut cu aspri
me tendințele cosmopolite ale ce
lor doi sportivi.

Membrii clubului sportiv Ora
dea iau parte la o activitate

intensă, instructivă și interesantă. 
Mulți dintre ei sînt cunoscuți în 
oraș nu . numai ca sportivi talentați, 
dar mai cu seamă ca muncitori 
harnici, fruntași și în producție și 
pe terenul de sport: fotbalistul 
loan Horvat, muncitor la Fabrica 
„Solidaritatea", jucătorul de polo 
Iosif Fecșer, 
riator,

Sub conducerea comitetului oră
șenesc de partid și cu sprijinul Co. 
mitetului orășenesc U.T.M. Oradea 
consiliul de conducere al C. S. 
Oradea trebuie să păstreze pe mai 
departe aceeași preocupare pentru 
creșterea sportivilor ca oameni 
Întregi, cu o înaltă calificare pro
fesională și cu o demnă conduită 
morală.

electrician bobi- 
Aurel Muth funcționar.

V. RANGA

Abia se încheiaseră întrecerile ul
timei ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Cortina d’Ampezzo 
și numele triplului campion olim
pic de schi austriacul Toni Sailer 
a început să apară tot mai des in 
titlurile rubricilor de senzație ale 
ziarelor burgheze din occident. Cio
rapi Toni Sailer, cluburi Sailer, 
cravate Sailer, săpun Sailer.

Ce s-a întimplat ? In fond un 
lucru obișnuit in lumea capitalistă. 
Firmele comerciale au împrumu
tat renumele și reputația triplului 
campion olimpic austriac pentru a 
face reclamă produselor lor. Toni 
Sailer a fost atras în mrejele afa
cerilor de un grup de business- 
mani întreprinzători care în felul 
acesta speră să-și tripleze profitu
rile. Și astfel a izbucnit „scanda
lul Toni Sailer".

Numeroase personplități și unele 
organe de presă au condamnat 
gestul schiorului austriac care folo
sind succesele sale pe plan sportiv 
și le vinde in scopuri de reclamă 
diferitelor firme comerciale, indi
ferent că sînt societăți de filme 
din R. F. Germană, fabrici textile 
din Italia sau întreprinderi de 
confecții din S.U.A.

Mult timp federația austriacă 
de schi a căutat să păstreze tăcere 
asupra acestui caz. Lucrurile însă 
nu puteau continua așa la infinit. 
Și atunci, federația de specialitate 
a fost nevoită să ia o măsură ho- 
tărîtă care să demonstreze că la 
rîndul ei, condamnă practicile 
nesportive ale triplului campion 
olimpic. în vana aceasta, lui Sailer 
i-a fost retrasă calitatea de spor
tiv amator. S-ar părea că odată cu 
această hotărire lucrurile au fost 
limpezite. Dar tocmai atunci a iz
bucnit scandalul.

ir într-un meci internațional 
de box amator disputat la Co
penhaga, echipa selecționată a 
Danemarcei a întrecut cu scorul 
de 7-3 echipa Suediei.

* Duminică au început în 
capitala Suediei campionatele 
internaționale de tenis de ma
să ale Scandinaviei. lată pri
mele rezultate înregistrate :

Simplu bărbați: turul 1 : 
Cobîrzan (R.P.R.) — Erikson 
(Suedia) 3-1; Harasztosi 
(R.P.R.) — Croneryd (Sue
dia) 3-2; turul 11 : Foldy 
(R.P.U.) — Cobîrzan (R.P.R.) 
3-0; Esterholm (Suedia) — 
Harasztosi (R.P.R.) 3-1; Alser 
(Suedia) — Gyetvai (R.P.U.) 
3-1; Borg (Suedia)— Vogrinc 
(Iugoslavia) 3-2; Amou- 
retti (Franța) — Sido (R.P.U.) 
3-2; Harangozo (Iugoslavia) 
— Kennedy (Anglia) 3-0.

In sferturile de finală ale

I. RETEGAN

într-un interviu acordat ziarului 
francez de sport „L’Equipe" Toni 
Sailer a arătat că toate acțiunile 
sale profesioniste au găsit un spri
jin larg din partea... federației 
austriace de schi și chiar « Fede
rației internaționale de schi. Dar 
să-i dăm cuvîntul : „Față de noue 
atitudine a federației austriace d< 
schi — declară Sailer ziarulu, 
„L’Equipe" — voi deschide Ic 
rîndul meu dosarele mele. Cu toa
te că nimeni nu îmi cerea aceastc 
am consultat tot timpul federație 
asupra proiectelor mele. Președin 
tele federației, Otto Lorencz, a «r 
preciat că participarea mea la ur 
film e compatibilă cu statutul mei 
de amator. Mai mult încă Lorenci 
a acceptat chiar să turneze un mii 
rol în acest film. Cît privește afa
cerea textilă din Italia ea a fos 
aprobată de Marc Hodler, preșe 
dintele Federației internaționale 
de schi, care mi-a urat chiar suc 
ces și m-a încurajat".

Cercurile sportive din occiden 
se găsesc acum in mare incurcătu 
ră. Cu toate că asemenea „afacer 
necurate" sini mușamalizate cu gri 
jă, declarațiile lui Toni Saile 
arată o complicitate vădită a unc 
ra din conducătorii achiulu 
austriac și internațional cu lume 
afacerilor. Pentru că nimeni n 
poate crede că asemenea „încura 
jări“ și „aprobări" sînt date nume 
de dragul... popularizării schiulu

„Cazul Toni Sailer" a demon 
strat din nou că în lumea copita 
listă noțiunea de sport este arun 
cată cu brutalitate la o parte pen 
tru a pune în locul ei pe aceea d 
.-business'

Jucătorii bucureșten 
de polo au învins 

reprezentativa 
orașului Budapesta

probei de dublu-mixt, perechea 
Cobîrzan, Golopența (R.P.R.) 
a dispus cu 3-2 (-17, 12, -15, 
18,19) de Hanangozo-Simon. 
Dublul suedez Borg, Tegner a 
învins cu 3-1 pe Harasztosi, 
Biro (R.P.R.).

* în Sala sporturilor de la

Eloreasca a luat sfirșit dumini
că seara campionatul republi
can feminin de gimnastică. La 
această ediție victoria a revenit 
valoroasei gimnaste Elena Teo- 
dorescu (C.S.U.) care își în
scrie pentru a 5-a oară numele 
pe tabloul campionilor.

•k în vederea turneului pe 
care urmează să-l întreprindă 
în Anglia, luni la amiază a pă.

răsit Capitala pleeimd cu avio
nul la Londra echipa combi
nată divizionară bucureșteană. 
Lotul fotbaliștilor romîni este 
alcătuit din următorii jucători: 
Toma, Popa, Motroc» Maori, 
Al. Vasile, Nunweiller, Grea- 
vu, Caricaș, Bone, V. Anghel, 
Oaidă, Cădariu, Ene I, Ene II, 
Constantin, Tătaru, Eftimie. 
Antrenorul echipei este I. Oa- 
nă. Delegația sportivă romînă 
este condusă de I. Stoian, se
cretarul general al Federației 
de fotbal.

în primul joc al turneului 
combinata divizionară bucu- 
reșteană va întîlni la 3 decem
brie echipa Newcastle United, 
în continuarea turneului, echi
pa romînă va juca la 8 decern, 
brie la Londra cu Tottenham, 
iar la 10 decembrie cu West 
Bromwich Albion.

(Agerpres)

Amatorii de tno- 
tocros au avut 
satisfacția de a 
asista la dispute 
cu adevărat pa
sionante. S-a dat 

o luptă în care concurenții au 
făcut apel la toate resursele lor, 
încurajați fiind de un public 
numeros, entuziast Un succes 
remarcabil a obținut la clasa 
250 cmc M. Cernescu la capă
tul unei întreceri entuziasmate 
în care și-a depășit adversarul 
cel mai periculos — Gh. loniță. 
Ceilalți campioni: Mihai Pop 
(125 cmc), Tudor Popa (175 
cmc), Gh. loniță (350 cmc) și 
Mihai Dănescu (500 cmc).

In bazinul acoperit de pe insu 
Margareta s-a desfășurat sîmbă 
și duminică întîlnirea internațion 
lă de înot, polo și sărituri de 
trambulină dintre echipele oraș 
lor Budapesta și București. Ca 
în întîlnirea disputată recent 
București, cele două selecționa 
și-au împărțit victoriile. In comp 
tiția masculină, echipa orașul 
București și-a reînnoit victoria cî 
țigînd cu scorul de 69—61 pune' 
în timp ce la feminin înnotătoare 
maghiare au fost superioare te 
minînd învingătoare cu scorul 
67—42 puncte. In ansamblu, sî 
rul final a fost de 128—111 pur 
te în favoarea gazdelor.

Cu mare interes a fost urmări 
partida de polo dintre selecțiort 
iele celor două orașe. Jucătorii f
mini s-au comportat exception! 
repurtînd victoria cu scorul 
4—2 (3—2) prin punctele reali? 
te de Grințescu, Kroner, Zahan; 
Bădiță. Pe primele locuri în cq 
cursul de sărituri de la trambu 
nă s-au clasat, la bărbați, Mart! 
(R. P. Ungară) iar la femei Zi 
got (R. P. Ungară). CampiorF 
romîn A. Breja a ocupat locul d

In cele două zile ale întrece 
de înot, din echipa Capitalei n< 
stre cea mai frumoasă comport! 
au avut-o M. Mitrofan (400 m.l 
200 m. bras), Sanda Iordan (2 
m. bras și 100 m. bras) și Al. F 
pescu (100 m. fluture), înving 
tori în probele respective.

(Agerpres î

Fotografii:

M. RAMURA

V. RANGA



Cînd se neglijează 
munca politică în

rîndul tinerilor
Dacă ținem seama de faptul 

peste 60 la sută din personalul 
treprinderii sînt tineri, s-a arătat 
țn darea de seamă prezentată de 
-țomitetul U.TAl. în adunarea ge
nerală de alegeri, atunci putem 
spune că munca entuziastă a tine
rilor muncitori a atîrnat greu în 
balanța succeselor obținute de 
Centrul mecanic Constanța. Astfel, 
planul de producție al centrului a 
fost îndeplinit și depășit de la în
ceputul anului în proporție de 
105,6 la sută. Productivitatea mun
cit a crescut în 
cu 16,3 la sută 
față de cea pla
nificată, iar pre
țul de cost a 
fost redus cu 0,7 
la sută.

în această pe
rioadă au fost 
realizate econo
mii prin reducerea prețului de 
cost la producția marfă în va
loare de 63.000 lei. Brigada ute- 
mistă de la sectorul pompe de in
jecție, de exemplu, condusă de 
Marin Bălașa, a reușit de la înce
putul anului pînă acum, prin re- 
condiționarea pieselor pentru 10 
pompe de injecție, să facă o eco
nomie de materiale în valoare de 
10.000 lei.

Succese de seamă a obținut și 
brigada utemistă de la secția ma- 
șini-unelte condusă de Ion Vadiță 
prin aplicarea inițiativei tinerilor de 
la uzinele „Tudor Vladimirescu".

Din rîndurile tineretului s-au ri
dicat fruntași în muncă, raționali- 
zatori și inovatori ca Ion Stanciu, 
Aurelian Seceleanu, Ion Toma. Du
mitru Bulgăr, Ion Zamfir, llie Cră
ciun și alții care sînt mîndria în
tregului colectiv.

Cu toate aceste succese, utemi
știi, în cuvîntul lor, au criticat cu 
asprime munca vechiului organ de 
conducere U.T.M. care s-a ocupat 
sporadic, superficial, de problemele 
multiple pe care le ridică munca 
de educație politică a utemiștilor. 
Cele două forme de învățămînt po
litic de organizație care au func
ționat în iarna trecută, au arătat 
in cuvîntul lor mulți utemiști, nu 
au cuprins pe toți utemiștii și ti
nerii, nu s-au ținut la un nivel 
corespunzător.

Educația politică a tineretului 
prin învățămîntul politic nu a fost 
complectată de conferințe pe teme 
de educație comunistă — patrioti
că a tineretului, de informări poli
tice. In decurs de un an de zile, 
Comitetul U.T.M. de la Centrul 
mecanic Constanța nu a ținut nici 
p informare politică.

Cu toate că în fiecare lună în 
planurile de muncă ale organiza
țiilor șe stabileau sarcini impor
tante In. legătură, cu munca cu car
tea, pînă acum nu s-a făcut totuși 
nimic. .Membrii comitetului U.T.M. 
au lăsat întreaga muncă pe seama 
tovarășei Angela Topărceanu, res
ponsabila cu educația comunistă, 
care s-a ocupat cu superficialitate 
de sarcinile ce-1 reveneau.

—1

Că 
în-

Comisia care s-a ocupat de con
cursul „Iubiți cartea" s-a desființat 
probabil a doua zi după înființare, 
pentru că practic nu a funcționat 
niciodată. La Centrul mecanic din 
Constanța nici un tinăr nu a pri
mit anul acesta insigna de „Prie
ten al cărții".

Lucrul acesta este cu atît mai 
grav cu cît responsabila cu munca 
culturală din comitetul U. T. M. 
este bibliotecara salariată a între
prinderii.

O crasă manifestare de nepăsare 
a vechiului or
gan de condu
cere față de or
ganizarea vieții

această perioadă
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Adunări de dări de seamă
și alegeri în organizațiile și activității ti

de bază U T. M. nere-tulVi ,c?nst- UC Ș1 in faptu] ca
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nici cel puțin o 
pentru ti-reuniune tovărășească 

neret.
Comitetul U. T. M. 

într-un mod cu totul 
munca politică în 
neretului, care ar fi dus în mod 
neîndoielnic la mobilizarea și mai 
activă a tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. El nu s-a 
sezisat și nu a luat nici o măsură 
atunci cînd în organizație au înce
put să apară utemiști care nu-și 
piăteau cu regularitate cotizațiile 
de membru al organizației, lipseau 
de la adunările generale U.T.M., 
absentau din producție și dădeau 
lucru de proastă calitate.

Utemiștii au arătat în cuvîntul 
lor că principala sarcină a noului 
organ ales constă tocmai în inten
sificarea, sub conducerea organi
zației de partid, a muncii de edu
cație comunistă a tineretului. Să 
se organizeze conferințe pe teme 
educative, 
tîlniri cu 
Concursul 
buie să 
neze.
poate și trebuie să organizeze In 
mod plăcut și educativ timpul li
ber al tineretului, să organizeze 
excursii la locuri istorice, reuniuni 
tovărășești, concursuri după mo
delul „Drumeții veseli" pe teme ca 
cunoașterea meseriei și a regiunii 
etc.

Hotărîrile adunării generale de 
alegere constituie un bogat pro
gram de activitate. Rămîne ca noul 
comitet U.T.M. să organizeze în
deplinirea lor, să mobilizeze în a- 
cest sens întreaga masă de ute
miști și tineri.

a neglijat 
nepermis 

rîndul ti-

informări politice, în- 
membri de partid. 

„Iubiți cartea' 
înceapă să funcțio-

Comitetul U.T.M. nou ales

tre-

Duminică seara a avut loc la 
lași deschiderea festivă a 
itagiuni a Teatrului Național 
iile Alecsandri" în clădirea 
ilect restaurată.

Luînd cuvîntul înainte de 
ierea spectacolului, Traian 
'.tzQf'li fi. ronfnrii 1 Tr

noii 
„Va- 
com-

înce-
, --------  Ghi;

eseu, directorul Teatrului Națio- 
tal „Fosile Alecsandri" a mulțu- 
nit partidului și guvernului pen- 
ru sprijinul acordat în vederea 
estauririi în întregime a clădirii 
eatrului și a arătat că colectivul 
eatrului va depune eforturi spo
ite pentru realizarea unor specta- 
ole la un înalt nivel artistic.
A fost prezentată piesa „Anii 

egri" de Aurel Baranga și Nico
le Moraru, în regia lui Dan 
’asta.
Spectacolul s-a bucurat de mult

icces.
ȚAgerpres)

La Casa de cultură 
a studenților 

„Grigore Preoteasa 
din Capitală

Duminică seara a avut loc 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Capitală 
o festivitate consacrată sărbătoririi 
celei de-a 14-a aniversări a elibe
rării Albaniei de sub ocupația fas
cistă și a celei de a 46-a aniversări 
a proclamării independenței aces
tei țări. Festivitatea a fost organi
zată de studenții albanezi care în
vață în țara noastră.

A fost de față Hasan Alimerko, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Albania ia Bucu
rești, precum și o delegație de ti
neri albanezi care ne vizitează 
țara, la invitația C.C. al U.TJM.

Despre însemnătatea acestei săr
bători și despre realizările obținu
te de poporul albanez în cei 14 ani 
de la eliberarea țării sale de sub 
ocupația fascistă, a vorbit Niko 
Tiko, student la Facultatea de me
dicină generală din București, 
responsabilul grupului de studenți 
albanezi care învață in țara 
noastră.

Tov. Cornel Burtică, secretarul 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din București a adus 
studenților albanezi un călduros 
salut cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării 
Albaniei.

Alegerile din FranțaViata nouă a copiilor din satele noastre

La G.A.S. din comuna Muncelul de Sus, raionul Pașcani, copiii oamenilor muncii de aci se bucură 
de o îngrijire atentă și plină de căldură în căminul săptămînal al gospodăriei.

Foto: AGERPRES

Funeraliile tovarășei
La G. A. C. „Prietenia 

romîno-albaneză1' 
din comuna Coconi

A 1» a ssmiversare a eliberării Al
baniei de sub jugul fascist și a 
46-a aniversare a independenței 
țării prietene au fost sărbătorite 
duminică de colectiviștii din co- 
mun'a Coconi, regiunea București 
a căror gospodărie colectivă poar
tă numele „Prietenia romîno-alba
neză".

Colectiviștii au avut ca oaspete 
pc Niko Misha, prim secretar al 
Ambasadei R.P. Albania la Bucu
rești.

în cadrul unei adunări organi
zate cu acest prilej Ion Dinu, pre
ședintele gospodăriei agricole co
lective, a făcut o expunere asupra 
dezvoltării gospodăriei colective și 
a legăturilor de adîncă prietenie 
pe care colectiviștii de aici le au 
cu membrii cooperativei de pro
ducție agricolă „Prietenia albano- 
romînă" din satul Kolonia din 
R.P. Albania.

Tov. Niko Misha, prim secretar 
al Ambasadei R. P. Albania Ia 
București, a expus colectiviștilor 
și țăranilor muncitori cu gospodă
rii individuale din comună unele 
aspecte din lupta poporului alba
nez pentru libertate, succesele ob
ținute și perspectivele de viitor 
în munca pentru construirea so
cialismului în țara prietenă.

(Agerpres)

Maria Moraru
Duminică au avut loc funeraliile 

tovarășei Maria Moraru, deputată 
în Marea Adunare Națională, ve
che activistă a mișcării muncito
rești, membră în Prezidiul Consi
liului Central al Sindicatelor și 
președintă a Comitetului Central 
al Sindicatului muncitorilor din 
industria bunurilor de consum.

în cursul duipă-amiezii de sîm- 
bătă, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășei Maria Moraru a fost 
depus în sala Casei de cultură a 
Sindicatelor din Capitală Nume
roși activiști ai sindicatelor, tova
răși de luptă ai defunctei, prieteni, 
sute de oameni ai muncii din între, 
prinderile Capitalei au venit du
minică dimineața să-și ia rămas 
bun de la cea dispărută.

în jurul catafalcului au făcut de 
gardă pe rînd membri ai Prezi
diului C.C.S., deputați în Marea 
Adunare Națională, activiști 
sindicatelor, oameni ai muncii 
întreprinderile și instituțiile 
Capitală.

în sunetele marșului funebru, 
duminică la ora 11 a.m. cortegiul 
funerar a pornit spre Crematoriul 
„Cenușa" unde a avut loc aduna
rea de doliu consacrată memoriei 
tovarășei Maria Moraru.

Adunarea de doliu a fost des
chisă de tovarășul Ion Mitarcă, 
președintele Consiliului sindical 
local București.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Do-

ai 
din 
din

I. ȘERBU

Noul Teatru de Stat din Roman
Foto! AGERPRES

La chioșcuri a apărut de cu
tând revista „Moda", cu un nu
măr dedicat în întregime modei 
bărbătești. Această revistă este 
chemată să promoveze în rîndul 
oamenilor muncii, al tineretului 
în special, bunul gust, să fie un 
sfătuitor util pentru cei dornici 
să se îmbrace decent, simplu, 
plăcut, comod și adecvat diferi
telor condiții și împrejurări mai 
frecvente ale vieții. Dar începînd 
să frunzărești revista „Moda" 
1958-1959, editată de către Uni
unea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești din R.P.R. îți pui 
întrebarea dacă nu cumva, colec
tivul redacției, a uitat cui se a* 
dresează ? tn primul rînd citito
rului nostru îi este prezentat un 
șir de modele valabile pentru 
împrejurări care nu-i spun ni
mic, oare n-au comun cu el nici 
în clin, nici în minecă. Dacă ar 
fi să ne luăm după revista „Mo
da" ar trebui să credem că tine
rii muncitori și țărani muncitori 
din țara noastră își petrec cel 
mai mult timp „la birou", „la 
mare", „pe aeroport", „pe pe
ronul gării", „la hipodrom?, 
,<după păstrăvi" etc.

Revista pierde din vedere că 
moda este menită să servească 
oamenilor muncii. Desigur ace
știa merg și ei la gară ori la aero
port, însă aceasta constituie un 
lucru cu totul secundar. De unde 
atunci prezentarea „pescuitului 
de păstrăvi", „spectacolului de

hipodrom" drept principalele 
preocupări ale tineretului mun
citor din țara noastră ?

Cercetând apoi îndeaproape 
modelele îți dai seama că revista 
a etalat o galerie de personaje 
care aparțin lumii burgheze și 
care probabil sint copiate iden
tic după revistele de modă occi
dentală. Astfel în paginile revi- 
.stei întâlnești nici mai mult nici 
mai puțin decit tipuri de ban- 
cheri, agenți de bursă, bock- 
makeri, filfizoni, amorezi. Intr-a
devăr extravaganțele occidentale

patru canoane care trebuie indis
pensabil respectate dacă vrei să 
fii considerat „elegant" .- papion 
la gît, baston din bambus, pipă 
sau havană, și ochelari exagonali 
fumurii sau binoclu. Pe cine re
prezintă acest tip ? Pe tînărul 
muncitor din uzină ori din 
S.M.T., pe tinărul nostru intelec
tual, pe tinărul țăran muncitor 
ori colectivist ? Evident că mo
delul din revistă îl reprezintă pa 
dandy-ul din apus, pe Miky, fiul 
bancherului sau fabricantului de 
la Londra, New-York sau Paris.

hipodrom", care sânt de-adreptul 
grotești. Nouă specimene, unul 
mai respingător decit celălalt, în 
costume de culori, tonuri și de
sene dintre cele mai fistichii, cu 
cite două perechi de buzunare 
etajate, oferă întreaga gamă a 
„eleganței" paraziților „de curse" 
din lumea burgheză.

Modelul nr. 77 are pantaloni 
cu manșete de numai 23 cm. lăr
gime și de 5-6 cm. lățime, și 
culmea „tonalității discrete" 
(vezi „Noutăți în modă" la 
pag. 3) posedă la pălărie o ban-

Cui se adresează
revista „Moda“?
sînt foarte corespunzătoare pen- Dar dece trebuie 
tru modelele respective, dar ce 
au toate acestea comun cu oame
nii muncii din patria noastră so
cialistă ?

Cum ar trebui să arate un tâ
năr „care se respectă", in vizi
unea deformată a revistei „Mo
da" ? In primul rînd să arboreze 
o morgă aristocratică. Există

a immis o reraMi reaciMra

să pe arate 
noua revista „Moda" cum se îm
bracă aceștia care pentru a putea 
risipi milioanele stoarse din ex
ploatarea celor ce muncesc, se 
dedau la cele mai deșănța
te elucubrații vestimentare ?

Sini pagini din revista „Modau, 
ca de pildă, tabltoul cuprinzind 
grupul de modele „Primăvara la

di lată din material de rochie 
cu desene, asemănătoare cu cra
vata și batista. Cit „gust" !

Dacă un tinăr muncitor are o- 
oazia să-și petreacă cîteva minu
te pe... aeroport, ținuta sa nu 
poate fi concepută fără un par
desiu scurt, dublat cu căptușală 
ecosez, și cu un cordon „a la 
halat de baie". Și dacă în zilele

bre, secretar 
ultim salut 
raru.

„Cu adîncă durere — a spus 
printre altele vorbitorul — ne des
părțim astăzi de tovarășa Maria 
Moraru, activistă de seamă a miș
cării sindicale din țara noastră. 
Tovarășa Maria Moraru, încă de 
tânără s-a alăturat mișcării munci
torești revoluționare din țara noa
stră dînd dovadă pînă la sfîrșitul 
vieții sale de devotament pentru 
cauza măreață a clasei muncitoare. 
Ea devine membră de partid în 
anii grei cînd burghezia și moșie- 
rimea romînă pregăteau războiul 
criminal antâsovietic, fascizînd 
țara, răpind ultimele drepturi și 
libertăți cucerite cu nenumărate 
jertfe în lupte grele duse de că
tre clasa muncitoare în frunte cu 
partidul comunist. Constituie 
mare merit 
raru faptul 
ea a găsit 
atașindu-se 
viitor mai 
clasei 
nostru popor muncitor.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul înrobitor al cotropitori
lor hitleriști, în condițiile noi de 
muncă și luptă pentru clasa noa
stră muncitoare, sindicatele unifi
cate <au devenit o forță importantă, 
un sprijin de bază al Partidului 
nostru în lupta de mobilizare a 
tuturor forțelor democratice ale 
poporului, pentru susținerea fron
tului antihitlerist, pentru reface
rea economiei distruse de război 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun
cesc. La toate aceste acțiuni tova
rășa Maria Moraru a luat parte
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al C.C.S., a adus un 
tovarășei Maria Mo-

un 
al tovarășei Maria Mo- 
că tocmai în acești ani 
calea spre partid, — 

luptei lui pentru un 
bun, mai luminos al 

muncitoare, al întregului

activă, fapt pentru care în anul 
1947 este aleasă președinta Sindi
catului muncitorilor textiliști din 
București, tn anul 1952 este alea
să președintă a Comitetului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor munci
torilor din textile și pielărie, iar 
în anul 1953, la Congresul Sindi
catelor din R.P. Romînă, a fost 
aleasă membră a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și a Prezidiu
lui C.CS. In calitate de membră 
a Comitetului Administrativ al 
Uniunii Sindicale Internaționale a 
muncitorilor din industria textilă 
și blănuri, iar apoi ca președintă 
a acestei Uniuni, tovarășa Maria 
Moraru a adus o contribuție în
semnată la întărirea legăturilor 
sindicatelor noastre cu sindicatele 
din celelalte țări, la întărirea so
lidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

Ca activistă pe tărîrn obștesc, 
mai ales ca deputată în Marea A- 
dunare Națională, tovarășa Maria 
Moraru și-a îndeplinit cu cinste 
mandatul încredințat.

Prin moartea prematură u tova
rășei Maria Moraru, mișcarea sin
dicală, poporul nostru muncitor, 
pierde un luptător devotat pentru 
cauza socialismului din țara noa
stră".

Au mai adus un ultim omagiu 
memoriei Măriei Moraru, tovarășul 
Nicolae Vasilesou, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Sindica
tului Muncitorilor din Industria 
bunurilor de consum și Florica 
Scutitu, peședinta Comitetului de 
întreprindere de la fabrica „A- 
desgo".

Ceremonia funebră s-a încheiat 
în acordurile „Internaționalei".

(Agerpres)

INFORMAȚII
în memoria marelui savant ro

mân Emil Racoviță și ca semn al 
prețuirii operei sale științifice. 
Școala medie nr. 4 din Cluj a pri
mit denumirea: 
Emil Racoviță". Cu acest prilej 
duminică a avut loc o festivitate 
la Casa universitarilor din Cluj.

Tot in cursul zilei de duminică 
a fost depusă o coroană de flori 
la mormintul lui Emil Racoviță, 
iar la școala ce-i va purta numele 
a fost deschisă o expoziție consa
crată vieții și operei marelui sa
vant, care și-a desfășurat o bună 
parte din activitatea sa științifică 
in acest oraș.

★
în ciclul de seri literare „Isto

ria teatrului romînesc" organizat 
de Teatrul Armatei în colaborare 
cu Casa Centrală a Armatei șl 
Comitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești, luni a avut loc in sala Tea
trului Armatei din bd. Magheru, 
cea de-a doua seară literară cu 
tema „Teatrul limbii naționale". A 
conferențiat prof. univ. G. C. Nico- 
lescu. Ca ilustrare a conferinței au

științifice.

„Școala medie

fost prezentate „Doi țărani și cinci 
cirlarti" vodevil într-un act de C. 
Negruzzi și „Un poet romantic", 
scene in versuri de Matei Millo.

★
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea compozitorului 
italian Giacomo Puccini, în țara 
noastră se organizează în perioada 
2-10 decembrie „Săptamina Puc
cini", în cadrul căreia se vor des
fășura manifestări consacrate ma
relui compozitor.

★
Duminică, în 16 IooaBtăți ale 

regiunii Iași, a evut loc deschide, 
rea festivă a cursurilor pentru ri
dicarea nivelului ideologic al ca
drelor didactice din învățămîntul 
elementar, mediu și superior. La 
aceste cursuri participă peste 
6.500 cadre didacnce

(Agerpres)

friguroase te împotrivești să-i se
meni unui bancher britanic, îm
brăcat „a la Eden" într-un pal
ton din stofă covercot, îmblănit, 
cu un guler șal de blană, spriji- 
nindu-te-n baston și cu trabucu-n 
dinți, atunci să știi că ești chiar 
demodat. Ținuta care se reco
mandă unui elev premiant inclu
de de asemenea în mod obligato
riu papionul. De altfel revista a- 
junge pînă acolo incit recoman
dă papionul chiar și elevilor de 
virsta pantalonilor scurți.

Toate aceste producțiuni de 
prost gust dovedesc că colectivul 
de redacție al revistei „Moda", 
format din N. Hanganu, N. Vlad, 
N. Ștefan și I. Nic.olau, de sub 
patronajul U.C.CJM. nu înțelege 
cerințele pe care le impune edi
tarea unei reviste de modă, la 
indemîna oamenilor muncii.

Modelele prezentate nu pot 
contribui decit la pervertirea 
gustului tinerilor, la cultul mo
dului de trai burghez, cu- între
gul său cortegiu de atribute dez
gustătoare.

Dacă Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești din 
R.P.R. vrea să publice o revistă 
de modă pentru bărbați, atunci 
să o facă astfel incit adresindu-se 
oamenilor muncii, să-i îndrume 
cu competență cum trebuie să se 
îmbrace în împrejurări reale fi 
frecvente din viața lor și în func
ție de anotimp — în mod prac
tic, comod, frumos și ieftin.

Corespondența din Paris —
nea și sub conducerea luf Guy 
Mollet au aplicat în fapt politica 
acesteia, au capitulat în fața pre
tențiilor ultracolonialiștilor din 
Algeria, pregătind astfel terenul 
pentru lovitura de la 13 mai.

Cu toate manevrele reacțiunti; 
procentul voturilor obținute de 
partidul comunist a crescut față 
de primul tur de scrutin și în 
unele circumscripții s-a aproapiat 
de procentul voturilor obținute la 
alegerile din 1956.

In ciuda faptului că partidul co 
munist a obținut un număr foar
te mare de voturi, el nu deține 
însă, datorită condițiilor în care 
s-au ținut alegerile, decît zece man. 
date în noul parlament. Cauza 
principală, a acestei situații este 
sistemul electoral reacționar, anti
democratic, îndreptat în primul 
rînd împotriva P.C.F. și care a fa
vorizat partidele de dreapta. In
tr-adevăr, o dreptate electorală 
„originală" este cea care acordă 
Partidului Comunist 10 locuri pen
tru 3.890.583 voturi 1

Rezultate din Paris sînt în ace*- 
stă privință deosebit de semnifica
tive: unul din 4 parizieni (24,11%) 
a votat pentru comuniști. Totuși 
nu există nici un singur deputat 
comunist printre cei 31 de aleși c« 

vor reprezenta Capitala în noua 
Adunare. Așa arată democrația 
burgheză I

Partidul Comunist, care cu vo
turile obținute ieri, reprezintă un 
francez din cinci, și constituie cea 
mai mare forță de opoziție împo
triva pericolului fascist, cheamă 
pe republicani să înlăture perico
lul fascist, formînd un singur tot, 
acea uniune care dacă ar fi fost 
realizată acum șase luni, ar fi dat 
posibilitate să se pareze și să se 
înlăture primele lovituri venite de 
la Alger. In ciuda amenințărilor. 
Partidul Comunist Francez, se ri
dică și mai depărta ca un bastion 
de nădejde al democrației, va 
continua să aducă la îndeplinire 
sarcina sa, unirea tuturor republi
canilor împotriva neofascismului 
care își face drum.

De Ieri Franța are o nouă Adu
nare Națională. Adunarea prece
dentă, aleasă la 2 ianuarie 1S56 
număra o majoritate de stingă. 
Această majoritate a devenit, în 
urma presiunilor, demagogiei, 
șantajelor și mai ales a sistemu
lui electoral reacționar și antide
mocratic, o minoritate.

Ținînd seama că deputaților de 
dreapta desemnați în metropolă 
li se vor adăuga și cei 71 de de- 
putați aleși in Algeria sub stare 
de asediu și care, cu toți, sînt re
prezentanți ai ultracolonialiștilor, 
se poate afirma că Franța n-a 
mai avut o cameră atît de reac
ționară de la începutul secolului 
trecut.

Valul reacționar și fascist ce a 
inundat țara va face ca la Pala
tul Bourbon să intre 188 de de- 
putați ai Uniunii pentru Noua Re
publică (U.N.R.), o organizație 
creată cu cîteva luni in urmă, 
ca;e își trage rădăcinile din lo
vitura de stat din Algeria, de ia 
13 mai. Candidații ei, acoperin- 
du-se cu numele generalului De 
Gaulle, au cîștigat în aproape ju
mătate din numărul total al cir
cumscripțiilor, în timp ce un alt 
partid de extremă dreaptă, cum 
este partidul independenților, are 
120 de candidați aleși. Așa dar 
U.N.R. și independenții obțin ma
joritatea absolută în parlament. 
Această situație arată că com
plotul reacționar purtat împotriva 
mișcării republicane și progre
siste periclitează și cele din urmă 
rămășițe ale democrației fran
ceze.

Aceasta se face și prin menți
nerea unei stări politice confuze 
ce se traduce și prin marele nu
măr de abțineri de la vot care la 
cel de-al doilea scrutin a atins 
25,12 la sută din totalul înscri
șilor.

Cum s-a ajuns la această situa, 
tie ?

Principala cauză constă în fap
tul că în fața pericolului fascist 
forțele muncitorești au fost scin
date din pricina trădării săvîr- 
șite de S.F.I.O., din pricina urei 
înverșunate a conducătorilor so
cialiști împotriva comuniștilor. In 
pofida faptului că la 2 ianuarie 
1956 Franța a votat pentru stîn- 
ga, conducătorii socialiști au dus 
o politică de alianță cu reacții^

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteii tine

retului" la Paris

Conferința internațională
pentru standardizare

între 18 și 30 noiembrie s-au 
desfășurat la București lucrările 
celei de-a 3-a Conferințe interna
ționale a țărilor socialiste pentru 
standardizare.

La lucrările conferinței au par
ticipat delegați din : R.P Albania, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă. 
R.P. Chineză, R.P.D Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R.P. Ungară, și Uniunea 
Sovietică.

Conferința a dezbătut o serie de 
probleme privind unificarea stan
dardelor la unele produse indu
striale care au o însemnătate deo
sebită pentru dezvoltarea econo
mică și tehnică a țârilor socialiste, 

în cumul lucrărilor conferinței, 
conducătorii delegațiilor țărilor 
participante au făcut expuneri a- 
supra stadiului actual al standar
dizării și a experienței acumulate 
în acest domeniu de fiecare țară 
în parte.

în lucrările conferinței s-a ți
nut seama de recomandările Orga
nizației Internaționale de Standar
dizare (I.S.O.) și ale Comi
siei Electrotehnice Internaționale 
(C.EJ).

Hotărirea adoptată de conferin
ță prevede o serie de măsuri me
nite să asigure intensificarea activi, 
tății muncii de standardizare și

lărgirea schimburilor de experiență 
in domeniul standardirării.

★
seara, Direcția gene- 
metrologie, standarde 

R. P. Romînă a

Duminică 
rală pentru 
și invenții din 
oferit în saloanele restaurantului 
Ambasador, un cocktail în cinstea 
participanților la conferința inter
națională a țărilor socialiste pen
tru standardizare.

La cocktail a luat parte tov. 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

Forța 
conștiinței 
înaintate

(Urmare din pag. l-a)

la scăderea valorii acestora. 
Tinerii au luat și în această t 
privință o inițiativă proprie. 
Prin muncă voluntară, lu- 
crînd cu toții de dimineață 
pini seara, ei au reușit si 
termine această lucrare in două 
zile, fără ca strinsul recoltei să 
sufere vreo

Nu uitați
întârziere.

★
și alte fapte, de zi 
ilustrează 
conștiință colecti-

Sîni 
cu zi, 
gător noua 
vistă a tinerilor, care 
fiece clipă gata să apere și să 
sporească avutul gospodăriei.

Iată de pildă fupla tine
rilor Ștefan Decei, Anton Hnca 
și alții, care în timpul verii au 
salvat de apele Arieșului 534 
de oi ale gospodăriei amenin
țate să fie înecate.

★
Acestea ar fi cîteva din fap

tele principale care vin să 
ilustreze, si argumenteze afir
mația președintelui care spu
nea că tineretul de la ei este 
o forță. Intr-adevăr, această 
forță materială, dar mai ales 
morală, se afirmă tot mai mult 
în gospodărie. Secretarul orga
nizației de bază U.T.M ne-a a- 
rătat că toate aceste fapte ale 
utemiștilor și tinerilor nu sînt 
întâmplătoare. în permanență, 
în adunările generale, la cercul 
politic, foarte des discuțiile vin 
în jurul apărării și sporirii a- 
vutului obștesc. De pildă, dis
cutând despre patriotism și spi
rit de sacrificiu la una din a- 
dunările organizației, utemiștii 
au dat ca exemplu înseși fapte
le unora dintre ei. Noua con
știință colectivistă, socialistă a 
acestor tineri este, fără îndoia
lă, rodul educației comuniste 
pe care organizația U.TM. le-a 
sădit-o permanent. Secretarul 
de partid ne-a atras atenția la 
sfîrșitul discuției că, intr-ade
văr, aceasta este prima condu, 
zie care trebuie trasă pe morgi* 
nea faptelor utemiștilor și tine, 
rilor de aici

însă
care convin-

sini in

t



„La început trebuie să se obțină 
® i o apropiere pașnică
între cele două state germane"

Poporul bulgar a condus
pe Gheorghi Damianov pe ultimul său drum

O importantă 
declarație 

a lui Max Reimann
BERLIN 30 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Postul de radio „Deutscher 

Freii .heitssender 904“ a transmis 
declarația lui Max Reimann, prim- 
secretar al C.C al Partidului Co
munist din Germania făcută în nu
mele Biroului Politic al Comitetu
lui Central în legătură cu notele 
guvernului sovietic în problema 
Berlinului.

Adresîndu-se în primul rînd so- 
cial-democraților și membrilor sin
dicatelor din Germania occidenta
lă, Max Reimann a declarat: „A 
sosit timpul să se pună capăt re
tragerii în fața reacțiunii precum 
și propagandei dușmănoase împo
triva R. D. Germane. Social-demo- 
crații și membrii sindicatelor tre
buie să facă acum un pas spre 
unitatea de acțiune a clasei mun
citoare în Germania occidentală, 
spre colaborarea social-democrați- 
lor și comuniștilor, a membrilor 
Partidului creștin-democrat și a 
oamenilor muncii fără de partid, 
spre înțelegerea cu Partidul Socia
list Unit din Germania și Uniunea 
Sindicatelor Libere Germane, spre 
unitatea întregii clase muncitoare 
germane — acest lucru e cerut de 
milioane de oameni ai muncii. Prin 
aceasta s-ar putea realiza precum- 
pănirea forțelor păcii în întreaga 
Germanie și s-ar deschide calea 
spre succesul tratativelor între cele 
două state germane.

BERLIN 30 (Agerpres J. —-
Agenția ADJf. a transmis textul 
interviului acordat -4a 29 noiem
brie de W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.SU.G., lui Sydney 
Gruson, corespondentul ziarului 
american „New York Times".

Fiind întrebat de Gruson în ce 
fel vor putea fi folosite „căile de 
comunicație ale aliaților occiden
tali" care trec prin R.D.G., după 
ce controlul asupra acestora Va fi 
transferat guvernului R.D. Germa
ne, B7. Ulbricht a declarat t Nu 
există căi de comunicație ale alia
ților occidentali care să treacă prin 
teritoriul R.D. Germane. Există 
căi de transport în R.D. Germană 
pe care le-au folosit pînă acum a- 
liații occidentali și pe care vor 
putea să le folosească în anumite 
condiții, și în cadrul reglementării 
corespunzătoare cu guvernul R.D. 
Germane. Dacă noi vrem să mer
gem la Washington cu avionul sau 
cu alt mijloc de transport, trebuie 
să cerem permisiunea statelor pe 
teritoriul sau prin spațiul aerian 
al cărora vom trece.

Nu.mi pot imagina că marile 
puteri occidentale se pot: gîndi să 
folosească căile de transport ale 
R.D. Germane fără permisiunea ei. 
Cînd vin într-o casă străină, bat 
la ușă și cer permisiunea să intru.

B7. Ulbricht și-a exprimat con
vingerea că relațiile dintre Berli
nul occidental demilitarizat și sec
torul democrat al orașului se vor 
îmbunătăți rapid.

tn ce privește rolul Berlinului 
de capitală a R.D. Germane, a 
continuat W. Ulbricht, aceasta 
este o chestiune foarte simpli. Fă 
puteți singuri convinge că in Ber
lin există un singur guvern, și 
anume guvernul R.D. Germane, 
deși Berlinul occidental mai este 
militarizat și continuă să fie o- 
cupat de trupe străine. Dacă mîi- 
ne Berlinul occidental va fi de
militarizat și se va elibera de sta
tutul de ocupație, aceasta nu poate 
fi decit spre binele tuturor berii- c 
nezilor. Dacă, după cum a spus r- 
N. S. Hrușciov, președintele Con- - 
siliului de Miniștri al U.R.SS., în = 
Berlinul occidental va fi extirpa- = 
lă tumoarea canceroasă, aceasta nu = 
Va face decît să însănătoșească at- - 
mosfera în Berlin. -

Răspunzînd unei întrebări, W. 
Ulbricht a, declarat că puterile ° 
care garantează statutul Berlinului 
occidental ca oraș demilitarizat și 
eventual O.N.U. trebuie să se 
preocupe ca în orașul liber, Berli
nul occidental, să nu fie admisă ac- Q 
tivitatea ostilă împotriva țărilor 
lagărului socialist,

W. Ulbricht a respins categoric . 
ideea reunificării Germaniei prin L 
așa-numite „alegeri libere". Nici L 
nu poate fi vorba de alegeri libere L 
în condițiile înarmării atomice, . 
interzicerii Partidului Comunist L 
din Germania, persecutării luptă- _ 
torilor pentru pace, în condițiile _ 
„războiului psihologic" dus de mi- L 
nistrul de Război, Strauss, și in L 
condițiile situației excepționale pe L 
care Schroeder (ministrul Afaceri- I. 
lor Interne al R.F.G. — N.R.), se = 
pregătește s-o introducă. In ce pri- = 
vește alegerile pe întreaga Germa- r 
nie, aceste alegeri pot fi o che- [ 
stiune numai a germanilor înșiși,

-
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întocmai cum alegerile în America 
pot fi întotdeauna numai o che
stiune a americanilor. Așa dar, la 
început trebuie să se obțină o a- 
propiere pașnică între cele două 
state germane, în pofida diferențe
lor existente între orînduirile lor 
sociale. In aceasta constă esența 
și însemnătatea Confederației.

S.V.A. pot ajuta poporul german

Interviul acordat 
de W. Ulbricht 

unui corespondent 
al ziarului 

„New York Times"

în opera de reunificare dacă vor 
sprijini propunerea cu privire la 
pregătirea tratatului de pace, a 
spus în încheiere W. Ulbricht,

La întrebarea dacă trebuie să 
se acorde locuitorilor Berlinului 
occidental posibilitatea de a ho
tărî singuri dacă doresc transfor
marea orașului lor într-un oraș 
liber demilitarizat. Ulbricht a 
spus că aceasta este o problemă 
nu numai a locuitorilor Berlinu
lui occidental, ci și a întregului po
por german. Întregul popor ger
man este interesat ca Berlinul oc
cidental să înceteze de a mai fi 
un focar de. amenințare. Dar dacă 
s-ar organiza un referendum în 
rîndurile locuitorilor cu privire la 
retragerea din Berlinul occidental. 
a trupelor americane, < „'"7

franceze, aceasta ar fi aprobată 
de toate persoanele întrebate.

Walter Ulbricht a apreciat drept 
prematură întrebarea lui Gruson : 
Ce măsuri Va lua R. D. Germană 
dacă puterile occidentale vor folosi 
căile de comunicație între R. F. 
Germană și Berlinul occidental, 
date în administrarea R. D. Ger
mane, fără să fi ajuns la un a- 
cord cu R. D. Germană in acea
stă problemă. Totodată el a ară
tat că numeroși oameni politici a- 
mericani, englezi și francezi de 
vază și chiar dl. Dulles consideră 
posibile astfel de tratative.

Walter Ulbricht a exprimat pă
rerea că activitatea partidelor po
litice trebuie să fie autorizată în 
orașul liber — Berlinul occidental. 
Doresc să subliniez, a spus el, că 
sîntem interesați ca în Berlinul oc
cidental să existe condiții demo
cratice pașnice.

La întrebarea dacă recunoaște
rea diplomatică de către puterile 
occidentale a R. D. Germane este 
o premiză necesară pentru tratati
vele puterilor occidentale -cu RJD. 
Germană în problemele referitoare 
la Berlinul occidental, Walter Ul
bricht a răspuns : Toate statele 
ne-au recunoscut de mult. Ziarele 
lor scriu în fiecare zi despre noi. 
în ceea ce privește problema rela
țiilor diplomatice ea nu depinde de 
aceste tratative. Se înțelege că 
sîntem interesați ca, pe cît posibil 
R. D. Germanii să întrețină rela
ții diplomatice cu toate sta- 

engleze și tele.

Guvernul S U A. intenționează să continue

Mitingul de doliu, Închinat me- , riei marxist-leniniste — așa l-am 
mdriei lui Gheorghi Dațnianov, i cunoscut noi, oamenii sovietici, pe 

Duminică, 30 noiembrie, locui- este deschis de generalul de ar- tovarășul Damianov și așa va ră- 
mîne el pe veci în amintirea po
porului nostru.

Vorbind în numele delegațiilor 
celorlalte țări socialiste, la miting 
a rostit o cuvîntare I. Loga-Sowin-

SOFIA 1. — De la trimisul spe
cial AGERPRES:

torii Sofiei și delegați din întrea- ■ mată Ivan Mihailov, membru 
ga Bulgarie și din străinătate au ' ........... '
condus pe ultimul său drum pe 
Gheorghi Damianov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P C.
Bulgar și președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria, conducător eminent al parti
dului și al statului democrat-popu-. Bulgar. 
Iar bulgar.

politica nerealistă în problema Berlinului
NEW YORK 1 (Agerpres). — ’ " ' J-‘x *•

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, la 30 noiembrie se
cretarul de stat al S.U A., Dulles, 
l-a vizitat pe președintele Eisen
hower la Augusta (statul Georgia) 
și a conferit cu el. ___
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In declarația dată publicității în 
urma acestei întrevederi Dulles a- 
rată că el a raportat președintelui 
despre desfășurarea evenimentelor 
după primirea notelor Uniunii So
vietice în problema Berlinului.

După cum reiese din această de
clarație, ,,președintele a reafirmat 
intenția fermă“ a guvernului 
S.U.Â. de a urma vechea politică 
în problema Berlinului, adică de 
a împiedica normalizarea situației 
in oraș și de a menține Berlinul 
occidental ca un focar al încor
dării în Germania și în Europa.

Intervenția reprezentantului R.P.R 
privind dezvoltarea țărilor slab 

dezvoltate
NEW YORK 1. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Luînd cu- 
vîntuf în Comitetul Economic în 
problema dezvoltării țărilor slab 
dezvoltate, reprezentantul Repu
blicii Populare Romîne, Bazil Șer- 
ban, s-a referit la inițiativa luată 
încă în sesiunea precedentă a A- 
dunării Generale de către delega
țiile romînă și mexicană cu pri- 
yire la principiile colaborării eco
nomice internaționtle.

Comitetul economic, a spus prin
tre altele Bazil Șerban, își va a- 
duce aminte desigur că delegația 
romînă a luat amil trecut inițiativa 
de a supune Organizației Națiu
nilor Unite un proiect de rezolu
ție relativ la principiile colaborării 
economice internaționale. Noi sîn
tem pentru adoptarea de către 
O.N.U. a unei declarații care să pre
vadă : 1. Cooperarea economică în
tre toate statele indiferent care este 
nivelul lor de dezvoltare și struc
tura lor social-politică, pe baza 
respectării suveranității naționale 
și a independenței ecomomice, a

deplinei egalități în drepturi șideplinei egalități în drepturi și a 
avantajelor reciproce. 2. Respecta
rea dreptului fiecărui stat de a 
dispune de resursele și bogățiile 
sale naturale. 3. Nediscriminarea 
în relațiile economice și comer
ciale între state. 4. Liberul acces 
pentru fiecare stat la comerțul in
ternațional; schimburi echivalente 
între produsele de bază, produsele 
intermediare și finite necesare in
dustrializării și dezvoltării econo
mice. 5 Investiții, ajutor economic 
și asistență tehnică pentru țările 
slab dezvoltate sau în curs de dez. 
voltare economică, făTă condiții cu 
caracter politic, militar sau de altă 
natură incompatibile cu suverani
tatea națională a acestor țări.

'K.
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TIRANA. La 29 noiembrie, cu 
prilejul zilei eliberării, la cimi
tirul din Tirana a avut loc so
lemnitatea depunerii de coroane 
la monumentul partizanilor alba
nezi care și-au dat viața pentru 
libertatea și fericirea poporului.

Seara, Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Albania. 
Prezidiul Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri al R.P. Al
bania au oferit o recepție în cin
stea celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării.

PEKIN. — După cum anunți 
China Nouă, la 30 noiembrie pri
mul ministru al Republicii Sudan, 
Ibrahim Abbud, și ministrul Afa
cerilor Externe al Sudanului, Ah
med Kheir, au trimis mesaje pre
ședintelui R. P. Chineze, Mao 
Țze-dun, și ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, Cen l. 
prin care aduc la cunoștință că 
guvernul Republicii Sudan a hota- 
rît să recunoască R. P. Chineză și 
să stabilească relații diplomatice 
cu guvernul R, P. Chineze.

chise, aflate în apropierea mormîn. 
tului lui Dimităr Blagoev, înteme
ietorul Partidului Comunist Bul
gar, a luat cuvîntul Spas Iliev, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Mihailovgrad al P.C.B In 
1923, la Mihailovgrad, G. Damia
nov a luptat neînfricat, în fruntea 
detașamentului său, împotriva tru
pelor monarho-fasciste.

...Sicriul este coborît în criptă. 
Răsună solemn Imnul de Stat al 
R. P Bulgaria. In semn de ultim 
omagiu adus marelui dispărut, o 
companie militară de onoare trage 
salve de armă. Pe mormîntul 
proaspăt sînt așezate coroane de 
flori.

Gheorghi Damianov a murit. 
Poporul bulgar, sub conducerea 
gloriosului său partid comunist, va 
continua măreața luptă căreia 
Gheorghi Damianov i-a închinat 
viața sa întreagă, pentru victoria 
socialismului și comunismului.

al' 
Biroului Politic al C.C. ăl P, C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul Apărării 
Naționale al R. P. Bulgaria.

A luat apoi cuvîntul Boian Bîl- 
garanov, membru în Biroul Poli- ski, membru al Biroului Politic al 
bc^ și secretar al C.C al P. C. C.C. al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez, șeful delegației po
loneze la funeralii. La miting au 
luat, de asemenea, cuvîntul Rodo- 
liub Ciolakovici, vicepreședinte al 
Vecei Federative Executive a 
R. P. F. Iugoslavia și Maria Za- 
harieva, secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist-Dimitro- 
vist din Bulgaria.

Pe tot traseul, pe unde a trecut 
convoiul funerar în drumul spre 
cimitir, mii de locuitori ai Sofiei 
au adus un ultim salut eminentu
lui dispărut.

La cimitir, în fața criptei des-
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SOFIA 1 .— Trimisul special al 
Agerpres transmite: In seara zi
lei de 30 noiembrie la Consiliul 
de Miniștri al R. P. Bulgaria 
membrii și membrii supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, miniștrii, membrii Prezi
diului Adunării Populare, ai Con
siliului permanent a' Uniunii 
Populare agrare din Bulgaria și ai

• Evocînd activitatea bogată a to-
,-lnsaIa..de ?ecJinte a Palatu- varășului Gheorghi Damianov în' 

- — sțujț,a partidului și poporului bul
gar, vorbitorul a spus printre al
tele : „Gheorghi Damianov este 
unul dintre cei mai de seamă con
structori ai Republicii Populare 
Bulgaria. El a muncit și a luptat 
cu abnegație pentru strîngerea rîn- 
durilor tuturor celor ce muncesc 
din Bulgaria sub steagul Frontului 
Patriei. Gheorghi Damianov a fost 
un marxist-lemnist consecvent, un 
luptător de frunte pentru cauza so
cialismului și a comunismului. El 
a fost un luptător neînfricat pen
tru prietenia de nezdruncinat în
tre poporul bulgar și popoarele 
Uniunii Sovietice, luptător pentru 
întărirea lagărului socialist 
frunte cu U.R.S.S. — cea mai 
gură garanție a apărării păcii 
lume*.

A luat apoi cuvîntul N. G. 
natov, membru în Prezidiu și

lui Adunării Populare, unde se 
află depus sicriul cu corpul neîn
suflețit al marelui dispărut, răsu
nă solemn acordurile imnurilor de 
doliu.

Sînt de față conducătorii parti
dului și guvernului bulgar, mem
brii delegațiilor străine desemnați 
să participe la funeralii.

Lingă catafalc se află membrii 
familiei defunctului.

...Ora 10. Se schimbă ultima 
gardă. Sicriul lui Gheorghi Da
mianov este străjuit de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, Anton 
lugov, președintele Consiliului de 
Miniștri și alți conducători ai par
tidului și guvernului Republicii 
Populare Bulgaria.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Gheorghi Damianov este ridi
cat apoi din sala funerară și pur
tat pe umeri de conducătorii de 
partid și de stat bulgari spre pia
ța din fața Palatului Adunării 
Populare

In piață și pe străzile învecinate 
s-au strîns mii de oameni ai mun
cii din capitala Bulgariei și re
prezentanți ai tuturor regiunilor: 
țării, veniți să aducă un ultim or 
magiu iubitului lor tovarăș, 
Gheorghi Damianov.

Sînt de față membrii misiunilor 
diplomatice din Sofia.

O companie de onoare a trupe
lor garnizoanei Sofia, aliniată în 
piață, prezintă -onorul.

In acordurile grave ale marșu
lui funebru, sicriul lui Gheorghi 
Damianov este pus pe un afet de 
tun.

Cortegiul funerar se îndreaptă 
spre Piața 9 Septembrie din So
fia, unde se află mausoleul mare
lui fiu al poporului bulgar, Gheor
ghi Dimitrov.

In piață se află adunați mii de 
oameni.
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.............................. , se

cretar al C.C. al P.C.U.S.. mem
bru al delegației guvernamentale a 
U.R.S.S. la funeraliile lui Gheorghi 
Damianov, care, vorbind în nume
le tuturor oamenilor muncii din 

’ Uniunea Sovietică a exprimat a- 
dînca lor durere și condoleanțe în 
legătură cu greaua pierdere a po
porului bulgar.

In persoana tovarășului barpia- 
nov, a spus el, poporul bulgar a 
pierdut pe unul din cei mai buni 
fii ai săi, revoluționar înflăcărat, 
ostaș curajos al vechii gărzi co
muniste, tovarăș de luptă credin
cios al lui Gheorghi Dimitrov, ve
teran al mișcării comuniste bulgă
re și internaționale, care și-a în
chinat întreaga-j viață glorioasă, 
slujirii fără preget a intereselor 
poporului, luptei pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Comunist modest, tovarăș bun la 
inimă și plin de solicitudine, marx- 
ist-leninist ferm, profund atașat 
cauzei clasei muncitoare, luptător 
intransigent pentru puritatea teo-
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Comitetului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Patriei s-au 
întîlnit cu membrii delegațiilor 
străine care au participat la fu
neraliile lui Gheorghi Damianov.

La întîlnire au fost de față de 
asemenea șefii reprezentanțelor di
plomatice, care au fost împuterni
ciți să reprezinte guvernele lor la 
funeraliile lui Gheorghi Damianov.

Din partea Ambasadei R.P. Bulgaria 
la București

Ambasadorul r
Plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria la București, Stoian 
Pavlov, mulțumește cordial pentru 
condoleanțele care i-au fost pre
zentate din partea grupelor repre
zentative din ministere, departa
mente centrale, instituții, uzine, în
treprinderi, fabrici, unități militare, 
organizații obștești și culturale, de 
către oameni de știință, scriitori, 
artiști, pictori, reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii romîne, pro
fesori, studenți și elevi, precum și

X

Acolo unde acordul
de la Potsdam

a fost călcat în
aliate care au luptat împotrivaIn 1945, la Potsdam, puterile

Germaniei hitleriste s-au angajat solemn să lichideze pentru tot
deauna focarul agresiunii armate din Germania, să dezrădăcineze 
nazismul și militarismul, să nu mai admită concentrarea puterii 
în mîinile monopolurilor care l-au crescut și finanțat pe Hitler.

Au trecut de atunci 13 ani. In partea estică a Germaniei s-a 
înălțat și înflorește R. I). Germană — stat al muncitorilor și ță
ranilor. Aici au fost și sînt respectate prevederile acordului de la 
Potsdam. Aici poporul a lichidat definitiv nazismul,și militaris
mul, dictatura magnaților oțelului și tunurilor. Spre vest de fron
tiera care împarte Germania în două, miliardarii de dincolo de 
ocean,.împreună cu magnații din Ruhr și generalii hitleriști sal
vați de ei, au creat un stat care constituie o batjocorire a preve
derilor acordului de la Potsdam (clișeele alăturate sînt o dovadă 
grăitoare în acest sens). Incălcînd acest acord tn mod 
flagrant, S.U.A., Anglia și Franța au transformat Berlinul occi
dental într-un avanpost al militarismului și spiritului revanșard 
vest-german, într-un centru de subminare împotriva R.D.G. și a 
celorlalte țări socialiste, într-un focar de ațîțare a unui nou război 
mondial.

Despre acestea vorbesc și fotografiile de față.
1. O pancardi .........7. O pane ardă 

l situată pe una 
• din șoselele din 

Germania oci- 
dentală. Pe ea 
se poate citi: 
,,Interzis pentru 

. vehicule cu trac
țiune animală, 
bicicliști și pie
toni. Bicicliștii 
sini admiși nu
mai slmbătă In- 
ceplnd cu ora 
12, duminica și 
tn zilele de săr
bătoare, Nu de
pășiți mașinile 

blindate".

In schimb, pe șoselele R. F. 
Germane tancurile și mașinile blin
date pot circula aricind.

2. La recentele manevre dirt Kiel, 
unde s-au folosit metodele războiu
lui atomic maritim a participat șl 
vasul ,.Z-l" cu instalații pentru 
lansarea rachetelor, provenit din 
livrările americane.

3. Autostrada Frankfurt-Mann
heim avtnd instalate de o parte 
și de alta rachete americane cu 
încărcătură atomică „Nike“.

4. Adenauer (al doilea din stin
gă, in primul pian) întruchipează 
puterea celor In mijlocul cărora se 
află — stăplnii uzinelor șl fabrici
lor de armament din R. F, Ger
mană. Ca un simbol parcă al pu
terii cartelurilor și băncilor tn pli
nă înflorire, care alimentează ră
dăcinile fascismului tn Germania 
occidentală, in fața cancelarului de

»<,xv^»?rrr
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Extraordinar și din partea multor cetățeni ai Ca
pitalei, în legătură cu încetarea 
din viață a președintelui Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria și membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, tovarășul Gheorghi Dami
anov.

De asemenea exprimă mulțumiri 
șefilor și membrilor misiunilor di
plomatice, acreditați în Republica 
Populară Romînă, care i-au pre
zentat condoleanțe.

la Bonn pășește bancherul nazist Robert Pferdmeng.es.
5. Sub privirile binevoitoare ale poliției, fasciști și huligani din 

organizația miliiaristă ..Casca de oțel" strigă lozinci despre „revan. 
șir, „marea Germanie, „campania spre Răsărit" etc,

6. La dispoziția acestor elemente stau zeci de ziare șl reviste pă
trunse de spiritul revanșard ger man. Iată clteva din titlurile lor: 
„Soldatul german" „Casca de oțel", ziarul asociației pentru ajuta, 
rarea foștilor membri ai S.S..„Kyffăuser", „Ziarul soldațllor", „îm
păratul și Reichul". etc.

7. Ială-l pe ocupanțil americani instruindu-se tn vederea unor lup
te de stradă; o măsură de prevedere împotriva populației vest-ger. 
mane care nu vrea să se împace cu fascismul, cu ocupația ameri. 
cană, cu înarmarea atomică a Bundeswehrulul.

8. Ocupanțil au de ce să se teamă de popor. Oamenii simpli dir 
Germania occidentală ca șl acești 80.000 de muncitori din Măncher 
care fac grevă împotriva amenințării morții atomice luptă pentru c 
se pune capăt ocupației americane, fascismului șl războiului. Pe pan- 
carda purtată de el se poate citi: „Să salvăm viața, să asigurăm pc 
cea, la luptă împotriva morții atomice".

lnsaIa..de
Pferdmeng.es

