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Ginerilor muncitori din turnatorii
împotriva rebuturilor !

De curînd un tren încărcat cu 
autocamioane a ieșit pe poarta uzi
nelor „Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin pornind într-o lungă călă
torie. Fiecare autocamion avea pe 
o plăcuță galbenă următoarea in
scripție : „Destinația — Pekin. 
Fabricat în R.P.R.".

Era pentru prima oară în istoria 
uzinei și a țării cînd camioanele 
roinînești ieșeau pe piața interna
țională dueînd odată cu ele încă 
o dovadă a marilor succese pe care 
poporul nostru muncitor, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, le 
obține pe drumul industrializării 
socialiste.

Acest fapt a stlîrnit și mai mult 
entuziasmul miilor de muncitori, 
a mărit răspunderea lor pentru 
prestigiul mărcii uzinei, în vede
rea construirii unui autocamion de 
o calitate superioară și la un preț 
dc cost cit mai scăzut.

Evenimentul s-a petrecut numai 
la cîteva zile după ce a avut loc 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie, din documentele căreia 
reiese clar, printre altele, că unul 
din mijloacele de creștere a pro
ducției industriale și a reducerii 
prețului de cost este descoperirea 
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Pe marginea consfătuirii organizate 
de „Scînteia tineretului" și comitetul U. T. M. 
de la uzinele „Steagul Roșu" - Orașul Stalin 

cu tinerii turnători ai uzinei

și folosirea marilor rezerve interne 
de care dispune fiecare întreprin
dere.

Plenara a atras atenția asupra 
necesității intensificării luptei pen
tru reducerea procentului de re
buturi în toate ramurile industria
le, aceasta fiind una din rezervele 
interne importante, o cale princi
pală pentru scăderea continuă a 
prețului de cost.

Numeroși tineri muncitori, ingi
neri și tehnicieni din uzinele 
„Steagul Roșu*4 au observat că la 
sectoarele calde, și în special la 
turnătoria de fontă și turnătoria de 
©țel, există mari posibilități de re
ducere a procentului de rebuturi. 
Ei au propus comitetului U.T.M. 
pe uzină ca această importantă 
problemă să fie pusă în discuția 
utemiștilor din cele două sectoare. 
Comitetul U.T.M., sprijinit de con
ducerea uzinei, sub îndrumarea 
comitetului de partid, a trecut la 
un studiu aprofundat al cauzelor 
procentului ridicat de rebuturi, al 
efectului negativ pe care-1 au a- 
cestea în economia națională, sub
liniind modul în care pierderile 
provenite din rebuturi micșorează 
posibilitățile statului de a dispune 
de importante acumulări suplimen
tare. Paralel cu aceasta, comitetul 
U.T.M. a intensificat munca poli
tică în rîndul tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni mobilizîn- 
du-i ca, la locul lor de muncă să 
descopere cauzele și să găsească 
căile pentru reducerea procentului 
de rebuturi. El a organizat, de a- 
semenea, o adunare generală 
U.T.M. deschisă a utemiștilor din 
turnătoriile de fontă și oțel, care 
să analizeze cu spirit de răspun
dere situația rebuturilor și să ia 
măsurile corespunzătoare. Iniția
tiva comitetului U.T.M. a stîrnit 
interesul miilor de tineri ai uzi
nei, și în special al utemiștilor, ti
nerilor ingineri și tehnicieni pre
cum și a vîrstnicilor din cele două 
turnătorii. Acest interes s-a reflec
tat, de altfel, în cadrul discuțiilor 

au avut loc în adunarea gene- 
rală și în propunerile făcute.

Comitetul U.T.M. a prezentat a-

dunării generale un referat în care posibilă reducerea cu mult a rebu
tului la piesele turnate. Inginerul 
Cornel Ibănescu, șeful sectorului 
turnătorie de fontă, a susținut de a- 
semenea printre altele posibilita
tea reducerii procentului de rebu
turi, amintind că în acest sector 
s-au făcut dese turnări demonstra
tive, în condițiile tehnice existen
te, realizîndu-se cifre de rebut de 
ordinul 5—6 la sută și
chiar mai mici.

Majoritatea celor 28 de 
panți H discuții au arătat 
din cauzele esențiale ale procentu
lui ridicat de rebuturi este neres- 
pectar^ tehnologiei prescrise, 
lipsa de^disciplină în muncă. Iată 
un exemplu de la turnătoria de 
fontă : pențru a se evita pătrunde
rea nisipului în piesă la reperul 
bloc-motor, în timpul turnării se 
pune o hîrtie între peretele tălpii 
și formă. Această operație, prevă
zută în plan, nu necesită decît cî
teva secunde. Utemistul Ion Cio- 
banu n-a respectat însă planul de 
operații și, într-una din zile, con- 
siderînd că nu înseamnă mare lu
cru, nu a executat această fază la 
un număr de 14 blocuri. El s-a

• grăbit • vrînd să cîștige cele cîtev^ 
secunde. Neexecutarea operației a- 
mintite a atras'însă după sine ^e- 
butarea pieselor care ieșiseră din 
turnare cu incluziuni de nisip, 
în loc să cîștige, Ion Ciobanu, a 
pierdut. Neglijența acestuia a a- 
dus uzinelor o pagubă de 14.000 
lei. Inginerul Ilie Sin de la turnă
toria de oțel a oferit adunării ge
nerale un exemplu' convingător 
privind felul în care se îmbină la 
unii tineri nerespectarea proc^su- 

_ lui tehnologic cu slaba educație 
procent mare de rebuturi. Se poate politică? muncitorească a acestora, 
aminti în această privință o insu- “ c c T
ficientă organizare a locului de 
muncă (turnătoria de oțel), o in
suficientă atenție privind asigura
rea condițiilor pentru pregătirea 
normală a pămîntului de formare 
(turnătoria de oțel în special și 
turnătoria de fontă), calitatea ne
corespunzătoare a nisipului pentru 
miezuri etc. Cei care au luat cu- 
vîntul în cadrul adunării generale 
au amintit însă că, cu înzestrarea 
tehnică actuală a atelierelor, se 
pot obține cifre de rebut mult mai 
mici în comparație jcu cele admise 
de minister sau realizate. S-a ară
tat de pildă că la reperele prin
cipale cifrele de rebut sînt cuprin
se între următoarele limite extre
me lunare :

a-a arătat în primul rînd că la 
cele două turnătorii, coeficientul 
admis de rebuturi, stabilit de către 
minister este mare față de mijloa
cele tehnice de care dispun cele 
două sectoare (15 la sută pentru 
fontă și 11,5 la sută pentru oțel), 
în ciuda acestui fapt, cele două 
cifre au fost serios depășite în 
prima parte a anului în special. 
Astfel, la turnătoria de fontă 
coeficientul mediu de rebut reali
zat pe perioada 1 ianuarie —1 de
cembrie 1958 a fost de 19,8 la 
sută, iar la turnătoria de oțel de 
12,72 la sută.

Cu banii rezultați din valoarea 
pieselor provenite din rebuturi în 
perioada amintită s-ar putea livra 
în plus economiei naționale un 
număr de 150 de autocamioane.

în aceste pierderi nu este inclus 
costul remanierilor care este și el 
destul de însemnat.

Referatul a făcut o analiză pro
fundă a cauzelor procentului mare 
de rebuturi și a demonstrat con
vingător că aceste cauze pot fi în
lăturate. Discuțiile și propunerile 
făcute pe marginea referatului l-au 
complectat și întregit.

în uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin sînt desigur mai 
multe cauze care generează un

46,66—18,24%
51,41—16,32% 

admisie și 
evacuare 34,86—6,24% 

Carterul punții din 
spate 

Butucul roții din 
spate

Așa cum se vede 
mai sus, procentele 
but realizate pe luni și repere a- 
rată clar pentru oricine că este

Blocul motor
Chiulasa 
Colectorul de

23,48—10,35%

32,23—10,50% 

din cifrele de 
minime de re-

uneori

părtici
că una

Ținerii Muscalu Serafim și Ionescu 
Uie de la turnătoria de oțel au 
aceeași pregătire profesională. Ni
velul conștiinței lor socialiste însă 
diferă. Muscalu Serafim e 
noscut ca un muncitor 
tat, preocupat continuu de ca
litatea muncii sale, de reduce
rea rebuturilor. Ionescu Ilie 
dimpotrivă. Așa, »e face că într-una 
din zile Ionescu Ilie, împreună cu 
Drăgan Gheorghe, au executat ope
rația de formare a unei roți din
țate fără a respecta exact dimen
siunea dinților, făcînd astfel într-o 
singură zi o pagubă de 15.000 lei. 
Sînt și alți tineri care, nerespec- 
tînd procesul tehnologic, nu dau 
formelor găuri de evacuare a gaze
lor, nu asamblează corect forme
le etc.

Discuțiile din cadrul adunării 
generale au pus pe primul plan 
problema ridicării neîncetate a ca
lificării profesionale a tinerilor 
muncitori din cele două turnătorii, 
în cursul adunării s-a arătat, de 
pildă, că din cei 122 de tineri de 
la turnătoria de oțel un număr de 
101 au categorii de încadrare din
tre cele ntai mici (a 3-a și a 4-a). 
Numai 21 de tineri au categorii de 
încadrare între 5 și 7,

cu- 
înain-

Participanții la discuții au mai 
vorbit despre lipsurile provenite 
din funcționarea defectuoasă a 
controlului tehnic In turnătorii, 
lipsa controlului preventiv, pe faze

Organ Central al UniuniiTfineretuluifMuncitor
PETRE MARIN
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Ioana 
brigă- 
Maria

Tinerele muncitoare 
Grilgoriu, responsabila 
zii de producție nr. 4, 
Onofrei, Ținea Cucu și Pa-
raschiva Rupanu sînt priete
ne bune. Nici nu e de mirare 
cind toate patru sînt frunta
șe în producție în secția rin
guri a fabricii „Țesătura" din 
Iași. Fiecare dintre ele reali
zează lunar peste plan între 
60-70 kg. fire de bumbac.

Foto: D. F. DUMITRU
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Primirea delegației
Comitetului Central

al Comsomolului
de către tovarășul 

(Gheorghe Gheorghiu-Dej
în ziua de 22 decembrie 1958 tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al C.C. al. P.M.R., a primit la sediul Comitetului Cen
tral delegația Uniunii Tineretului Comunist Leninist din Uniunea 
Sovietică, condusă de tov. Serghei Pavlov, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Uniunea Sovietică. Delegația a vizitat țara noastră la 
invitația C.C. al U.TJVL în scopul studierii experienței organelor și 
organizațiilor U.T-M.

La primirea delegației au fost de față tovarășii: Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.M.R., Virgil Trofin, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al C.C. al U.T.M, Ion 
Cîncei, secretar al C.C. al U.T.M.

BRIGĂZILE
UTEMISTE

de muncă patriotică

In pragul sărbătoririi a 11 ani 
de la proclamarea R. P. Romîne, > 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderile producătoare de 
bunuri de consum anunță că și-au 
îndeplinit cu 9 zile înainte de ter- 
rrien planul producției globale pe 
anul în curs.

Anul acesta capacitatea de pro
ducție a industriei bunurilor, de > 
consum a fost mărită ca urmare a 
intrării în funcție a secției de tri
cotaje de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", a unei noi 
secții de prelucrare a cauciucului 
la Combinatul de la Jilava, a unei 
fabrici de biscuiți, la Timișoara, a 
unui abator la Bacău.

S-au creat astfel condiții ca in
dustria bunurilor de consum să 
realizeze în acest an față de anul 
1957, o producție a cărei valoare 
este mai mare cu 9,2 la sută.

Anul acesta s-au făcut noi pro
grese pe linia îmbunătățirii calită
ții și creării de noi produse ceru
te de consumatorii Experiența po
zitivă din acest an arată posibili
tățile mairi pe care le au munci
torii acestei importante ramuri a 
economiei noastre naționale de a 
realiza sarcinile de răspundere cu
prinse în expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej făcută la re
centa plenară a C.C. al P.M.R.

(Agerpres)
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Redau agriculturii 

noi terenuri

A
Acțiuni

S ATEF
folositoare comunei

decembrie, numeroși tineri — băieți

Vizite le 
dele&ațieî 
Comsomolului 
nCapitală 
Duminică dimineața delegația 

omsomolului condusă de Serghei 
avlov, secretar al C.C. al U.T.C.L. 
ire ne vizitează țara la invita- 
la C.C. al U.T.M. a vizitat Pa- 
itul Pionierilor din București. In 
mvorbirile avute cu conducerea 
datului, oaspeții s-au interesat 
• activitatea educativă, de cercu- 
le care funcționează pe diferite 
iecialități precum și de istorfcul 
alatului Pionierilor. Membrii de- 
gației s-au bucurat de o primire 
osebit de călduroasă din partea 
onierilor bucureșteni.
Duminică înainte de masă mem-

Spre Monumentul Eroilor Sovietici

In raionul Orăștie, regiunea 
Hunedoara, continuă cu succes 
acțiunea patriotică a tineretu
lui de la sate pentru desecarea 
terenurilor mlăștinoase pentru a 
fi redate agriculturii. Pînă 
la începutul lunii decembrie în 
acest raion cele 16 brigăzi ute
miste de muncă patriotică din 
satele raionului, precum și nu
meroase echipe de tineri, mun
cind cu elan în cadrul șantie
relor locale, au redat agricul
turii într-un timp relativ scurt 
300 ha. de teren. Cele două 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din satul Ocolișul Mic 
au făcut un canal lung de 1,5 
km. pentru scurgerea apei, re- 
dînd astfel agricultorii 70 ha.

Brigăzii utemiste de muncă 
patriotică a tinerilor colectiviști 
din satul Spini i s-au alăturat 
zilele trecute în această acțiu- ' 
ne încă trei brigăzi utemiste 
din orașul Orăștie. Acestea, 
muncind împreună cîteva zile 
în șir, au făcut un canal lung 
de un kilometru de la bălți la 
rîul Mureș, redînd agriculturii 
60 ha. de teren. Tot în acest 
raion tinerii de la G.A.O. Pri- 
caz, Turdaș, Șibot au redat a- 
griculturii, prin desecări, im
portante suprafeței de teren.

Pînă acum, valoarea ante- 
calculată a producției care va 
fi obținută de pe suprafețele de 
teren redate agriculturi] de că
tre tinerii din raionul Orăștie, 
este de 450.000 Iei anual. Acea
stă acțiune va continua și va 
fi extinsă.

P. JURCONI

==

brii delegației au depus o coroa
nă la Monumentul Eroilor Sovietici 
din Capitală. Au fost de față 
membri ai Biroului C.C. al U.T.M., 
activiști ai C.C. al U.T.M. și ai 
Comitetului Orășenesc U.T.M. 
București. Au fost de față de ase
menea membri ai Ambasadei 
U.R.S.S. din București.

o intrai ?n funcțiune 
la noua oțelărie din Hunedoara

La Combinatul siderurgic din Hunedoara a început să producă un 
nou agregat: cel de-al treilea cuptor de 185 tone al noii oțelării 
Vlartin. Lurii la amiază, la noul agregat s-a elaborat prima șarjă de 
țel. Odată cu intrarea în funcțiune a acestui cuptor s-a încheilat 
•rima etapă Ge construcție a noii oțelării Martin Gin Hunedoara. Con- 
tructorii noii oțelării consacră acest succes celei de-a 11-a aniversări 
i R.P. Romîne.

Noua oțelărie Martin reprezintă tot ceea ce este mai nou în teh- 
ica elaborării oțelului.
Darea în exploatare a celui de-al treilea cuptor de 185 tone repre- 

intă o contribuție însemnată la sporirea producției de metal a țării 
noastre.
La fel ca și la alte agregate proiectele noii oțelării au fost întocmite 

jpă documentația tehnică sovietică. întregul aparataj de automati- 
are șl comandă, precum și diferite alte utilaje sînt de asemenea 
rimite din marea țară prietenă. Maiștrii oțelari Ștefan Tripșea și 
urel Stanciu, topitorul Avram Crăciun, care ocupă funcții importante 
i noua oțelărie, au făcut cursuri de specializare în U.R.S.S., unde 
i-au însușit tehnica de deservire a oțelăriilor maq automatizate.

(Agerpres)

Citeam articolele din „Scintela 
tineretului" apărute Ia rubrica 
„Tinerețe — educație — răspun
deri" în care se vorbea despre 
comportarea nedemnă a unor ti
neri actori. Ce urît! — mi-am 
spus, parcurgînd rîndurile scrise, 
pe bună dreptate, cu indignare. 
Aceasta a fost prima reacție. Am 
reluat apoi aceste fapte și le-am 
judecat cu luciditatea dascălului 
căruia îi sînt încredințați, spre 
formare, viitorii actori, cu severi
tatea tovarășului mai în vîrstă, 
care nu poate admite ca titlul ce-1 
poartă, de actor, să fie întinat, 
pătat. Mi-am dat seama că am 
fost blind la început. Faptele re
latate în cele două articole sînt 
mult prea grave ca să pot spune 
simplu : ce urît! împotriva lor 
trebuie să ne ridicăm cu toată 
tăria, dar nu fără a căuta rădă
cinile profunde, cauzele ce au ge
nerat aceste fapte, fără a încerca, 
să aflăm cum au ajuns acești ti
neri să nesocotească tot ce are 
frumos, demn, moral, noua etică 
a actorului din patria noastră.

Cu siguranță că tinerii actori 
despre care s-a scris în cele două 
articole s-au format într-o școală 
de artă. Noi i-am lăsat să pără
sească școala insuficient pregătiți 
pentru viața de actor, insuficient 
căliți pentru a riposta cum se cu
vine la unele influențe ale mora
lei și ideologiei burgheze, care-și 

mai fac loc printre actorii noștri.

Duminică 11 decembrie, numeroși tineri — băieți 
și fete — din comuna Berceni, regiunea Ploești, s-au 
adunat în sala căminului cultural. Îndrumată de or
ganizația de partid, organizația de bază U.TJH. hotă- 
rise să înființeze o brigadă utemistă de muncă pa
triotică și în acest scap organizase o adunare gene 
rală deschisă a utemiștilor și tinerilor din comună.

Barticipanții la această adunare s-au înscris cu 
toții în prima brigadă utemistă de muncă patrio
tică din comună.

A dctua zi după înmînarea drapelului brigăzii, ti
nerii au pornit la muncă în diferite sectoare, im. 
părțiți pe echipe. Deși n-a trecut multă vreme de 
atunci, în carnetul brigăzii au fost înscrise primele 
rezultate', tinerii au transportat și împrăștiat pe o 
porțiune de 1.500 metri de șosea nisip și piatră, au 
săpat și îndreptat șanțul de pe marginea șoselei Pe 
o lungime de 1.600 m. și au început amenajarea par
cului din centrul comunei.

N. PUIU

Repară drumurile
Organizațiile de ba

ză U.T.M. din satele 
raionului nostru au 
trecut la crearea bri
găzilor utemiste de 
muncă patriotică, care 
vor lucra la construi
rea de noi cămine 
culturale, amenaja
rea de drumuri, re
darea de noi terenuri 
agriculturii, precum 
și pentru înfrumuse
țarea satelor și a o- 
rașului Sînnicolaul 
Mare. Astfel, pînă în 
prezent, s-au creat 10 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică care 
cuprind un număr de 
peste 370 tineri. Une
le brigăzi au și în
ceput să lucreze la 
amenajarea drumului

Besenova Veche — 
Cheglevici, unde ti
neretul a prestat 1700 
ore muncă voluntară. 
In zilele următoare, 
brigada din Colonia 
Bulgară va termina 
canalele Începute pen
tru scurgerea apelor 
de pe terenul din a- 
propierea comunei.

Acum se duce o 
muncă susținută In 
rîndurile tineretului 
sătesc pentru crearea 
a Încă 10 ' 
miște de 
triotică.

brigăzi ute- 
muncă pa-

SIMO IOS1F.
prim-secretar
al comitetului 
raional U.TJVL 

Sînnicolaul Mare

Talentul actorului
nu se poate dezvolta

Iată deci, că în mod firesc lectu
ra articolului m-a determinat să 
mă gîndesc nu numai la acei ti
neri actori despre care s-a scris, 
ci mai ales la acei care se pre
gătesc să devină actori, la noi, 
cei care-i pregătim.

La începutul anului universitar, 
yiam avut ocazia să asist la o adu

nare a organizației U.T.M. din 
institutul nostru. Se discuta acti
vitatea utemiștilor din institut în 
lumina Documentelor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 9—13 iunie, rușine, principiile moralei noastre 
Am fost puși atunci — profesori comuniste. I-am judecat aspru, 
și utemiști — în 
tați care ne-a 
zguduit. Printre 
noi se aflau 
cîțiva studenți 
(I. Dobrescd, V. 
Popescu, 1. Fis- 
cuteanu, I. A- 
brudan, L. Rea-

Costache Antoniu 
artist al poporului, 

directorul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 

„I. L. Caragiale"
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lini) care nu aveau nimic comun 
cu ținuta morală, demnă de un 
viitor actor, care ajunseseră la 
depravare morală, la acte huliga
nice, care călcau în picioare, fără

fața unei reali- i-am criticat. O meritau.

Această adunare ne-a arătat 
odată mai mult că blîndețea, sen
timentalismul, lipsa de fermitate 
în fața lipsurilor, nu pot decît 
dăuna muncii educative, formării 
viitorilor actori. Adunarea a în
semnat pentru noi toți un moment 
de cotitură în activitatea educa- 
tiv-politică desfășurată în rîndu
rile studenților. Nu se poate spu
ne că nu le-am vorbit și pînă a- 
cum studenților despre menirea 
de astăzi a actorului militant. 
Dar am făcut-o oare suficient de 
convingător ?

wow
Le-am vorbit des

pre măiestria 
artistică; dar 
oare i-am con
vins că nu se 
poate ajunge la 
această măies
trie artistică 
fără să fii in

5 •

primul rînd om, cetățean al pa
triei tale, om comunist ?

Matei Millo spunea odată 
teatrul este, alături de școală, un 
mijloc de ridicare a poporului. 
Pentru acest ideal militează tea
trul de astăzi. Noi nu jucăm pe 
scenă pentru amuzamentul unui 
grup restrîns de oameni, jucăm 
pentru masele largi ale poporu
lui, întruchipăm chipul moral, so
cial și politic al omului riou că
ruia fiecare spectator trebuie să 
năzuiască să-i semene în propria 
lui “viață. Actorul este cu adevă
rat un educator. Dar oricîtă 
măiestrie artistică ai avea, oricit 
talent, dacă tu însuți, actor, nu 
împărtășești aceste idei, dacă tu 
însuți nu ești un om de înaltă 
ținută morală, nu vei reuși să 
faci să vibreze nici măcar o fibră 
din sufletul sensibil al spectato
rului, nu-1 vei convinge. Specta
torul este sensibil, simte minciu
na, ipocrizia actorului și pleacă 
dezgustat de la spectacol. N-avem 
dreptul să lăsăm să pătrundă pe 
scenă asemenea actori aie căror 
idei și al căror profil moral nu 
corespund artei socialiste pe care 
trebuie s-o slujească, n-avem 
dreptul să lăsăm să 
s^enă actori care nu 
creeze acele legături 
tre sală și scenă.

Se întîmplă însă,

Se apropie Anul Nou, Pomul de lamă, surprizele 
și bucuriile pentru mari și — în special — pentru 
cei mici.

Principatele străzi ale Bucureștiulul, feeric lumi
nate, au căpătat un aspect sărbătoresc. Cu năsucu
rile lipite de vitrinele magazinelor, copiii își aleg 
jucăria preferată pe care — prin nu se știe ce in- 
tîmplare — o va aduce în dar Moș Gerilă.

In fotografie : un aspect de la 
---------------------  „Bazarul surprizelor" din B-dul 

1848 care — bine amenajat, a- 
trage tot mai mulți copii.

Foto V. CH1RCEVcă

Pentru Pomul de iarnă

pătrundă 
reușesc 
trainice

uneori,

(Continuare in pag. 3->a)

pe 
să 

în-

în

ln vederea sărbătoririi Pomului 
de iarnă, diferitele ramuri de acti
vitate ale industriei bunurilor de 
consum pregătesc o serie de sur
prize pentru cei mici.' "

Astfel,, ramura industriei Zahăru
lui pregătește cu 300 tone bom
boane mai mult ca în anul trecut, 
unele din ele ambalate în cutii 
tip „Moș Gerilă".

Fabrica de produse zaharoase 
„București" va pune la dispoziția 
consumatorilor cutii tip cadouri, 
de formă triunghiulară, conținînd 
mai multe sorturi (salon, ciocolată 
desert, bușeuri și drageuri tip um
breluțe etc.).

Pentru a face bucurie micuților 
pasionați după tehnică, întreprin
derile din ramura articolelor cas
nice au pregătit 16 sortimente noi 
de jucării mecanizate —. (tramvai 
volant, motociclist, pionier, aero- 
dinam, turism mecanizat etc.). 
Pentru cei mai mici au fost pre
gătite jucării simple ca sunătoare 
r.u pui, trompetă cu 3 tonuri, ele
fant din celuloid, diferite jocuri 
etc.

O mare parte dintre acestea au 
lost deja livrate comerțului,

N. ANDREI



In întreaga țară 
întreceri în cadrul

Spartachiadei
Tn întreaga țară au început în

trecerile în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. In orașe, ca 
și la sate, numeroși tineri s-au 
inserts la concursurile ce au fost 
inițiate de căftre organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive. Nu
mărul mare al înscrierilor dove
dește interesul stîrnit de tradi
ționala competiție de masă a ti
neretului din patria noastră. In 
paginile ziarelor locale am găsit 
numeroase vești despre Sparta- 
chiadă. Vom spicui doar citeva 
din ele.

• La ORADEA începerea între
cerilor Spartachiadei a fost prece
dată de o amplă analiză efectuată 
de către comitetul orășenesc 
U.T.M. in legătură cu desfășura
rea precedentei ediții a popularei 
competiții. După datele existente, 
se prevede participarea la actuala 
ediție a peste 18.000 de tineri.

• în cadrul colectivului sportiv 
„Voința" din BUZĂU au început 
întrecerile. încă din .prima zi, 45 
de tineri s-au înscris, disputîn- 
du-și întâietatea Ia tenis de masă 
și șah. Tinerii s-au angajat ca din

resurse locale să realizeze cît mal 
multe perechi de patine, schiluri, 
precum și haltere.

• Și la DOROHOI în colectivul 
sportiv „Voința" se desfășoară 
concursuri ale Spartachiadei. Nu
mărul înscrierilor este pînă în 
prezent de 180, printre cei înscriși 
fiind tineri din cooperativele „îm
brăcămintea", „Sporul" , „Higie
na" etc. Colectivul sportiv a luat 
măsurile cuvenite pentru a asigu
ra din timp echipamentul și ma
terialul sportiv necesar concuren- 
țifor.

• în orașul PAȘCANI, ca și în 
întregul raion, sute de tineri din 
cele peste 30 de colective sporti
ve sînt antrenați în întrecerile 
Spartachiadei. Aproape zilnic Ia 
clubul muncitoresc din Pașcani 
numeroși tineri muncitori ceferiști 
desfășoară antrenamente asidue. 
Colectivul sportiv C.F.R. Pașcani 
se ocupă de pregătirea participan- 
ților Ia Spartachiadă șl a inițiat 
primele întreceri. întreceri au în
ceput și în comunele Lespezi, 
Moțca, Crivești etc. Cea mai popu

Iară disciplină sportivă printre ti
nerii țărani muncitori se dove
dește a fi șahul.

• în majoritatea 
din raionul BACĂU 
semnate concursuri 
Spartachiadei. In comuna Răcă- 
ciuni, Galbeni, Itești, Petrești, Ră- 
deni, Părincea, Ungureni întrece
rile se desfășoară bucurîndu-se 
de o participare din ce in ce mai 
numeroasă.

REZULTAȚELE DE PÎNA 
ACUM ARATA CA CELE 
MAI MULTE DIN ORGANI
ZAȚIILE U.T.M. ȘI COLEC
TIVELE SPORTIVE AU DO
VEDIT PREOCUPARE PEN
TRU PROBLEMELE SPAR
TACHIADEI. TIMPUL INSA 
NU AȘTEAPTA. TREBUIE 
INTENSIFICATE ÎNTRECE
RILE, TREBUIE ATRAȘI 
CIT MAI MULȚI TINERI ÎN 
CONCURSURI. SĂ FOLO
SIM TOATE POSIBILITĂȚI
LE LOCALE PENTRU A 
ASIGURA SUCCESUL 
SPARTACHIADEI DE IAR
NA A TINERETULUI!

comunelor 
pot fi con- 
în cadrul

U. T. M ■

SPORTIVII UZINEI 
ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITIC

Cînd organizația U.T.M.!
neglijează problemele 
SPARTACHIADEI

Cele trei săptămîni 
de întreceri ale pri
mei etape din cadrul 
Spartachiadei de iar
nă a tineretului ne-au 
oferit prilejul de a 
urmări modul în care 
organizațiile de bază 
V.T.M., colectivele 
sportive, se ocupă de 

. antrenarea masei largi 
a tineretului la a- 
ceastă tradițională 

competiție sportivă. 
In același timp ne-a 
fost dat să aflăm des
pre lipsa de preocu
pare manifestată în 
unele întreprinderi. 
Organizația U.T.M. 
și colectivul sportiv 
al întreprinderii Op
tice Romîne din 
București — s-au do
vedit a fi în tot tim
pul etapei de pregă
tire a competiției, 
precum și în timpul 
primelor trei săptă
mîni ale etapei l-a 
complet pasive față 
de pregătirea și des
fășurarea întrecerilor. 
Abia de curînd, co
mitetul U.T.M. din a- 
ceastă întreprindere, 
prin tovarășul Sandu 
Marin, responsabil 
sportiv, a luat pri
mele măsuri pentru... 
popularizarea acestei 
competiții. Evident 
că în această situație 
nu se poate vorbi 
de desfășurarea între
cerilor etapei l-a 
de vreme ce această 
competiție la I.O.R. 
nu s-a bucurat încă 
de acțiunea cuvenită 
de popularizare. Cum 
era și de așteptat.

pină acum nu s-a fă
cut nici măcar o sin
gură înscriere.

Secretarul comite
tului U.T.M. al fa
bricii, Dumitru Poe- 

a- 
în

naru, „justifică" 
ceastă rămînere 
urmă prin lipsa unui 
club (trecut de cîtva 
timp la dispoziția 
unui șantier de con
strucții).

Dacă organizația 
U.T.M. și colectivul 
sportiv dovedeau pre
ocupare, această di
ficultate putea fi în
lăturată. întrecerile 
de șah, tenis de ma
să, trântă, haltere, 
puteau fi organizate 
în sala de ședințe 
sau chiar în sala de 
mese a cantinei fa
bricii (în cursul săp
tămînii sau duminica 
dimineața). Era ne
voie însă de puțină 
inițiativă din partea 
organizației U.T.M. 
și a colectivului 
sportiv.

Am stat de vorbă 
cu cîțiva utemiști, 
despre modul în care 
a rezolvat organiza
ția U.T.M. sarcinile 
ce-i revin cu privire 
la antrenarea tineri
lor la această mare 
competiție de masă. 
Utemistul Ghinea 

Zamfir este pasionat 
de șah, schi și fără 
îndoială de fotbal. 
Primele două probe 
sînt trecute în regu
lamentul actualei e- 
diții a Spartachiadei 
de iarnă și Ghinea 
este nerăbdător să se

confrunte în întreceri 
cu tovarășii săi de 
muncă.

— Dar, ne declară 
el colectivul spor
tiv și organizația 
U.T.M., nu se ocupă 
de antrenarea tineri
lor la Spartachiadă 
și în general are o 
slabă activitate pri
vind mobilizarea ti
nerilor la practicarea 
sportului.

Tînărul Gh. Mihai 
lucrează în aceeași 
secție cu Zamfir Ghi- 
nea.

— De fapt, spune 
el. utemiștii au criti
cat aspru vechiul co
mitet U.T.M. cu pri
lejul recentei adu
nări U.T.M. de ale
geri, pentru lipsa de 
preocupare față de 
activitatea sportivă a 
tineretului. Noul co
mitet U.T.M. nu tre
buie să moștenească 
această lipsă. Noi 
sîntem dornici să fa
cem sport și în con
secință membrii co
mitetului au datoria 
să organizeze temei
nic activitatea spor
tivă.

Comitetul U.T.M. 
și colectivul sportiv 
de la I.O.R. trebuie 
să treacă de îndată 
la inițierea unei largi 
acțiuni de populari
zare a disciplinelor 
Spartachiadei precum 
și la organizarea e- 
fectivă a întrecerilor. 
Timpul pierdut tre
buie recuperat prin- 
tr-o muncă susținută.

V. RANGA

se incHÎde
la ora 2t>

Invățămîntul politic U.T.M. este 
o formă principală de educație 
comunistă a tinerilor, membri ai 
organizației noastre revoluționare 
de tineret. O deosebită atenție 
trebuie acordată pe această linie 
și tinerilor sportivi. Educa
rea tinerilor sportivi în spiritul 
dragostei față de partid, față de 
patrie, în spiritul unei atitudini 
socialiste față de muncă, al ata
șamentului fată de culorile colec
tivului și de muncitorii pe care-i 
reprezintă în întrecerile sportive 
— constituie o preocupare perma
nentă a organizațiilor U.T.M.

La uzinele metalurgice 
Țze-dun“ din Capitală 
muncitori iau parte în număr 
mare la învățămîntul politic 
U.TJVî. Printre ei sînt numeroși 
sportivi care activează în dife-^ 
rite formații ale uzinei — luptă
tori, rugbiști, fotbaliști și alții. 
Cei mai mulți dintre ei cum ar 
fi Florea Ionică, luptător, Tuțu- 
ianu Constantin, rugbist, Stanciu 
Ștefănică, luptător, Teodor Dumi
tru, fotbalist, și alții, vin la fie
care lecție pregătindu-se temei
nic, cu seriozitate. Ei privesc 
frecventarea învățămîntului poli
tic ca o sarcină importantă, plină 
de răspundere. Studiul materia
lului bibliografic și participarea 
activă Ia seminarii fac ca învăță
mîntul politic să devină pentru ei 
un minunat prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor, de ridicare a ni
velului lor politic. Participarea lor 
la învățămîntul politic se face 
remarcată prin răspunsurile docu
mentate pe care le dau, prin frec- ■ 
vența exemplară, prin preocupa- 1 
rea continuă și sistematică de a 
aprofunda problemele ce formea
ză obiectul 'studiului. Ei vădesc 
sete de a cunoaște, de a învăța, 
de a se 
marxist-leninistă.
sportivi, fruntași în 
terenurile de sport, 
lectiv se mîndrește.

Mai sînt însă unii 
nu se străduiesc să-și ridice nive
lul Iar politic și ideologic. Sub 
impresia că sînt „de neînlocuit", 
că „știu totul", ei nu vin la învă-

,,'Mao 
tinerii

țămîntul politic, motivînd că sînt 
supraîncărcați cu... antrenamente, 
meciuri etc. Din rîndul acestora 
fac parte rugbiștii Constantinescu 
Ștefan, Preda Cristache și, pînă 
nu demult, Iancu Dumitru.

Comitetul organizației U.T.M. 
din uzină a stat de vorbă cu ei, 
le-a atras atenția asupra lipsuri
lor serioase pe care le au. Unii 
ca Preda Cristache și Constanți 
neșcu Ștefan au fost puși în dis
cuția adunării generale U.T.M. 
Tinerii din uzină au luat poziție 
combativă împotriva manifestărilor 
vedetiste ale acestor sportivi. Cu 
toate acestea nici pînă acum 
Constantinescu Ștefan și Preda 
Cristache nu și-au schimbat în 
bine atitudinea. Ei fug de mun
cile pentru care au califica
rea necesară, dovedesc atitudini 
vedetiste, de desconsiderare a co
lectivului. Iată unde duce lipsa 
nivelului politic.

Organizația U.T.M. trebuie să 
se preocupe în continuare ca
cești utemiști să fie activizați în 
învățămîntul politic U.TJM., să li
chideze manifestările lor nesănă
toase. Nu poate fi admisă nepă
sarea. E nevoie să se ducă o 
muncă sistematică, iar acei spor
tivi care nu înțeleg sarcinile lor 
ca utemiști să fie trași la răspun
dere cu maximă seriozitate. Mă
iestria sportivă nu-i poate absolvi 

aceștia de obligațiile ce-i re- 
fiecărui membru al organiza- 
noastre revoluționare. Ridica- 
nivelului politic și ideologic

a-

pe 
vin 
ției 
rea 
este o sarcină statutară a oricărui 
utemist,

D. DtJȚĂ

întilnirea de volei Rapid—C.C.A. a furnizat ca întotdeauna nu numai o luptă acerbă dar mai cu 
seamă un spectacol de calitate. Foto: VAL. BRĂDULEȚ

Activitatea turiștilor șl alplniștilor
va cunoaște o amplă dezvoltare

De cîteva luni a luat ființă Aso
ciația Turiștilor din R.P.R., care 
antrenează în cadrul activității 
sale pe toți cei ce doresc să prac
tice turismul și alpinismul. Ea a 
fost înființată în urma Hotăririi 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din iu
lie 1957 privind reorganizarea miș
cării sportive din țara noastră. Da
torită condițiilor create de regimul 
nostru de democrație populară, 
mișcarea turistică din țara noastră 
va cunoaște de-acum înainte o dez
voltare și mai mare, prin antrena
rea masei largi a oamenilor mun
cii și îndeosebi a tineretului la 
practicarea turismului și alpinis
mului.

Cum ne aflăm la începutul sezo
nului de iarnă ne-am gîndit să vă

prezentăm cîte ceva în legătură 
cu modul în care va fi organizată 
activitatea Asociației Turiștilor în 
acest sezon. De aceea vă prezentăm 
interviul de față acordat ziarului 
nostru de tovarășul G. Romaș, se
cretar general al Asociației Turiș
tilor din R.P.R.

Foto: S. SPIREA

înarma cu învățătura
Cu asemenea 

muncă și pe 
întregul co-

sportivi care

Ora de edu- , 
cație fizică con- < 
stituie un nime- < 
rit prilej de ve- ] 
rificare în vede- < 
rea participării ]

la întrecerile Spartachiadei 1 
de iarnă a tineretului. Elevele j 
din clasa a VIII-a B a Școlii j 
medii nr. 15 din Capitală, do- : 
vedesc multă pasiune pentru < 
gimnastică. J

baschetbaliștilor romîni
Duminică seara în Sala Sporturi

lor de la Floreasca echipa selec
ționată masculină de baschet a 
R.P. Romîne a repurtat o frumoa
să victorie internațională întrecînd 
cu scorul de 84—74 (36-30) echi
pa R.P.F. Iugoslavia. Baschetba- 
liștii romîni au practicat un joc 
rapid și eficace la coș, dominînd 
întilnirea din primele minute. Me
ciul s-a caracterizat printr-o lup-

tă sportivă intensă, la capătul că
reia, echipa noastră a reușit să 
evite cu succes contraatacurile 
echipei iugoslave, înscriindu-și în 
palmares o prețioasă victorie. Cei 
mai buni jucători ai echipei ro
mîne au fost Nedef și Novacec, 
care de altfel au înscris și cele mai 
multe coșuri: 22 și respectiv 29. Din 
echipa oaspete s-au remarcat Ko- 
raci și Radovici.

(Agerpres)

Concurs de șah
prin corespondentă

In dorința de a contribui la ras- 
pîndirea și dezvoltarea jocului'de 
șah prin corespondență, consiliul 
regional U.C.F.S. Constanța a ho- 
tărît organizarea unui asemenea 
concurs. Pot participa toți jucă
torii de șah, indiferent de clasi
ficarea sportivă. Participanții în
scriși vor fi împărțiți în grupe de 
cîte 11 jucători, iar întrecerile din

cadrul fiecărei grupe se vor des
fășura sistem turneu. întrecerile 
vor începe în jurul datei de 1 fe
bruarie 1959. înscrierile pentru 
acest concurs se fac pînă la data 
de 31 decembrie 1958.

Fiecare participant va primi 
dată cu începerea întrecerilor 
regulamentul concursului.

o-
Și

D. DORIN

Amănunte despre viitorul turneu 
european pentru fotbaliștii juniori 

La 21 decembrie a avut loc la 
Paris ședința comisiei speciale 
pentru juniori a -U.E.F.A. în ca
drul căreia s-au luat o serie de 
hotăriri privind vMtoarea ediție a 
turneului internațional de fotbal 
rezervat echipelor de juniori pro
gramat după cum s-a mai anunțat 
în R. P. Bulgaria. Comisia a sta
bilit ca tradiționalul turneu să 
aibă loc între 28 martile și 10 a- 
prilie 1959, după care a procedat 
prin tragere la sorți la împărțirea 
în 4 grupe a celor 18 echipe re
prezentative înscrise la acest tur
neu. Echipa R. P. Romîne a fost 
repartizată în grupa B alături de 
echipele Turciei, Italilei, Angliei și 
Greciei. Iată componența celorlal
te grupe : grupa A : R. Cehoslova
că, R. P. Polonă, Belgia, Franța, 
R. D. Germană; grupa C.: Iugo
slavia, R. F. Germană, Olanda,

R. P. Bulgaria ; grupa D: R. P. 
Ungară, Luxemburg, Spania, Au
stria. Intîlnirile din preliminarii se 
vor desfășura în zilele de 28, 30 
martile, 1, 3 și 5 aprilie.

Pînă în prezent nu a fost al
cătuit programul inițial de desfă
șurare a jocurilor din cele 4 gru
pe. Programul acestor meciuri va 
fi stabilit în cadrul ședinței care 
va avea loc la 14 februarie 1959 
la Paris. S-a stabilit ca din filecare 
grupă să se califice prima echipă, 
clasată, urmînd ca cele 4 echipe 
învingătoare să se intilnească în 
semifinale. Echipa învingătoare 
diln grupa A va juca-cu cea care 
a cîștigat din grupa C, iar echipa 
clasată pe primul loc în grupa B 
va juca cu învingătoarea din gru
pa D. Data finalei nu a fost încă 
oficial stabilită.

Bazinul acoperit Floreasca a gă zduit duminică o interesantă între
cere studențească. Vă prezentăm startul din proba de 100 m. bras 
femei.

Foto: V. RANGA

— Care sînt principalele obiec
tive ale Asociației Turiștilor.

— Preocuparea noastră de sea
mă — ne-a spus tovarășul Romaș 
— este fără îndoială antrenarea 
masei largi de muncitori, tehni
cieni, funcționari precum și alți 
oameniai muncii Ia practi
carea turismului și a alpinismu
lui ; educarea membrilor asocia
ției noastre în spiritul dragostei 
față de patrie prin cunoașterea 
frumuseților țării, a monumentelor 
istorice 6are amintesc trecutul 
glorios de luptă al poporului no
stru precum și prin cunoașterea 
mai îndeaproape a realizărilor sta
tului nostru democrat-popular. 
Vom putea asigura astfel oameni
lor muncii o odihnă activă recon
fortantă, plăcută și instructivă.

— Ce forme de activitate pre
conizează asociația și, în mod spe
cial, în perioada actualului sezon?

— Excursiile vor constitui de 
bună seamă forma cea mai largă. 
Ele vor fi organizate la cabanele 
din munți sau la tabere de corturi 
pentru traversarea unor masive 
muntoase. In același timp vom 
avea în vedere inițiativa cercu
rilor de turism, baza asociației 
noastre. Ele își vor desfășura acti
vitatea pe raza întreprinderilor, 
școlilor și a satelor. Ne concentrăm 
toată atenția spre atragerea masei 
tineretului în asociație pen
tru a crea acestuia condițiile 
cele mai optime de practicare a 
turismului și alpinismului. în toa
tă țara a început deja să se des
fășoare o acțiune largă de înscriere 
a membrilor în Asociația Turiști
lor. Toți membrii organizației 
noastre vor avea la dispoziție ba
zele turistice din munți sau de la 
mare, reduceri la cazare cît și la 
transporturile organizate de birou
rile noastre de turism. în actualul 
sezon vom oferi condiții bune, 
plăcute elevilor și studenților pen
tru petrecerea vacanței de iarnă. 
Elevii și studenții vor avea posi
bilitatea să-și petreacă Ia mun
te zilele vacanței. Cabanele sînt

aproape toate amenajate deja și 
așteaptă să-și primească oaspeții. 
Vom organiza pe lîngă fiecare ca
bană cursuri de inițiere în tainele 
schiului. Pentru turiștii mai avan
sați vom organiza în jurul caba
nelor concursuri de orientare tu
ristică.

în ultimii ani organizarea ex« 
cursiilor la șfîrșitul săptămînii a 
devenit o tradiție. Noi vom dez
volta pe mai departe această tra
diție prin organizarea permanentă 
a acestor excursii, străduindu-ne 
să asigurăm turiștilor tot confortul 
atît la transport cît și la cabană.

în principalele stațiuni de iarnă 
—Sinaia, Predeal, Poiana Stalin—• 
vor exista condiții pentru ascen
siuni. Turiștii vor avea la dispo
ziție ghizi bine pregătiți, instruc
tori de schi etc.

Spuneam mai înainte că baza ■ 
activității asociației noastre sînt 
cercurile de turism. De activitatea 
lor depinde în mare măsură atra
gerea masei tineretului la practi- | 
carea turismului. Cercurile de tu
rism sînt cele care pornesc Ia or
ganizarea excursiilor primind în
deaproape sprijinul organizațiilor 
locale ale asociației noastre. Avînd 
în vedere faptul că cercurile de 
turism se nasc de-abia, se cuvine 
cred să amintim contribuția pe 
care o au în dezvoltarea activității 
cercurilor, organizațiile de bază 
U.T.M. Este de datoria lor să spri
jine formarea cercurilor de tu
rism, recomandînd în conduceiea 
acestor organe, utemiști bine pre
gătiți din punct de vedere politie, 
pasionați pentru această disciplină 
sportivă. Organizațiile U.T.M. tre
buie să sprijine constituirea cercu
rilor de turism prin organizarea 
a numeroase excursii și mobiliza
rea masei tineretului pentru a par. 
ticipa la asemenea acțiuni. Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului — 
o competiție de masă de mare 
amploare — ne oferă un prilej mi. 
nunat pentru prearea unor forme și 
mai variate ale activității turistice. 
Se pot organiza excursii în masă 
pentru trecerea probei de schi, pre
văzută în regulamentul competiției. 
Acest lucru va asigura o partici
pare și mai largă a tineretului la 
această interesantă competiție. în 
același timp vom realiza un obiec
tiv de seamă al asociației noastre, 
petrecerea cît mai plăcută și mai , 
instructivă a timpului liber al ti
neretului.

R. VASILE

W -

(Agerpres) I

Sub oblăduirea trupelor 
de ocupație americane, 
engleze și franceze în ul
timii ani au răsărit ca ciu
percile în Berlinul occi
dental numeroase organi
zații de spionaj, diversiu
ne și provocări împotriva 
R. D. Germane. In planu
rile imperialiștilor și ale 
guvernului de la Bonn di
versiunile în rîndul sporti
vilor din R.D. Germană o- 
cupă unul din principalele 
locuri. Numai astfel se 
poate explica marea „aten
ție" care este acordată în 
diferitele discursuri și cir
culare ale guvernului Ger
maniei occidentale „soar- 
tei" sportivilor din Ger
mania democrată. Bineîn
țeles întreaga această ac
tivitate de diversiune și 
spionaj, în fruntea căreia 
se găsește d-l Etnst Lem
mer, ministrul pentru pro
blemele intergermane în 
guvernul de la Bonn, este 
camuflată cu grijă sub 
cuvinte „pașnice" ca, de 
pildă, „misiunea progre
sistă a sportului interger- 
man", „contacte priete
nești", sau „sportul este o 
activitate apolitică". Acea
sta să fie realitatea ? ,

Ziarul „Deutsches Sport 
Echo" a dezvăluit recent 
că d-l Ernst Lemmer a 
elaborat un „instructaj" 
destinat agenților săi, în 
care se amintește printre 
altele: 
trebuie acordată activității 
în domeniul sportulut Re-

„O mare atentie

Cruțarea sportivilor din 
R. D. Germană reprezintă 
o sarcină centrală. Sporti
vii din R.F. Germană care 
evoluează în Germania ră
săriteană au datoria să 
facă reclamă largă regimu
lui nostru și să publice cît 
mai multe declarații. în 
mod deosebit aceasta tre
buie făcut în perioada a-

dează cu eșecuri din cele 
mai rușinoase.

In noiembrie anul tre
cut, prin șantaj și amenin
țări, s-a încercat atrage
rea în Berlinul occidental 
a cunoscutului boxer Giin- 
ter Holke. Ca un sportiv 
cinstit, care-și iubește 
țara, Holke a refuzat să 

calea exilului, publi-ia

sportivilor cunoscuți t 
R.D. Germană în care 
încearcă prin momeli 
amenințări să fie atrași 
Berlinul occidental.

In aprilie anul acesta 
pinia publică din R. D. 
Germană a fost zguduită 
la aflarea veștii arestării 
de către poliția din Ber
linul occidental a inotăto-

din 
se 
și 

i în

o-

Berlinul occidental — 
un cuib de provocări 
împotriva sportivilor 
din R« D» Germană

gentură americană de 
spionaj care a primit de
numirea de „Subdiviziu
nea sport". Scopul ei: 
„activitatea de spionaj și 
diversiune în rîndul spor
tivilor din Germania răsă
riteană". Agenții „Subdi-f 
viziunii sport" au încer
cat printre altele să-l 
atragă în R. F. Germană ' 
pe handbalistul Wolfgang 
Muller, dar strădaniile lor 
au dat greș.

occidentale se fe
să fcloseascăl 

Berlinului ocu-

Puterile 
străduiesc 
sectoarele 
pate de ele pentru a 
lansa provocări, diver-ț 
siuni și a fabe spionaj îm
potriva R.D. Germane, i
și a tuturor țărilor socia-| ■ 
liste frățești. Toate a-|I

legerilor". Din inițiativa 
lui Lemmer, în cadrul U- 
niunii sportive a R. F. 
Germane a fost creat un 
birou special însărcinat cu 
spionajul și diversiunea 
care h primit în mod fă
țarnic numele de „Biroul 
pentru relațiile cu Germa
nia răsăriteană".

In urma instrucțiunilor 
primite de la Lemmer, 
conducătorii cluburilor 
sportive din Berlinul occi
dental au sarcina să „con
vingă" sportivi din R.D.G. 
să-și părăsească țara. Dar 
aceste încercări se sol-

cînd în presa' din R. D. 
Germană scrisorile primi
te. Agentul 11 Liffink, s-a 
străduit luni în șir să-i 
„convingă" să plece în 
R. F. Germană pe cunos- 
cuții schiori-săritori de 
la trambulină Helmuth 
Derkangel și Harry GlaSs. 
Și această aventură a re
prezentat un eșec pentru 
cercurile guvernante de 
la Bonn. Dar acțiunile 
provocatoare ale „Birou
lui pentru relațiile cu Ger
mania răsăriteană" nu au 
încetat. Sute de scrisori 
sînt trimise pe adresa

rilor Siegfried Rossler și 
loachim Dorsch, Cei doi 
sportivi au fost întemnițați 
în închisoarea Moabit un
de, cu ajutorul metodelor 
naziste, s-a încercat „con
vingerea" lor să devină 
trădători. Și această pro
vocare s-a încheiat cu un 
insucces. în fața proteste
lor opiniei publice cei 
doi sportivi au fost elibe
rați.

In sprijinul agenților 
vest-berlinezi au venit și 
„prietenii" de peste Li
cean. în Berlinul occiden
tal a fost înființată o a-

și a tuturor țarilor si 
liste frățești. Toate 

acțiuni au fost 
demascate în o4 

chii opiniei publice mon-l 
diale. Propunerile recentei 
ale guvernului Uniunii I 
Sovietice care prevăd li-; 
chidarea regimului de o- 
cupație din Berlin și trans
formarea Berlinului occi- i- 
dental într-un oraș liber, 
demilitarizat unde să nu-și ■ 
mai găsească loc organi
zațiile de spionaj și diver
siune sînt menite să re
glementeze în mod just a- 
ceastă situație. Berlinul 
trebuie să devină un oraș 
al păcii și înțelegerii reci- , 
proce între cele două star 
te germane.

I. RETEGAN ■

ceste 
însă



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Pentru apropierea activității
organizației de bază U.T.M.Jde problemele

Utemiștii de Ia Atelierele C.F.R. 
imișoara au analizat de curind 

Activitatea organizației lor, a co
mitetului și au ales noul comitet 
I organizației de bază.

Un loc important în dezbateri- 
• e adun irit generale l-a ocupat 

ontribuția adusă de tineri Ia în- 
. eplinirea sarcinilor de producție 

le atelierelor anajizîndu-se în a- 
cst sens activitatea fermelor spe- 
ifice de antrenare a tineretului în 
roducție cum sînt brigăzile și 
osturile utemiste de control. Ca 
n rezultat al muncii organizației 
.T.M., sub conducerea organiza- 
ei de partid, pentru educarea ti
grilor în spiritul unei înalte con- 
iințe socialiste, a subliniat da- 
:a de seamă, s-a mărit contri- 
iția adusă de tineret la îndepli- 
rea sarcinilor de producție ale 
elierelor. în adunarea generală 
a evidențiat munca depusă de 
•igada de lăcătuși a Iui Bota 
heorghe, brigăzile de la secția a 
7-a mecanică, brigada „Ștefan 
avăț, condusă de
altele, care și-au depășit regu- 

t planul de producție realilzînd și 
semnate economii.
In cinstea Iui 23 August, ute- 
iștii de la secția a fi-a (va- 
»ane de clasă) de exemplu, au 
parat un vagon de călători, a- 
icînd secției economii de peste 
;.000 lei.
Totuși, după cum au arătat în 
vîntul lor tovarășii Aurel Hu- 
âilă, inginerul Ioan Cojar și al- 

■ , nu toate brigăzile de tineret
prezintă încă colective de mun- 

puternic sudate, cu o viață 
gata, care să mobilizeze șl să 
ească toate forțele pentru orga- 
zarea exemplară a producției, 
licarea celor rămași în urmă la 
zelul fruntașilor, descoperirea 

noi rezerve interne care să 
■ că la creșterea productivității 

meii.
Participanții la adunarea gene- 
lă au scos în evidență de ase- 
nea că cele 6 posturi utemiste

adosov loan

utemist din această secție, precum 
.'.„și celefelte trebuie sa lupte pentru 

descoperirea rezervelor interne 
' încă nefolosite care. să ajute la 

■ , . . , ' " îndeplinirea planului în cele maicontrol care au fost organiza- bune condițljunii u realizarea 
‘unor importante economii, la re
ducerea prețului de cost

Adunarea generală a dezbătut 
de asemenea și alte numeroase 
probleme privind viața tineretului 
în întreprindere și în afara ei, 
probleme privind educarea tinere
tului în spiritul moralei noastre 
comuniste etc. Modul serios în 
care tineretul a privit sarcinile 
ce-î revin în îndeplinirea planului 
de producție, angajamentele lui, 
sînt o puternică dovadă a 
creșterii simțului de răspun
dere. Ș3 pe viitor organi
zația de bază va trebui să lupte 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, pentru apropierea întregii 
sale activități de problemele eco
nomice. Aceasta este principala 
sarcină care a fost trasată tutu
ror organizațiilor U.T.M. de ulti
ma plenară a C.C. al P.M.R.

ȘT. NEKANIȚKI

economice
de
te î n diferite secții au luptat pen- s 
tru întărirea disciplinei, impotri- , 
va risipei de timp și materiale, 
pentru buna întreținere a utila- , 
jului, pentru respectarea termene- ,

Adunări de dări 
de seamă și alegeri 

în organizațiile U.T.M,

lor șl îmbunătățirea calității re
parațiilor la materialul 
De pildă, postul utemist 
trol de la secția a II La 
ne de marfă) a făcut 20 
sări, dintre care 16 au 
zplvate.

In activitatea posturilor utemis- 
te de control — au ară
tat unii utemiiști — se ma
nifestă tendința semnalării doar 
a deficiențelor 
cum sînt, de pildă, lipsurile 
nemotivate, irosirea timpului de 
lucru, deficiențele în întreținerea 
utilajului, neglijindu-se munca 
de cercetare, de descoperire a re
zervelor interne existente în ate
liere, care ar putea fi valorificate, 
pentru ridicarea productivității 
muncii. De asemenea posturile u- 
temiste de control nu caută noi 
căi de perfecționare a tehnologiei, 
nu se ocupă de răspîndirea în 
rîndurile tineretului a metodelor 
avansate de muncă. S-a arătat, de 
pildă, că postul utemist de con
trol de Ia secția I-a „Locomoti
ve" n-a combătut la timp tendin
ța de a se realiza planul de pro
ducție prin folosirea orelor supli
mentare ceea ce duce implicit la 
umflarea prețului de cost. Postul

rulant, 
de con- 
(vagoa- 
de sezi- 
fost re-

ușor vizibik

Colaborare economică 
V romîno-îndiană
Recent s-a înapoiat în Capitală, 

venind din India grupul de spe
cialiști romîru din industria petro
liferă.

La sosire, conducătorul grupului, 
tov. ing. Horațiu Iancu, secretar 
general al Ministerului Irtttustrîei 
Petrolului și Chimiei, a avut o 
convorbire cu un rjdactor al Agen
ției Romîne de Prefeă „Agerpres".

După cum se ștfe' — a subliniat 
tov. ing. Horațiu Iancu —> pe baza 
unui acord semnat la București în 
toamna acestui an, țara noastră 
va construj în Republica India o 
rafinărie de petrol cu o capacitate 
anuală de 750.000 de forte care va' 
fi echipată <u utilaj romînenc. 
Grupul specialiștilor romîni s-a 
deplasat în statul Așam din Repu
blica India pentru a'definitiva îm
preună cu specialiștii indieni am
plasamentul rafinăriei și pentru a 
lua primele măsuri în vederea în
ceperi} lucrărilor de construcție.

Grupul nostru de specialiști a 
cules o seriei de date importante 
pentru iîefinitivarea' proiectului ra
finăriei; *'

In tot timptfl șederii noastre — 
a subliniat în continuare tov. ing. 
Horațiu Iancu — peste tot am fost 
primiți cu multă simpatie, ceea ce 
a făcut să ne simțim ca în casa 
unor prieteni buni.

(Agerpres)

Sfitdiottl 99lan Creangă
să creieze ai uite diafilme

De la Marea Adunare 
Națională

Biroul Marii Adunări Naționa- 
a Republicii Populare Romîne 

. rvoacă Comisia economică fi- 
iciară' pentru ziua de 23 de- 
hbrie. ora 11, în sediul Marii 

’ unări Naționale, pentru a Jez-

bate proiectul de buget al Repu
blicii Populare Romine pe anul 
1959.

—xox—

Informații
.uni seara la Ambasada R. P. 
gare la. București a fost pre
tat în premieră de gală filmul 
ies Anna", recentă realizare a 
diourilor maghiare.
,a premieră au participat re- 
zentanți ai Ministerului Tnvă- 
întului și Culturii, Ministeru- 
Afacerilor Externe, oameni de 
i și cultură, ziariști.

fost prezentat, de asemenea, 
film documentar închinat ma- 

i pictor maghiar Munkacșy 
aiy.

(Agerpres)
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in legătură cu evenimentele 
importante mai recente ca de 
pildă : un articol despre dez
baterile de la actuala sesiune 
a O.N.U., articolele „Ce arată 
alegerile din Franța", „Pentru 
normalizarea situației in Ber
lin", „Marea importanță inter
națională a planului pe 7 ani", 
precum și interesante cifre și 
fapte din lagărul socialist și din 
lagărul capitalist, note, comen
tarii etc.

In ultimii ani, capacitatea de 
producție a Studioului „Ion Crean. 
gă“ a crescut considerabil. Sutele 
de diafilme cu teme inspirate din 
realizările regimului nostru, cele 
de știință popularizată, ori instruc
tivele povești în culori destinate 
școlarilor și preșcolarilor, s-au 
răspîndit în țara întreagă, ele fiind 
tot mai solicitate de instituții, și 
da marele public. Inițiativa Stu
dioului de a realiza filme științi
fice pe bandă de 16 mm, pentru 
cele 1'400 de aparate de proiecție 
din rețeaua pe bandă îngustă- cît 
și realizarea primului film de a- 
cest gen, reprezintă începutul unui 
moment însemnat în munca stu
dioului, menit' să ajute operei de 
culturalizare a maselor largi de 
oameni ai muncii și cu ajutorai 
acestui prețios factor propagând! 
stic. Creatorii din domeniul dia
filmului trebuie să continue a 
dezvolta în continuare spiritul de 
inițiativă în propunerea unor 
teme interesante, inspirate din 
viața noastră de astăzi. Pen
tru că o sumară vizionare a 
cîtorva producții din ultimele luni 
ale anului acesta ne-a încredințat 
că cele mai frumoase realizări ale 
Studioului „Ion Creangă" sînt toc
mai diafilmele care vorbesc despre

cu teme actuale

Printre numeroasele colective de muncă angajate în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 30 De
cembrie, se numără și cel al intreprinderii „Electrotehnica" din Capitală. In fotografie: șefii de 
echipă Radulescu M. și Jean Haineric dînd indicații tinerilor bobinatori Angela Bacilu, Trocan C., 
Niculina fordache și Mirea Grigorescu asupra bobinajuluj de la motoarele pentru tururi dentare. In 
cinstea zilei de 30 Decembrie și-au luat angajamentul de a termina cu 3 zile mai înainte planul lunar 

de producție

Â treia conferință orășenească 
a asociațiilor studenților din centrul 

universitar București
decembrie
de cultu- 
din Capi- 
treia con- 

a asociațiilor

In zilele de 20 și 21 
s-au. desfășurat la Casa 
ră „Grigore Preoteasa" 
tală, lucrările celei de-a 
ferințe orășenești 
studenților din centrul universitar 
București.

La conferință au fost relevate,

strînsă a învățămîntului și a mun
cii de cercetare științifică a stu
denților, de necesitățile practice 
ale producției, desfășurarea unei 
bogate activități cutturat-artistice 
și sportive în instituțiile de învă- 
țămînt superior, la cluburi și la 
Casa de cultură „Grigore Preotea
sa" sînt sarcini de mare însem
nătate ce revin Consiliului Unih- 
nii Asociațiilor Studenților din 

mînă, s-a arătat că asociațiile tre- București și asociațiilor pe institu- 
buie să acorde o mai mare aten- facultăți în noul an.
ție conținutului politic-educativ al 
întregii lor activități. Asociațiile 
vor trebui să-și aducă o contribu
ție sporită la ridicarea nivelului 
pregătirii profesionale, la forma
rea personalității • științifice a vii
torilor specialiști, capabili' să re
zolve cu succes problemele com
plexe pe care le ridică dezvolta
rea continuă a economiei, științei 
și culturii noastre socialiste.

Ridicarea permanentă a nivelu
lui politic și ideologic al tinere
tului universitar, legarea mai

atît prin darea de seamă cît și în 
discuții, O serie de rezultate obți
nute de asociații anul trecut în 
munca de educare comunistă a 
studenților bucureșteni, în pregă
tirea lor ea specialiști cu o înaltă 
calificare.

In planul de măsuri pentru 
munca de viitor ca și în conclu
ziile conferinței, expuse de tov. 
Ion Iliescu, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R. P. Ro-

Participarea 
întregul nostru 
rea în viață a 
în expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a G.C. al P.M.R. constitue o sar
cină de onoare a fiecărui student.

Conferința a ales noul Consiliu 
al Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Capitală.

Președinte al acestui consiliu a 
fost ales tcrv. Ion Tedreanu, iar 
secretar tov. Cornel Burtică.

(Agerpres)

activă alături de 
popor, la traduce- 
sarcinilor cuprinse

Toate forțele tinerilor muncitori
din turnătorii împotriva rebuturilor

(Urmare din pag. l-a)
de operații. Ei au criticat în acest 
sens cu tărie practica tînărului 
controlor Gheorghe Ghinghișan, de 
la turnătoria de fontă, care susține 
că controlorul tehnic nu trebuie 
să exercite controlul pieselor pe 
bază de operații, ci numai la «fir- 
șitul procesului tehnologic, adică 
după turnare, cînd deja nu se mai 
poate interveni cu nimic.

în cuvîntul său lînărul Dezide- 
riu Abrudeanu a amintit de ase
menea faptul că multe din rebu
turi prpvin din neîngîtjirea utila
jului existent în turnătorii, din 
negepararea la timp a acestuia. El 
a criticat lipsurile nemotivate din 
producție, indisciplina de care mai 
dau încă dovadă unii tineri. După 
analiza minuțioasă privind procen
tul ridicat de rebuturi în cele două 
sectoare, adunarea generală deschi
să a utemiștilor de la turnătoriile 
de fontă și oțel a aprobat un plan 
concret de măsuri.

Sintetizînd părerile tinerilor 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
ale vîrstnicilor, adunarea generală 
a constatat că procentul de rebu
turi poate fi redus cu mult sub 
coeficientul admis. Ea a hotărît
pornirea de către tinerii muncitori 
de la uzinele „Steagul Roșu" din

Orașul Ștalin a unei acțiuni largi 
în acest sens. Adunarea a stabilit 
crearea a două posturi utemiste de 
control care să descopere toate re
zervele interne ce pot duce la re
ducerea procesului de rebuturi.

Pentru ridicarea continuă a ca
lificării profesionale a tinerilor, 
pentru ridicarea conștiinței lor so
cialiste, adunarea a stabilit func
ționarea, de la 1 ianuarie 1959 a 
unui curs de minim telinico-econo- 
mic, care va asigura o pregătire 
tehnică și economică tinerilor 
muncitori în așa fel îneît ei să-și 
dea seama nu numai de implica
țiile tehnice, ci și de aspectele eco
nomice ale fiecărui procedeu teh
nic.

Tinerii au mai luat hotărîrea ca 
la toate adunările generale U.T.M., 

-pentru a ține în permanență în 
oentrul atenției utemiștilor pro
blema! reducerii procentului de re
buturi, să se facă înainte de a se 
trece la ordinea de zi respectivă, 
o scurtă informare despre mersul 
acestei acțiuni " de mare valoare e- 
conomică.

Adunarea generală a ipbligat de 
asemenea organele și organizațiile 
U.T.M. să desfășoare o intensă 
muncă politică și să canalizeze toate 
forțele tinerilor muncitori din tur
nătorii, împotriva rebuturilor.

viața nouă a satului nostru, des
pre tineretul de astăzi, despre fe
lul în care sînt îngrijiți copiii oa
menilor muncii în creșe, cămine, 
grădinițe etc.

Majoritatea diafilmelor realiza
te din inițiativa studioului pe teme 
ale actualității noastre au un pu
ternic conținut politic, agitatoric. 
Iată, de pildă, povestea în imagini 
a unei brigăzi fruntașe dintr-o 
gospodărie agricolă colectivă. Foto
grafiile te introduc în atmosfera 
de întrecere, elan tineresc, a bri
găzii conduse de Szeley Pavel. 
Modul concret în care și-a orga
nizat priceputul brigadier colecti
vul (pe familii, pe sarcini indivi
duale date colectiviștilor etc.) te 
pasionează ca și momentele ce 
oglindesc atitudinea educativă a 
colectivului (fotografia reprezentînd 
un grup de fete ce înconjoară un 
flăcău, ocărîndu-1 pentru munca 
de proastă calitate) ce întregesc 
portretul de ansamblu al acestor 
țăTani harnici. Graficul suprapus 
pe imaginile recoltei sporite te 
emoționează, pentru că în fața o- 
chilor ți s-au perindat nu imagini 
seci, fotografiate la întîmplare, ci 
un subiect bine gîndit cu eroi 
care îndeamnă la fapte avîntat» 
prin exemplul lor pozitiv, întreaga 
noastră țărănime muncitoare.

„O zi într-o grădiniță din 
R.P.R.", este un exemplu de re
zolvare artistică a unei teme atră
gătoare. Copiii strălucind de sănă
tate, de voioșie, interioarele ele
gante ale căminului, jucăriile fru
moase, răbdarea și simțul pedago
gic al educatoarei pentru forma
rea deprinderilor bune ale micu
țului cetățean, totul prezentat la 
tonul liric al confesiunii micii e- 
roine încîntă și înduioșează. Foto
grafiile excelente ce surprind copiii 
zburdînd, în plină mișcare, fac un 
diafilm ce prin specificul său este 
static, să capete dinamismul unui 
film adevărat

Tot ca o reușită ni se pare și 
paralela în imagini a satului Băi- 
lești ieri și astăzi. O expunere in
teresantă a subiectului : istoria din

ultimele decenii a unui sat romî- 
nesc, bazată pe fotografii de cali
tate excepțională (imagine Iordă- 
nescu) și pe un comentariu laco
nic, inteligent (inginer Igor). Dia- 
filmul începe să depene povestea 
satului din Dolj de pe vremea re
gimului burghezo-moșieresc. Un 
conac somptuos, un interior pus
tiu, punctat de comentariul ironic: 
„Stăpînul nu-i la moșie. Doar n-o 
are numai pe asta..." Apoi întin
derile nesfîrșite de pămînt ale bo
ierului urmate de picturi ale vre
mii reprezentînd țărani îngenun- 
chiați sub harapnic, trăind în co
libe mizere, cifrele datoriilor lor 
către boieri dintr-un vechi caiet de 
socoteli etc. Documente grăitoare 
cărora comentariul laconic — așa 
cum trebuie să fie un comentariu 
— le intensifică dramatismul: „lor 
(țăranilor n.a.) doar bătaie, foame 
te, datorii..." Astfel plasat în at
mosfera sumbră, spectatorul e im
presionat de imaginea profundă a 
răscoalei din 1907 ce a cuprins și 
Băileștiul. Iar actul eliberării și 
împroprietărirea țăranilor din fos
tul sat de pe moșia boierului din 
Dolj de către regimul nostru, se 
încadrează organic în țesătura ima
ginilor anterioare. Partea a Il-a a 
diafilmului, reprezintă viața de 
azi a satului descris, roadele mi
nunate ale colectivizării. Oricît ar 
nega unii caracterul artistic al 
imaginii diafilmului, asimilîndu-1 
cu un simplu placat, ori grafic ri
guros științific, necesitatea unei 
concepții artistice în scenariu și 
apoi în compoziție, unghi de fo
tografiere, reiese limpede. Cit de 
convingătoare pentru condițiile pe 
care le oferă, astăzi regimul demo
crat-popular țăranilor colectiviști 
este fotografia reprezentînd casa 
de cultură a satului Băilești, cine
matograful splendid, interioarele 
primitoare ale colectiviștilor. Sau 
portretul lui Udrea Gh. despre 
care comentariul te informează că 
„este al 30-lea colectivist din Băi
lești care-și ridică casă nouă“. 
Oare nu după legile artei (lumină, 
compoziție etc.) e realizată foto-

grafia bătrînului Ștefan Ionescu, 
care a luptat în ’907 pentru ca 
astăzi nepoții lui să trăiască o ~ 
viață fericită ? Ochii lui umeziți 
de lacrimi de recunoștință, zîm- 
betul pierdut, îți rămîn în minte, ' f 
ca o imagine, expresivă de film t 
documentar.

In schimb caracterul general, “*
vag, al diafilmului „File de croni
că" face să eșueze o temă intere
santă, ca cea a istoriei satului 
moldovenesc Micșeni, comună 
astăzi complet colectivizată. Aici nu 
întîlnești oameni pe care să-i reții 
(nici în portrete, nici în comenta
rii). Prin fața ochilor ți se pe
rindă adunări de oameni, dar co
mentariul nu numește nici unul, 
reporterul nu reține pe nimeni. ; 
Nici un diafilm nu poate lucra 
doar pe materiale generale, pe 
afirmații abstracte. Oare satul 
Micșeni nu are atîtea elemente de 
viață corespunzătoare care să ajute 
la înțelegerea problemei pe specta, 
tor ? Ignorarea acestor date concre
te de către scenarist ori reporter 
duce la ratarea celor mai însem
nate fapte din actualitatea noastră. 
Or tocmai lărgirea, intensificarea 
tematicii de acest gen și apipfun- 
darea ei în imagini artistice ni sa 
pare sarcina de bază a diafilmului, 
ca factor însemnat în munca de e- 
ducare politică și științifică a oa
menilor muncii. Faptul că pe anul, 
viitor studioul „Ion Creangă" a 
prevăzut numai zece teme din ac- iu», 
tualitate, în rest mulțumindu-se cu 
diafilme cu caracter tehnicist, 
trebuie să dea de gîndit tovarăși- ,, 
lor de la acest studiou. ,y.

Nu este de îngăduit ca proble
mele arzătoare ale construcției so- 
cialiste să rămînă în afara preo- -.R 
cupărilor studioului, diafilmul tre
buie să înregistreze și el, ca o cro
nică vie a zilelor noastre, marile 
realizări ale oamenilor muncii 
conduși de partid. In spre tratarea 
artistică a temelor de actualitate, 
în spre propagarea entuziastă a 
realizărilor regimului nostru tre
buie să se îndrepte în primul 
rînd forțele creatoare ale studiou* 
lui,

A. MANOIU

Talentul actorului nu se poate dezvolta
decît pe un

(Urmare din pag. I-a)

viața de fiece zi, de profesorat, 
să facem concesii de la aceste 
principii. Am să iau un exemplu 
din propria mea viață de profe
sor. Acum cîțiva ani, am avut un 
student — azi actor la Teatrul 
C.F.R.-Giulești. II îndrăgisem, 
era talentat. Studentul a simțit 
slăbiciunea mea și de aici nu i-a 
fost greu să tragă concluzia că în 
numele talentului eu am să-i iert 
orice fapte. Un timp l-am iertat: 
i-am iertat indisciplina, abaterile 
repetate de la obligațiile de stu
dent, abaterile de la morală — 
totul în numele talentului. Fără 
să-mi dau seama, greșind prin 
bunătate, l-am adus în fața exma
triculării. Mi-a părut rău, dar tre
buia s-o fac. S-a întors după
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fond moral-politic sănătos
în institut alt om. Pecîtva timp _

mine, profesorul lui, mă prețuia 
mai mult decît înainte cînd eram 
blind, îngăduitor cu el. Acum este 
un actor bun, iar talentul lui va
lorează în primul rînd pentru că 
valorează el, ca om.

Am ridicat această problemă 
pentru că greșeala pe care eu am 
săvîrșit-o, o săvârșesc mulți das
căli, mulți conducători de teatru: 
iartă, trec cu vederea, în numele 
talentului, fapte cu totul și cu 
totul incompatibile cu calitatea de 
actor. Actorul, ca om al societății 
noi, ca militant pentru ideile so
cialismului nu se poate situa însă 
în afara moralei noastre comu
niste. Talentul în societatea noa
stră nu poate trăi, nu-și poate 
atinge scopul lui înalt in slujba 
educației maselor fără ideologia 
înaintată a clasei muncitoare, 
fără o situare fermă pe pozițiile 
de luptă ale partidului, ale cla
sei noastre muncitoare.

Sîntem actori, sute șl sute de 
spectatori ne văd pe scenă, ne cu
nosc, ei ne văd și în viața de zi 
cu zi, ne urmăresc, se interesează 
de noi. Și nu poate fi mai aspră 
pedeapsă pentru un actor decît 
aceea ca spectatorul să nu creadă 
in el. Burghezia a înconjurat cu 
dispreț pe actorii săi, i-a adus in 
acea stare de boemie, de corupere 
morală, i-a transformat în stâlpi 
ai cafenelelor, ai restaurantelor. 
Mulți dintre ei, oameni de talent, 
și-au ratat cariera pentru viața 
de depravare morală pe care o 
duceau. Burghezia a lansat acea 
„teorie" că actorul nu poate avea 
o familie, că actorul, prin consti- , 
tuția lui sufletească este’ predis- i 
pus și supus viciului. Fals 1 Viața 
majorității actorilor noștri de 
astăzi dovedește această falsiitate. 
Noi, actorii, sîntem conștruiți ca 
toți oamenii, pentru o viață dem
nă, morală, pusă în slujba cauzei 
construirii socialismului.

Premiera filmului
„Aloi... Ați greșit numărul

Luni seara a avut loc la cine
matograful Patria premiera de 
gală a noului film romînesc 
„Alo!... Ați greșit numărul", rea
lizare a Studioului Cinematogra
fic București.

Comedia muzicală „Alo 1... Ați 
greșit numărul", în regia lui An
drei Călărașu, după un scenariu al 
lui Simion Macovei, satirizează 
ușurința unor tineri față de viață, 
sentimente și profesiunea aleasă.

u
Printre interpreți .sînt Iurie Darie, 
Sandu Rădulescu, Eveline Gruia, <ț 
Ion Lucian,, Mărioara Davidoglu, 
Rodica Tăpălagă, Stela Popescu, 
Ștefan Tăpălagă.

Muzica filmului aparține lui T 
Jean Ionescu, iar imaginea lui An
drei Feher. qtl

Publicul a primit cu căldură și : 
interes noua realizare a Studiou- 89 ' 
lui Cinematografic București.

(Agerpres) > ■ .
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„Almanahul femeii" 1959
cuprinde:

Reportaje, sfaturi practice, umor, modă, schițe, poezii, teatru, cl* 
nema, sport, muzică, știilnță etc.

BOGAT ILUSTRAT, planșe în culori, fotografii artistice ,



lin minunat exemplu 
de bărbăție și eoraj

PUTERILE OCCIDENTALE 
tind să permanentizeze regimul 
de ocupație în Berlinul occidental 

Declarația guvernului R. D. Germane

Bugetul de Stat al U. R. S. S. 
reflectă politica de pace 

a statului sovietic

negației membrilor expediției 
sovietice din Antarctida, care 
s-au grăbit să vină în ajutorul 
expediției belgiene. Vă mulțu
mesc călduros pentru acest act 
și vă rog să binevoiți să trans
miteți recunoștința și felicită
rile mele echipajului avionului 
sovietic", a scris in telegrama 
adresată lui K. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Baudouin, 
regele Belgiei.

„Sîntem profund recunoscă
tori pentru faptul că oamenii 
sovietici au răspuns imediat la 
apelurile noastre de salvare și 
au făcut tot posibilul 
salvarea cercetătorilor 
Sîntem entuziasmați de 
echipajului sovietic în 
cu aviatorul Perov, care

(Corespondentă 
specială telefonică 

din Moscova)
La 6 decembrie, în îndepăr

tata Antarctidă acoperită de 
zăpadă și gheață veșnică, s-a 
întîmplat un accident care a 
impresionat întreaga lume. Un 
avion al stației belgiene „Bau- 
douin" s-a prăbușit. Patru ex
ploratori belgieni se aflau in
tro- situație disperată.

In ajutorul celor care au su
ferit accidentul a plecat un eșa
lon de salvare. Dar acesta a 
întîlnit în calea sa obstacole 
de neînvins: gropi acoperite 
cu zăpadă, care în repetate 
rînduri au fost fatale explora
torilor Antarctidei. Așa s-a în
tîmplat și de data aceasta. Gru
pul de salvare belgian a pier
dut autoșenileta, fiind lipsit 
astfel de mijloace de trans
port. El a fost nevoit să facă 
cale întoarsă, fără a putea a- 
junge la locul catastrofei. Din- 
du-și seama de situația dispe
rată a celor patru exploratori, 
stațiunea belgiană a cerut aju
tor exploratorilor sovietici.

Oamenii sovietici au răspuns 
imediat la acest apel. Echipa
jul avionului „LI-2“ Nr. 495 
s-a îndreptat spre inima An
tarctidei, sub comanda încer
catului aviator polar sovietic 
Viktor Perov.

Pentru a ajunge la locul ca
tastrofei, aviatorii sovietici au 
trebuit să parcurgă o distanță 
de 3950 km. — distanță egală 
cu cea de la Moscova la Kras- 
noiarsk. Această distanță tre
buia parcursă în condițiile unui 
uragan cumplit care bîntuia în 
Antarctida. Puternice rafale de 
vînt, furtuni magnetice care 
stinghereau telecomunicațiile, 
rezerva limitată de benzină și 
în sfîrșit aterizările pe ghețarii 
brăzdați de crăpături pericu
loase amenințau la tot pasul 
pe curajoșii aviatori. Riscîn- 
du-și de nenumărate ori viața sa 
și a echipajului, Perov a ateri
zat de trei ori: prima oară la 
baza japoneză, părăsită, Siova, 
a doua oară, în apropierea a- 
vionului belgian distrus și a 
trei oară, în apropierea cortu
lui părăsit de exploratorii bel
gieni, extenuați de viscol șl 
de greutățile uriașe ale marșu
lui spre depozitul de alimente 
de rezervă. In speranța de 
a ajunge la acest depozit, din 
primii km. belgienii au fost ne- 
voiți să renunțe la corturi, să
nii, instrumente. Insă mai a- 
veau de parcurs un drum deo
sebit de primejdios de cea. 
130 km.

In pofida uriașelor greutăți, 
Perov și echipajul său, au con
tinuat cu insistență să-i caute 
pe belgieni. Și iată, tind se 
credea că nu mai există nici o 
șansă de salvare, sosește o ra- 
diagramă, care a umplut inima 
tuturor de bucurie. La 16 de
cembrie, la ora 1 și 35 minute, 
ora Moscovei, au fost descope- 
riți cei patru exploratori. La 
ora 1 și 47 de minute Perov 
riscă încă odată : el aterizează 
pe o suprafață de gheață ne
cunoscută și accidentată și ia 
la bord pe exploratorii belgieni.

Accidentații au fost salvați. 
După scurt timp, ei au fost a- 
duși la stațiunea belgiană „Bau- 
douin".

Cine sînt acești aviatori so
vietici care au săvîrșit o ase
menea faptă eroică despre care 
a scris presa din întreaga lu
me ?

Viktor Perov a luptat vite
jește din primele zile ale celui 
de-al doilea război mondial îm
potriva fasciștilor. După război, 
V Perov a intrat în aviația po
lară. Nici o expediție polară 
importantă nu s-a desfășurat 
fără participarea lui. Avionul 
pilotat de el a trecut pe dea
supra Polului nord, Polului sud. 
El a atins chiar și Polul inac- 
cesibilității relative din Antarc- 
tid-a...

:
Raportul prezentat de A. Zverev, ministrul 

Finanțelor al U. R. S. S., la sesiunea 
Sovietului Suprem

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 decem
brie, în cadrul ședințelor Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Naționa
lităților, a fost adoptată ordinea 
de zi a celei de-a doua sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. al 
celei de-a 5-a legislaturi. Pe or-

a impune celorlalte puteri ale 
N.A.T.O. punctul său de vedere, 
se subliniază în declarație, spo
rește și mai mult pericolul atra
gerii acestor state într-o aventură 
militară. însăși străduința de a 
face din problema Berlinului o 
chestiune a N.A.T.O. dovedeștei cît 
de necesar este, în sfîrșit, să fie 
lichidat focarul de neliniște și să 
se normalizeze situația din Berli
nul de vest.

BERLIN 21 (Agerpres). — A-, Bonn la sesiunea de la Paris a 
genția A.D.N. a transmis declara- Consiliului N.A.T.O. arată că ele 

~ ......................................... tind să permanentizeze regimul de
ocupație în Berlinul de vest și îi 
rezervă rolul de cap de pod al 
N.A.T.O. și de focar pentru tulbu
rarea păcii în centrul Republicii 
Democrate Germane.

încercarea guvernului vest-ger- 
man de a împiedica normalizarea 
situației în Berlinul de vest și da

Guvernul R. P. Chineze sprijină poziția 
sovietică în problema Berlinului

ția Consiliului de Miniștri, al 
R. D. Germane în legătură cu se
siunea de la Paris a Consiliului 
N.A.T.O., în care se spune, prin
tre altele, că declarațiile puterilor 
occidentale și guvernului de

Memorandumul 
Departamentului 

de Stat

la

dinea de zi sînt înscrise următoa
rele probleme : bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1959 și executa
rea bugetului de stat pe anul 1957: 
întărirea legăturii școlii cu viața 
și dezvoltarea continuă a sistemu
lui învătămintului publit în 
U.R.S.S. ’

*

4
♦

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
r— TASS transmite: Departamen
tul de Stat al S.U.A. a dat pu
blicității la 20 decembrie „Memo
randumul cu privire la aspectele 
juridice ale problemei Berlinu
lui".

Memorandumul urmărește să 
susțină „legalitatea" așa-numitelor 
„drepturi" ale puterilor occiden
tale in ce privește ocuparea Ber
linului și să prezinte poziția 
Uniunii Sovietice, expusă in nota 
din 27 noiembrie a guvernului so
vietic, ca un pas spre violarea 
acordurilor internaționale. In me
morandum se afirmă că nu pot 
exista nici un fel de îndoieli în ce 
privește „legalitatea" menținerii 
de către SULA., a „dreptului" lor 
de acces și prezență în Berlinul 
occidental.

PEKIN 22 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a transmis decla
rația din 21 decembrie a guver
nului Republicii Populare Chineze 
care sprijină propunerea guvernu
lui sovietic cu privire la lichida
rea statutului de ocupație al Ber
linului.

Pornind de la poziția sa con
secventă în problema germană, se

spune în declarație, guvernul Re
publicii Populare Chineze sprijină 
pe deplin propunerea guvernului 
sovietic și consideră că regimul de 
ocupație al Berlinului trebuie să 
fie lichidat, că Berlinul trebuie să 
fie redat poporului german, că tu
moarea care înveninează pacea în 
Europa trebuie extirpată.

In R. P. Chineză s-au produs 
10.730.000 tone de oțel

PEKIN 22 (Agerpres). —Agen- în care se arată că pînă ța 19 
ția China Nouă a transmis un 
comunicat al Ministerului Indus
triei Metalurgice al R. P. Chineze

decembrie în țară s-au produs 
10.730.000 tone de oțel, adică a 
fost depășit planul care pre
vede producția unei cantități de 
10.700.000 tone de oțel. Astfel, în 
prezent China se situează pe locul 
șapte în lume în ceea ce privește 
producția de oțel. Anul trecut, 
China se situa pe locul nouă.

Comunicatul arată că pînă 
sfîrșitul anului se vor produce 
țară 11.000.000 tone de oțel.

ruble.

la 
în

Nou vai de greve 
în S. U. A.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
De cîteva zile, în Statele Unite se 
înregistrează un nou val de greve, 
la care participă zeci de mii de 
muncitori și funcționari. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă oc
cidentale, comunicațiile aeriene in
terne și pe liniile internaționale 
ale Statelor Unite sînt aproape 
paralizate în urma grevei pi lojilor, 
mecanicilor și funcționarilor ai 
două dintre cele mai mari socie
tăți aviatice americane: „Ameri
can Airlines" și „Eastern Airlines”.

Greva celor 15.000 de distribui
tori de ziare din New York a in
trat în cea de-a 12-a zi.

'★
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 22 decem
brie, la ora 11,30, a început la 
Kremlin ședința comună a celor 
două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Arseni Zverev, ministrul Finan
țelor al U.R.S.S., a prezentat ra
portul cu privire la bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1959 — 
primul an al planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționale
— și cu privire la executarea bu
getului de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1957.

In anul 1959, a comunicat Ar
seni Zverev, volumul bugetului de 
stat al U.R.S.S. va crește din nou 
considerabil. El este prezentat 
spre examinare și aprobare Sovie
tului Suprem după cum urmează: 
la capitolul venituri — suma de
722.7 miliarde ruble, iar la capi
tolul cheltuieli — 707,2 miliarde 
ruble, adică cu un excedent al ve
niturilor fată de cheltuieli de 
15.500.000.000

Bugetul de stat este alcătuit po
trivit sarcinilor prevăzute în pro
iectul planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1959. Producția industrială 
globală va crește în anul 1959 cu
7.7 la sută față de anul 1958. Va 
spori, de asemenea, simțitor pro
ducția agricolă.

Numărul muncitorilor și funcțio
narilor care lucrează în domeniul 
economiei naționale se va mări cu
I, 3 milioane oameni. Se prevede 
sporirea continuă a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost al producției în industrie, 
transporturi și agricultură.

Veniitul național al U.R.S.S. va 
crește față de anul 1958 cu 8 la 
sută și va fi de 2,4 ori mai mare 
decit în anul 1950.

Cheltuielile pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale a țărili sînt pre
văzute în sumă de 308,7 miliarde 
ruble în loc de 257,2 miliarde ru
ble în anul 1958, pentru măsurile 
sociale și culturale — 232 miliar
de ruble în loc de 212,8 miliarde 
ruble în anul 1958, pentru apăra
rea țării — 96,1 miliarde ruble în 
loc de 96,3 miliarde ruble în anul 
1958, pentru administrația de stat
— 11,5 miliarde ruble în loc de
II, 9 miliarde ruble în anul 1958.

împotriva construirii de baze 
americane în Anglia

LONDRA 21 (Agerpres). TASS
: La 20 decembrie,transmite: La _______ ,

Comitetul pentru adoptarea de 
măsuri concrete în lupta ‘ 

războiului nuclear,-
Copii de șomeri dtn Berlinul occidental primesc daruri din R. D. 

Germană.
în fotografie: J. Reiche, unul din cei 6 copii ai unui șomer din 

R.F.G. primind o haină la Magazinul de Stat „Prietenia" din Pots
dam (R. D. Germană).

, îm
potriva războiului nuclear,- a 
organizat o nouă demonstrație 
de protest împotriva construirii 
bazei americane pentru rachete la 
Swaffham (Norton).

Demonstranții au manifestat sub 
lozincile : „Să se interzică arma

nucleară I”, „Să se pună ■ 
experiențelor nucleare 1“, 
vrem baze pentru rachete I”, 
vrem ca deasupra Angliei să 
zboare avioane avînd la bord bom
be cu hidrogen !“.

Unul din membrii comitetului 
care a organizat demonstrația, a 
declarat că în fața bazei vor fi 
postate pichete.

capăt
„Nu
„Nu

★
■ Din suma totală a alocațiilor 
pentru economia națională, finan
țarea industriei va însuma 252,4 
miliarde ruble. Pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii în buget 
se alocă 30,3 miliarde ruble.

Raportorul a vorbit apoi despre 
sporirea cantității de produse 
marfă și a rentabilității producției 
colhoznice, lărgirea raporturilor 
bănești din colhozuri precum ' și 
între colhozuri și stat. In anul 
1958 veniturile bănești ale colho
zurilor vor însuma peste 135 mi
liarde ruble, adică cu 40 miliarde 
ruble mai mult decit în anul 1957. 
In 1959 veniturile bănești ale col
hozurilor vor crește, ajungînd la 
suma de 147—150 mililarde ruble.

Pînă la începutul lunii decem
brie anul curent, aproximativ 80 
la sută din totalul colhozurilor 
șhau procurat tractoare și alte 
mijloace tehnice agricole. Costul 
mijloacelor tehnice procurate de 
colhozuri reprezintă 21 miliarde 
ruble.

Arseni Zverev a vorbit apoi 
despre vastul program al măsuri
lor în domeniul ridicării nivelului 
material și cultural al oamenilor 
muncii prevăzut pentru următorii 
șapte ani.

In anul 1959 pentru construcția 
de locuințe se alocă 41,4 miliarde 
ruble adică aproape cu 5 miliarde 
de ruble mai mult decit în acest 
an. Sînt sporite creditele acordate 
de bănci pentru construcția de lo
cuințe individuale. In anul 1959 pe 
seama tuturor fondurilor vor fi 
date în folosință locuințe cu o su
prafață totală de aproape 80 mili
oane metri pătrați.

Bugetul prevede reducerea alo
cațiile pentru întreținerea organe
lor administrației de stat. Conti
nuă activitatea în domeniul per
fecționării și simplificării structu
rii aparatului administrativ. — de 
conducere și economic și a redu
cerii acestui aparat.

In bugetul de stat al U.R.S.S. 
după cum rezultă din cifrele Men
ționate mai sus, este reflectată po
litica de pace a statului sovietic. 
Guvernul nostru, a declarat Ar
seni Zverev, se călăuzește de po
litica menținerii păcii in întreaga 
lume și pornește de la necesitatea 
slăbirii încordării internaționale. 
Noi însă nu putem să nu ținem 
seama de faptul că unele țări a- 
gresive încearcă să agraveze si
tuația internațională și creează noi 
focare de primejdie de război în 
diferite părți ale lumii. De aceea 
sîntem obligați să întărim și pe 
viitor apărarea patriei noastre. In 
bugetul pe anul 1959 cheltuielile 
pentru apărare sînt prevăzute în 
sumă de 96,1 miliarde ruble, adi
că aproape la nivelul din acest an.
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* Eroismul aviatorilor 
polari sovietici în sal
varea unor exploratori 
belgieni * 3950 km.
parcurși pe timpul 

unor uragane puternice
* Aterizări periculoase

pe ghejari

Pilotul secund, Vladimir Afo
nin sboară de 24 de ani pe 
traseele aeriene polare. O mare 
experiență în conducerea avio
nului în condiții polare o are 
și pilotul Boris Brodkin. O 
muncă încordată a depus și cu
noscutul radiotelegrafist de 
bord Nikolai Zorin. Inteaga lu
me a urmărit cu atenție știrile 
transmise de el cu privire la 
operațiile de căutare a belgie
nilor Trebuie menționată dea- 
semenea comportarea admira
bilă a tinerilor mecanici de 
bord Erofei Menșikov și Vik
tor Sergheev care de asemenea 
au dat dovadă de bărbăție și 
curaj.

„Dau o înaltă apreciere ab-

pentru 
noștri, 
vitejia 
frunte 
în de

curs de cîteva zile, în condiții 
extrem de grele, a căutat fără 
răgaz pe cei 4 belgieni", a 
scris conducătorul expediției 
belgiene din Antarctida, Pierre 
Vera gen.

Ambasada U.R.S.S. de la 
Bruxelles a primit in același 
timp numeroase telefoane, te
legrame și scrisori din partea 
rudelor, a personalităților și 
oamenilor simpli din Belgia in 
care se exprimă recunoștința 
față de guvernul sovietic pen
tru participarea curajoasă a a- 
viației sovietice la salvarea ce
lor patru exploratori belgieni.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., prețuind curajul și 
înalta măiestrie de care au dat 
dovadă membrii echipajului so
vietic în salvarea cercetători
lor belgieni, i-a decorat cu or
dine. Comandantul avionului. 
Victor Perov, a primit ordinul 
Lenin.

întreaga lume este entuzias
mată de acțiunea eroică a avia
torilor sovietici. Fapta lor este 
un minunat exemplu al înalte
lor însușiri de curaj și umanism, 
proprii poporului sovietic, oa
menilor crescuți și educați In
tr-un stat socialist.

LEONID KUZNEȚOV

^RAIONUL CATASTROFE/ DEPOZITUL DE REZERVĂ DE

ALIMENTE

Documentele Comitetului Execuți 
al Consiliului Mondial al Păcii

HELSINKI 22 (Agerpres). —
In zilele de 19 și 20 decembrie a 
avut loc la Helsinki ședința Co

In ultimul timp, telegramele de 
presă anunță zilnic desfășurarea 
luptelor duse de către trupele 
insurgente din Cuba împotriva 
regimului dictatorial al genera
lului Fulgencio Batista. Actualii 
guvernanți, ai Cubei se găsesc în 
fața unei crize grave. Faptele a- 
rată în mod evident că, în viața 
acestei insule aflate în Marea 
Caraibelor să petrec evenimente 
importante.

In Cuba are loc de mult timp 
un război civil, care în aceste zile 
a cuprins aproape întreaga insu
lă. In prezent, fenomenul cel mai 
semnificativ este intensificarea 
mișcării populare pentru de
mocrație și independență. In 
cadrul acestei mișcări iau o tot 
mai mare amploare luptele parti
zanilor conduși de Fidel Castro 
și totodată activitatea pe care o 
desfășoară toate grupările și 
partidele de opoziție pentru răs
turnarea regimului terorist, in
staurat Je Batista cu ajutorul im
perialiștilor americani. In fruntea 
forțelor democratice se află Par
tidul Socialist-Popular, a cărui 
autoritate și prestigiu au crescut 
considerabil în rîndul celor mai 
largi mase populare. Partidul 
Socialist-Popular-luptă, în adîncă 
ilegalitate, -pentru unirea tuturor 
patrioților, care se pronunță îm
potriva dictatorului Batista. In 
rîndurile oamenilor muncii a a- 
părut o largă mișcare de reven
dicări. Numeroase acțiuni de sa
botaj au fost întreprinse în spe
cial în fabricile de armament. Da
torită unor asemenea acțiuni, ju
mătate din bombele aruncate de 
avioanele guvernamentale asupra 
insurgenților nu au explodat.

Trupele răsculate conduse de 
Fidel Castro obțin noi și impor
tante victorii împotriva armatei 
guvernamentale. După cucerirea 
numeroaselor orașe din provincia 
Oriente (La Maya, Bairo, San- 
Luis etc.) , agenția americană 
„United Press International" a a- 
nunțat că insurgenții au întrerupt

comunicațiile dintre Havana și 
Santa Clara, izolînd astfel capi
tala Cubei de partea răsăriteană 
a țării. Răsculații au luat sute de 
prizonieri și au capturat o mare 
cantitate de arme. în urma suc
ceselor militare, rîndurile insur
genților cresc necontenit, numă- 
rînd astăzi peste 10.000 militari 
bine echipați.

Toate eforturile disp.erate pe 
care le fac trupele guvernamen
tale pentru a înăbuși 
s-au dovedit a fi sortite 
Dictatorul Batista ar fi 
mult răsturnat dacă el 
ijjimit un larg și mărinimos aju
tor din partea imperialiștilor a-

răscoala 
eșecului, 
fost de 
n-ar fi

evenimentele din Cuba este le
gat direct de interesele monopo- 
liștilor americani, care au drept 
scop acapararea bogățiilor insu
lei. în timpul guvernării lui Ba
tista monopolurile americane au 
cunoscut o nemaipomenită înflo
rire. S.U.A. controlează întreaga 
industrie a zahărului, care consti
tuie baza economiei Cubei. De a- 
semenea petrolul, minereurile de 
fier, de nichel se găsesc în mîna 
societăților americane. Dacă s-ar 
face o listă a companiilor străine 
din Cuba, ea ar arăta ca un a- 
nuar al marelui business ameri
can. Cum să nu fie astfel, cînd 
monopoliștii americani au făcut

dictaturii lui Batista
U CLțL

mericani. Washington-ul s-a gră
bit să-și ajute marioneta, trimi- 
țîr.»d în Cuba arme din cele mai 
moderne: avioane, tancuri, tu
nuri. In urmă cu o perioadă de 
timp, revista „United States News 
ant World Report" relata că 
„avioanele cu reacție pe care 
Statele Unite le-au pus la dispo
ziția guvernului Batista mitralia
ză detașamentele lui Castro și 
aruncă asupra lor bombe cu na
palm". Ba mai mult. La sfîrșitul 
lunii iulie 1958, trupele americane 
au debarcat în Cuba, pentru ca 
sub pretextul „apărării conductei 
de apă", care alimentează baza 
maritimă americană din Guan
tanamo, să se amestece în răz
boiul civil din această țară.

Amestecul brutal al S.U.A. în

lui 
cu 

do- 
a

sînt scutiți de 
la profiturile

poporul cuban 
neagră mizerie.

numai în timpul guvernării 
Batista investiții ce depășesc 
mult suma de 400 milioane 
lari. Slugărnicia lui Batista 
mers pînă acolo îneît el a emis
un decret potrivit căruia capita
liștii americani 
ț)lata impozitelor 
scoase din țară.

In acest timp 
trăiește într-o
Peste 650.000 oameni, ceea ce re
prezintă mai mult de o zecime 
din întreaga populație, bat dru
murile în căutare de lucru.

Și pentru că Batista a pus 
mîna pe putere cu sprijinul ho-

tărîtor al miliardarilor americani, 
el se străduiește din răsputeri să 
apere interesele acelora în slujba 
cărora se află. Batista a intensi
ficat teroarea sîngeroasă împotri
va poporului cuban, care s-a ridi
cat împotriva regimului său, și a 
transformat insula într-un uriaș 
lagăr de concentrare. Execuțiile, 
asasinatele mișelești, arestările în 
masă se țin lanț. Sute de mili- 
tanți ai Partidului Socialist- 
Popular și numeroși alți patrioți 
sînt supuși torturilor în temniță. 
Peste 200 fruntași democrați au 
fost uciși.

Patrioții cubani nu pot fi însă 
intimidați nici de atrocitățile lui 
Batista, nici de armamentul ame
rican sau englez. Cea mai bună 
dovadă este actuala evoluție a 
evenimentelor din Cuba. Mai de
vreme sau mai tîrziu, poporul cu
ban se va descotorosi de dicta
torul Batista. Sezisînd încotro se 
îndreaptă evenimentele din Cu
ba, ziarul „Glasgow Herald" scrie 
că : „Sfîrșitul erei lui Batista se 
întrevede la orizont". Iar revista 
reacționară americană „News
week" a fost nevoită să recunoas
că de curînd că, în momentul de 
față, armata lui Batista nu are 
nici o șansă de a înăbuși mișca
rea populară de eliberare. Solda- 
ții guvernamentali nu vor să tra
gă în poporul cuban. Astăzi, jnen- 
ționează revista; un nuntâr tot 
mai mare de locuitorî<din Cuba 
se întreabă : cînd oare va cădea 
regimul lui Batista ?

Flacăra luptei de eliberare a 
poporului cuban nu poate fi stin
să. Va veni timpul cînd dictatura 
lui Batista va fi răsturnată.

R. LUCIAN

Opinia publică greacă cere încetarea 
persecutării elementelor democratice

ATENA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: Dezbaterile din Parla
ment cu privire la normalizarea 
vieții politice din Grecia cerute de 
Partidul Uniunea Democrată de 
stînga (E.DA) s-au desfășurat 
sub semnul unei largi mobilizări 
a opiniei publice grecești în apă
rarea democrației.

Potrivit relatărilor ziarului ,,Av- 
ghi", din diferite colțuri ale Gre
ciei sosesc fără întrerupere pe a- 
dresa Parlamentului telegrame ce- 
rînd eliberarea lui Manolis Gle- 
zos și a celorlalți democrați ares
tați și încetarea persecutării cetă
țenilor greci pentru vederile lor 
progresiste. Numai în ultimele 
două zile s-au primit asemenea 
telegrame din partea locuitorilor 
din Salonio, Pireu, lanina, Hera
klion, Corfu, Hios și alte locali
tăți. Juriștii din Heraklion au ce
rut Parlamentului să ia măsuri 
pentru apărarea democrației și 
normalizarea situației politice.

In ședința din 19 decembrie a 
Parlamentului, un.grup de 11 de- 
putați din partea partidului libe
ral, a Uniunii național progresiste 
de centru și a partidului demo

crat al poporului muncitor au ce
rut abrogarea legii nr. 375, adop
tată în perioada dictaturii lui Me
taxas (potrivit acestei legi reac
ționare, orice cetățean grec acu
zat în mod arbitrar de „spionaj" 
pentru activitatea sa democratică 
este deferit tribunalului militar) și 
ca persoanele acuzate în baza a- 
cestei legi să fie judecate de un 
tribunal civil. După cum se știe, 
pe baza acestei legi au fost ares
tați și urmează să fie judecați de 
tribunalul militar un grup de de
mocrați pi intre care și Manolis 
Glezos. Deputății cer, de aseme
nea, normalizarea situației politi
ce din țară și anularea legilor ex
cepționale.

★
ATENA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Procuratura din 
Atena a anunțat că procesul inten
tat lui Manolis Glezos, directorul 
ziarului „Avghi", acuzat de o „de
nigrare a guvernului și autorități
lor", fixat pentru 22 decembrie, a 
fost amînat deoarece Glezos se a- 
flă într-o strictă izolare și nu va 
putea asista la proces.

De Gaulle, ales președinte 
- al Franței

PARIS 22 (Agerpres). — La 21 
decembrie, ora 16, ora Parisului, 
s-a încheiat votul electorilor care 
au ales pe noul președinte al Re
publicii Franceze. Potrivit datelor 
oficiale, generalul De Gaulle a ob
ținut majoritatea de voturi nece
sară pentru alegerea în primul 
scrutin. Pentru De Gaulle au vo
tat 78,49 la sută din electori, pen
tru candidatul propus de Partidul 
Comunist Francez, Georges Mar- 
rane, au votat 13,05 la sută din 
electori, iar pentru Albert Chate- 
let, candidat al „Uniunii forțelor 
democrate", au votat 8,46 la sută.

mitetului Executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii în cadrul căreia 
au fost examinate problemele in
tensificării campaniei pentru in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

Comitetul Executiv a adoptat 
următoarele documente în care se 
spune printre altele:

DECLARAȚIA COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 

MONDIAL AL PĂCII
Anul viitor mișcarea mondială 

a partizanilor păcii își va sărbă
tori cea de-a 10-a aniversare. In 
legătură cu aceasta, Consiliul 
Mondial al Păcii va ține la Stock
holm în mai 1959 o sesiune 
extraordinară.

Mișcarea mondială a partizani
lor păcii a ocupat un loc impor
tant în rîndul forțelor păcii care 
au silit războiul să bată în retra-. 
gere. Ea a contribuit într-o 
măsură însemnată la înțelegerea 
de către popoare a răspunderii 
lor și a posibilităților lor în lupta 
pentru pace. Fiind convins de pu
terea forțelor păcii, Consiliul 
Mondial trece cu hotărîre la în
deplinirea sarcinilor care mai tre
buie rezolvate.

Situația inadmisibilă în care se 
află Berlinul — rodul acestei po
litici — sporește primejdia în 
centrul Europei. Pentru securita
tea Europei și pentru pace în în
treaga lume se impune lichidarea 
grabnică a acestei situații pericu
loase.

In Orientul Mijlociu a fost să
vîrșit un amestec armat în tre
burile Libanului și Iordaniei. 
Reacția energică a opiniei publice 
internaționale a permis popoare
lor acestor țări să Se elibereze de 

'trupe străine.
Forțele păcii trebuie să continue 

eforturile pentru a sili Statele U- 
nite să-și retragă trupele de pe

teritoriul chinez, Taivanul, și 
înceteze amestecul lor în trebc 
interne ale Chinei, pentru a 
lesni o destindere a încordării 
această parte a lumii.

Biroul Consiliului Mondia 
Păcii care se va întruni La 21 
bruarie la Moscova va exan 
diferite probleme care interese 
toate țările globului în ved* 
pregătirii condițiilor pentru 
fășurarea activității viitoare a 
turor forțelor păcii.

COMITETUL EXECU 
AL CONSILIULUI 

MONDIAL AL PAC

Astfel, De Gaulle a devenit primul 
președinte al celei de-a V-a Re- 
publici. ______ ț l

PE S'jC U R T
■fi

MOSCOVA 22. — Coresponden- Iilor din București, Timișoara, Ga
tul Agerpres transmite: Profesorii lăți, Tulcea. 
și elevii școlii 189 din Moscova au * 
organizat o seară închinată țării 
noastre în preajma cetei de-a 11-a 
aniversări a R. P. Romîne. Elevii 
acestei școli se află de mulți ani 
în corespondență cu elevi ai șco-

STALINGRAD 22 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 22 decem
brie, ora 22,45, ora Moscovei, hi- 
droelectrocentrala Stalingrad de pe 
Volga a început să furnizeze curent 
industrial cu un an înainte de ter
menul stabilit inițial.
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CHEMAREA COMITETUL1 
EXECUTIV AL CONSILIUL 

MONDIAL AL PĂCII PEN 
ÎNCETAREA EXPERIENȚEI 

CU ARMA NUCLEARA

Conferința de la Genevt 
privire la încetarea experien 
cu arma nucleară a ajuns îi. 
fază critică. S-a realizat un 
greș însemnat: s-a reușit s 
ajungă la un acord de prin, 
cu privire la necesitatea înec 
experiențelor și la necesitate 
nui acord efectiv acceptabil • 
tru toți. Dar după două Iun 
activitate nu au fost încă 1 
date obstacolele serioase.

Guvernele Statelor Unite și 
gatului Unit continuă să se 
țină pe poziția potrivit cărei, 
periențefe trebuie să înceteze 
mai pe un an. Ca și pînă 
încetarea experiențelor pe o 
oadă mai îndelungată este 
diționată de un acord asupr 
tor probleme ale dezarmării, 
un astfel de acord a fost ct 
putință să se realizeze pînl 
prezent.

Popoarele doresc ca expc 
țele să înceteze chiar acum și 
tru totdeauna.

Consiliul Mondial al Păcii, jt 
cere neîncetat interzicerea t 
a armei nucleare și lichidare; 
turor stocurilor, ei, cheamă 
organizațiile pacifiste, politici 
ligioase și sociale din lume 
treagă să exercite presiuni d 
asupra participanților la con 
ță, sub toate formele pe ca 
vor considera ca cele mai inc t 
— trimiterea de delegații, m 
petiții.

COMITETUL EXECU 
AL CONSILIULU 

MONDIAL AL PAC


