
Proletari din toate țările, uniți-vă!

uteia retului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn 
la cel de al XXI-lea Congres extraordinar 
al P.C.U.S. s-a înapoiat în Capitală
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TOATE FORȚELE TINERILORPe marginea 
acțiunii deschisă DIN TURNĂTORII ÎMPOTRIVA REBUTURILOR!

de „Scînteia
tineretului*4

Tineri și tinere 
din turnătorii l

Cum am organizat
LUPTA TINERILOR

Participați cu toții la 
mișcarea patriotică de 
reducere a procentului 
de rebuturi, in acest fel 
contribuiți la creșterea
acumulărilor socialiste, la reali
zarea intr-un ritm mai rapid a 
industrializării socialiste a țării.

împotriva rebuturilor
n scurt bilanț al brigăzii. Planul de pro

ducție a fost depășit cu 20 la sută iar

rebutul redus de la 5 Ia 1,82 la sută. 

Bătălia pentru succese mai mari continuă. Ti

nerii din brigada nr. 1 de la turnătoria de 

oțel a uzinei „23 August" printre care:

Pîrnu Ion, ITie Ion, Lazăr Nicu-
/ lae, Dumitru Vasile, Ufă Ion, niun 

angajamentelor luate.

cesc cu elan pentru îndeplinirea

In colaborare cu ziarul „Scînteia tt- 
neretului", comitetul U-T.M. din uzina 
noastră a organizat o adunare deschisă 
a tineretului din sectorul turnătorie la 
care au participat și turnători vîrstnici. 
Referatul prezentat în adunare a scos în 
evidență cauzele obiective care contribuie 
la menținerea unui procent ridicat de 
rebuturi, cum ar fi de exemplu: cali
tatea neccrespunzătoare a unor mate
rii prime, lipsa unor instalații mecani
zate etc. In mod deosebit s-a pus ac
cent însă în referat pe cauzele depen
dente de tineri cum sînt: insuficienta 
calificare profesională, lipsa unui con
trol riguros, indisciplină, neîngrijirea 
utilajelor etc. Cu acest prilej s-a ară
tat tinerilor că, redueîndu-se rebuturile 
doar cu un singur procent s-ar putea 
produce anual in plus 500 chiuiase 
K.D. sau 4.800 cămăși cilindri etc. In 
această adunare tinerii au propus ini
țierea mișcării pentru reducerea 1 
turilor sub coeficientul adrrfs. Ion 
canu, Gheorghe Joimir, maiștri 
schimb, Gheorghe Zăvoi, Nicolae 
tofi, Elena Zache, responsabili de 
găzi, Petru Prună, controlor și i

rebu-
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de 
An- 
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mulțiFoto D. F. DUMITRU

la Sâcele tinerii au construit 
un frumos cămin cultural

Ln comuna Săcele din raionul 
Istria, regiunea Constața, a înce
put construirea unui frumos cămin 
cultural.

La chemarea organizației U.T.M. 
ți a sfatului popular comunal, ti

nerii din Săcele, au participat 
cu entuziasm la lucrările de 
construire a terasei, căratul pie
trișului, a nisipului și pămîntului 
necesar pentru rîdicăturî.

Aproape 1500 metri cubi de pă- 
mînt au fost cărați în zilele de 
sărbătoare prin muncă voluntară

de către tinerii colectiviști mobili
zați de organizația de bază U.T.M. 
Și tinerele fete Aurelia Stoica, 01- 
teanu Ana, Toma Lia, au partici
pat la întinderea și bătătorirea pă
mîntului.

Cine trece azi prin Săcele poate 
fi uimit cu adevărat de frumuse
țea clădirii căminului cultural. 
Utemiștii sînt mîndri că prin mun
ca lor avîntată au contribuit la 
ridicarea acestui lăcaș de cultură.

F. PERȘINARU 
inginer

Anul acesta Fabrica de mașini din cadrul C.M.R. va exporta 
printre altele turbine de 800—4500 și 100 kw., pentru China 
Coreea, India, lată în fotografie pe lăcătușii montori Neagu 
Petre șl Văsuț Vasile lucrînd la paletarea discurilor de la turbin 
de 8000 kw. Ei dau lucrări de înaltă precizie în această ramură 
și depășesc planul de muncă cu 12 Ia sută.

Foto: AGERPRES

• Un procent de rebuturi 
moi puțin, înseamnă 500 
chiuiase KD e De la 20 la 
5 la sută rebut printr-un 

nou sistem de turnare
e ianuarie'-'luna cu cele 

mai puține rebuturi

Membrii delegației la sosire;. in gara Băneasa

alți tineri prezenți la adunare au fă
cut o seamă de propuneri pentru îm
bunătățirea calității produselor, intensi
ficarea controlului intermediar etc.

Comitetul U.T.M., îndrumat de comi
tetul de partid, intensificînd munca po
litică a desfășurat o largă acțiune de 
antrenare a tuturor tinerilor în această 
inițiativă. In cadrul adunărilor gene
rale U.T.M. s-a explicat din nou tine
rilor efectul economic al acestei iniția
tive. In sectorul turnătorie, pe aleea 
principală din incinta uzinei, în sălile 
de ședințe au fost puse lozinci mobili
zatoare. Cu ajutorul conducerii secto
rului, comitetul U.T.M. a trecut la 
reorganizarea brigăzilor de tineret ți- 
nînd seama de specificul locului de 
muncă, de nevoile concrete ale procesu
lui de producție. Astfel în urma unui 
studiu amănunțit la liniile tehnologice 
diverse și chiuiase au fost organizate 
două brigăzi în loc de trei. In total 
în cadrul sectorului au rămas acum 5 
brigăzi. Fiecare brigadă are pian de 
muncă și coeficient de rebut- Această 
reorganizare a dus Ia creșterea sim
țului de răpundere al tinerilor din bri
găzi față de utilaje, la lichidarea tim
pilor marți, a creat posibilitatea folo
sirii mai complete a utilajelor și îm
bunătățirii calității produselor.

Comitetul U.T.M. a reorganizat pos
tul utemist de control și a îndrumat 
activitatea sa în sprijinirea acțiunii ti
nerilor din turnătorie. Postul utemist 
de control, responsabil Gheorghe Joimir, 
a fost complectat cu tineri ingilneri, 
maiștri, muncitori pricepuți, capabili 
să seziseze deficiențele în procesul de

La 8 februarie s-a înapoiat îri tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Muncito
resc Romîn care a participat 
la lucrările celui de-ai XXI-lea 
Congres extraordinar al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Din delegație au făcut parte

Dej, conducătorul delegației, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu și Leonte 
Răutu.

La sosire, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Alexandru

Moghioroș, Dumitru Col iu, ge
neral-colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, Janoș Fazekaș, Vladi
mir Gheorghiu, Alexandru 
Bîrlădeanu, Atanase Joja, de 
membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, condu
cători ai organizațiilor obștești;

activiști de partid ?1 de stat, 
oameni al muncii din Capitală.

Au fost de față V. F. Niko
laev, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, șl membrii amba
sadei;

(Agerpres)

S-au alăturat 
chemării 

colectivelor celor 
8 întreprinderi

Chemarea patriotică a colecti
velor celor 8 întreprinderi din Ca
pitală cu privire la realizarea de 
cit mal multe economii a găsit un 
larg ecou în rîndul oamenilor mun
cii din Valea Jiului. Minerii, con
structorii de pe șantierele de lo
cuințe, ceferiștii ca și colectivele 
altor întreprinderi și organizații 
economise din raionul Petroșani 
au hotărît ca prin descoperirea și 
folosirea din plin a rezervelor in
terne să realizeze în acest an eco
nomii peste plan în 
de 20.450.000 lei.

Pentru a sprijini 
giștilor hunedoreni
sporirii producției de metal mine
rii din exploatările carbonifere ale 
Văii Jiului au hotărît să extragă 
peste planul anual 95.000 tone de 
cărbune brut, din care 45.000 tone 
de cărbune cocsificabil. In același 
timp, pe întreg bazinul carbonifer 
se va realiza o productivitate me
die de 950 kg cărbune pe post- 
Adică cu 14 Ia sută mai mare de- 
cît productivitatea obținută 
anul 1958.

valoare totală

lupta siderur- 
în vederea

Cum poate contribui tineretul 
din regiunea Cluj la 

construirea de poduri și șosele
De vorbă cu tov. inginer

NICOLAE DOBOȘ 
președintele Sfatului popular al regiunii Cluj

In expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, se subli
niază în mod deosebit importanța dezvoltării și modernizării 
rețelei de drumuri și poduri. Totodată în expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej se arată necesitatea reducerii prețului de 
cost pe kilometru 
și procedeelor de 
active a maselor, 
sfaturile populare, 
rile de construcții

Pentru a cunoaște în ce măsură poate sprijini tineretul din 
regiunea Cluj construcțiile de noi drumuri și poduri, precum 
și lucrările de modernizare a celor existente, am adresat cî- 
teva întrebări tovarășului inginer NICOLAE DOBOȘ, preșe- 

* dintele Sfatului popular al regiunii Cluj.
Am început însă convorbirea noastră prin a întreba:

— Care era situația drumu
rilor și podurilor înainte de 
23 August 1944 în regiunea 
Cluj ?

— Regimul burghezo-moșiereac

i
I

de drum, prin îmbunătățirea proiectărilor 
construcții, prin organizarea participării 

mobilizate de către organizațiile de partid, 
organizațiile U.T.M. și sindicate, la lucră- 
în cadrul muncii voluntare.

Folosirea 
intensivă 
a capacității utilajului 

o datorie patriotică 
a muncitorilor 

din industria ușoară 
Muncitori, ingineri și tehnicieni 

din întreprinderile sectoru
lui ' bumbac — delegați la 

consfătuirea pe țară organizată de 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum, au analizat ieri, experien
ța obținută de 11 întreprinderi care 
au propus și experimentat mișca
rea de folosire intensivă a capaci
tății de producție a utilajului. .

Referatul prezentat de direcția 
generală tutelară a subliniat suc
cesele obținute în acțiunea de 
creștere a turațiilor principala 
cale de creștere a indicelui de 
utilizare a mașinilor și a randamen
telor. In anul care a trecut indi
cele de 
cut cu 
1957.

utilizare pe sector a cres-
13,2 la sută față de anul

(Continuare în pag. 3-a)

VALERJU DECEANU 
secretar ai comitetului U.T.M. 

uzina l.M.S. Roman

(Agerpres)

y •• CONCURSULTinerii coiGSDO 
mecanizatori * 
în campania de repa

• ‘ rare a
MAȘINILOR AGRICOLE

Reduc pre(ul de cost 
al reparațiilor

La S. M. T« Corabia 90 de motoare

a lăsat rețeaua de drumuri ți 
poduri din regiunea noastră, ca 
de altfel în întreaga țară, într-o 
stare deplorabilă. Astfel, aproape 
toți ce{ 4800 kilometri de dru
muri erau impracticabili, mai ales 
în perioadele ploioase. O situație 
asemănătoare a existat și în ceea 
ce privește podurile. înainte de 
anul 1939 în regiune ' era un nu
măr foarte mic de poduri dar și 
acesta a fost distrus în timpul 
războiului.

— Ce s-a făcut în direcția 
dezvoltării rețelei de drumuri 
fi poduri în anii regimului 
nostru de democrație-populară 
fi cum a ajutat tineretul ?

— Prima sarcină a sfatului 
popular — a spus tov. N. Doboș 
— a fost aceia a asigurării cir
culației normale pe toate drumu
rile prin repararea și buna între
ținere a lor. După ce s-a termi- 

D. DUȚA 
(Continuare în pag. 3->a)

• RANDAMENTUL A CRE
SCUT IN DECEMBRIE 1958 
— FAȚA DE 1957 — CU 14,9 
LA SUTA.

• S-AU PRODUS PESTE 
PLAN IN 1958, 9.500.000 M.P. 
ȚESĂTURI DE BUMBAC, IAR 
FAȚA DE ANUL 1957, 
23.000.000 M.P.

• S-AU REDUS COSTURI
LE DE FABRICAȚIE FAȚA 
DE 1957 cu 23.000.000 LEI.

O AU FOST REDUSE DIN 
SCHIMBUL DE NOAPTE 
2.200 RĂZBOAIE.

• PRODUCTIVITATEA 
MUNCII A CRESCUT CU 
11,8 LA SUTA.

Organizația de bază U.T.M. de 
la S.M.T. Făcăeni, raionul Fetești 
a desfășurat o susținută muncă 
politică pentru mobilizarea idealiș
tilor și a tineretului la campania 
de reparații.

Astfel prin raidurile postului u- 
temist de control, prin articolele 
de la gazeta de perete și alte mij
loace s-a reușit mobilizarea tutu
ror tinerilor din stațiune la rea
lizarea de reparații numai de bună 
calitate In cadrul cursurilor de 
masă inginerul utemist lorgu Lin- 
teș a vorbit tractoriștilor despre 
prețul de cost. El a demonstrat cu 
exemple concrete că partea cea 
maj mare din prețul de cost se 
consumă pentru îngrijiri tehnice 
și reparații.

Datorită unei bune îngrijiri a 
mașinilor, anul acesta spre deose
bire de altădată, S.M.T. Făcăieni 
a trimis la centrul mecanic pentru 
reparații capitale numai 10 trac
toare. Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., tinerii mecanizatori 
sub conducerea comuniștilor 
reușit să repare 48 tractoare și 
proepe toate masmile agricole

TOM A MAREȘ 
secretar al Comitetului 
raional U.I.M.-Fetești

Utemiștii execută 
reparoții de calitate gata reparate

au
a-

Folosindu-se de bo
gata experiență a a- 
nilor trecuți, condu
cerea S.M.T. Corabia, 
regiunea Craiova, a 
folosit și anul acesta 
metoda reparațiilor 
pe ansamble și sub- 
ansamble de piese 
care a dat cele mai 
bune rezultate. A- 
ceastă metodă asigu
ră ridicarea continuă 
și sistematică a cali
ficării profesionale a 
muncitorilor, a căror 
majoritate sînt ti
neri, duce la folosirea 
mai bună a sculelor 
și utila jcilor, precum 
și a suprafeței de lu
cru a atelierului.

înainte de a începe 
reparațiile au fost 
luate o serie de mă
suri privind amena
jarea atelierului. S-a 
separat o încăpere 
numai pentru lucrări 
de montaj motoare, 
ș-au creiat 2 spații

pentru reparații acce
sorii și pentru sudu
ră, s-a montat un po
lizor electric și o pre
să mecanică de 2 to
ne etc.

O deosebită atenție 
s-a acordat organiză
rii întrecerilor socia
liste între echipele de 
reparații.

In urma măsurilor 
luate, precum și a 
intensificării muncii 
politice de către or
ganizația de partid 
și cea de U.T.M. în 
rîndurile mecanizato
rilor din această 
țiune, dintre 
peste 85 la 
sînt tineri, la 
ta de 22 
rie a.c. reparațiile e- 
rau terminate în pro
cent de 62 la sută pe 
întreaga stațiune, 
fiind în același timp 
și de bună calitate.

Alături de comu
nistul Ion Bădăuac,

ata
care 
sută 
da- 

ianua-

de la echipa de repa-’ 
rare a plugurilor, se 
evidențiază utemistul 
Gheorghe Croitoru 
care a realizat planul 
în procent de 150 la 
sută.

La atelierul de su
dură se evidențiază 
tînărul Miron Coșe- 
reanu, secretarul or- 
nizației de bază 
U.T.M., care prin re- 
condiționarea de pie
se a adus economii în 
valoare de 20.000 lei, 
și alții.

Faptele acestea do
vedesc că utcimiștii 
din S.M.T. Corabia 
luptă cu însuflețire 
pentru reparații de 
bună calitate și pen
tru ieftinirea prețului 
de cost al repara
țiilor.

PETRE
DRAGOM1RESCU 

instructor al Comi
tetului raional 
U.KM.-Corabia

Cînd pătrunzi în atelierele 
Centrului mecanic din Cărei, te 
asurzește zgomotul neîntrerupt al 
motoarelor. Celor care muncesc 
aici, se vede că nu le pasă de 
asta. Atenția lor e îndreptată 
tocmai asupra acestor motoare. 
Muncitorii de la Centrul mecanic 
din Cărei se găsesc în plină cam
panie de reparație a mașinilor 
agricole. In primele două luni ale 
acestei campanii era prevăzut să 
se repare 80 de motoare. Preve
derile însă au fost cu mult depă
șite, realizindu-se 90 de motoare. 
In această acțiune s-au evidențiat 
utemiștii loan Benze, Andrei Ra- 
țiu și Alexandru Gherman.

In aceste zile muncitorii de la 
Centrul mecanic Cărei probează 
motoarele care peste puțin timp 
vor brăzda ogoarele regiunii 
Baia Mare.

VASILE VET1ȘEAUU
funcționar

Printre aparatele de precizie 
pe care colectivul întreprinderii 
I.O.R. din Capitală le fabrică 
azi se numără și microscoapele 
pentru laborator tip „J.0.R.-3" 
a căror calitate rivalizează cu 
cele care în trecut se importau.

In fotografie: montorii Stan- 
ciu Mihai și Ion Draghea lu- 
crind la montarea unui lot de 
microscoape „l.O.R.-3“.

Întreprinderea „Donca Sinus" 
din Capitală a experimental creș
terea turațiilor la războaiele de 
țesut, realizîhd o creștere de 12 
la sută. Realizări însemnate au ob
ținut și întreprinderile „Vasia Va- 
silescu" Mediaș, „Răscoala din 
1907“-București, „Teba“-Arad etc.

Conducerile întreprinderilor 
„Donca Simo" și „Răscoala din 
1907“ au prezentat referate în care 
au subliniat necesitatea mai bunei 
organizări a muncii, întreținerii și 
modernizării utilajului și în spe
cial ridicarea calificării profesio
nale a întregului colectiv de muncă.

Delegații la consfătuire au arătat 
că există încă mari posibilități în 
întreprinderi. In condițiile aprovi
zionării cu materii prime de bună 
calitate „Filatura Romînească de 
Bumbac" s-a angajat să sporească 
indicele de utilizare a mașinilor 
cu 6,8 la sută. Această realizare va 
ajuta fabrica să dea peste plan în 
acest an 50 tone de fire pieptăn 
note. Filatura din Iași s-a anga
jat să crească indicele de utilizare 
cu 8 la sută, „13 Decembrie" din 
București cu 14 la sută, „Donca 
Simo“ cu 12,2 la sută etc. Ajun- 
gînd la 10.000 bătăi război pe oră, 
fabrica „Donca Simo" va produce 
în plus pe război 3,4 metri liniari 
țesături.

Mișcarea de folosire intensivă a 
capacității utilajelor stimulează 
creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost ca și reducerea importului de 
materii prime. Este de datoria 
fiecărui muncitor, tînăr și vîrstnic, 
a fiecărui inginer și tehnician să 
se încadreze in această mișcare pa
triotică.

In cursul zilei de azi, consfătui
rea continuă cu schimburi de expe- 
riență organizate la întreprinderile 
„Donca Simo" și „Răscoala din 
1907“ din Capitală. ,

LIDIA POPESCU



Organizațiile U.T.M. 
trebuie să se preocupe cu grijă 

de pregătirea politică 
a sportivilor

Una din problemele principale 
care stau în fața organizațiilor 
U.T.M. din cluburile asociațiilor 
sportive, antrenorilor și activiști
lor sportivi, este aceea de a des
fășura o intensă muncă de educare 
sportivilor in spiritul dragostei față 
devotamentului față de cauza socialismului.

Numeroase organizații U.T.M. au înțeles această 
sarcină, dovedind o preocupare atentă față de edu
carea sportivilor, veghind în permanență ca tinerii 
sportivi să aibă în procesul producției ca și pe tere
nul de sport, o comportare demnă de un tinăr spor
tiv de tip nou.

Se cuvine astfel remarcată munca desfășurată de 
organizațiile U.TJV1. pentru antrenarea tinerilor spor-

Ai. Sidorenco
secretar al Comitetului oră
șenesc București al U.T.M.

comunistă a 
de patrie, ai

Iot fruntași, dovedește organiza
ția U.T.M. din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
din Direcția Regională C.F.R. 
București.

Secretarul comitetului U.T.M. de la Direcția Re
gională C.F.R., tov. Mitarcă se interesează personal 
de frecvența sportivilor fruntași la învățămîntul po
litic, de modul cum își însușesc lecțiile predate. Spor
tivi feroviari ca : ioana Luță, Letiția Bardaș, Eugen 
Ignat (atletism), Vasile Stancu, Aurel Neamțu și 
Ladislau Bodo (fotbal), Maria Radulescu, Nico’ae 
Răducanu (volei), Grigore Costescu (baschet) sînt 
exemple de conștiinciozitate în muncă, de comportare 
ireproșabilă pe terenul de sport.

Antrenarea maselor de sportivi la învățămîntul po- 
tivi la învățămîntul politic de masă U.C.F.S. în cele btic a dus la remedierea unor acte de indisciplina. 
13 cluburi sportive din Capitală funcționează, in mo
mentul de față, cursuri de învățămint politic de 
masă U.C.F.S. pentru sportivi și pentru activiștii 
sportivi.

In acest an, în cluburile sportive din Capitală 
frecventează cursurile învățărnintului politic de 
masă U.C.F.S. peste 1.400 sportivi fruntași, dintre 
care mai bine 0e 800 sînt utemiști.

Sub conducerea organizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. în colaborare directă cu cluburile spor
tive, au organizat înscrierea sportivilor la aceste 
cursuri care au început anul de învățămint politic 
în octombrie 1958. în cele cîteva luni care au trecut 
de atunci în desfășurarea învățărnintului politic de 
masă U.C.F.S. și al organizațiilor U.T.M., s-au 
obținut o serie de succese. La cluburile Metalul 
M.I.G., Dinamo, Rapid, sportivii participă cu regu
laritate la Lecții și se dovedesc bine pregătiți la 
seminarii. La clubul Metalul, de pildă, 248 spor
tivi fruntași activind în cele 13 secții, pe ramuri 
de sport, au o frecvență de sută la sută la învă
țământul politic.

Pregătirea sportivilor în formele de învățămint 
politic se reflectă în atitudinea generală a acestora, 
în comportarea lor justă la locul de muncă și pe te
renul de sport. Sportivii care frecventează învățămîn
tul politic își îndeplinesc cu și mai multă conștiin
ciozitate sarcinile ce le revin pe linie profesională. 
Printre ei nu mai avem exemple de chiulangii, ten
dințe de căpătuială, încercări de a face din sport o 
bază de câștiguri nemuncite. Multi sportivi se situează 
acum în primele rîndurî, atît în întrecerile sportive 
cît și la locul de muncă. Ne mîndrim cu sportivi ca : 
boxerul Dumitru Rizea, campion republican și frun
taș în muncă la uzinele „23 August", handbalistele 
Steliana Călugăru și Maria Frățică, țesătoare frun
tașe la Uzinele 
știu să fie 
Astfel, tov.
U.T-M. din
consiliului
iembrie".

O preocupare atentă față de problema 
comuniste a sportivilor și mai cu seamă a

cursurile învățărnintului politic 
-ieste 1.400 sportivi fruntași, dintre

„7 Noiembrie". Asemenea sportivi 
la înălțime și în activitatea obștească. 
Călugăru este secretara organizației 
secția țesătorie și totodată membră a 
asociației sportive a Uzinelor „7 No-

educării 
sportivi-

Patinajul cucerește, pe zi ce trece, tot mai multi adepți. Vă prezen 
tăm un instantaneu de pe patinoarul orașului Petroșani. 

Foto: V. RANGA

Se cumpără...

un «atlet •

Astfel, handbalistele din echipa „Steagul Roșu" 
astăzi clubul „Cetatea Bucur" care căzuseră pe panta 
ingimfării și subestimării adversarilor, au avut po
sibilitatea prin formele de învățămint, să înțeleagă 
cît de primejdios este drumul vedetismului.

Cu toate rezultatele bune obținute in munca de 
educare comunistă a sportivilor, prin antrenarea 
sportivilor la învățămîntul politic, se mai constată 
încă o seamă de deficiențe. La clubul „Voința", par
ticiparea sportivilor fruntași la învățămîntul politic 
este foarte slabă. Nici 20% dintre sportivii clubului 
nu sînt încadrați în învățămîntul politic. Aici s-a 
mers pe o linie greșită, toată acțiunea de pregătire 
rezumindu-se doar la înscrierea „benevolă" a sporti
vilor la cursurile de învățămint politic, fără a se fi 
dus o susținută muncă politică, pentru ca fiecare 
sportiv să înțeleagă importanța, necesitatea învăță- 
mîntului politic, în formarea sportivului cu un profil 
moral nou. Organizația de bază U.T.M., consiliul 
clubului și în mod deosebit tov. Roșu, responsabilul 
cu educația și propaganda, au privit cu superficiali
tate problema antrenării sportivilor la învățămîntul 
politic. La fel de defectuos au muncit în această pro
blemă birourile organizației U.T.M. din cooperativa 
Textile Confecții, Prestări Servicii, care nu s-au preo

cupat cu suficient spirit de răspundere in atragerea 
la învățămîntul politic a unor sportivi fruntași, care 
lucrează în aceste cooperative, ca de pildă, utemiștii 
Nicolae Pelcaru, V. Cohanciuc, Ion Stoica și alții. Nu 
mai puțin vinovat se face de această situație Comi
tetul raional U.T.M. „Tudor Vladimirescu", care s-a 
dgvedit a fi complect dezinteresat de modul cum se 
desfășoară învățămîntul politic pentru sportivii frun
tași Ia clubul „Voința". Neglijența în desfășu
rarea învățărnintului politic pentru sportivi se ma
nifestă și !a cluburile sportive „Progresul" și 
„Victoria", la Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii". La C.P.C.S. bunăoară, la învățămân

tul politic U.T.M. — în grupa sportivilor fruntași nu 
s-au ținut pină la sfîrșitul anului 1958 decit două 
lecții. Să ne mai mire atunci, faptul că unii sportivi, 
utemiști, au avut atitudini nejuste față de muncă 
(fotbaliștii A. Niculescu și I. Preda) sau comportări 
imorale (Alex. Nicolae și Nunu Ștefan) ?

Educarea comunistă a sportivilor fruntași, a ma
selor largi de tineri care iau parte la activitatea 
sportivă este o sarcină încredințată de partid organi

zației noastre. Pornind de la in- 
i dicațla dtă de partid care arată 
rolul important al culturii fizilce în 
formarea unui tineret sănătos, oțe- 
lit, constructor activ al unei vieți 
noi, organizațiile U.T.M. au dato
ria să urmărească îndeaproape 
comportarea tinerilor în întrecerile 
sportive,

In curînd, va fi dat semnalul 
, de începere a sezonului competi- 
i țional in aer liber. Pe terenurile 
! și stadioanele de pe întinsul Ca
pitalei se vor avinta din nou în 

' întreceri, mii și mii de tineri, pen
tru care sportul a devenit o nece
sitate, o pasiune.

în perioada actuală organiza
țiile U.T.M. au datoria ca sub 
conducerea organizațiiilor de par
tid să intensifice munca de edu
care comunistă a sportivilor. In 
viitorul sezon, actele de indisci
plină pe terenurile de sport, de lo
vire intenționată a adversarilor, 
rămășițe ale educației vechi, să 
fie cu totul înlăturate. Oamenii 
muncii așteaptă din partea sporti
vilor noștri o comportare demnă 
și rezultate sportive cît mai bune.

Comitetele raionale U-TJVI., co
mitetele și birourile U.T.M. din în
treprinderi și instituții, au datoria

Turul 
ciclist 
al Egiptului

De la Suez la Port-Said s-a des
fășurat luni cea de-a 7-a etapă a 
turului ciclist al Egiptului. Un vînt 
puternic care a bătut dinspre Marea 
Mediterană a împiedicat tentati
vele de evadare astfel că plutonul 
a ajuns aproape compact la Port- 
Said unde reprezentantul R. D. 
Germane, Braune, a cîștigat sprin
tul final. Cicliștii romîni au sosit 
în același timp cu învingătorul. Li
derul clasamentului Alexei Petrov 
(U.RSS.) a trecut linia de sosire 
după un minut, dar continuă să 
poarte tricoul galben.

Clasamentul etapei : I. Braune 
(RJJ.G.) a parcurs 174 km. în 
5hl2’30” ; 2. Kobzev (U.RSS.);
3. Pluskat (R.D.G.) ; 4. Zanoni
(R.P.R.) ; 5. Ion Vasile (R.P.R.); 
6. Alexandrov (R.P.B.) ; 7. Miiller 
(RJJ.G.) ; 9. Moiceanu (R.P.R.); 
10. Șerban (R.P.R.), toți în ace
lași timp cu învingătorul.

Pe echipe etapa a fost câștigată 
de R. D. Germană și R. P. Romînă
la egalitate de timp.

în clasamentul general indivi
dual conduce Petrov (U.R.S.S.) cu 
28h30’14'\ urmat de Loeffler 
(R.D.G.) la 40”. Ion Vasile ocupă 
locul 6 la 8’04”.

Pe echipe clasamentul a rămas 
neschimbat.

Peste 300 de tineri muncitori, ai fabricii „Electro-Banatul" din Timișoara, participă cu entuziasm la 

întrecerile Spartachiadei de iarnă. întrecerile șahiștilor sint urmărite cu mult interes
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Zeci de mii de tineri
DIN REGIUNEA GALATI

se Întrec In cadrul Spartachiadei

\\ în vara anului trecut atletul 
>> australian Herb Elliot a uimit 
<< cercurile atletice din lumea în- 
\\ treagă prin cele două excep- 
șD ționale recorduri mondiale, pe 
<< care le-a stabilit 3’36”0 pe 1500 
\\ m. și 3’54:’5ll0 pe distanța de 
>> o milă. O nouă stea a apărut 
<< în constelația atletismului mon- 
y\ dial și odată cu dânsa a început 
>5 și o goană fără precedent pen- 

tru ca EUiot să fie „convins" 
să treacă la profesionism în- 

>> tr-un nou ,gtirc sportiv" — nu 
<< de tenis ca cel al lui Jack Kra- 
Imer — ci de atleți.

Nici nu și-a făcut bine baga
jele EUiot pentru a se înapoia 
de la Londra — unde se găsea 
în acea perioadă — în Austra
lia, pentru ca afaceristul ameri
can Leo Leavitt să anunțe re- 

/ prezentanților presei accidenta- 
le ; „ii ofer lui Herb 250.000 
de dolari in schimbul unei 

K semnături". Leavitt a adăugat : 
>$ „Sper să realizez cel puțin 20 
>2 milioane de dolari cu EUiot 
K ceea ce reduce la neant toate 
>j> pretențiile tuturor federațiilor 

amatoare de atletism din lume. 
ISinlem departe de cei 6 dolari 

oferiți zilnic 
dra ceea ce 
doarmă pe o 

țț autostop, pe el.

(adus pe stadionul londonez 
iEhite City 40.000 de specta
tori".

în timp ce Elliot s-a îmbar
cat în avion pentru a se ina- 

F poia în Australia, mister Lea- 
ț jitt făcea declarații peste de- 

larații presei. „Intenționez să 
>, organizez un „circ atletic" cum 
î< nu a mai cunoscut omenirea — 

a spus el. Dacă EUiot consimte

lui Elliot la Lon- 
l-au obligat să 
bancă și să facă 

omul cate a

să semneze contractul am în ve
dere „angajarea" aruncătorului 
de ciocan Harold Connoly, a 
campionului la săritura cu pră
jina Bob Richard, a patru a- 
lergători de sprint, 4 semi fon- 
diști și 5 jondiști". Și își freca 
satisfăcut mîinile la gindul 
marilor afaceri pe care urma 
să le facă pe pistele stadioane
lor din lumea capitalistă.

D-l Leavitt s-a înșelat. Herb 
Elliot nu a cedat ! N-a accep
tai tîrgul de-a deveni o paiață, 
o victimă sigură a sportului 
burghez.

De data aceasta mister Lea
vitt a abandonat zîmbetul de 
pe buze și a făcut cunoscut că 
Elliott ii va plăti cu virf și în
desat toate cheltuielile pe oare 
le-a făcut pentru „cumpărarea" 
lui. „Dacă Elliot nu îmi va da 
in timpul cel mai scurt aproba
rea sa — a -strigat Leavitt — îl 
voi împiedica să plece la Jocu 
rile Olimpice". Mulți sportivi 
de valoare din țările capitaliste 
au sfirșiș prin a se vinde unor 
ajaceriști de teapa lui Leavitt. 
Nu putem ști cît timp va re
zista Herb Elliot presiunii 
bussinesmen-ului Leavitt, ca. e 
este obișnuit — ca toți bussi- 
nesmennii — să considere 
sportul drept o afacere oareca
re de vîazare cumpărare, ia fel 
ca orice afacere, iar sportivul o 
simplă marfă. Aceasta este fi
zionomia sportului burghez. 
Moravurile din lumea 
capitalistă dezvăluie 
rușinoase — ca și cea 
sus — ce batjocoresc 
demnitatea umană.

să analizeze modul cum se desfă
șoară munca de educare a sporti
vilor și să ia toate măsurile pen
tru ca acest important obiectiv al 
activității sportive să fie îndepli
nit cu succes, pentru a face dim 
fiecare sportiv un tînăr demn, dis
ciplinat, cu un larg orizont, un 
constructor de nădejde al socia
lismului.

Duminică, în sala Floreasca 2, 

din Capitală, s-a desfășurat 

un interesant concurs de atle

tism. Săritura în înălțime a 

constituit, și de astă dată, una 
dintre cele mai interesante 

probe.

Foto: D. F. DUMITRU

An de an, tot mai mulți tineri 
din regiunea Galați partici
pă la întrecerile acestei in

teresante competiții de masă, 
Spartachiada tineretului. Pentru 
buna desfășurare a concursurilor 
Spartachiadei de îlnrnă din acest 
an, comisila regională de organi
zare, trăgînd învățăminte prețioa
se din lipsurile manifestate la edi
țiile anterioare, a luat o serie de 
măsuri organizatorice care au dus 
la lichidarea acestora. Pe lingă 
popularilzarea prin afișe, stații de 
radioamplificare și presa locală, 
organizațiile U.T.M. în colaborare 
cu colectivele sportive au dus o 
muncă intensă în rîndul tineretu
lui, pentru a-1 mobiliza la această 
mare întrecere. în fiecare sală de 
sport, în fiecare comună, S.M.T., 
G-A.C. sau G.A.S. întrecerile spor
tive sînt în toi.

Zilele trecute în sala căminului 
cultural din comuna Nămoloasa 
Tîrg din raionul Liești au avut loc 
întrecerile la trîntă. întrecerea ce
lor 40 de tineri, din satele apro
piate, care-și disputau întîietatea 
în cadrul fazei pe comune la trîn
tă, a dovedit marea popularitate 
de care se bucură acest sport în 
rîndul tinerilor țărani muncitoîi. 
Asemenea exemple sînt multe și 
ele dovedesc că majoritatea colec
tivelor sportive și a organizațiilor 
U.T.M. s-au preocupat și se preo
cupă de mobilizarea tinerilor 
la practicarea organizată a cultu
rii fizice și sportului.

întrecerile spartachiadei oferă 
în același timp un prilej minunat 
pentru creșterea condițiilor mate
riale acordate maselor largi de 
tineri care pratică sportul. Astfel 
în orașul Focșani, în afară de săli
le existente au <nai luat ființă încă 
18 centre de antrenament, unde 
profesori de educație fizică se ocu
pă de pregătirea tinerilor partici
pant ■ la întreceri, dîndu-le îndru
mări practice de patinaj, trîntă, 
șah, tenis de masă etc.

La început, în comuna Cîmpuri

• In comuna Cîmpuri din raionul Panciu 601 
participant • 11.404 de tineri din orașul

Brăila s-au prezentat la start • Pe regiune 
participă 70.935 de tineri dintre care 

21.244 fete

din raionul Panciu numărul 
rilor înscriși pentru a participa la 
întreceri era foarte mic- In fața 
acestei situații organizația U.T.M. 
și-a intensificat munca de popur 
larilzare a spartachiadei, antrenind 
în această acțiune și pe intelectua
lii satului. Acum numărul parti- 
cipanților la concursurile din acea
stă comună se cifrează la 691. Re
zultate frumoase în această acțiu
ne au mai obținut organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive din 
comunele Adam din raionul Be- 
rești, Poiana din raionul Tecuci, 
Școala profesională de ucenici de 
la Șantierul naval din Galați și 
altele.

Pînă la sfîrșitul lunii ilanuarie, 
numărul participanților la faza pe 
colectiv a celei de a IV-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului din regiunea Galați a ajuns 
la 70-935 tineri, din care 21.244 
fete. Cel mai mare număr de par
ticipant a fost înregistrat la 
șah (25.204), la gimnastică 
(16.460), tenis de masă (10.906), 
haltere (4507) etc.

Acolo unde a existat o preocu
pare mai intensă atît din partea 
organizațiilor U.T.M. cît și a co
lectivelor sportive și rezultatele 

.sînt mai bune. In orașul Brăila de 
exemplu din 20-000 tineri înscriși, 
au participat la întreceri pînă la

tine- 30 ianuarie 11.404.

sportivă 
practici 
de mai 

însăși

I. RETEGAN
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EXEMPLU
DE URMAT

ESCORT
• In penultima rundă a campio- 

natului unional de șah, Spasski l-a 
învins pe Nejmetdinov. Partidele 
Korea—Taimanov, Averbach—Fur
man și Bronștein—Vasiukov s-au 
terminat remiză. Korcinoi a între
rupt cu avantaj material la marele 
maestru Tal. In clasament conduce 
Spasski cu 13 puncte urmat de Pe
trosian cu 121/» puncte și două 
partide întrerupte.

De asemenea 
în raionul Panciu au participat 
pînă acum un număr de 5041 ti
neri ilar în raioanele Călmățui și 
Liești cîte aproximativ 4500 în fie
care. Timpul neprielnic pentru 
concursurile de schi, patinaj, să
niuțe a împiedicat desfășurarea în
trecerilor la aceste probe. în ulti
ma vreme însă se observă o par
ticipare masivă la aceste întreceri. 
Pentru buna desfășurare a întrece
rilor în proba de schi Comisia re
gională de organizare a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, cu 
ajutorul Comitetului regional 
A.V.S.A.P. a trimis 100 perechi de 
schiuri în raioanele unde se sim
țea nevoie de ele.

In raionul Panciu numărul par
ticipanților la întrecerile de schi 
crește necontenit. Pînă în prezent 
s-au întrecut peste 1052 tilneri iar 
la patinaj peste 560.

Aceste exemple ar trebui să le 
urmeze și organizațiile U.T.M. și 
colectivele sportive din raionul Bu- 
joru, de la Șantierele Navale Ga
lați, U.M. Progresul-Brăila, unde 
deși mai sînt puține zile pînă la 
terminarea fazei pe colectiv nu 
au reușit să mobilizeze decît un 
număr foarte mic de tineri.

In această perioadă toate orga
nizațiile U.T.M. și colectivele spor
tive din regiunea Galați vor tre
bui să-și îndrepte eforturile pen
tru atragerea unui număr cît mai 
mare de participant Ia întrecerile' 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

IONEL HINCU 
forjor

(Material sosit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).
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Turneul international 
de hochei, 

un frumos succes 
al sportului cu pucul

Aluat sfîrșit turneul inter
național de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa 

Burureștiului". Desfășurat în 
incinta patinoarului artificial 
din Capitală el s-a bucurat pe 
parcursul desfășurării sale de un 
binemeritat succes.

Cu prilejul acestui prim tur
neu internațional de hochei pe 
gheață organizat în Capitală, 
sportul cu pucul și-a cîștigat 
mulți iubitori în rîndurile spec
tatorilor bucureșteni. Interesul 
pentru turneu a fost cu atît mai 
mare, cu cit alături de repre
zentativele orașelor Berlin fi 
Budapesta a evoluat și repre
zentativa orașului Bratislava, 
demnă reprezentantă a hocheir 
ului ceh bine cotată în ierarhia 
mondială. De altfel, echipa Bra- 
tislavei și-a adjudecat trofeul 
pus în joc cucerind 5 victorii 
din tot atîtea întîlniri și termi
nând întrecerea eu un golaveraj 
remarcabil.

Intîlnirea decisivă s-a dispu
tat duminică între formațiile 
București A și Bratislava sin
gurele echipe neînvinse pînă 
atunci, victoria revenind jucă
torilor cehoslovaci. Deși învinși, 
bucureștenii au avut o compor
tare meritorie în fața unor ad
versari mai buni. '

Dincolo de rezultatele propriu 
zise ale turneului trebuie sub
liniată importanța lui în ceea 
ce privește schimbul de expe
riență realizat cu acest prilej 
de cele două formații româ
nești. S-a putut vedea că jucă
torii noștri, deși lipsiți de expe
riența întrecerilor internaționa
le, posedă calități remarcabile 
în măsură să ducă la ridicarea 
nivelului tehnic al hocheiului 
rominesc. De la joc la joc pri
ma formație bucureșteonă a 
mers pe o linie ascendentă reu
șind să facă progrese evident 
vizibile. Hocheiștii noștri s-au 
dovedit posesori ai elementelor 
indispensabile hocheiului mo
dern, viteză și mobilitatg. 
Acest lucru s-a vădit nu numai 
datorită rezultatelor bune obți
nute în fața reprezentativelor 
orașelor Berlin și Budapesta, ci 
prin jocul bine orientat al e- 
chipei noastre care a reușit să 
realizeze deseori faze de toată 
frumusețea.

Fără să se ridice la nivelul 
formației A. reprezentativa 
noastră de tineret a reușit unele 
rezultate meritorii întrecind re
prezentativa orașului Budapesta, 
formația poloneză lanow și rea- 
lizînd un meci egal în compa
nia formației berlineze.

Revenind la jocul primei 
noastre formații (care cu anu
mite modificări ne va repre
zenta în seria secundă a cam
pionatului mondial de hochei) 
trebuie subliniat faptul că e- 
chipei noastre îi lipsește încă 
maturitate, fapt care se remar
că în special în întâlnirile pe 
care formația noastră le susține 
cu echipe mai puternice. Jucă
torii au de asemenea lipsuri în 
pregătirea tehnică (mînuirea 
crosei, patinajul cu spatele, fo
losirea corpului) fiind de ase
menea deficitari la capitolul 
condiție fizică. Cu o mai mare 
experiență și cu dezvoltarea 
continuă a tehnicii individuale 
hocheiștii noștri vor reușit să 
joace la un nivel corespunzător 
cerințelor actuale ale hocheiului 
modern.

Merită subliniată în încheiere 
excelenta organizare a acestui 
turneu care s-a bucurat de un 
mare succes făcând o bună pro
pagandă jocului de hochei.

E. PITULESCU

Undeva prin părțile Hațegului, 
de la cetatea Devi în sus, spre Va
lea Jiului se găsește comuna Ba
nița. Comună mare cu oameni 
harnici, parte crescători de vite 
alții muncitori la exploatările fo
restiere sau la carierele de piatră 
și var din împrejurimi.

Grea era viața oamenilor de aici 
în timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. De activitate cultural-ar- 
tistică sau sportivă nici pome
neală. Nu erau nici școli, nici că
mine culturale.

Toate acestea au rămas însă de 
domeniul trecutului. Dacă cumva 
ai să vizitezi acum această co
mună au o mai recunoști. In co
mună există un cămin cultural, 
două școli, plus cele din cătunele 
care aparțin acestei comuni. Și 
sportul era practicat pînă mai deu
năzi de către tineri, mai puțin or
ganizat însă. Hotărîrea C-C. al 
P.M.R. din iulie, cu nrivire la re
organizarea mișcării de cultură 
fizică și sport și-a găsit un larg 
ecou în rîndul tinerilor țărani 
muncitori care, au hotărît să în
ființeze un colectiv sportiv- Astfel

la 24 ianuarie în prezența orga
nelor Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani și a celor de la raionul 
U.C.F.S. tinerii țărani din comună 
au înființat colectivul sportiv că
ruia i-au dat numele de „Unirea" 
Bănită. Ca președinte a fost ales 
tînărul Străuț Florin.

Tinerii sportivi de la colectivul 
sportiv „Utilajul“-Petroșani au ho
tărît să ia sub patronajul lor tînă
rul colectiv sportiv. Ajutată de co- 
mitetul orășenesc U.T.M. și 
U- C. F. S. raional, organizația 
U.T.M., tinerii de la „Utilajul", în- 
tr-una din duminici, s-au deplasat 
în comuna Bănița cu echipament, 
materiale sportive și cu echipe 
sportive de haltere, trîntă, tir cu 
armă sport și tir cu arcul.

Odată ajunși, tinerii instructori 
voluntari Nagy losif, lonescu 
Gelu și alții au format cercurile 
pe ramuri de sport cu tinerii din 
comună. Au lucrat cu asiduitate 
toată dimineața.

întreg satul a urmărit întrece
rile de tir cu arma și arcul, con
cursul de schi fond sau cel de 
lupte clasice și haltere. Disputei» 
au fost dîrze.

Tînărul colectiv și-a desemnat 
deja campionii. La tir campion 
este tînărul țăran muncitor Cioar- 
că Petre, care a realizat 42 de 
puncte din 50. Concursul de tir cu 
arcul a fost dominat de tinerii ju
niori ca Scorei Ioan de 15 ani, 
Stoica Aurel de 14 ani și Apostol 
Maria iar cel de schi de Stoica Pe
tru și Rusu loan.

Aceasta a fost prima întîlnire. 
Desigur că vor urma altele mai in
teresante, mai atractive, care vor 
duce la o și mai trainică prietenie 
dintre tinerii țărani muncitori din 
comună și tinerii da la „Utila
jul"-Petroșani, care au luat sub 
patronajul lor tînărul colectiv 
sportiv. O inițiativă demnă de 
toată lauda a organizației de bază 
U.T.M., a colectivului sportiv de 
la Utilajul-Petroșani, care fără 1 
îndoială, va găsi un larg ecou și 
în rîndul altor organizații U.T.M. 
și colective sportive din țară.

HLOPETCHI VASILE 
membru al biroului raional 

U.TJW. Petroșani

• Echipa bucureșteonă de fot
bal C£M. a susținut la 8 februa
rie la Canton al doilea meci de la 
sosirea în R. P. Chineză. Fotba
liștii romîni au jucat cu echipa se
lecționată a provinciei Habei pe 
care au întrecut-o cu scorul de 
2—0.

• Zilele trecute s-a disputat la 
Kattowice dubla întîlnire interna
țională de handbal redus dintre 
echipele selecționate ale R. P. Po
lone și R.P.F. Iugoslavia. In ahi- 
bele întîlniri, victoria a revenii 
oaspeților: la masculin, scorul a 
fost de 18—16, iar la feminin de 
13-4.

• Continuîndu-și turneul în Me
xic echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Fraga a întîlnit formația 
„Mexicos". Intîlnirea a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate : 1—1. 
Jocul a fost urmărit de 60.000 spec- 
tatori.

• In localitatea elvețiană de 
sporturi de iarnă de la St. Moritz 
au început campionatele mondiale 
de bob. tn proba de două persoa
ne victoria a revenit echipajului 
italian : Monti-Alvera care a rea
lizat timpul total de 5’23"86. în 
cea de-a treia manșă : Monti-Al
vera au obținut timpul de 1’20”26 
(nou record al pistei).

O întrecere de mers pe zapadă ? Da, dar perticipanții nu sînt alții, 
decît tinerii înotători ai școlii sportive de tineret, care își complec* 

tează, în acest fel. pregătirea fizică



Să extindem organizarea
de brigăzi utemiste
de muncă patriotică

Vl-a a C.C, al U.T.M. a pus sarcina antrenorii tar

I
 Plenara a _

turor tinerilor în mișcarea de munci patriotică, în așa fel incit 
în fiecare organizație de bază U.T.M. să ia ființă cîte o brigadă 
utemistă de muncă patriotică. Comitetul regional U.T.M. Timi
șoara a obținut rezultate bune în dezvoltarea mișcării patriotice 
de muncă voluntară a tineretului. Pentru a cunoaște modul cum 
se ocupă Comitetul regional U.T.M. Timișoara de organizarea și 
îndrumarea activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică 
ne-am adresat tovarășului Gh. Micota, prim secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. Timișoara.

Iată ce ne-a spus tov. Gh.

In ultimele luni, crearea bri
găzilor utemiste de muncă 
patriotică a fost una din 

preocupările principale ale Comi
tetului regional U.T.M. Timișoara. 
Aceasta pentru că brigăzile ute
miste de muncă patriotică sînt 
atît o formă de participare a ti
neretului la construcția socialistă 
a țării, cît și un mijloc de edu
care în spirit comunist a tinere
tului.

Ca dovadă a preocupării noa
stre, a muncii organelor și orga
nizațiilor U.T.M. dusă pînă acum 
ta regiunea Timișoara au fost 
create peste 400 de brigăzi care 
au efectuat un număr de peste 
125.000 ore muncă voluntară, rea- 
lizînd economii în valoare de pe
ste 200.000 lei.

In legătură cu experiența mun
cii noastre cu brigăzile utemiste 
de muncă patriotică ‘ aș’ vrea să 
ridic doar cîteva probleme pe 
care le consider mai importante.

Micotai :

Noi am îndrumat organele și or
ganizațiile U.T.M. să explice ti
nerilor însemnătatea politică și 
economică pe care o are partici
parea lor nemijlocită la lucrările 
de construcție, la acțiunea de în
frumusețare a orașelor și satelor 
din regiunea noastră.

în acest scop, comitetul regio
nal U.T.M. a instruit teminic ac-

Din experienfa 
CamitetuJui regional 

O. T. M. Timișoara 
în organizarea 

brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică

Numirea ministrului
R.P. Romîne

în Republica Indonezia
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Pavel Silard a fost numit trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R.P. Romîne în Repu
blica Indonezia.

(Agerpres)

•osto—■

Cu prilejul 
împlinirii a 125 

de ani de la

tivul regional, activele raionale și 
orășenești în vederea desfășurării 
unei largi munci politice în rindul 
tinerilor pentru antrenarea aces
tora în cadrul brigăzilor.

In același timp, comitetul re- 
- gional s-a străduit să rezolve 
multiplele probleme privind des
fășurarea muncii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică. In 
fața acestora 
varea 1 
biectlvelor concrete la care să 
muncească, fără de care aces
tea nu pot avea o perspectivă în 
muncă, Nu toate brigăzile aveau 
obiective concrete. Iată dece co
mitetul regional U.T.M. s-a preo
cupat să stabilească împreună cu 
comitetul executiv al sfatului 
popular regional obiectivele la 
care ar putea contribui tinerii ca 
lucrările de hidroameliorații, re
pararea și întreținerea drumuri
lor etc., probleme care au fost 
dezbătute și în sesiunea sfatului 
popular regional.

în fiecare brigadă de muncă 
patriotică s-au stabilit obiective 
precise de muncă. în orașul Re
șița, de pildă, tinerii și-au propus 
să sprijine reconstrucția Oțelăriei 
Siemens Martin din combinat. O

i s-a pus rezol- 
problemei stabilirii o-

deosebită atenție am acordat-o 
organizării brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică de la sate. în 
raionul Arad brigăzile utemiste 
ue muncă patriotică și-au stabi
lit ca obiectiv principal munca pe 
șantierele de hidroameliorații Do
robanți, Iratoș, construcții zoo
tehnice la G.A.S. Vinga și Seceani, 
sprijinirea construirii căminelor 
culturale din comunele Curtici, 
Mîndruloc și altele. Anul acesta 
brigăzile care vor munci pe șan
tierele de hidroameliorații vor 
escava peste 200.000 m.cubi tera- 
samente redind agriculturii circa 
10.000 ha. teren arabil. Prin exe
cutarea acestor lucrări se vor 
efectua economii în valoare de 
peste 2.400.000 lei.

Pentru anul acesta, îndeplinind 
indicațiile Comitetului Central 
U.T.M., noi ne-am propus să nu 
existe organizație de bază U.T.M. 
din fabrică sau sat, din școală 
sau facultate în care să nu ia 
ființă cel puțin o brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică. Pen
tru rezolvarea acestui obiectiv 
deosebit de important revin sar
cini de seamă comitetelor raio
nale și orășenești.

O altă problemă de care de
pinde succesul brigăzilor este a- 
sigurarea locurilor de muncă cu 
unelte necesare și asistență teh
nică. Neasigurind uneltele nece
sare munca brigăzilor se dezorga
nizează, tinerii se demobilizează 
și nu mai iau treaba in serios. 
De aceea, comitetul regional 
U.T.M. a discutat și rezolvat pro
blema ca sfaturile populare să le 
asigure tinerilor care muncesc pe 
șantierele stabilite, unelte și a- 
sistență tehnică necesară. In ace
lași timp, noi acordăm o deose
bită atenție caracterului educativ 
al muncii tinerilor în cadru] bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tică explicindu-le importanța pa
triotică și economică a construc
țiilor la care lucrează. In prac
tica muncii de fiecare zi bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică educă pe tineri în spiritul 
dragostei față de patrie, față de 
cuceririle poporului muncitor, ai 
dragostei față de munca fizică, 
le dezvoltă spiritul colectiv, sim
țul datoriei și al disciplinei. Ele 
constituie deci un mijloc puternic 
de dezvoltare a înaltei ținute mo
rale de care trebuie să dea do
vadă fiecare tînăr.

POVESTE...
Determinată

nașterea lui
D. 1. Mendeleev

In cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea a 125 de ani 
de la nașterea marelui chimist 
rus D. I. Mendeleev, Centrul de 
cercetări chimice al Academiei 
R.P. Romîne a organizat luni 
după-amiază o ședință de comu
nicări științifice închinată operei 
marelui savant rus.

Au fost 
gulescu, 
A.R.L.U.S. 
de știință, 
tehnicieni,

Acad. C. D. Nenițescu, preșe
dintele secție de științe chimice 
a Academiei R.P. Romîne, a pre
zentat o comunicare despre viața 
și opera lui Mendeleev, subliniind 
valoarea deosebită a acestei opere 
și faptul că Mendeleev poate fi 
considerat ca unul din creatorii 
chimiei modeme. Au
comunicări prof. E. Angelescu, 
nembru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, G. Popescu, 
prof. P. Spacu și El. Anto
nescu.

de față acad. I. Mur- 
vicepreședinte al 

și numeroși oameni 
cercetători, profesori, 
studenți.

mai făcut

ipiiljițșfr

Către C.L.D.C. 
București

Pentru a-și asigura 
din vreme materialul 
bibliografic necesar 
bunei desfășurări a 
invățămintului poli
tic, Comitetul raional 
U.T.M.-Zimnicea a 
depus la Librăria 
Noastră din Zirnnicea 
suma de 945 lei încă 
de la data de 10 oc
tombrie 1958. Această 
sumă a fost vărsată in 
contul dumneavoastră, 
cu situația de casă 
nr. 184 din 13.Xl.958. 
La data de 12 noiem
brie 1958 am mai de
pus suma de 238 lei 
tot pentru material 
bibliografic, sumă pe 
care de asemenea ați 
primit-o.

Desigur că v-a bu
curat contribuția noa
stră la îndeplinirea 
planului dumneavoa
stră de vînzări. 
Pe noi însă nu ne

bucură deloc negli
jența dumneavoastră, 
care ne-a dat 
planurile peste cap.
Deși au trecut :
bine de trei 
nu am primit niciun 
fel de material.

Deoarece la cele
lalte sezisări nu ne-ați 
răspuns, vă amintim 
pe această cale că sin- 
tem în prima juma-

EPIGRAME
Gică Nicolaescu, directorul că

minului cultural din comuna 
Buești, raionul Slobozia, ține cea 
mai mare parte din timp, biblio
teca închisă. Tinerii nu au posi
bilitate să citească cărțile nece
sare pentru a participa la con
cursul „Iubiți cartea".

Dacă vrei
Să citești
Pînă cînd
Mai ușor citești... în stele.

ILIE N1CULAE
tractorist

cumva anume, 
ceva volume, 
să dai de ele,

postului utemist de 
organizației nr. 2 de la 
C.F.R.-Ploești apare

Gazeta 
control al 
Atelierele 
destul de rar, fără să oglindească 
cele mai importante probleme ale 
muncii tineretului.

Postul utemist vorbește ?
Poate, însă pe... mutește 
Căci de la o vreme-ncaace, 
Cite un trimestrul... tace !

M. A. KARAOIU
tehnician

Secția acordeoane a cooperativei „încălțămintea" din Timișoara. Alei lucrează muncitoarea Mogyor 
Maria, fruntașă ta producție ia asamblarea acordeoanelor. Ea ișl depășește planul ta medie lunară 

cu 29 ia sută, dînd lucru de bună calitate.

Foto: AGERPRES

Cum am organizat lupta tinerilor
împotriva rebuturilor

(Urmare din pag. l-a)

producție și să 
ciente.

în decurs de 
postul utemist 
6 raiduri. La linia tehnologică diverse 
într-o vreme au crescut rebuturile da
torită incluziunii de pămînt. Postul 
temist de control a întreprins un raid, 

constatind că rebutul se dat.rește cu
tiei de miez, deplasate, din vma maiș
trilor care n-au controlat acest utilaj, 
și din vina muncitorului Vasile Lepă
data care lucrînd cu ea nu a semnalat 
această deficiență. In urma propuneri
lor făcute utilajele au fost controlate, 
eliminindu-se una din cauzele genera
toare de rebut. Intr-un alt raid, pos
tul utemist de control a semnalat fap
tul că muncitorii Ion Șerban și Carol 
Antoniu lucrînd lâ tamburul 39202 cu 
modelul fără rozetă de filtru au rebu- 
tat 180 de tamburi. Și în acest caz au 
fost luate imediat măsuri. în cursul 
lunii ianuarie, la propunerea postului 
utemist de control au fost scoase^ din 
procesul de producție ramele crăpate 
și înlocuite cu rame bune, au fost con
trolate modelele, reducîndu-se astfel în 
mod simțitor rebuturile.

Comitetul U.T.M, și-a îndreptat a- 
tenția înspre ridicarea pregătirii profe
sionale a tinerilor. în acest sens tine
rii cu o calificare mai slabă au fost 
repartizați pe lingă tinerii bine pregă
tiți. Așa de exemplu Ludovic Niculăeș

propună măsuri efi-

o lună și jumătate, 
de control a efectuat

îl ajută ta ridicarea calificării profe
sionale pe tînărul Carol Antoniu, Ion 
Cocuz pe Șerban Ion, Nicolae Antofi pe 
Radu Gheorghe etc. Un alt mijloc fo
losit pentru ridicarea calificării profe
sionale îl constituie ședințele de stu
dierea rebuturilor pe cauze. Intr-o vre
me în brigada luî Gh. Secară chiula- 
sele, ieșeau deformate. Procentul de 
rebuturi creștea. Organizația U.T.M., 
postul utemist de control, conducerea 
sectorului și membrii brigăzii aii ana
lizat cauzele unei asemenea situații. 
S-a constatat că chiulasele se rebutau 
pentru că patul de formare nu se fă
cea drept și nici cu pămînt suficient 
de afinat. S-au luat imediat măsuri și 
rebuturile au scăzut simțitor.

Tineretul uzinei noastre participă la 
aplicarea de noi procedee de lucru, 
Care să sprijine acțiunea de reducere a 
rebuturilor. O perioadă în brigada lui 
Gheorghe Zăvoi 20 la sută din tamburi 
erau rebutați. Maistrul comunist 
Chiper studiind cauzele acestei 
a propus înlocuirea sistemului 
nare prin cădere cu sistemul de 
prin sifon. Membrii brigăzii, 
care Ion Albu, Ludovic Niculăeș, Ion 
Cocuz l-au ajutat pe maistru în intro
ducerea acestui nou sistem de turnare, 
în acest fel rebuturile au scăzut de la 
20 la sută la numai 5 la sută. Și acest 
lucru a contribuit la creșterea califică
rii tinerilor, arătîndu-le căi noi pentru 
reducerea rebuturilor. Discuțiile dintre

fon 
situații 
de tur- 
t urnire 
printre

tinerii controlori (și toți controlorii 
sînt tineri), și membrii brigăzilor,1 asis
tența pe care aceștia le-o acordă a in
fluențat mult calificarea tinerilor și acea
sta reducerea rebuturilor.

Față de realizările medii obținute în a- 
nui trecut, în primele două decade ale 
lunii Ianuarie a.c. rebuturile au fost 
reduse cu 30 la sută Ia chiulasa K.D., 
cu 7 la sută la cilindri, cu 9 la sută 
la pistoanele K.D.

Urmînd exemplul tinerilor din secto
rul I metalurgie, ajutați de comitetul 
U.T.M., £ub conducerea comitetului de 
partid, tinerii din sectorul 2 prelucră
tor au anxlizat în consfătuiri de bri
găzi posibilitatea aplicării acestei ini
țiative. în ziua de 23 ianuarie brigada 
tineretului condusă de Stoian Dobre a 
luat în patronai linia tehnologică „pis
toane" încadrindu-se totodată în acțiu
nea patriotică „Toate forțele tinerilor 
din turnătorii împotrivă rebuturilor", 
s-a angajat să reducă rebuturile din 
prelucrare cu 7 Ia sută față de media 
realizărilor anului 1958. Recent* a fost 
organizat aici un post utemist de con
trol — responsabil ing. Gheorghe Pet- 
cu — a cărui activitate începe să se 
facă simțită.

Tineretul nostru ar obține mai multe 
rezultate în acțiunea de reducere a re
buturilor, dacă ministerul ne-ar spri
jini mai mult in acest sens. în cadrul

toate

mai 
luni,

tate a lunii februarie 
1959 și nu am primit 
niciun fel de material 
din cele cerute.

Am dori ca răs
punsul dumneavoastră 
să fie însoțit de bro
șurile solicitate.

M. ALEXANDRESCU 
secretar al Comite

tului raional U.T.M.- 
Zimnicea

Se spune că a fost odată 
(mai este și acum) o secție a 
S.M.T.-Bibeștl care se numește 
Preajba, din raionul Tg. Jiu. 
Aici muncesc numeroși tineri 
Ei au reușit să repare pînă 
acum multe tractoare care în 
primăvară vor brăzda tarlalele 
gospodăriilor agricole colecti
ve și întovărășirilor agricole. 
După orele de program, însă, 
acești tineri nu au nici un fel 
de posibilități de a-și ridica 
nivelul politico-ideologic. La 
această secție nu există nici 
cel puțin cîteva cărți de lite
ratură. Invățămîntul politic 
nu a început și nici nu se știe 
dacă va începe. Secretarul or
ganizației U.T.M. nu a trecut 
niciodată pe la această secție 
pentru a lua măsuri de îndrep
tare a situației. Acești tineri 
Idornici de a cunoaște cît mai 
jmulte lucruri fac regulat abo- 8 
inamente la ziare și reviste, | 
dar nu primesc nimic...

Dar ca orice poveste și a- 8 
ceasta trebuie să aibă un sfîr-1 
șit. 8

8 Așteptăm ca Comitetul raio- | 
8 nai U.T.M. Tg. Jiu să ia măsu- g 
8 rile cuvenite pentru a crea și 8 
| tinerilor mecanizatori de ta g 
8 Preajba, condiții bune pentru | 
| creșterea continuă a nivelului 8 
| lor politic și de cultură gene- g 
8 rală.

C. ARGINT |
| tîmplar 8
8 9
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Activitate culturală anchilozată
Bazna, o știți cu toții, e o sta

țiune admirabilă. Aici vin în ma
joritate, bolnavi de reumatism. 
Fac baie, mai dorm, și apoi... 
apoi ar vrea — mai cu seamă că 
reumatismul i-a mai lăsat, să se 
distreze. Ușor de spus 1 Mai greu 
e însă să găsești locul de dis
tracție. La club, sînt cîteva mese 
de șah și alte cîteva jocuri de 
table. Atît 1 Cine n-are loc la 
mese primește... explicații de la 
tovarășul Dumitru Popescu, bi
bliotecarul stațiunii Bazna. To
varășul Popescu are la fiecare 
întrebare cîte o explicație, pe 
care o „servește" tovarășilor din

în comuna Drâgălina, raionul Călărași, regiunea București se des
fășoară o bogată activitate culturală. Aici funcționează căminul cul
tural cu o bibliotecă dotată cu peste 10.000 de volume o stație de ra- 
dioficare, echipe artistice, teatru și cinematograf.

In fotografie : Mihai Ciurea, crainic la stația de radioficare a căw 
minului cultural anuntînd programul de seară.

Foto: AGERPRES

fiecare serie: „La anul tovarăși, 
la anul vom avea de toatei".

Stau și mă întreb: „Cum se 
poate oare ca aici, în această 
stațiune unde se vindecă atît de 
miraculos reumatismele, activita
tea culturală să fie atît de anchi
lozată ? Cred că aici activitatea 
culturală are nevoie de un alt 
„tratament", care așteptăm să fie 
de îndată administrat de Către 
organele competente.

MARIAN CONSTANTIN 
funcționar

(Materiale sosite în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

INFORMAȚII
duminică a avut loc 
de-a patra sesiune 

științifică a cadrelor didactice de 
la institutul de medicină din loca
litate. Au participat ca invitați re
prezentanți ai tuturor institutelor 
similare din țară.

Sîmbătă și 
la Iași cea

filmul

La invitația Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii din 
țara noastră prof. univ. S. I. Isaev, 
doctor in științe agricole, șeful ca
tedrei de genetică și selecție de la 
Facultatea de pedologie-biologie a 
Universității „Lomonosov" din 
Moscova, a vizitat in zilele de 7 și 
8 februarie orașul Iași.

★

Teatrul Armatei în colaborare 
cu Comitetul orășenesc U.T.M. 
București și Casa Centrală a Ar
matei a organizat luni seara, în 
sala din b-dul Magheru, cea de-a 
cincea seară literară din ciclul „Is
toria teatrului romînesc".

Scriitorul Ion Marin Sadoveanu 
a vorbit despre viața și opera lui 
Bogdan Petriceicu Hașdeu.

S-a prezentat în continuare co
media „Trei crai de la răsărit" do 
B. P. Hașdeu, în regia lui George 
Rafael.

s După conferință a rulat 
s artistic „Trepte abrupte".
’ *

Dirijorul George Georgescu,
: tist al poporului din R. P. Romînă, 

s-a înapoiat duminică în Capitală 
din turneul pe care l-a întreprins

i peste hotare. Maestrul George 
i Georgescu a dirijat două concerte 
> la Roma și un concert al orchestrei 

simfonice din Praga.
i
l *

Casa de cultură a sindicatelor 
i din Capitală, în colaborare cu 

Editura tehnică au organizat luni 
după-amiază un simpozion cu tema 
„Cartea tehnică în sprijinul dez
voltării rapide a industriei chimice 
în anul 1959".

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
■ ing. Victor Mitrofanovici, director 
l tehnic al centrului de documen

tare al Ministerului Industriei Pe- 
• trolului și Chimiei, și ing. Mircea 

Gherman, redactor-șef al Editurii 
i tehnice.

or-

★

Luni seara la Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. din 
Capitală tov- Mihai Gafița, secre
tar al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă, a conferențiat despre 
„Prezențe literare rominești ta 
Uniunea Sovietică".

Conferința a fost audiată cu viu 
interes de numeroși oameni ai 
muncii din Capiltală.

★
Asociația corespondenților pre. 

sei străine acreditați la București 
a trimis guvernului grec o teie- 
gramă prin care protestează ener
gic împotriva campaniei de repre
siune căreia i-au căzut victime 
patrioți greci și în special eroul 
național Manoils Glezos.

„în momentul în care guvernul 
grec emnistiază criminalii de 
război naziști, se spune în tele
gramă. aceasta este o sfidare la 
adresa idealului comun pentru 
care au murit fn întreaga lume 
milioane de luptători de toate na
ționalitățile, care au luptat în 
războiul antifascist

în numele principiilor libertății 
pTesei, proclamate de Carta 
O.N.U., cerem eliberarea imediată 
a ziaristului Manolis Glezos și a 
celorlalți democrați greci".

Cum poate contribui tineretul 
din regiunea Cluj la 
construirea de poduri și șosele 

care amintim : Luduș-Sărmaș, 
Crăiești-Rîciu, Gherla-Cămăraș și 
altele. în ceea ce privește pro-- 
blema podurilor se vor definitiva 
280 m. liniari.

— Ce contribuție așteptați 
din partea tineretului din re
giunea Cluj în aceste acțiuni ?

— La toate lucrările prevăzute 
de noi, în afară de fondurile alo-, 
cate din bugetul sfatului popular 
regional, avem nevoie de munca 
voluntară a maselor. Desigur că 
un mare rol revine organizațiilor , 
U.T.M. care vor trebui, sub con
ducerea organizațiilor de pârtid, 
să mobilizeze tinerii în brigăzile 
de muncă patriotică, pentru a lu
cra pe șantierele de construcții și 
modernizări de drumuri. Tinerii 
trebuie să lucreze, în mod deose
bit, la extragerea de material pie
tros, dat fiind faptul că necesa
rul din acest material se ridică la 
aproximativ 150.000 m. cubi. O 
serie de organizații U.T.M. din 
comunele 
patronajul 
prin raza 
respective, 
tinerii din 
mare ajutor, este acela al descăr
cării materialelor necesare lucră
rilor de construcții și moderni
zare, acolo unde transportul ma
terialului se va face pe calea fe
rată. Aceasta ne va aduce, fără 
îndoială, economii tocmai datori
tă scurtării timpului de staționare 
a vagoanelor în gări. Desigur că 
organizațiile U.T.M., tinerii, vor 
mai găsi și alte forme. Contribu
ția tineretului va duce la reducerea 
substanțială a costului lucrărilor de 
modernizare și întreținere a dru
murilor și podurilor din regiune, 
reducere pe care noi o evaluăm 
pînă la 30 la sută. Aceasta, fără 
îndoială, va însemna importante 
economii de fonduri care vor pu
tea fi folosite în mod fructuos în 
alte sectoare de activitate.

Sîntem convinși că tineretul va 
împlini așteptările noastre, dîn- 
du ne un sprijin puternic în în
deplinirea proiectelor privind con
strucțiile de drumuri și poduri. 
Pe de altă parte, sfaturile popu
lare raionale și comunale vor 
trebui să ajute activ tineretul, să 
sprijine din punct de vedere teh
nic și organizatoric inițiativele ti
nerești, menite să ducă la cons
trucția de noi poduri și drumuri. 
Sfaturile populare trebuie să se 
bazeze pe entuziasmul tineretului, 
să fructifice pe deplin elanul său 
constructiv care reprezintă o mare 
forță.

(Urinare din pag. l-<a)

nat această operațiune, dat fiind 
faptul că îmbrăcămintea drumu
rilor cît și fundația lor, nu mai 
corespundeau traficului actual, s-a 
trecut la modernizarea acestora. 
Astfel, în anii trecuți, dar mai 
ales în anul 1958, au fost exe
cutate următoarele lucrări mai 
importante : s-au pregătit pentru 
modernizare drumurile Cluj Za
lău, Ghetla-Cămăraș și Cluj-Pan- 
ticeu. Sau reparat 20 de km. pe 
drumul Cluj-Zalău, 3 km. pe 
drumul Luduș-Sărmaș și 3 km. 
pe drumul Viștea-Arghireș. Au 
fost definitivați 300 m. liniari, în 
poduri de beton armat și meta
lice. Astăzi, datorita acestor mă
suri starea de viabilitate a drumu
rilor și podurilor s-a îmbunătățit 
foarte mult.

Un aport important la obține
rea acestor realizări l-au adus ti
nerii din regiunea noastră, mo
bilizați de către organizațiile 
U.T.M. Totuși, aceste acțiuni au 
fost de cele mai multe ori insu
ficient organizate. Participarea 
tineretului a fost mai susținută, 
mai ales în cazurile urgente (pri
măvara și toamna).

— Ce-și propune să reali
zeze sfatul popular regional în 
acest an ?

— în urma plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn din 26—28 noiem
brie 1958, în domeniul construc
țiilor de drumuri și poduri ne re
vin o serie de sarcini importante. 
Astfel, planul de lucrări propus 
de către no-i cuprinde printre al
tele modernizarea a 12.000 metri 
de drumuri printre oare drumul 
Cluj-Zalău de 6 km. Se vor 
pregăti pentru modernizare 40 
de km. de drumuri printre

regiunii vor lua sub 
lor drumurile care trec 
satelor și comunelor 
Un alt sector in care 

regiune ne pot da un

a apărut:

„întrecerea economică 
dintre cele două 

sisteme mondiale1*

adunării in care s-a inițiat mișcarea de 
reducere a rebuturilor tinerii au subli
niat necesitatea unui cuptor electric de 
300—400 kg. pentru menținerea tem
peraturii constante a aliajelor de alu
miniu. Aceasta ne-ar da posibilitatea 
să reducem pierderile prin rebuturi la 
pistoanele K.D. cu circa 35 la sută și 
să economisim anual pe această cale 
economii în valoare de peste 200.000 
Iei. Pentru sprijinirea acțiunii noastre 
patriotice, conducerea uzinei a prevă
zut în planul de măsuri tehnico-orga- 

■ nizatorice executarea acestui cuptor 
electric. Cerem însă ca conducerea Mi
nisterului Industriei Grele să ne spri
jine în procurarea aparatajului electric 
pentru reglajul automat al menținerii 
temperaturii constante. De curînd noi 
am făcut un calcul: dacă ministerul ar 
aproviziona uzina noastră cu fontă de- 
gazeificată Calan, în afară de alte mă
suri luate de conducerea uzinei, s-ar 
putea reduce pierderile prin rebuturi 
la chiulasa K.D. cu 20 la sută, față de 
media realizată în 1958, ceea ce repre
zintă o econmie anuală în valoare de 
circa 200.000 lei.

Tineretul nostru, comitetul U.T.M. 
socotește că Ministerul Industriei Grele 
trebuie să dea o mai mare atenție aces- 

' tei acțiuni tinerești, pornită din dorința 
de a reduce rebuturile și pe această 
cale de a reduce prețul de cost al pro
duselor, și să ne sprijine mai mult. 
Propunem ministerului să organizeze 
schimburi de experiență între uzina 
noastră și uzinele ,,Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin, consfătuiri pe centre, apoi 
pe țară pentru a se generaliza cea mai 
bună experiență în reducerea rebuturilor 
și îmbunătățirea calității produselor.

254 pag. 5,55 lei
Lucrarea cuprinde o serie de 

articole dintr-o culegere sovietică 
cu același titlu, precum și un ar
ticol publicat în Komunist nr. 9 
din 1958. In ea este arătat în ce 
constă forța economică a unei 
țări și a unui sistem mondial, 
cum se desfășoară întrecerea ecc- 
nomică pașnică dintre cele două 
sisteme mondiale și care sînt 
principalii factori și indicatori ai 
creșterii forței economice a siste
mului socialist și al slăbirii pozi
țiilor economice ale sistemului ca
pitalist.

-ooooo

Cooperativa de „Artă populară" din București produce covoare ro- 
mînești cu frumoase motive originale din diferite regiuni ale țării: ol
tenești, bănățene și altele. Această cooperativă exportă covoare în nu
meroase țări printre care: Franța, R.D.G., R.F.G., Austria, Islanda, 
Cehoslovacia.

In fotografie: tinerele țesătoare Silvia Uță și Silvia Grozea lucrînd 
1* gerghef un covor romînesc.

Foto: AGERPRES

Marinarul îndrăgostit — Patria. 
București. Gh Doja, 1 Mai : Căi 
greșite — Repub.ica, I. C. Frimu, 
Alex. Sahia, N. Bălcescu; Viața 
nu iartă și complectarea „Șapte 
arte." — Magheru. 13 Septembrie; 
Fata cu chitara — V. Alecsandri. 
C. David, Munca ; Cerul Infernu
lui — Lumina. Aurel Vkaicu ; Mis
terul castelului părăsit — Central; 
Alo ?... ați greșit numărul 1 — 
Maxim Gorki, 8 Martie, B. Dela- 
vrancea, 30 Decembrie ; Facerea 
lumii — Victoria , Program de fil
me documentare și de desene ani. 
mata — Timpuri Noi ; Cei 3 din 
pădure — Tineretului ; Lupta nu 
s-a sftrșit încă — înfrățirea între 
popoare. Drumul Serii; Africa (se
ria I-a) — Alex. Popov; Comoara 
căpitanului Martens — Grivița ; 
Melba — V. Roaită, 23 August; 
Dany — Cultural ; Romanța peri, 
fer iei — 8 Mai: Inimă de oțel — 
Unirea ; Procesul se amină —Fla
căra, Miorița ; Patru pași in nori
— Arta, Libertății ; Pasagerul 
clandestin — Donca Simo ; Pe Do
nul liniștit (seria Ill-a) — Popu
lar ; Trapez — !1ie Pintilie ; Omul 
meu drag — M. Eminescu, Olga 
Bancic. G. Bacovia ; Vraja dra
gostei — G. Coșbuc, Clubul C.F.R. 
,,Grivi(a Roșie" ; Zile de dragoste
— 16 Februarie ; Pe Donul liniștit 
(seria Il-a) — Clubul Boleslaw 
Blerut.

CnH^ISL B»«ÎÎBKiL)
Pentru următoarele trei zile In 

tară: vremea se menține liniștită 
și frumoasă însă cu nopți frigu
roase. Cerul va fi mai mult senin. 
Dimineața ceață locală. Tempera
tura în creștere ușoară : minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și 
minus 15 grade, iar maximele în
tre minus 5 și plus 5 grade.
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Problema fundamentală a septenalului:

Dezvoltarea accelerată a economiei 
sovietice pe drumul spre comunism

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele „Prav
da și „Izvestia din 8 februarie 
publică „CIFRELE DE CON
TROL ALE DEZVOLTĂRII ECO
NOMIEI NAȚIONALE A U.R.S.S. 
PE ANII 1959—1965", aprobate 
în unanimitate în ședința de în. 
chidere din 5 februarie a Congre
sului al XXl-lea extraordinar al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Cifrele de control ocu
pă opt pagini de ziar.

Acest document, care expune 
sarcinile planului septenal, preci
zează unele cifre cuprinse în teze
le raportului lui N. S. Hrușciov 
pentru Congres, publicate anul 
trecut.

Aceste precizări s-au .făcut da
torită faptului că, în cifrele de 
control, în forma- lor definitivă, 
sarcinile de plan au la bază bi
lanțul îndeplinirii planului pe a- 
nul 1958. Deoarece proiectul ci
frelor de control a fost întocmit 
în anul 1958 la alcătuirea lui s-au 
luat ca bază a planului calculele 
preliminare privind îndeplinirea 
planului pe 1958.

N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a declarat în 
cuvîntul de închidere rostit la 
Congres că dorințele exprimate și 
propunerile făcute de delegații la 
Congres în cursul dezbaterii ci
frelor de control, vor fi luate în 
seamă. îndeplinirea acestor pro
puneri, a subliniat el, va permite 
folosirea mai deplină a rezervelor 
din industrie și agricultură în ve-

Inchizitorii din S.U.AW • _ ••doi copii 
negri pentru un... sărut

MOTTO
„Nu voi participa Ia controversa 

jcu privire Ia integrarea rasială 
în școli..."

D. EISENHOWER,
21 ianuarie 1959

american 
condamnați.

Opinia publică 
greacă și internațională 

cere eliberarea 
lui Manolis Glezos!

țU.R.S.S. va sprijini 
Republica Irak 

în dezvoltarea economiei 
na|ionale

BAGDAD 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: In baza înțele
gerii dintre guvernele U.R.S.S. și 
Republicii Irak, între 7 ianuarie 
și 5 februarie 1959 Irakul a 
găzduit o delegație de experți so
vietici, în frunte cu P. A. iMale- 
tin, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru relațiile economi
ce externe de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. Delegația 
a dus tratative în vederea pregă
tirii unui proiect de acord cu pri
vire la colaborarea economică și 
tehnică dintre U.R.S.S. și Repu
blica Irak.

In cursul tratativelor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
sinceră prietenie, cordialitate 
înțelegere deplină, a avut loc un 
amplu schimb de păreri în legă
tură cu îndeplinirea programului 
dezvoltării economice a Irakului. 
Părțile au ajuns la o înțelegere 
prealabilă asupra principiilor pro
iectului de acord cu privire la o 
largă colaborare economică și teh
nică între U.R.S.S. și Republica 
Irak în domeniul realizării planu
rilor de dezvoltare a economiei 
naționale a Irakului.

Totodată în cursul tratativelor 
s-a ajuns la o înțelegere preala
bilă asupra acordării de ajutor 
tehnic de către Uniunea Sovieti
că în domeniul pregătirii de cadre 
naționale irakiene atit în Irak, cit 
și în instituțiile de învățămînt și 
în întreprinderile Uniunii Sovie
tice.

de protestele opiniei publice mon
diale, recurg din nou la procedee 
răsuflate, încercînd să prezinte 
protestele opiniei publice mondiale 
împotriva persecuției lui Glezos 
drept „intrigi" ale „propagandei 
comuniste", drept o campanie „an- 
tigrecească".

Un reprezentant al guvernului a 
afirmat că organizatorul acestei 
campanii „antigrecești"

ATENA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : Din diferite părți ale 
Greciei și din străinătate continuă 
să sosească pe adresa guvernului, 
parlamentului și organelor de pre
să telegrame și scrisori în care se 
cere ca Manolis Glezos să fie pus 
în libertate. Intr-o scrisoare sem
nată de 60 de cetățeni de vază din 
Plaka (un cartier al Atenei) se 
spune: „Sîntem neliniștiți de fap
tul că guvernul luptînd împotriva 
democrației, se compromite tot 
mai mult. Acțiunile lui antidemo
cratice au culminat cu arestarea 
eroului rezistenței naționale Ma
nolis Glezos. Cferem imediata lui 
punere în libertate și abrogarea 
tuturor legilor și deciziilor antide
mocratice".

Un numeros grup de locuitori 
din Naxos, patria lui Glezos, au 
adresat președintelui parlamentu
lui o scrisoare în care protestează 
împotriva samavolniciei autorități
lor care îl țin întemnițat pe Gle
zos de mai bine de două luni și 
cer imediata lui punere în liber
tate. Secretarul general al Federa
ției muncitorilor din industria de 
ceramică, Kapsalis, a adresat o 
scrisoare ziarului „Avghi" în care 
cheamă la luptă hotărîtă „pentru 
eliberarea lui Manolis Glezos, pen
tru restabilirea libertăților sindica
le și democratice".

Numeroase organizații, numeroși 
fruntași politici și ai vieții publice 
din diferite țări cer eliberarea lui 
Manolis Glezos, fruntaș democrat 
de seamă.

Autoritățile grecești, neliniștite

derea îndeplinirii cu succes și a 
depășirii planului.

Comitetul de stat al planificării 
și organele locale vor examina cu 
atenție numeroasele propuneri ale 
oamenilor muncii prezentate în 
cursul dezbaterii cifrelor de con
trol de către întregul popor, 
dezbatere care a precedat Congre
sul și vor lua măsuri în vederea 
înfăptuirii lor/

In partea introductivă a direc
tivelor Congresului cu privire la 
cifrele de control se constată că 
poporul sovietic, unit în jurul 
partidului său comunist, a atins 
culmi atît de înalte, a înfăptuit 
transformări atît de grandioase 
îneît Uniunea Sovietică are acum 
posibilitatea să pășească într-o 
nouă perioadă de cea mai mare 
importanță a dezvoltării sale — 
perioada construirii desfășurate a 
societății comuniste.

Problema fundamentală a ac
tualului^ septenal este problema 
dezvoltării accelerate a economiei 
naționale pe drumul spre comu
nism, problema cîștigului maxim 
de timp în întrecerea economică 
pașnică a socialismului cu capi
talismul.

In directivele Congresului se 
subliniază că datorită dezvoltării 
impetuoase a forțelor de produc
ție, în actualul septenal va fi în
deplinită sarcina ridicării consi
derabile a nivelului de trei al po
porului și a creării premizelor 
pentru un belșug de bunuri ma
teriale în tată.

Cifrele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale pe anii 
1959—1965 constituie o parte in
tegrantă a planului de perspecti
vă pe următorii 15 ani cere pre
vede ca producția principalelor 
ramuri ale industriei U.R.S.S. să 
crească de peste 2—3 ori. In anii 
1959—1965 va fi îndeplinită o 
parte considerabilă a programului 
prevăzut pentru cei 15 ani.

Directivele Congresului arată 
că principala sarcină a planului 
septenal este asigurarea unui pu
ternic avînt continuu al tuturor 
ramurilor economiei pe baza creș
terii cu precădere a industriei

grele, considerabila sporire a po
tențialului economic al țării, în 
scopul asigurării ridicării neîn
trerupte a nivelului de trai al po
porului.

In urma îndeplinirii acestui 
plan, se spune în directive, se va 
face un pas hotărîtor spre crea
rea bazei tehnico-materiale a co
munismului și spre înfăptuirea 
sarcinii economice fundamentale 
a U.R.S.S. — de a ajunge din ur
mă și de a întrece în cea 
scurtă perioadă în ceea ce 
vește producția pe ca,p de ' 
țările capitaliste cele mai 
tate.

Directivele Congresului 
ca pînă în 1965 producția globa
lă a industriei să crească aproxi
mativ cu 80% în comparație cu 
1958. din care grupa „A“ (produc
ția mijloacelor de producție) — 
cu 85-88% iar grupa ,,B“ (produc
ția bunurilor de consum) — cu 
62—65%. Creșterea medie anuală 
a producției globale a industriei 
în ansamblu va fi de aproxima
tiv 8,6%.

In domeniul agriculturii se 
pune problema de a se obține o 
creștere a producției care să per
mită satisfacerea nevoilor popu
lației în ceea ce privește cele mai 
importante produse alimentare, 
sporirea considerabilă a resurse
lor de materii prime agricole pen
tru a se asigura populației un 
belșug de alimente dintre cele 
mai variate și de bună calitate și 
pentru a satisface toate celelalte 
nevoi ale statului în ceea ce pri
vește produsele agricole. Cifrele 
de control prevăd între altele să 
se asigure pînă la sfîrșitul septe- 
nelului o producție de 10—11 mi
liarde de puduri de cereale anual.

Congresul subliniază în directi
vele sale că septenalul va fi o 
perioadă de desfășurare fără pre
cedent a construcției în toate re
giunile țării și îndeosebi în re
giunile răsăritene.

Volumul investițiilor de stat va 
crește în anii 1959—1965 pînă Ia 
1.940—1970 de miliarde de ruble, 
adică cu 80% în comparație cu 
perioada anterioară de șapte ani.

mai 
pri- 

lccuitor 
dezvol-

prevăd

Acesta va egala aproape volumul 
investițiilor făcute în economia 
națională în toți anii puterii sovie
tice.

Directivele prevăd ca pînă în 
1965 venitul național să crească 
cu 62—65% în comparație cu 
1958. Pe această bază se va pro
duce o creștere continuă a consu
mului al cărui fond va crește cu 
60—63%.

Pînă la sfîrșitul septenajului 
numărul muncitorilor și funcționa, 
rilor ocupați în economia naționa
lă va crește cu 22% și se va ci
fra la 66.500.000 de cameni.

Veniturile reale ale muncitori
lor și funcționarilor, calculînd pe 
cap de lucrător, vor spori în me
die cu 40% iar cele ale colhozni
cilor cu cel puțin 40%.

Cifrele de control prevăd spori
rea salariilor pentru muncitorii și 
funcționarii cu salarii mici, ma
jorarea pensiilor mici, reducerea 
zilei de lucru fără reducerea sala
riului, înfăptuirea consecventă a 
politicii de reducere a prețurilor, 
construirea a aproximativ 15 mi
lioane de locuințe în orașe și a- 
șezări muncitorești și a aproxima
tiv șapte milioane de case la sate.

Lucrările
de * a

ooo

(Ager preș).— TASS
9 februarie, ședința 
la Geneva a celor

GENEVA 9 
transmite : La 
conferinței de 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară a 
fost prezidată de reprezentantul 
S.U.A. Participanții la conferință 
au continuat discutarea documen-

de 
Și

conferinței
Geneva
telor prezentate anterior. Repre
zentantul U.R.S.S. a prezentat spre 
examinare conferinței textul decla
rației din 8 februarie a.c. a Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Următoarea ședință a fost fixată 
pentru 10 februarie.

OOO------------------

ar fi 
„Uniunea democrată de stînga" 
(E.D.A.).

Ziarul „Avghi" publică o decla
rație a unor reprezentanți autori
zați ai E.D.A. în care se spune că 
„campania internațională pentru 
salvarea lui Glezos nu a fost pro- 
vocată de acțiunile E.D.A. ci de ac
țiunile guvernului, care au stîrnit 
indignarea justă a opiniei publice 
democratice față de crime ca ace
lea săvîrșite în Grecia. Numai gu
vernul este vinovat că aceste pro
teste subminează prestigiul țării. 
E.D.A. a avertizat guvernul asu
pra urmărilor politicii lui".

In declarație se spune mai de
parte că campania de Calomnii îm
potriva E.D.A. este provocată de 
faptul că acest partid duce o po
litică limpede sprijinită de poporul 
grec. Afirmațiile că campania 
în apărarea lui Glezos ar fi 
provocată de comunism, sînt „ri
dicule", ele sînt dezmințite printre 
altele de declarațiile unor deputați 
laburiști englezi și de atitudinea 
partidului social - democrat din 
Norvegia care se pronunță în apă
rarea jui Glezos.

OOO

în Franța

Mitinguri și manifestații

împotriva concedierilor în masă
tori au organizat o manifesta
ție care s-a desfășurat sub lo
zincile : „Să nu se facă nici un 
fel de concedieri !“, „Vrem să 
ni se dea de lucrul". Mitinguri 
și manifestații au avut loc și în 
orașul Lille. Cei circa 2.000 de 
muncitori au străbătut străzile 
orașului scandind: „Muncă și 
pîine !“. Micii comercianți și-au 
închis prăvăliile în semn de so
lidaritate cu manifestanții. La 
bursa muncii din Strasbourg a 
avut loc la 6 februarie un mare 
miting de protest împotriva re
centelor măsuri ale guvernului 
îndreptate împotriva cuceririlor 
sociale ale oamenilor muncii.

făcut cunoscut la 9 februarie că

PARIS 8 (Agerpres). — Oa
menii muncii din Franța luptă 
împotriva concedierilor in masă 
în industrie în urma declinu
lui economic care a început în 
Franța și se ridică cu hotărîre 
împotriva politicii economice a 
guvernului de scădere a nive
lului de trai al păturilor largi 
ale populației. Ziarele anunță 
că 25.000 de metalurgiști de ia 
diferite întreprinderi din depar
tamentul Nord au declarat la 
6 februarie o grevă de protest 
împotriva concedierii în masă a 
muncitorilor de la uzinele so
cietății metalurgice „Fiveș- 
Lille". Aproape 8.000 de munci-

PAR1S. — Guvernul francez a
aprobă cele 867 concedieri hotărîte de conducerea uzinelor Fives- 
Lille din Lille și Denain.

Această hotărîre guvernamentală în favoarea patronatului este co
mentată de ziarul „Liberation" care arată că acționarii societății 
Fives-Lille au beneficiat de complicitatea guvernului al cărui rol 
apare acum tot mai clar.

pierde prilejul 
„războiului re 

politicii „de pe poziții de forță".

Cancelarul Adenauer nu 
pronunțe pentru continuarea 
înfăptuirea

ooo

Întîlniri între reprezentanții

P.C.U.S. și ai partidelor frățești
MOSCOVA 8 

TASS transmite: 
N. S. Hrușciov, 
C.C. al P.C.U.S.,

(Agerpres). — 
La 8 februarie 
prim-secretar al 
A. I. Kiricenko 

și M. A. Suslov, membri ai Pre
zidiului, secretari ai G.C. al 
P.C.U.S. precum și B. N. Pono
marev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., au primit delegația Par
tidului Comunist Italian alcătuită 
din Palmiro Togliatti, secretar 
general al C.C. al P. C. Italian, 
Gian Carlo Pajetta, membru ai 
conducerii și al secretariatului C.C. 
al P.C. Italian ș; Emanuele Ma
caluso, membru al C.C. al P. C. 
Italian.

In cadrul convorbirii cordiale, 
tovărășești, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, re
prezentanții celor două partide fră
țești au făcut schimb de păreri și 
s-au informat reciproc asupra unui 
larg cerc de probleme care intere
sează cele două partide.

In numele C.C. al P.C.U.S. 
N. S. Hrușciov a dăruit delegației

Partidului Comunist Italian 
pie a filmului documentar 
dimir Ilici Lenin"/

★
AIOSCOVA 9 (Agerpres) 

transmite : La 9 februarie, 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a primit delegația Par
tidului Muncii din Albania, care a 
participat la Congresul al XXl-lea 
al P.C.U.S..

Convorbirea care a avut loc s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 

transmite: La 9 februarie, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. Ignatov și A. Kiri- 
cenko, membri Si prezidiului C.C. 
al P.C-U.S., au primit delegația 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, care a participat la Con
gresul al XXl-lea al P.C.U.S. .

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială și tovără
șească.

O co- 
„Vla-

TASS 
N. S.

în alegerile cantonale din Franța

Există fapte de un cinism cras, 
care concentrează în ele atîta 
bestialitate, îneît omenirea nu le 
uită niciodată. Bunăoară exemplul 
'monstruos al turbatului Nero, care 
în urmă cu mii de ani a dat foc 
Romei, ori cel al blestematei in- 
chiziții medievale, căreia i au că
zut jertfă, în vîlvătăile focului, 
mii ți mii de nevinovați. Un ase
menea fapt, identic prin semnifica
ția odioasă pe care o cuprinde, 
s-a petrecut deunăzi în Statele U- 
nite ale Americii, în micul orășel 
Monroe din Carolina de nord. Doi 
copii negri, Hanover Thompson, 
in vîrstă de 9 ani ți David Simp
son, în vîrstă de 8 ani au fost tîrîți 
în fața tribuna
lului

In jurul celor 
doi 
reacționară 
mericană a por
nit o turbată 
campanie de ațî- 
țiiri rasiste, în care aceasta 
specializată din plin. Pentru ori 
ți cine apare firească mirarea le
gată de întrebarea : ce fapte 
„monstruoase" ar fi capabili să co
mită doi copii, care abia deschid 
ochii în jurul lor, care abia îți 
luminează mintea cu primele isto
rioare întîlnite în abecedare ? Dar 
autoritățile americane au reuțit să 
vadă „groaznicul" acolo unde ni
meni nu s-ar fi putut aștepta. In
tr-un sărut copilăresc. Da, într-un 
sărut de copil 1 lntr-una din zilele 
lui noiembrie, în grădina publică 
a orașului puteau fi văzuți jucîndu- 
se împreună cu cei doi copii negri, 
fetița albă, Anne Kelly, un ține ți 
ea de 6 ani. Se jucau „de-a gaju
rile" : cine greșește dă un sărut 
celorlalți. Un joc de copii cunoscut 
în toate continentele, în lumea co
piilor. „Vigilenți", cîțiva polițiști, 
slugi ale rasiștilor care conduc a- 
cest stat au intervenit brutal, ți au 
interpretat în felul lor propriu, 
sălbatec, sărutul dat de mica Kelly 
celor doi prieteni negri. Cu ochii 
căscați de turbare, bestiile s-au re
pezit asupra copiilor negri, care 
au fost aruncați într-o închisoare, 
unde pentru început, au stat șase 
zile. Doar după trecerea acestor zi
le, părinții copiilor au fost anunțați 
de poliție să se prezinte la un tri
bunal, unde peste 30 de minute se 
judeca „procesul" copiilor lor. 
Procesul unui sărut al unor copii ! 
Monstruos, întocmai ca în vremu
rile inchiziției. Și iată, desfășurîn- 
du-se punct cu punct o mizerabilă 
înscenare, menită să-i convingă pe 
locuitorii Carolinei de Nord cît de 
...„periculoși" sînt în general negrii 
din statul lor.

Deosebit de scandalos este însăși 
modul sentențios în care a fost 
formulată „acuzația", precum și 
încadrarea „delictului" în diferite 
texte de legi : cei doi copii negri, 
vinovați de „insultă și tentativă 
de violență fizică" au fost condam
nați la detențiune într-o școală de 
corecție pe un termen nedetermi- 
nal, sub supravegherea autorități
lor. Numai o patimă rasistă care a- 
tinge culmile, culmi ce se interfe
rează cu ticăloșia cea mai lipsită 
de scrupule, poate condamna doi 
copii negri, pentru că s-au jucat 
cu un al treilea. Ura înrobitoare 
rasistă, monstruoasă a întunecat 
mințile întregului complet de ju
decată compus din „distinse" per
sonalități, și care posedă în buzu
nare diploipe ale unor facultăți 
așazis „umanistice", și care se auto- 
proclamă campioni de „justiție 
și „umanitate". Frumoasă mostră

copii presa
a-

de „umanitate" au servit ! Nimeni 
dintre: judecători ori autorități nu 
s-a găsit să denunțe brutalitatea. Ju
decătorii cu pricina au condamnat 
in mod ticălos un act petrecut în 
lumea copiilor, acolo unde rasis
mul nu ajunge, acolo unde toți co
piii îți acordă în mod deplin drep
turi egale, pînă la firescul sărut 
frățesc.

Cei doi copii negri au fost con
damnați. Acesta este epilogul, 
lată deci fața dezmățului rasist, 
iată ce culmi ale inumanității atin
ge politica rasistă, promovată cu 
ochii deschiți de importante 
cercuri de stat americane, din în
demnul trustmenilor, care folosesc 
rasismul ca o diversiune, în scopul 
asupririi sociale ți naționale a 
celor ce muncesc. De altfel, presa 
progresistă americană, condamnînd 

noul exces ab
ject al rasițlilor 
arată că prin 
condamnarea ce
lor doi copii, au
toritățile ameri- 
care ți-au pro
pus să intimi
deze populația 
de culoare din

Carolina de nord, care în ultimii 
ani, în urma unor lupte înver- 
țunate a reușit să obțină o serie 
de succese, în apărarea drepturilor 
ei. Apare deci evident că criminala 
condamnare a celor doi copii re
prezintă o părticică dintr-un com
plot murdar, rasist.

Lui Nero, dementul, i s-a dus 
faima pentru cinismul său întru 
incendierea Romei, Autorităților 
americane le va merge faima pen
tru cinismul lor de a condamna 
doi copii nevinovați, acuzați de a 
fi primit... un sărut. Omenirea nu 
poate uita un asemenea act barbar, 
demn de epoca inchiziției feudale 
ți a fanatismului medieval, dar 
care s-a petrecut în Statele Unite, 
în secolul XX, la sfîrțitul anului 
1958.

Fără îndoială că procesul celor 
doi copii negri nu este simplul 
proces al unui sărut, ci însuși pro
cesul intentat omeniei, drepturi
lor omului, drepturilor și libertă
ților de care sînt privați oamenii 
simpli în S.U.A., proces care prin 
amploarea sa în Statele Unite și 
prin efectele sale monstruoase 
scoate încă odată în evidență fizio
nomia moral-ideologică decăzută 
a societății capitaliste.

CAROL ROMAN

PEKIN. — La 2 februarie for
țele navale ale armatei populare 
de eliberare au scufundat o cano- 
nieră gomindanistă care încerca să 
răpească pescari aflați în largul 
coastei Fuțzian. 11 agenți gomin- 
daniști înarmați aflați la bordul 
canonierei au fost uciși iar alți 12 
au fost capturați.

PEKIN. — După cum anunță a- 
genția China Nouă, la 8 februarie 
Mao Țze-dun, președintele Repu
blicii Populare Chineze, l-a primit 
pe prințul Saleh Ben-Harsi, loc
țiitorul Imamului Omanului, și 
personale care îl însoțesc.

DAMASC. — După cum anunță 
agenția Reuter, postul de radio 
Bagdad a anunțat că la 6 februa
rie Tribunalul militar suprem din 
Bagdad l-a condamnat pe fostul 
vicepremier Abdel Salam Muhamed 
Aref la pedeapsă cu moartea.

BUDAPESTA. — Consiliul popu
lar al județului Gyor-Sopron 
(R. P. Ungară) a hotărît să ri
dice un monument în memoria os
tașilor romlni oare au luptat pen
tru elibenarea Ungariei în 1945 și 
care au căzut în luptele ee s-au 
desfășurat pe teritoriul județului 
Monumentul urmează să fie inau
gurat în cursul lunii martie.
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CAIRO 9 (Agerpres). — La 
8 februarie și-a încheiat lucră
rile la Cairo Conferința tinere
tului din țările Asiei și Africii.

La 7 februarie, mult după 
miezul nopții, a continuat acti
vitatea delegațiilor la conferin
ță care au discutat proiectele 
de hotărîri ale conferinței, pro< 
iecte pregătite de comitete. La 
conferință s-a simțit activitatea 
intensă a delegaților care do
resc ca hotărîrile conferinței să 
aibă o orientare precisă și să 
fie combative, în scopul de a 
mobiliza tineretul Asiei și A- 
fricii pentru întărirea continuă 
a solidarității sale în lupta îm
potriva imperialismului și a 
dominației colonialiste.

In aplauzele furtunoase ale 
tuturor delegaților, ședința ple
nară a conferinței a aprobat în 
unanimitate rezoluția conferin
ței.

„Conferința tineretului din 
țările Asiei și Africii, se spune 
în rezoluția politică, care a a- 
vut loc la Cairo între 2 și 8 
februarie 1959, consideră că ti
nerilor le revine răspunderea 
pentru construirea unui viitor 
fericit atît pentru popoarele lor 
ctî și pentru popoarele întregii 
lumi.

Principalul obstacol în calea 
sprei acest viitor fericit îl con
stituie însă imperialismul. Tine
retul din țările Asiei și Africii 
își dă seama că planurile urzite 
de imperialiști duc doar la in
tensificarea războiului rece, la 
cursa înarmărilor atomice, ceea 
ce, la rîndul său, poate duce la 
un nou război mondial. In con
formitate cu principiile de la 
Bandung. Cairo și Accra, Con
ferința tineretului din țările 
Asiei și Africii condamnă cu 
hotărîre :

1. Imperialismul și colonia
lismul în toate manifestările 
sale.

2.
rile altor tari.

3. “
ce,

Amestecul străin

Pactele militare 
tratatele inegale

în trcbu-

și politi- 
și trata-

„Pescuitul" peștelui în „războiul rece“
(Din „Pravda")

PARIS 9 Corespondentul Ager- 
pres transmite : La cel de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor canto
nale din Franța, la Auxerro, depar
tamentul Lyon, candidații comu
niști au obținut cu 764 de voturi 
mai mult decît în primul tur de 
scrutin. încă de la primul tur de 
scrutin, candidații comuniști obți
nuseră cu 100 de voturi mai mult 
decît la alegerile legislative din 
noiembrie 1958, în ciuda faptului

celor câre sau abținut 
vot reprezintă apro-

că numărul 
acum de la 
ximativ 50 la sută din totalul ale
gătorilor- In cantoanele Vesoul și 
Montereau candidații comuniști au 
obținut cu 6 la sută mai multe 
voturi decît la primul tur de scru
tin. Ceilalți candidați au pierdut 
la aceste alegeri un mare număr 
de voturi, U.N.R (Uniunea pentru 
noua Republică) neobținind decit 
o treime din voturi.

Conferința tineretului afro-asiatic
condamnă cu hotărîre

imperialismul și colonialismul
tele bilaterale agresive, care 
creează amenințare pentru pa
cea generală și împiedică rea
lizarea năzuințelor tineretului.

4. Crearea de baze militare 
străine pe teritoriul altor state.

5. Exploatarea resurselor na
ționale pentru îmbogățirea ță
rilor imperialiste.

6. Acordarea de ajutor cu a- 
numite condiții, ceea ce duce, 
în ultimă instanță, la submina
rea suveranității naționale a 
țărilor cărora li se acordă un 
astfel de „ajutor", la exploata
rea lor sau la atragerea lor în
tr-o sferă de influență.

7. Imigrarea străinilor în ță
rile africane și asiatice în sco
pul colonizării și înlăturării 
populației locale.

Pornind de la aceasta, tinere
tul din Asia și Africa sprijină 
în întregime : „Carta Organiza
ției Națiunilor Unite și hotărî- 
rile conferințelor de -la Ban
dung, Cairo și Accra, dreptul 
popoarelor la libertate și inde
pendență, dreptul popoarelor 
la rezolvarea problemelor lor 
interne și dreptul popoarelor 
de a-și alege un sistem propriu 
de guvernare, o politică a neu
tralității pozitive, care este spri
jinită de unele țări afro-asiatice, 
întrucît această politică con
tribuie la întărirea păcii și la 
înfăptuirea principiilor coexis
tenței pașnice, dreptul tuturor 
popoarelor dezbinate la „unire".

Conferința, se spune în con-

tinuare în rezoluție, condamnă 
războiul de exterminare pe 
care-1 duce Franța împotriva 
poporului algerian și înfierează 
metodele barbare folositfe de 
forțele armate imperialiste fran
ceze împotriva populației alge
riene. Conferința declară că ti
neretul din Asia și Africa spri
jină lupta eroică a tineretului 
algerian pentru libertatea țării 
sale.

Rezoluția politică se referă 
la problemele luptei pentru in
dependență pe care o duc po
poarele din Kenya, Camerun, 
Uganda, Madagascar, Zanzi
bar, Somalia, Africa ecuato
rială, Rhodesia, insulele Bah
rein, Oman, Yemen, Congo și 
alte țări. In special rezoluția 
cere ca situația din Kenya, 
Uganda și alte cîteva țări să 
fie examinată la Organizația 
Națiunilor Unite.

Conferința cere evacuarea 
trupelor străine din Maroc și 
condamnă comploturile impe
rialiste împotriva acestei țări.

Conferința recunoaște drep
tul legitim al Republicii Popu
lare Mongole de a fi membră 
a O.N.U. și cheamă tineretul 
din țările Asiei și Africii să 
fie alături de Republica Popu
lară Mongolă și să sprijine ce
rințele ei legitime.

Conferința sprijină cererile 
legitime ale popoarelor coreean 
și vietnamez cu privire la uni
ficarea țărilor lor prin mijloa-

ce pașnice șl la retragerea 
trupelor americane de pe teri
toriul lor.

Conferința cere să se acorde. 
Republicii Populare Chineze 
locul ce i se cuvine de drept 
la O.N.U. Nici una din pro
blemele internaționale impor
tante, în special cele care se 
referă la Extremul Orient, nu 
pcate fi reglementată așa cum 
se cuvine fără participarea 
R.P. Chineze, se spune în rezo
luție. Rezoluția condamnă cu 
hotărîre amestecul imperialiști
lor americani în regiunea 
strîmtorii Taivanului și în Tai- 
van, care este un teritoriu chi
nez. întrucît eceșt amestec 
creează o primejdie pentru pa
cea generală.

Conferința sprijină poporul 
cambodgian în politica sa de 
neutralitate pozitivă și con
damnă cu hotărîre presiunea 
pe cere o exercită imperialiștii 
americani asupra poporului 
Cambodgiei. Conferința spri
jină cererile poporului indian < 
de a i se restitui teritoriul 
Goa și ale poporului japonez 
de a i se restitui insula Oki
nawa și cere să se restituie 
Irianul de vest Indoneziei.

Conferința tineretului din 
țările Asiei și Africii, care re
prezintă mai mult de jumătate 
din tineretul întregii lumi, 
cheamă tineretul din toate re
giunile Asiei și Africii să-și 
strîngă rîndurile și să depună

toate eforturile pentru elibe
rarea popoarelor afro-asiatice. 

Un capitol special al rezolu
ției politice este consacrat pro. 
blemei luptei pentru întărirea 
păcii. In acest capitol se spu
ne : „întrucît tinerii din țările 
Asiei și Africii exprimă voința 
popoarelor lor, întrucît ei, ca 
și tinerii celorlalte țări, au 
nevoie de întărirea păcii ge
nerale, conferința tineretului 
din țările Asiei și Africii hotă
răște :

1. Să întărească unitatea cu 
tineretul întregii lumi în lupta 
pentru Încetarea Imediată, ne
condiționată și pentru totdea
una a experiențelor nucleare 
în toate regiunile lumii.

2. împreună cu tineretul din 
întreaga lume să se obțină in
terzicerea imediată și necondi
ționată a folosirii și stocării 
de arme nucleare. Conferința 
cheamă p- reprezentanții 
S.U.A./Angliei și U.R S.S. În
truniți in prezent la Geneva

‘ să realizeze un acord cu pri
vire la interzicerea armelor 
nucleare și a stocării de ast
fel de arme.

3. Conferința cere insistent 
ca energia nucleară să fie fo
losită exclusiv în scopuri paș
nice pentru binele întregii o- 
meniri.

4. Cere insistent reducerea 
bugetelor militare și armate
lor marilor puteri.

5. Cere ca fondurile alocate 
pentru armament să fie chel-

tuite pentru ridicarea nivelului 
spiritual și material de trai 
ai populației".

In rezoluția politică se con
damnă cu hotărîre discrimina
rea rasială, în special în Sta
tele Unite ale Americii și în 
Uniunea Sud-Africană.

Conferința cheamă la înde
plinirea cu strictețe a princi
piilor Declarației drepturilor 
omului și cere să se pună ce-omului și cere să 
păt războiului de exterminare 
pe care-1 poartă țările impe
rialiste împotriva unor țăîi din 
Asia și Africa.

Conferința a hotărît să săr
bătorească ziua de 31 martie 
ca Zi internațională de luptă 
împotriva experiențelor nuclea
re și pentru interzicerea, ar
mei nucleare.

Conferința a adoptat de ase 
menea rezoluții separate în 
problemele algeriană și pale
stiniană.

Rezoluția conferinței pentru 
problemele culturii, alcătuită 
din cinci capitole, subliniază 
că dominația imperialistă în 
multe regiuni ale Asiei și A- 
fricii a împiedicat dezvoltarea 
culturii naționale a popoarelor 
afro-asiatice. De aceea confe
rința cheamă tineretul din ță
rile Asiei și Africii să nu slă
bească eforturile sale în lupta 
împotriva dominației imperia
liste și coloniale, pentru dez
voltarea culturii naționale. 
Conferința sprijină hotărîrile 
Conferinței de la Cairo a so
lidarității popoarelor Asiei și 
Africii.

Rezoluția cuprinde nume
roase recomandări pentru li
chidarea analfabetismului în 
rindurile populației țărilor A- 
siei și Africii, pentru folosirea 
presei, radiodifuziunii, televi
ziunii, cinematografiei și tea
trului în scopul ridicării n.ve- 
lului cultural al populației, 
pentru lărgirea schimburilor 
culturale între țările afro /sia- 
tice, pentru acordarea de aju
tor în domeniul culturii țăriEr 
dependente.
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