
Tinerii Gheorghițâ Mircea (controloare) și Vasile Sirnion (montor) de la fabrica „21 Decembrie" dm 
Capitală controlează la microscop calitatea produselor.
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Să fie intensificat ritmul de reparații 
și revizie a tractoarelor 

și mașinilor agricole

Vineri 27 februarie 1959 •V

Entusziaștî 
în munca UN BILANȚ

INDUSTRIEI SOCIALISTE
cadre bine pregătite

tn anii de după reorganizarea 
îavățămîntului profesional- al șco
lilor tehnice și al școlilor tehnice 
de maiștri, industria noastră so
cialistă in plin avint, a primit 
zeci de mii de cadre tinere, bine 
pregătite, eapabile să contribuie la 
traducerea în viață a politicii par
tidului privind industrializarea so
cialistă a țării. Școlile profesionale 
ți tehnice trebuie să înarmeze tî- 
năra generație de muncitori și teh
nicieni cu multilaterale ți temei
nice cunoștințe, să formeze cadre 
pentru industrie cu o înaltă cul
tură profesională, participanți ac
tivi la construcția socialistă.

tn multe școli din regiunea Ti
mișoara sub conducerea organiza
țiilor de partid și cu ajutorul or
ganizațiilor U.T.M., corpul didac- 
t'e, desfășoară o activitate bo
gată în conținut, se ocupă 
cu dragoste de creșterea și 
educarea viitoarelor generații de 
muncitori. în acest sens se eviden
țiază colectivele școlilor profesio
nale de ucenici „lemn finit“-Ca- 
ransebeș, „Electromotor"-Timișoara 
și altele. Aici, profesorii nu se 
mărginesc numai la transmiterea 
cunoștințelor de specialitate, ci îi 
îndrumă îndeaproape pe ucenici, 
îi ajută să-și dezvolte aptitudinile 
creatoare, le dezvoltă conștiința 
socialistă. De aceea în ultimii ani 
s-au obținut succese remarcabile 
în pregătirea și educația ucenici
lor.

Cu toate rezultatele obținute în 
școlile din regiunea Timișoara 
există încă deficiențe care în 
greunează în unele cazuri des
fășurarea normală a procesu
lui de instruire a ucenicilor și 
elevilor. Așa de exemplu, în șco
lile profesionale din regiunea Ti
mișoara, multe programe analitice 
Au ajuns cu întîrziere, fapt care a 
împiedicat studierea acestora de 
către cadrele didactice ți întocmi-

rea judicioasă a planurilor calen
daristice. Deși s-au lichidat multe 
paralelisme ți suprapuneri, în une
le programe nu s-a realizat con
cordanța deplină intre teorie și 
practică, așa cum se întîmplă în 
cazul programelor de tehnologia 
meseriei — în special pentru 
strungari și lăcătuși anul I. In 
programa analitică pentru meseria 
frezori-rabotori, de exemplu, fre-
zarea suprafețelor 
prevăzută la teorie 
III iar la practică

profilate este 
în trimestrul 
în trimestrul

Irtsemnări pe marginea 
activității din unele 
școli profesionale, 

tehnice și de meserii 
din regiunea Timișoara

II. în alte cazuri, programele în
tocmite pentru școlile profesiona
le, corespunzătoare nivelului uce
nicilor, se folosesc și la școlile 
tehnice, cum este de pildă progra
ma de organizare —• norme — 
preț de cost. în alte cazuri școli’e 
profesionale sînt puse în situația 
de a folosi programa analitică de 
economie politică întocmită pen
tru nivelul școlilor medii de 
cultură generală. Cel mai mare 
neajuns îl constituie însă fap
tul că lipsesc o seamă de 
programe analitice. Așa de exem
plu, Școala tehnică de chimie din 
Timișoara nu are programele ana
litice pentru chimie și aparatură, 
Școala de meserii din Timișoara 
nu are programele analitice de 
tehnologie pentru electricieni-con- 
strucții, carosieri-auto, croitorie. 
Acest fapt îngreunează pe de o 
parte munca profesorilor, iar pe

de altă parte scade nivelul pregă
tirii ucenicilor și elevilor.

O problemă de cea mai mare 
însemnătate este aceea a asigurării 
cadrelor de profesori corespunză
tori scopului urmărit de școlile 
profesionale, tehnice și de meserii. 
Profesorii sînt aceia care traduc 
în viață prevederile programelor 
analitice. Ei au datoria să înar
meze pe ucenici și elevi cu cuno
ștințe tehnico-profesionale și știin
țifice, să contribuie la educarea 
acestora în spiritul atitudinii so
cialiste față de muncă, să le dez
volte conștiința socialistă. De a- 
ceea profesorii trebuie să fie oa
meni cu un nivel politic și ideo
logic corespunzător, să posede 
înalte cunoștințe profesionale și 
metode pedagogice.

în școlile profesionale din regiu
nea Timișoara în acest an școlar 
s-a acordat o atenție mai mare 
încadrării cadrelor didactice. Ma
joritatea profesorilor au pregătirea 
corespunzătoare, aptitudini peda
gogice și își îndeplinesc sarcinile 
cu conștiinciozitate. Profesori ca 
Ursulescu Constantin. Szerdahelyi 
Ervin de la grupul școlar al Com
binatului metalurgic Reșița, Ra
miro Mancaș, Anton Diaconescu, 
de la Școala profesională „Electro - 
motor“-Timișoara și alții, predau 
lecții bogate în conținut însoțite 
de material didactic ajutător, se 
străduiesc să formeze la ucenici 
deprinderea de a munci științific 
și organizat, să le dezvolte drago
stea față de muncă, element prin
cipal al educației comuniste, îi 
ajută să-și formeze și să-și dez
volte conștiința socialistă. Cu toate 
acestea sînt cazuri de profesori 
care au fost încadrați la diferi Ie 
obiecte fără ca ei să aibă pregă
tirea necesară. De pildă la desen 
tehnic majoritatea profesorilor

Apărători curajoși 
ai avutului obștesc

LIDIA POPESCU 
MARIN PASCU

(Continuare în pag. 2-a)

Mecanizatorii din întreaga Iară 
au intensificat în ultimul timp re
vizia, și reparațiile la tractoarele 
și mâșinile agricole ce se folosesc, 
în campania de primăvară din 
aces: an.

Potrivit datelor Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii. în sta
țiunile dc mașini și tractoare au 
fost revizuite și reparate pină 
acum aproximativ 90 la sută din 
tractoare și peste 96 la sută din 
pluguri și semănători. In același 
timp în gospodăriile agricole de 
stat au fost puse Tn stare de func
țiune peste 91 la sută din trac
toare și circa 98 la sută din plu
guri și semănători.

In regiunile Pitești, Stalin, Ple
oști, Constanța și Regiunea Auto-, 
nomă Alaghiară, unde a existat o 
mai mare preocupare pentru asi
gurarea pieselor de schimb nece
sare reparațiilor și unde au fost 
recondiționate pe plan local o se-

rio de repere, iar munca s-a or
ganizat mai temeinic, revizia și 
reparația utilajului, agricol necesar 
în campania de ^primăvară sînt 
aproape terminate.. Uxeniplj.il lor 
trebuie urmat de mecanizatorii din 
stațiunile de mașini și tractoare și 
gospodăriile agricole de stat din 
regiunile Suceava, lași și Bacău 
care nu sînt- gata pentru a ieși 
la lucru în cîmp cu toate tractoa
rele, mașinile și utilajele-agricole.

In ’110610 regiuni ale țării unde 
vremea este prielnică au și înce
put însăniînțăriie. Pentru executa
rea muncilor agricole la vreme și 
pentru folosirea rațională a între
gului parc de mașini și tractoare, 
mecanizatorii trebuie $ă termine 
în următoarele zile pregătirea în
tregului inventar agricol. Imediat 
ce condițiile permit, utilajul agri
col necesar însămînțărilor trebuie 
scos la cîmp.

(Agerpres).
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Acțiuni ale brigăzilor ufcemisle 
patriotica

luntara pe șantierul de construcții 
de locuințe din Petroșani.

★

La numeroasele acțiuni patrio
tice întreprinse în ultima vreme 
în raionul Istria din regiunea Con
stanța iau parte brigăzile utemiste 
de munca patriotica care cuprind 
peste 2.800 tineri din întreprin
deri, instituții, gospodarii colecti
ve, G.A.S.-uri și S.M.T.-uri. Numai 
la refacerea și întreținerea dru
murilor, tinerii din brigăzile de 
muncă patriotică au efectuat pîna 
acum aproape 
că voluntara.

în această 
dențiat tinerii 
munele Zebilu, Enisala

de munca
Brigăzile utemiste de muncă pa

triotica organizate Ia Combinatul 
siderurgic Hunedoara ți în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului cuprind 
peste 2.300 de tineri muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari.

Tinerii brigadieri ai combinatu
lui au efectuat anul acesta peste 
10 000 ore muncă voluntară la cu
rățirea locurilor de muncă, des
carnatul vagoanelor sosite cu ma
teriale și materii prime pentru a- 
gregatele combinatului ți alte ac
țiuni.

Brigăzile utemiste de munca pa
triotică de la exploatarea carbo
niferă Vulaan au efectuat prin 
muncă voluntară lucrări în valoa
re de peste 20.000 lei.

Tinerii de la uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani au e- 
fectuat sute de ore de muncă vo-

6C.OOO ore de mun-

activitate s-au evi- 
colectiviști din co

și Fîntî-

In fiecare dimineață tinărul 
Gheorghe Dobrescu, președintele 
Sfatului popular al comunei Breaza, 
din raionul Mizil sosește printre 
primii ța sfatul popular. în acea zi 
însă, a venit mai devreme ca de obi
cei. La adunarea generală U.T.M., 
care avusese loc numai cu cîteva 
zile înainte, utemiștii s-au angajat 
să transporte . cu atelajele lor 
stîlpii necesari pentru electrificarea 
satului. Acești stîlpi trebuiau a- 
duși de la gara din apropiere. La 
ora stabilită, tinerii au fost pre- 
zenți. Venise și C. Anghel, D, Mu- 
sat, Lucian Radu, nelipsiți de la 
asemenea acțiuni. în acea zi numai 
prin transportarea stîlpilor s-a 
realizat o economie de 3850 lei.

Atît la plantarea stîlpilor cît și 
la întinderea rețelei pentru elec
trificare, tinerii din această comu
nă au prestat peste 1200 ore de 
muncă voluntară. Cînd primele 
becuri electrice vor alunga pentru 
totdeauna lampa cu gaz, tinerii se 
vor mîndri că la această acțiune 
au participat și ei

Mai sint și alte comune și sate 
din raionul Mizil unde tinerii și 
in special utemiștii aduc o contri
buție importantă la electrificarea 
satelor. Așa de exemplu in comuna 
Năeni, biroul organizației de bază 
U.T.M. a format o brigadă din 
45 de utemiști care au lucrat efec
tiv la săparea a peste 160 gropi 
precum și la plantarea stîlpilor. 
Agitatorul utemist Ion Cătuneanu, 
pe Ungă faptul că s-a dovedit a 
fi un destoinic agitator, reușind să 
mobilizeze numeroși tineri la a- 
ceaslă acțiune, se numără și prin
tre fruntașii la săparea gropilor și 
plantarea stîlpilor necesari electri
ficării satului.

De asemenea în satul Prosca 
utemiștii au săpat peste 120 gropi 
și au plantat tot atîția stîlpi. A- 
cestea sînt de fapt numai cîteva 
exemple de organizații V.T.M. și 
tineri care contribuie la acțiunea 
patriotică de electrificare a sate
lor.

ROD NIC

Cu privire la 
participarea tineretului 
la acțiunile patriotice 
de refacere și protecția 
pădurilor, întreținerea 
pășunilor și fînețelor 

și insilozarea furajelor

OCTAVIAN CALIN 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Mizil

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților volun- 

I tari).

Acțiunile patriotice de refacere 
și protejare a pădurilor, însilozare 
a nutrețurilor și întreținere a pășu
nilor și fînețelor a,u devenit o 
tradiție frlimoasă pentru tineretul 
patriei noastre. Mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., zeci de mii de 
tineri — țărani muncitori, munci
tori, elevi, studenți, pionieri au 
participat cu entuziasm la aceste 
acțiuni. Astfel, datorită muncii 
voluntare patriotice a utcmiștilor, 
tineretului și pionierilor, prevede
rile Hotărîrii comune a C.C. al 
U.T.M. și Alinistcrului Agriculturii 
și Silviculturii, 
luată in această 
privință, au fost 
îndeplinite, rea- 
lizîndu-se pentru 
statul nostru e- 
conomii care se 
ridică la peste 
40 milioane lei.

C.C. al U.T.M. 
și Ministerul A- 
griculturii și Sil
viculturii consta- 
tînti rezultatele
bune obținute de multe organe 
și organizații U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la aceste acțiuni 
patriotice în anul 1958 au hotărît 
să acorde următoarele stimulente :

Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. și un autoturism Comite
tului regional U.T.M. Ploești, care 
a obținut cele mai bune rezultate 
în acțiunea de împăduriri, clasîn- 
du-se pe locul întîi. In regiunea 
Ploești peste 60.000 de tineri au 
lucrat voluntar în acțiunea de 
împăduriri, aducînd statului eco
nomii în valoare de 2.367.706 lei. 
Aceleași distincții a primit și co
mitetul regional U.T..M. Galați, 
clasat de asemenea pe locul I în 
acțiunile de însilozare a nutrețuri
le și îngrijire a pășunilor.

Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. și,obiecte în valoare de. 
20.000 lei s-a acordat Comitetului 
regional U.T.M. Pitești care a rea

cură-

obți- 
raio-

(Agerpres).

&

Oră de electrotehnică în clasa 1 D sudori a Școlii profesionale „Electroaparataj" din Capitală. Profesorul ing. Aurel Lebădă folosind 
material didactic adecvat, le vorbește elevillor despre cînipul magnetic. Foto: D. fLoREA
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lizat economii prin munca volum» 
tară efectuată de tineri în acțiunea 
de împăduriri în valoare de 
2.055.604 lei, clasîndu-se pe locul 
al. doilea pe țară.

Diploma de Onoare a C.C. aj 
U.T.M. și obiecte în valoare des 
35.000 lei, Comitetului regional 
U.T.M. Autonomă Maghiară, clăi 
sat pe locul al doilea pe țară îrf 
acțiunile de însilozare a nutrețu
rilor și curățire și întreținere a 
pădurilor.

Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. și obiecte în valoare de 

10.000 lei pentru 
Comitetele regio
nale U.T.M. O< 
radea și Craio
va, clasate pe lo
cul al treilea în 
acțiunea de îm
pădurire., Ace
leași stimulente 
se acordă Comi
tetului regional 
U. T. M. Con
stanta clasat p» 
locul al treilea 

în acțiunile de însilozare și 
țiro a pășunilor.

Analizîndu-sc rezultatele 
nute de către organizațiile
nale U.T.M. în aceste acțiuni s-au 
evidențiat următoarele :

Organizația raională UT.M. 
Cislău, regiunea Ploești (la împă
duriri) cu economii în valoare de 
724 520 lei și organizația raională 
U.T.M. Tg. Mureș. R.A.M., la in- 
sițozarca nutrețurilor și curățirea 
pășunilor, cu economii în valoâre 
de 1.836.675 lei. Aceste comitete 
raionale LLT.M. s-au clasat pe lo
cul 1 și vor primi Diploma de O- 
noare a C.C. al U.T.M. ți cite o 
motocicletă cu ataș.

Pe locul doi. la împăduriri s-au 
clasat organizațiile raionale 
U.T.M. Ploești (regiunea Ploești), 
Rm. Vîlcea (regiunea Pitești), Gu- 
rahonț (regiunea Oradea), care 
vor primi Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. și cîte 4 biciclete. 
Tot pe locul doi s-au clasat la în- 
silozări și curățirea pășunilor or
ganizațiile raionale U.T.M. Brăila 
și Filimon Sirbu (regiunea Ga
lați), Fetești (regiunea Constan
ța). Satu Mare (regiunea Baia 
Marc) și Reghin (R.A.M.) care 
vor primi Diploma de Onoare a 
C C. al U.T.M. și cite trei bici
clete.

Locul III la împăduriri a fost 6- 
cupat de către organizațiile raio
nale U.T.M. Beiuș (regiunea Ora
dea), Pitești (regiunea Pitești) si 
Craiova (regiunea Craiova). Ă- 
ceste trei comitete raionale U.T .M. 
vor primi Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. și cîte 2 biciclete. 
Tot pe locul ill s-au clasat la în- 
silozări și curățirea pășunilor or
ganizațiile raionale U.T..M. Boto
șani (regiunea Suceava), Hîrțova 
(regiunea Constanța), Mizil (re
giunea Ploești), Slobozia (regiu
nea București), Slatina (regiunea 
Pitești), Segarcea ți Vînjul Alare 
(regiunea Craiova), Marghita (re
giunea Oradea), Odorhei (R.A.A1.) 
și Făgăraș (regiunea Stalin). A- 
ceste comitete raionale U.T.M. vor 
primi Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M. și cîte 2 biciclete.

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă în mobilizarea tineretului la 
aceste acțiuni patriotice de folos 
obștesc Vor fi premiate 140 orga
nizații de bază U.T.M. și 70 uni
tăți de pionieri de la sate și orașe. 
De asemenea vor fi premiați indi
vidual 523 tineri, 110 tineri frun
tași în aceste acțiuni vor pleca în 
excursii turistice în U-R.S.S., R. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria.

Cu ocazia analizării acestor re
zultate Comitetul Central al 
U.T.AL și Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii au apreciat că în
suflețirea și entuziasmul cu care 
participă tineretul la aceste acțiuni, 
patriotice sporește de la an la an, 
ca rezultat al creșterii conștiinței 
socialiste, al devotamentului lor 
fața dc partid și popor. Fără îndo
ială că tineretul patriei noastre va 
îndeplini și anul acesta angaja
mentele pe care organizația noas
tră și le-a luat în fața partidului, 
participînd în număr cît mai mare 
la acțiunile de refacere și protecție 
a pădurilor, însilozare a nutrețuri
lor și întreținere a pășunilor și fî
nețelor, redarea de noi terenuri a- 
griculturii, dovedindu-și încă odată 
spiritul său patriotic, conștiința sa 
nouă, socialistă.

Reuniunile de sîmbătă seara 
precum și cele de duminică 
după amiază întregesc posibili
tățile oferite tineretului pentru 
petrecerea cit mai plăcută, dis
tractivă și în același timp edu
cativă a timpului liber. In a- 
fara celor cîteva ore de dans, 
tinerii au prilejul si audieze o 
conferință, să vizioneze un film 
sau un program artistic care să 
le îmbogățească cunoștințele cul
turale și politice.

★
Reuniunile tovărășești bine or

ganizate reuțese să ofere tineretu
lui pe lingă distracție, și strins îm
binată eu aceasta, și un prilej de 
educație comunistă atît prin pro
gramele artistice, cît și prin con
ferințe și alte mijloace. lin 
exemplu de acest gen l-a consti
tuit reuniunea organizată sîmbătă 
la Casa de cultură a tineretului 
din raionul I. V. Stalin. Preceda
tă de un bogat program artistic, 
reuniunea și-a atins întrutotul 
scopul, reușind să ofere tinerilor 
o scară plăcută și instructivă.

S ar putea da multe exemple 
bune in acest sens. Din păcate insă 
mai sînt și reuniuni care nu au 
nici în clin nici în mînecă cu edu
cația comunistă și distracția civili
zată a tineretului nostru, constituind 
divertismente în sine și uneori 
locuri de colportare a unor influen
țe cosmopolite, decadente în mu
zică și dans Ziarul nostru a 
abordat Je altfel de cîteva ori 
problema rolului educativ al 
reuniunilor, atrăgînd totodată a- 
tenția organizatorilor asupra ten
dinței unora dintre aceștia de a 
transforma reuniunile doar într-un 
mijloc de obținere de fonduri. Se 
pare că această tendință n a fost 
curmată definitiv de vreme ce se

încă destulmai manifestă 
freVvent. Un exemplu de acest 
se oferă 
cantina 1 
strada Lipscani.
uniune organizată aici (organizator 
-—colectivul sportiv Progresul) prin
cipala intenție a organizatorilor a 
fost asigurarea unui fond de în
casări cît mai mare. Programul ar
tistic a lipsit, și de asemenea ori
ce altă manifestare cu conținut 
educativ politic sau cultural. Pe 
aceeași linie merg și organizatorii 
reuniunilor de la uzina „Mao Țze-

i cu regularitate 
Finanțe bănci de 

La ultima

de 
gen

Ia 
pe 
re-

cînd reuniunile nu sînt bine or
ganizate, cînd sînt lipsite de con
ținut educativ, aceștia găsesc cîmp 
prielnic pentru diverse manifestări 
cosmopolite, huliganice. Exemplul 
acesta nu este singurul. O situa
ție asemănătoare celei de mai sus, 
poate fi găsită adesea și în sala 
din strada Nikos Beloiannis. Colec
tivul sportiv „Arta cinematogra
fiei44 care a organizat ultima oară 
aici o asemenea „reuniune** nu 
a asigurat reuniunii caracte
rul educativ necesar. Pur și simplu 
a-a dansat și atît. Cine sînt tinerii

sala de dans răzbatea pină în 
stradă (la aproape 1 noaptea — 
cîtă „grijă" pentru liniștea locui
torilor Capitalei 1) acordurile or
chestrei care executa înfocată un... 
calipsb.

însoțiți 
directorul 
juns în 
e sacul 
tide perechi de tineri inapoiați 
„dansau" mișeîndu-se spasmodic în 
atitudini nefirești, indecente, un 
„dans" făcut parcă să contrazică 
grația și frumusețea dansurilor

— Nu mă pricep la muzică...
în spatele acestei — chipurile — 

lipsă de competență, se ascunde 
nepăsarea, superficialitatea cu 
care tovarășul director patronează 
organizarea unei seri distractive 
pentru tineret într-o instituție 
destinată educării comuniste a ti
neretului. Comitetul raional U.T.M. 
trebuie să ia de îndată măsuri care 
să împiedice pe viitor repetarea 
unor asemenea reuniuni și care să 
ducă efectiv la organizarea unor 
distracții civilizate și educative 
pentru tineret.

-K
Cele de mai sus arată că 

unele comitete ale organizațiilor 
U.T.M., din instituțiile sau între
prinderile sub egida cărora se or
ganizează diverse reuniuni, nu se 
îngrijesc îndeaproape de asigura 
rea caracterului lor educativ.

Este necesar ca comitetele orga
nizațiilor U.T.M. 
fel de 
toată 
cativ, 
ti st ic e 
contribuie 
cația comunistă a tinerilor ce vin 
să-și petreacă aici cîteva ore și să 
educe la tineri grija pentru o ți
nută civilizată în timpul dansului

Este inadmisibil ca de dragul 
procurării de fonduri să se fată 
negoț cu distracția tineretului, să 
se neglijeze caracterul educativ 
pe care trebuie să-l aibă aceste 
manifestări. Comitetele raionale 
U.T.M. au datoria să urmărească 
îndeaproape desfășurarea acestor 
reuniuni, sa vegheze ca ele să con 
tribuie puternic ia educația comu
nistă

înainte de a Ieși 
afară din apă el 
strigă cu putere .

— Ambalează mo
torul 1

Peste cîteva mi
nute tractorul con
dus de tinărul luga 
Petru trage pe mal 
scheletul podului.

Apa și-a revenii 
în albia sa. Cen
trala electrică șl 
depozitul erau sal
vate

Totuși 
moment, 
cărațl de apă după 
munte puteau să 
blocheze din nou 
albia riultil, să a- 
bată apa din matca 
Iul, să distrugă uzi 
na electrică, să i- 
nunde depozitul de 
bușteni.

O noapte întrea 
gâ muncitorii fores
tieri de la Dorni 
șoara, animați de n 
înaltă conștiință pa 
triotică. au vegheat 
pe malul apel, au 
apărat cu dirzenie 
avutul obștesc.

sună deodată toaca 
de alarmă :

— S-a rupt 
dul! Blrnele 
format un 
care abate apa ciu
tul asupra uzinei e- 
lectrice, asupra de
pozitului de buș
teni !

In cîteva minute, 
pe malul apei In 
jurul membrilor 
biroului organiza
ției de partid s-au 
strins peste 100 de 
tineri. Planul ope
rațiilor a fost în
tocmit la repezeală. 
Tinărul luga Petru 
a venit în viteză cu 
un tractor. Utemis- 
tui Marcu Bronim 
sa înarmat cu un 
cablu gros de otel 
și apoi cu mișcări 
repezi și-a dezbră
cat pufoaica. Cei 
prezenti îl urmăresc 
cu emoție. Apele se 
învolbură furioase. 
Ctnd și cînd s oiu
rile se sfărîmă de 
bîrnele podului. O 
clipă de neatenție 
și ele ar zdrobi tru
pul tinărului trac
torist. Marcu Ero- 
nim ișl dd drumul 
In 
rece li taie respira
ția. După cîteva 
încercări fără suc- 
i es. reușește să 
lege cablul de oțel 
de pilonii podului.

După gerul aspru 
și zăpada abunden
tă ce s-a abătut a- 
supra munților Dor- 
nei începu să sufle 
fără contenire un 
vini cald primăvă. 
ratec. In cîteva zile 
mii de pîriuri por
niră să se încolă
cească pe coastele 

repezi ale munților. 
Jos, in depresiune, 
unde sînt insta'ate 
baracamentele și u- 
rlașul depozit al 
sectorului de ex
ploatare forestieră 
Dornișoara (I.F.E.T.- 
Vatra Dornei) dru
murile s-au trans
format in panglici 
vis coase de noroi
galben. De sub șe
nilele 
țîșnesc 
noroi, 
vale, 
gheață 
putere

Se
drum spre
Toare muncitorii se 
oprese pe la maga
zin, trag o dușcă- 
două, „să se încăl
zească". Sint obo
siți. Mersul prin 
clisa lipicioasă care 
se incleiază de cis- 
me cere eforturi fi
zice suplimentare.

La ceasul cînd 
— zgomotele motoare- 
Ș lor încetează, ră- 
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B

po- 
au 

baraj

în orice 
buștenii

de tovarășul Năstase, 
Casei de cultură, am a- 
sala de dans, 
e și petecul ;

Cum 
des-

cu-

CÎND SE NEGLIJEAZĂ
CARACTERUL EDUCATIV

tractoarelor 
stropi de 

Pe rt'il din 
soiuri de 
se izbesc cu 
de maluri 

inserează. In 
dormi-

viitoare. Apa
ALEXANDRU 

HALICI 
funcționar

(Material sosit In 
cadrul concursului 
corespondenților vo
luntari).

AL REUNIUNILOR
dun“. La reuniunea din ziua de 
sîmbătă 7 februarie organizatorii 
nu numai că au „scăpat" din ve
dere necesitatea unui program 
educativ-distrcctiv, dar au pus la 
dispoziție și băuturi alcoolice. A- 
cest „amănunt" i a predi?pus pe o 
seamă de huligani străini de fa
brică să-și dea în petec, provocind 
scandal care s-a soldat cu întreru
perea reuniunii. Asemenea „reu
niuni" pun și altă problemă : pen
tru cine se organizează ele, pentru 
salariații unității respective sau 
pentru tinerii „pierde-vară “ care 
și au făcut un obicei în a se pe
rinda pe la aceste reuniuni? Atunci

care au frecventat-o ? Indecența 
dansurilor unora dintre ei, influ
ența morală negativă cosmopolită 
ai căror purtători erau—toate aces
tea nu i-a interesat pe organizatori. 
Organizate în acest 
nu numai că nu 
dăunează educației

Lipsa de grijă 
rarea caracterului 
cesar reuniunilor tineretului 
bracă forme mult mai grave. Din 
primul moment al vizitei pe care 
am făcut-o la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae 
Bălcescu ne-a surprins muzica de 
dans ce se cînta acolo. De sus din

fel, reuniunile 
folosesc, dar 

tineretului, 
pentru asigu- 
educativ ne- 

îm

noscute nouă. Ne-am adresat șefului 
orchestrei întrebîndu-1 dacă melo 
dia aceea face parte din reperto
riul orchestrei. Candid, ns-a răs
puns :

— Băieții au încercat o melo 
die mai săltăreață...

De neeonceput cu cîtă îngăduin
ță pot fi privite asemenea manifes
tări, prilejuri de desfătare pentru 
huligani și pierde-vară, manifestări 
ce nu au ce căuta în repertoriile' 
orchestrelor noastre de dans. Aș
teptam reacția de dezaprobare a 
tovarășului director. Ne-a răspuns 
cu destulă... „naivitate11.

ce
manifestări 

atenția 
să 
sau

inițiază ast- 
să acorde 

rolului lor edu 
asigure programe ar- 

con Cerințe care să 
nemijlocit la edu-

a tineretului nostru.

E. PITULESCU 
V. RANGA

Cinstirea memoriei 
lui Darwin

în eadrul marilor aniversări cul
turale inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii, joi după-amiază a 
avut Ioc la lectoratul central 
S.R.S.C., o adunare festivă, organi
zată de Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R.P. Romînă îs 
colaborare cu Societatea pentru 
răspîndirea științei și culturii, cu 
prilejul aniversării a 150 dc ani de 
la nașterea marelui biolog eigle» 
Charles Darwin.

Uxeniplj.il


Să dezvoltăm mișcarea
tinerilor inovatori

In expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al PJW.R. din noiembrie 1958, s-a arătat că o pirghie impor
tantă pentru perfecționarea tehnicii este mișcarea de inovații și 
raționalizări in producție. Această mișcare, se arată in expunere, 
a cuprins mase tot mai largi de oameni ai muncii și a dus la ob
ținerea unor rezultate prețioase în creșterea producției și producti
vității muncii, în reducerea cheltuielilor de producție.

Pentru a cunoaște rezultatele obținute în extinderea inițiativei 
tinerilor de la „Encsel Mauriciu" din Tg. Mureș in antrenarea a- 
cestora în mișcarea de invenții și inovații, in întreprinderile din 
orașul Cluj, redacția ziarului nostru, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc U.TJW. Cluj, a organizat o consfătuire cu tinerii ino
vatori. La această consfătuire, care a prilejuit un bogat schimb 
de experiență, au participat tineri inovatori responsabili de bri
găzi, responsabili ai cabinetelor tehnice, conducători de întreprin
deri, responsabili cu producția și calificarea din comitetele U.T.M. 
din întreprinderile clujene, activiști U.T.M.

Din referatul prezentat ca și din 
discuțiile purtate cu prilejul con
sfătuirii, a reieșit că deși în prima 
perioadă a extinderii mișcării de 
inovații unele organizații U. T. M„ 
cabinete tehnice și cercuri A.S.I.T. 
nu i-au acordat toată atenția cu
venită, numărul tinerilor inovatori 
din întreprinderile clujene a crescut 
totuși cu circa 200. A crescut, de 
asemenea, interesul tinerilor pen
tru ridicarea calificării lor profe
sionale, precum și participarea lor 
la realizarea sarcinilor economice 
prevăzute în planurile întreprinde
rilor în care muncesc.

Consfătuirea a scos la iveală 
faptul că unele organizații U.T.M.; 
printre care se află și cea da la 
întreprinderea „Libertatea", au de
pus o muncă susținută pentru an
trenarea unui număr cît mai mare 
de tineri în mișcarea de invenții 
și inovații. La întreprinderea „Li
bertatea", tinerii au realizat în ul
timul timp 10 inovații care apli
cate în producție aduc o economie 

.. antecalculată în valoare de circă 
450.000 lei. Tînăra ingineră Sanda 
Dobrică de la întreprinderea „Li
bertatea" a împărtășit pe larg par- 
țicipanților la consfătuire meto
dele folosite de organizația U.T.M., 
cabinetul tehnic și cercul A.S.I.T. 
din întreprindere în vederea an
trenării tinerilor la razolv'area pro
blemelor tehnice ale producției. 
„Pentru a atrage un număr cît 
mai mare de tineri în această miș
care — a spus vorbitoarea — am 
căutat să explicăm mai întîi tine
rilor valoarea mișcării de inovații 
pentru sporirea producției și pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost". Importanța par
ticipării la mișcarea de inovații a 
fost prelucrată și în adunări gene
rale U.T.M., au fost scoase ediții 
speciale la gazeta „Inovatorul" pe 
tema necesității însușirii și apli
cării tehnicii noi, s-au popularizat 
rezultatele obținute în această ac
țiune la stația de radioamplifi
care.

Dindu-și seama că pentru a par
ticipa la mișcarea de inovații ti
nerii au nevoie în primul rîqd de 
o pregătire tehnică profesională 
superioară, comitetul U.T.M. de la 
întreprinderea „Libertatea" a spri
jinit organizarea a trei cursuri de 
minim tehnic la care au fost în
scriși 46 de tineri. Totodată au fost 
organizate cicluri de conferințe teh
nice legate de specificul întreprin
derii, 4 recenzii și două referate 
cu caracter tehnic.

Cu deosedită grijă s-a ocupat 
de îndrumarea tinerilor inovatori

I
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cabinetul tehnic de aici care a a- 
jutat pe tineri să-și desăvîrșească 
ideile, să-și ridice nivelul profe
sional tehnic, îndrumîndu-le stu
diul. Acest lucru a făcut ca numă
rul cititorilor activi la biblioteca 
tehnică să crească cu circa 70 de 
tineri.

Participanții Ia consfătuire au 
arătat că și în alte întreprinderi

Pe marginea 
consfătuirii 
tinerii inovatori 
organizată de 

„Scînteia tineretului" 
și Comitetul orășenesc

U. T. M. Cluj

cu

organizațiile U.T.M., cabinetele 
tehnice și cercurile A.S.I.T. au 
muncit bine, obținîndu-se impor
tante realizări în atragerea tineri
lor în mișcarea de invenții și ino
vații.

Inginerul Ion Căpușteac, secre
tarul organizației U.T.M. de la 
întreprinderea „Porțelanul" a re
latat pe larg munca desfășurată 
de organizația U.T.M. pentru ri
dicarea calificării tinerilor, pentru 
dezvoltarea interesului acestora 
pentru tehnică. Pentru a-i ajuta pe 
tineri să-și ridice calificarea profe
sională — a spus el — tinerii in
gineri și tehnicieni au fost antre
nați să predea în cadrul celor 5 
cursuri de minim tehnic existente, 
lecții legate da procesul tehnologic 
de fabricație. Pentru îmbogățirea 
-cunoștințelor tehnice ale tinerilor 
se dau cu regularitate consultații 
la cabinetul tehnic, se țin referate 
cu caracter tehnic. Toate acestea 
au făcut ca în ultima vreme la 
fabrica „Porțelanul" să se înree 
gistreze 7 inovații care aduc eco
nomii de peste 20.000 iei.

Pe lîngă rezultatele bune obți
nute în acțiunea de antrenare a 
unui număr cît mai mare de tineri 
în mișcarea de invenții și inovații, 
participanții la consfătuire au cri
ticat unele organizații U.T.M., 
cercuri A.S.I.T. și cabinete tehnice 
care desfășoară o muncă formală, 
birocratică. Timp îndelungat comi
tetul U.T.M., cabinetul tehnic și 
cercul A.S.I.T. de la Atelierele 
C.F.R. „11 Februarie" de exemplu 
nu s-au ocupat de antrenarea tine
rilor în mișcarea de invenții și ino-

vații. Nemulțumitor s-a desfășu
rat acțiunea de antrenare a tine
rilor in mișcarea de invenții și 
inovații și la uzinele „lanoș Her- 
bak“, unde deși lucrează peste 
1000 de tineri, numărul inovațiilor 
realizate de tineri este încă foarte 
mic.

De asemenea, comitetele U.T.M. 
din unele întreprinderi nu s-au 
ocupat de» modul cum sînt rezol
vate și aplicate propunerile tine
rilor inovatori. De pildă, inovațiile 
tin ar ului tehnician Al. Pașca, pre
cum și ale altor tineri de la între
prinderea „Electromontaj" stau ne
rezolvate de peste șase luni de 
zile. Același lucru s-a întimpla-t, 
din pacate, și cu unele inovații 
realizata de cițiva tineri de la în
treprinderile „Triumf" și „îehno- 
frig". Tărăgănarea rezolvării pro
punerilor de inovații ale tinerilor, 
precum și neaplicarea acelor ino
vații acceptate contribuie la frîna- 
rea dezvoltării mișcării de inova
ții, la reducerea numărului tineri
lor inovatori care să contribuie la 
descoperirea unor procedee care să 
ducă la creșterea productivității 
muncii, la realizarea de economii.

Participanții la consfătuire au 
criticat și faptul că Comitetul oră
șenesc U.T.M. Cluj a depus, în a- 
ceasta perioadă, o activitate nesa
tisfăcătoare în îndrumarea comi
tetelor U.T.M. din întreprinderi în 
vederea antrenării unui număr cît 
mai mare de tineri în mișcarea de 
invenții și inovații.

In cadrul consfătuirii s-au dis
cutat și s-au stabilit sarcini con
crete ce revin organizațiilor U.T.M., 
cabinetelor tehnice și cercurilor 
A.S.I.T. din întreprinderile orașu
lui pentru dezvoltarea continuă a 
mișcării de inovații in rîndul tine
rilor clujeni. Astfel organizațiile 
U.T.M. trebuie să atragă în viitor 
un număr cît mai mare de tineri 
ingineri și tehnicieni care să se 
ocupe de sprijinirea tinerilor ino
vatori în vederea realizării și a- 
plicării în practică a inovațiilor 
propuse. Totodată, este necesar ca' 
tinerii ingineri și tehnicieni să se 
ocupa mai mult de îndrumarea teh
nică a muncitorilor, de organiza
rea cursurilor de minim tehnic, de 
ciganizarea unor conferințe teh
nice etc. La rîndul lor cabinetele 
tehnice au datoria să rezolve fără 
tărăgănare propunerile făcute, și 
să recompenseze pe tinerii care 
nu-și precupețesc timpul pentru a 
contribui la rezolvarea problemelor 
tehnice de la locul lor de muncă.

Popularizînd în mod sistematic 
inovatorii fruntași precum și ino
vațiile realizate, organizațiile 
U.T.M. și cabinetele tehnice din 
întreprinderi vor atrage mai mult 
pe tineri în acțiunea de invenții și 
inovații, contribuind astfel la dez
voltarea gustului tinerilor pentru 
ceea ce este nou, pentru introduce
rea tehnicii avansate.

Pentru ca organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi să se ocupe în 
rnod sistematic și competent de fe
lul cum sînt rezolvate propunerile 
de inovații, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Cluj trobuie să le îndrume 
și să le sprijine concret, în perma
nență.

CORNELIA BANCILĂ

imagine din ora de laborator a studenților din anul III tehnologie și chimizare al Institutului 
de petrol și gaze.

Alături de asistentul Constantin Popescu un grup de studenți lucrează la aparatul pentru deter
minarea curbei de vaporizare în echilibru a produ selor petrolifere.
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ANIVERSARE
I» lîc ■ t atec a p u

fi Dispariție
fi Cine știe în ce împrejurări 
jo și unde a dispărut căminul 
fi cultural din comuna Vaideni, 

raionul Tg. Jiu, este rugat să 
fi ne infpmieze de urgență.
fi Pentru o mai bună edificare 
® dăm următoarele semnalmente: 
o Căminul a dispus de un se- 
o diu, o bibliotecă, un director 
° și o activitate destul de intere- 
o sântă.
o Sediul a fost transformat în... 
° circiumă ( ?!).
o Directorul, biblioteca și acti-
<= vitatea au dispărut fără urmă, 
o PETRE ȘERBĂNESCU 
o instalator electrician

GHICITOARE
Herghelie de cai îmblînziți 
Pe placă de beton tnghesuiți 
In loc de paie rod ulei

Cînd aleargă scot seîntei. 
Fiindcă n-au fost ingrlji"

Din loc nu pot fi urniți 
Comuna — sănătate le dorește 

Dar sfatul — îi tot ocolește.
Ghiciți ce-i ?

(Cele -două -motoare -defecte ale 
uzinei electrice din comuna 
Periam, raionul Sînnicolau 
Mare)

DINU ALEXANDRU 
țăran muncitor

AR TIS TI
CE TA TENI

răni muncitori îmbrăcați în 
straie de sărbătoare se aflau și 
tinerii artiști amatori Ștefan 
Nedelcu, surorile Maria și Ele
na Popa, Titu Mărăcine, care 
după cinci ani de activitate sub 
conducerea regizoarei Polixenia 
Karambi de la Teatrul Tinere
tului și a profesorului din co
mună, Traian Dimitriu, făceau 

și bilanțul muncii lor, al stră
daniilor zilnice pentru a ajuta 
la netezirea căii 
acum aproape
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Bogata activitate 
obșteasca 

a tinerilor actori 
de la Teatrul Tineretului

„Împrumuturi"
Cei ce vor ,„să împrumute" 

sobe de teracotă să se adreseze 
la G.A.S. Pecica — raionul Pe- 
cica, care se oferă să le cedeze 
și să le monteze acasă fără 
plată sobe de teracotă noi, pro
prietatea acelui G.A.S.

o singură 
bun amic cu
Pecica.
DUMITRU 
muncitor

Este obligatorie 
condiție : să fii 
directorul G.A.S.

V.

Cumpărări- Vînzări
Cine are de vînzare o pe

reche de mănuși de box și un 
sac cu nisip cît mai masiv, să 
se adreseze tovarășului Alexei 
Crișan — pedagog la Școala 
profesională metalurgică Orăș- 
tie.

Aceste obiecte îi sînt necesa
re deoarece antrenamentele pe 
care le face pe spinarea elevi
lor îl vor „descalifica" foarte 
curînd.

I. BOGOJ 
elev

★
Tinerii muncitori, funcționari 

și elevi din orașul Caransebeș, 
3LR fi Jl.fl. 0 ,C..g,Ji,g.g g, g g fi ftg fl P.JLP A* regiunea Timișoara, doresc să

Industriei socialiste - cadre bine pregătite
(Urmare din pag. l->a)

ca pregătire școala teh- 
de grad mediu iar la edu- 

fizică din 22 de profesori 
corespun-

au 
nică 
cație 
numai 9 au calificarea 
zătoare. De asemenea, sînt nume
roase cazuri cînd unele materii 
sînt predate de către profesori cu 
altă calificare. La Școala profesio
nală „Oțelul Roșu" de exemplu 
chimia, fizica și matematica sînt 
predate de tov. Florica Iacob, ab
solventă a Facultății de științe na
turale, iar la grupul școlar comer
cial Arad „organizarea și tehnica 
meseriei" la ospătari este predată 
de un absolvent al Facultății de 
științe juridice.

Un mare neajuns îl constituie 
și faptul că unele 
profesori titulari, 
profesională C.F.R. Arad are doar 
4 profesori titulari din 20, Școala 
C.F.R. Timișoara — 1 din 13 (și 
acela pentru... fanfară), școala de 
pe lingă mina Anina — 1 din 19 
etc. tn anii puterii populare învă- 
țămîntul nostru superior a luat o 
dezvoltare fără precedent, dînd 
anual mari promoții de cadre cu 
pregătire superioară pentru toate 
domeniile de activitate didactică. 
In majoritatea școlilor profesiona 
le, tehnice și de meserii din țara 
noastră, problema cadrelor didac
tice a fost bine rezolvată și dacă 
la unele școli din regiunea Timi
șoara aceasta mai constituie încă 
o problemă, ea se datorește lipsei 
de preocupare a organelor însăr
cinate cu tutelarea acestor .școli și 
a secțiilor de învățămînt și cul
tură ale sfaturilor populare res 
peetive. Unii conducători de între
prinderi tutelare sau șefi ai sec
țiilor de învățămînt și cnltură ale 
unor sfaturi populare subaprecia- 
ză importanța acestor școli și de 
aceea ei acceptă cu ușurință nu
mirea unor oameni fără pregătire

-------------- 0-00

școli au puțini 
Astfel, Școala

corespunzătoare ți ignorează nece
sitatea de a le repartiza un nu
măr corespunzător de cadre de 
specialitate. Este necesar ca toți 
oamenii însărcinați eu rezolvarea 
acestor probleme să înțeleagă că 
aceste școli au menirea să pregă
tească muncitori cu bogate cu
noștințe tehnice, oameni cu o înal
tă conștiință socialistă — schim
bul de mîine al clasei muncitoa
re. O altă chestiune importantă 
este aceea că unii profesori nu-și 
îndeplinesc sarcinile profesionale 
prevăzute de programul școlar. La 
grupul școlar de pe lîngă între
prinderea „Industria linii" din Ti
mișoara. de exemplu, 7 profesori 
sînt în urmă cu lecțiile față de 
programa analitică cu cîte 3—4 
săptămîni. La școala profesională 
din acest grup școlar, în 2 luni, da
torită 
s-au 
asalt, 
timp 
analitice, 
suplinirilor stinjenesc procesul de 
însușire a cunoștințelor de către 
elevi și ucenici, îi forțează să în
vețe mecanic. Această stare de lu
cruri a contribuit la creșterea pro
centajului de corijenți, care s-a 
ridicat la finele trimestrului I la 
peste zece la sută elevi și ucenici 
corijenți la una sau două materii.

Fără îndoială că dacă comisia 
tineret muncitoresc a Comitetului 
regional U.T.M. Timișoara și co
mitetele raionale și orășenești 
U.T.M. ar fi manifestat grija ne
cesară — de datoria lor — față 
de eficiența procesului instructiv 
educativ din aceste școli, ele ar fi 
sezisat lipsurile acestea și ar fi 
găsit mijloacele necesare ea îm
preună cu secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor 
și conducerile

absentării profesorilor, nu 
ținut 175 ore. Munca în 
urmare a nerealizării la 

a prevederilor programelor 
practicarea sistemului

telare să contribuie la lichidarea 
lipsurilor existente. Comisia tine
ret muncitoresc a Comitetului re
gional U.T.M. Timișoara, comite
tele raionale și orășenești U.T.M. 
trebuie să ia de îndată măsuri 
pentru activizarea organelor și or
ganizațiilor 
școli și din 
le tutelează, 
ucenicilor și 
tură, pentru 
manifestări de indisciplină și su
perficialitate în studiu, pentru 
desfășurarea unei bogate activități 
educativ-politice în rinduriie uce
nicilor și elevilor școlilor tehnice 
și de meserii, pentru asigurarea 
condițiilor necesare bunei desfă
șurări a procesului instructiv-edu
cativ din aceste școli.

De asemenea c de datoria mi
nisterelor și a instituțiilor tutelare 
și în primul rind a Ministerului 
învățămîntului și Culturii să 
manifeste mai multă preocu-

U.T.M. din aceste 
întreprinderile care 

pentru stimularea 
elevilor la învăță’ 
combaterea oricăror

pare și exigență în asigura
rea școlilor din regiunea Timișoa
ra cu eadre didactice cu calificare 
corespunzătoare, să acorde o gri 
jă permanentă muncii de îndruma
re și control a activității metodico- 
didactice desfășurată în aceste 
școli cerînd ca organele în 
subordine, respectiv secțiile de 
învățămînt și cultură de pe lîngă 
sfaturile populare regionale, raio
nale și orășenești precum și cele 
două cabinete metodice din Bucu
rești și Cluj să răspundă direct de 
aceste probleme.

Ministerul învățămîntului și Cul
turii, ministerele de resort ca și 
instituțiile tutelare au datoria să 
ia toate măsurile necesare pentru 
lichidarea grabnică a lipsurilor 
semnalate, pentru asigurarea în 
școlile din regiunea Timișoara a 
tuturor condițiilor pentru o pre
gătire profesională și cetățenească 
cit mai temeinică a schimbului de 
mîine al clasei muncitoare.

|o cumpere prin „Librăria Noas- 
fitră" din localitate articole ca: 
fi penițe de stilouri, cerneală de 
jescris, caiete de diferite mărimi, 
fi coli de hîrtie și alte rechizite 
fi școlare și de birou (articole ce 
Jo lipsesc de multă vreme din a- 
ficeasta librărie).
fi -Cei în măsură să aprovizio- 
fineze ..Librăria Noastră" din o- 
fi rașul Caransebeș pot ceire info-r- 
fi mâții suplimentare de la res- 
fiponeabilul susnumitei librării.
fi G. DUMITRU
fi funcționar

populare respective 
întreprinderilor tu-

Cursuri de minim tehnic
tn scopul ridicării continue a 

nivelului profesional al tinerelu- 
tulul, comitetul U.Ț.M. al fabricii 
de postav Buhuși a cerul sprijinul 
comitetului de partid și conducerii 
întreprinderii pentru a organiza 
cursuri de minim tehnic cu tine
relul.

tn baza analizei făcute de către 
comitetul U.T.M. și conducerea in- 
treprinderii s-a hotărit ca in fa
brică să ia ființă 12 cursuri de 
minim tehnic care să cuprindă 
circa 500 de tineri. Aceste cursuri 
vor fi create in cele 4 secții de 
fabricație : filaturi, țesitoria lină,

țesătoria bumbac și înobilare. A 
fost întocmită tematica pentru a' 
ceste cursuri, recrutindu-se în ace
lași timp și lectorii din cadrul ce
lor mai buni ingineri și tehni
cieni.

Inițiativa comitetului U.T.M. va 
ajuta pe tineri să-și însușească cit 
mai multe cunoștințe profesionale 
și să rezolve cu mai mult s9cc.es 
sarcinile mărețe puse de partid in 
fața tineretului.

LIVIU BRIL 
maistru principal, 

fabrica de postav Buhuși

„TAMANGO64
Filmul în culori, pentru e* 

cran lat „Tamango" este reali
zat de regizorul John Berry 
după nuvela cu același nume a 
scriitorului francez Prosper Me* 
rimee. Lucrarea autorului ves
titei „Carmen" a constituit însă 
pentru cineaști numai un punct 
de plecare, deoarece ei au mo
dificat simțitor subiectul, ate* 
nuînd din melodramatismul și 
repetatele scene „tari", proprii 
manierei scriitorului, închegînd 
un scenariu cu un caracter w 
nitar, sobru. Filmul este o cal
dă pledoarie în apărarea po
poarelor asuprite de imperia
liști, o acuzare vehementă a 
negustorilor de sclavi de ieri 
și, bineînțeles, și a celor de azi 
ale căror metode, chiar dacă 
diferă întrucîtva de cele ale 
strămoșilor lor, nu sînt cu ni
mic mai puțin barbare. Tocmai 
de aceea autoritățile colonia
liste au interzis prezentarea a* 
cestui film în posesiunile lor 
din Africa, temîndu-se ca vizio
narea lui să nu aducă aminte 
popoarelor de culoare de sufe
rințele lor actuale. Faptele pe 
care ni le relatează zi de zi

presa în legătură cu mișcarea 
de eliberare a oamenilor mun
cii din continentul negru, dove
desc că această măsură a colo
nialiștilor, ca și multe altele de 
același gen, nu și-au atins însă 
scopul.

Tamango este un negru vîn- 
jos, de statură atletică, prins în 
lanțuri alături de mulți tovarăși 
de ai lui, îmbarcați ca sclavi pe 
corabia „Speranța". Această co
rabie aparține unui căpitan 
care, sfidind legile ce interzi
ceau comerțul cu sclavi, voia 
să se îmbogățească din ticălo
sul trafic. Conflictul se declan
șează la început surd, latent, a- 
poi exploziv, violent între scla
vii de pe navă și banda de ti
căloși neguțători de carne vie. 
De la primele clipe ale robiei 
sale, Tamango, al cărui tempe
rament de luptător izbucnește 
vulcanic, încearcă să se elibe
reze și să se răzbune pe asupri
tori. Lovindu-se de represiunea 
lor brutală, el își dă seama că 
de unul singur nu poate realiza 
nimic și hotărăște să ridice la 
luptă pe toți negrii închiși în 
cala vasului. Nu este ușoară

Se împlinește un an de cînd 
echipa de teatru a fabricii „7 
Noiembrie" din comuna- Ghim 
bev, raionul Codlea, și-a... în
cetat activitatea.

Sperăm că atît comitetul 
U.T.'M. cît și comitetul de în- 

. treprindere de la fabrica „7 
Noiembrie" vor „serba" cum 
se cuvine un astfel de eveni
ment.

FLORICA LUPU
muncitoare

EPIGRAME:
Strada Baicului din ra

ionul t Mai din Capitală, 
deși periferică, este o ar
teră de mare circulație in- 
trucît pe această stradă se 
găsesc cîteva întreprinderi 
de seamă.

La începutul anului 1958 
a fost efectuată asfaltarea 
străzii, trotuarele rămî- 
nind însă pînă în prezent, 
pe o porțiune apreciabilă, 
acoperite cu noroi, iar apa 
se strînge in bălți, nea- 
vtnd loc de scurgere.

Strada asta are centru 
Asfaltat, pe cînd trotuarul 
A rămas precum fusese 
Cînd era la modă... carul.

Comitetul organizației 
U.T.M. a fabricii ,,Radio 
popular" nu se interesea
ză de organizarea „Joilor 
tineretului".

urez ca „joia" asta 
revină-n calendar 
un ceas de voie bună

Vă
Să
Cu
Și la... „Radio popular"

DUMITRU
CAPRIOREANU 
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O scenă din film
sarcina lui Tamango cu atît mai 
mult cu cît șeful piraților, că
pitanul „Speranței" este un 
bandit viclean și perfid. El îm
pletește terorizarea sclavilor 
cu minciuna^ îi hrănește bine 
pentru a-i putea vinde la preț 
ridicat, și încearcă să-i dezbine 
pentru a le slăbi forța. Șeful 
traficanților de carne vie, în 
lăcomia lui, nu vrea însă să-l 
omoare pe uriașul negru, spe- 
rînd să-l vîndă cu cîștig mare 
datorită calităților sale fizice.

„Speranța" — parcă în iro
nie a fost intitulată astfel si
nistra corabie — plutește cu 
pînzele întinse pe apele liniștite 
ale oceanului, dar în ciuda a- 
cestui calm aparent, pe bordul 
ei se coace o mare tragedie In 
fiecare zi tot mai mulți

î-șî dau seama de condiția lor 
nenorocită, de faptul că sini 
priviți ca niște simple obiecte 
neînsuflețite de către echipa* 
jul vasului, bune de utilizat un 
timp și apoi de aruncat cînd nu 
mai folosesc. Conștiința demni
tății umane crește în ei și, la 
un moment dat. revolta izbuc
nește. Căpitanul corăbiei, pirat 
încercat, nu-și pierde însă cum
pătul și cu prețul a numeroase 
cadavre, reușește să-i închidă 
înapoi în cală pe sclavi. Ulti
mele sale calcule negustorești 
sînt înlăturate ; îi va asfixia pe 
negrii cu fum de pucioasă, va 
trage în ei cu tunul, o parte 
din prețioasa marfa va pieri, 
dar va înăbuși răscoala, lși pu
ne în îndeplinire planul mîrșav, 
însă degeaba. Jos, în cală, se

Teatrul Tineretului din Capi
tală a desfășurat pină în pre
zent o vie activitate obștească 
în mijlocul formațiilor artis
tice amatoare din București și 
mai ales ale celor din mediul 
sătesc. Sub conducerea comi
tetului de partid al teatrului, 
comitetul U.T.M. și comitetul 
sindical au pornit o largă ac
țiune de îndrumare a artiștilor 
amatori. Astfel, Teatrul Tinere
tului a luat în patronaj o serie 
de cămine culturale sătești, cum 
sînt cele din 
comunele Ji
lava, Creve- 
dia, Dudești- 
Cioplea, di
na, Cățelu,

Manolache,
Leonte Fiii- 
pescu și Ni" 
colae Bălces- 

cu. De asemenea, teatrul pa- 
tronează și activitatea artistică 
din două școli medii : Școala 
medie mixtă nr. 34 și Școala 
medie nr. 8.

De remarcat este faptul că a- 
cestor formații artistice, tea
trul le pune la dispoziție deco
ruri sau costume, accesorii de 
machiaj și la nevoie le confec
ționează decorurile în atelierele 
sale.

Tinerii actori Pompilia Fa- 
siu, Cornel Popa, Eugen Do- 
vides, G. Valentin, I. Cosmași 
G. Costin nu și-au precupețit 
forțele și timpul lor liber pen
tru a fi alături de artiștii ama
tori. Nu rare au fost cazurile 
cînd ei au contribuit efectiv la 
înființarea brigăzii artistice de 
agitație sau echipei de teatru, 
inexistentă pînă atunci în co
muna respectivă, la scrierea tex
telor și la procurarea recuzitei 
pentru spectacole

Apropierea tinerilor artiști 
profesioniști de artiștii amatori 
continuă să dea roade din ce 
în ce mai frumoase. Amatorii 
vizitează Teatrul Tineretului a~ 
tit la spectacole cît mai ales la 
repetiții. La rîndul lor, artiștii 
de la acest teatru vin în mijlo
cul lor, în mijlocul artiștilor a- 
matori, cu piese din repertoriul 
teatrului ca : „Cerere în căsă
torie" de Cehov, „Momente" de 
Caragiale, „Cum semeni așa 
culegi" de May Taivest etc.

La cererea întreprinderilor 
și instituțiilor din Capitală. 
Teatrul Tinerelului a dat o se
rie de spectacole la care au a- 
sistat sute de oameni ai muncii. 
De asemenea, teatrul a trimis 
tineri actori ca instructori ai 
formațiilor artistice amatoare la 
„Țesătoriile Reunite", Univer
sitatea „C. I. Parhon", Casa de 
Cultură „Baruh Berea'*, Banca 
de Stat, M.I.B.C., „Tehnica Pro
gresului", I.P.C.H.. și Căminul 
cultural „23 August".

Ca mărturie a succeselor ob
ținute în munca cu amatorii, în 
munca obștească, stau diplomele 
primite de aceste formații ar
tistice conduse de tinerii actori 
ai Teatrului Tineretului, vor
besc scrisorile de mulțumire 
muncitorilor și țăranilor, 
diverselor sfaturi populare 
dresate acestui teatru.

Nu de mult, actorii de 
Teatrul Tineretului au fost
din nou în mijlocul țăranilor 
muncitori din comuna Nicolae 
Bălcescu, raionul Lehliu, unde 
au prezentat piesa „Cum 
meni așa culegi". In sat era 
mare sărbătoare : 287 de
milii au pășit pe drumul co
lectivizării. formînd o gospodă
rie agricolă colectivă. 15 fe
bruarie 1959 va rămine o zi de 
neuitat pentru cei care au tras 
brazda peste haturi...

Undeva, printre zecile de ță-
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petrece o scenă emoționantă. 
Negrii care au supraviețuit ma
sacrului, jură să-și țină legă* 
mîntul — acela de a lupta pînă 
la capăt, orice s-ar întâmpla.

Spre deosebire de nuvelă, fil
mul nu ne arată cum sfîrșeșie 
revolta, dar ultimele secvențe 
ilustrînd dîrzenia de luptători 
a negrilor în sufletele cărora 
s-a aprins măreața flacără a do
rinței de libertate, hotărîți să 
moară decît să trăiască în ro
bie, lasă spectatorului o pers
pectivă îmbărbătătoare, luminoa
să. în acest fel „Tamango" vor
bește elocvent despre faptul că 
lupta de libertate a popoarelor 
din colonii, odată pornită, nu se 
mai oprește, continuă și va cu
ceri, fără îndoială, victoria.

B. DUMITRESCU

pe care pășea 
toată comuna.

De fapt, cele 
două brigăzi 
artistice de 
agitație și e- 
chipa de tea
tru din acea
stă 
sînt 
rate 

bun 
și al celorlalte comune 
nate ca Dor Mărunt, 
Ștefănești sau Paicu, unde au 
dat numeroase spectacole.

Pentru artiștii amatori din 
comună și pentru actorii de la 
Teatrul Tineretului care au so
sit acolo era o dublă sărbă
toare : se inaugura și noul că
min cultural construit prin 
muncă patriotici...

Contribuția adusă de Teatrul 
Tineretului 
maselor, la 
jurul celor 
folosind în 
eficacitatea 
ric din textul brigăzii artistice 
de agitație sau al echipei de 
teatru, nu putea fi despărțită de X 
un eveniment deosebit ca acesta 
care a avut loc de curind 
într-un sat ca oricare altul 
de pe întinsul patriei noastre : 
formarea unei noi gospodării 
agricole colective. Actorii Tea
trului Tineretului au partici
pat acolo nu ca simpli soli ai 
artei, ci ca cetățeni, conștienți 
că la acest bilanț al muncii 
pentru colectivizarea agricul
turii și-au adus contribuția lor 
și au cules roade pe măsura 
muncii depuse...

MIHAIL IONESCO

comuna 
conside-
ca un 
obștesc 
inveci* 
Lehliu,

la culturalizarea 
mobilizarea lor in, 
mai înaintate idei, 
acest scop verva fi 
cuvîntului agitato-

Lclpzlgnl 
așteaptă 
oaspeți

O conferință de presă la am
basada R.D. Germane ne-a per
mis să luăm cunoștință de unele 
noutăți în legătură cu tîrgul de 
primăvară de la Leipzig, care se 
deschide în prima zi a lui mar
tie. Cifrele sînt și de astă-dată 
impresionante. 9.000 de expozanți 
din 43 de țări își vor prezenta 
cele mai noi realizări industria
le pe o suprafață de 290.000 
m.p.^ O prezență atît de nume
roasă a cercurilor comerciale de 
pe toate continentele relevă în
semnătatea pe care tîrgul de la 
Leipzig a dobîndit-o în viața 
economică internațională. Acest 
tîrg este atractiv nu numai prin 
multilateralitatea produselor ex
puse, ci mai ales prin faptul că 
el este un loc de întîlnire al Es
tului și Vestului, un punct de în
tîlnire al reprezentanților orga
nizațiilor economice’ și oamenilor 
de afaceri din țările cu sisteme 
sociale diferite și, în consecință, 
un aport la cauza coexistenței 
pașnice.

Tîrgul de la Leipzig va consti-: 
tui o oglindă a avîntului econo-

mic al țărilor lagărului socialist.' 
ca și în anii precedenți, Uniii 
nea Sovietică, China populară și 
alte țări socialiste vor înfățișa 
marile succese ale economiei lor; 
Cum este și firesc cel mai mare 
exponent va fi țara gazdă—Re
publica Democrată Germană, 
Despre pavilioanele R.D. Germa
ne interlocutorii noștri ne-au o- 
ferit amănunte pe care le consi
derăm interesante.

Industria constructoare de ma
șini grele va fi prezentă cu 40 
de tipuri noi. Printre acestea se 
află o mașină electrică de trac
țiune cu o capacitate de remor- 
care pînă la 5.000 kg. sarcină 
rulantă. Dealtfel, în toate dome
niile industriei constructoare de 
mașini din R.D. Germană au fost 
realizate produse noi. Astfel, vi
zitatorilor li se vor prezenta 23 
de construcții de mașini textile 
de tipuri noi. Tehnica mecanicii 
de precizie a R.D. Germane este 
vestită pretutindeni. Dintre cele 
mai recente noutăți din acest do— 
meniu se află un multiplicator 
electric cu capacitatea de calcul 
de 6x7x13 cifre, o instalație foto- 
electrică de reglat registru pen
tru mașini rotative de tipărit în 
multe culori, aparatul de încercat 
materiale cu ultrasunet și altele. 
Un nou aparat minuscul de radio 
denumit „Bobby“ va stîrni fără 
îndoială interes.

Ni s-a relatat că în acest an 
s-a înregistrat un interes consi
derabil din partea firmelor vest- 
germane față de tîrgul de la 
Leipzig. Industria oțelului din 
Ruhr, numeroase întreprinderi 
yest-germane bine cunoscute în 
întreaga Europă vor expune pro
dusele lor la tîrg. ceea ce a stîr- 
nit nemulțumirea cercurilor con
ducătoare de la Bonn a căror po
litică împiedică dezvoltarea co
merțului inter-german. Notăm 
printre particiipanți numeroase 
firme din Franța, Anglia, Belgia, 
Elveția, din țările scandinave, 
din lumea arabă, în general a- 
proape din toate regiunile impor
tante ale globului.

EUGENIU OBREA

s9cc.es


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Viitorii utemiști 
sînt pregătiți cu grijă

Sub conducerea comitetului oră
șenesc de partid și călăuzindu-se 
după documentele Plenarei a lll-a 
a C.C. al U.T.M-, Comiltetul oră
șenesc U.T.M. Pitești a manifestat 
o deosebită preocupare pentru pre- 

. gătirea politică a tinerilor care 
doresc să devină membri ai orga
nizației, ajutîndu-i prin multiple 
acțiuni să înțeleagă rolul și scopul 
politic al U-T.M. în educarea co
munistă a tinerilor, in mobiliza
rea acestora, sub conducerea par
tidului, la opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

Biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. și-a îndreptat în primul 
rînd atenția spre îndrumarea orga
nizațiilor U.T.M. din întreprinderi 
și școli profesionale pentru a or
ganiza munca politică de pregă
tire a tinerilor muncitori și elevi 
neutemiști în vederea primirii lor 
în U-TJVI.

In majoritatea întreprinderilor 
din oraș toți tinerii muncitori neu
temiști sînt încadrați în învăță
mîntul politic U.T.M. In întreprin
derile Textila „11 Iunie** de exem
plu, au fost încadrați în cursurile 
și cercurile politice toți tinerii 
muncitori care erau în afara or
ganizației noastre. Nu după mult 
timp de la deschiderea învățămîn
tului politic, un număr de 63 ti
neri și tinere din cel 176 cursanți 
neutemiști, au cerut să fie pri
miți în U.T.M.

Birourile organizațiilor de bază 
U-T.M. din această întreprindere 
au folosit metode variate pentru 
pregătirea politică a tinerilor neu
temiști. Astfel Biroul organizației 
de bază U.T.M. Filatura nr. 1, al 
cărei secretar este tov. Neacșu 
Victor, a repartizat toți membrii 
săi, precum și pe cei mai buni 
utemiști, să se ocupe de un număr 
de tineri neutemiști care ceruseră 
să fie primiți în U.T.M. Ei au avut 
sarcina să-i ajute pe aceștia să 
studieze Statutul U.T.M., să le 
vorbească despre calitatea de 
membru al organizației noastre, 
despre cerințele pe care organiza
ția le pune în fața tineretului-

Perioada de pregătire a tinerilor 
pentru a fi primiți în U.T.M. nu 
s-a mărginit numai la studierea de 
către aceștia a unor capitole din 
Statut, la citirea zilnică a presei 
sau a diferitelor cărți ideologice, de 
literatură beletristică sau științifi
că, ci în această perioadă organi
zațiile de bază U.T.M. și birourile 
lor s-au ocupat îndeaproape de 
antrenarea celor care urmau să 
fie primiți în U.T-M. la îndeplini
rea tuturor sarcinilor de producție 
ce le reveneau în întreprinderile
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respective. Tineriii neutemiști Ion 
Nicolae, Oprea Surică, Vlădescu 
Fotilia, Dima Elena și alții, în pe
rioada de pregătire pentru a deveni 
membri ai U.T.M. au muncit cu 
sîrguilnță în producție in cinstea 
acestui eveniment însemnat din 
viața lor, devenind fruntași in 
producție.

Organizația de bază U.T.M. 
„Filatura Nr. 3" — secretar tov. 
Elena Ambrinos — pe lingă o sus
ținută muncă de pregătire politică 
a neutemiștilor a căutat să antre
neze pe aceștia la toate acțiunile 
de muncă voluntară, încadrindu-i 
pe toți în brigăzile de muncă pa
triotică.

Lunar, organizațiile sus amin
tite primesc în U.T.M- 5-6 tineri 
bine pregătiți care se bucură de 
simpatia și încrederea tuturor ti
nerilor rapncitori din întreprindere.

Fiind antrenați la toate activi
tățile inițiate de către organizațiile 
U.T.M., tinerii se conving practic 
de caracterul comunist al organi
zației noastre și luptă cu multă 
însuflețire pentru a merita cinstea 
de a deveni utemiști.

Experiența organizațiilor U-T.M. 
din întreprinderea Textila „11 Iu
nie" a fost generalizată și în alte 
întreprinderi din orașul Pitești. 
Astfel, organizațiile U.T.M. de la 
fabrica de tananți „Argeșul", de 
la fabrica „Ț. Vladimirescu" și al
tele au organizat cu tinerii munci
tori neutemiști discuții și convor
biri la colțul U.T.C despre lupta 
și activitatea uteciștilor, despre 
sarcinile trasate de partid organi
zației noastre, despre rolul orga
nizației U.T.M. în educarea comu
nistă a tineretului, în mobilizarea 
acestuia la îndeplinirea planului 
de producție a fiecărei întreprin
deri in parte.

Ca urmare a activității organe
lor și organizațiilor U.T-M. pentru 
pregătirea politică a tinerilor neu
temiști s-a îmbunătățit simțitor 
compoziția socială a organizațiilor 
U.T.M. diin orașul Pitești, prin 
primirea în rîndurile organizației 
a celor mai buni tineri muncitori.

In întreprinderi ca „T. Vladi
mirescu" și fabrica de tananți 
„Argeșul** mai este un foarte mic 
număr de tineri muncitori în afara 
organizației.

Dacă în urmă cu 6 luni, în toate 
organizațiile din orașul Pitești se 
primeau în medie lunar 80 de ti
neri, anul acesta numai în ianua
rie au fost primiți în U.T.M. un 
număr de 127 tineri.

Adunările generale U.T.M. des
chise la care au fost invitați cei

INFOR 1 I
Joi seara orchestra simfonici Ra

dio a prezentat in sala Ateneului 
R.P. Romîne un concert simfonic 
în memoria dirijorului și compozi
torului Alfred Alessandrescu.

★
Joi dimineața ing. lancu Hora- 

țiu, secretar general al Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi-

M A Ț
milei, împreună 
specialiști în industria petrolifera 
a plecat spre Republica India.

Petroliștii romîni vor discuta cu 
petroliștii indieni unele probleme 
privilnd rafinăria de petrol pe care 
țara noastră o va construi in sta
tul Asam din Republica India.

(Agerpres)

cu un grup de

mai buni tineri neutemiști au avut 
o deosebită eficacitate in pregăti
rea lor pentru a deveni membri ai 
organizației U.T.M. Asemenea me
todă au folosit-o cu succes orga
nizațiile U.T.M. revizie-vagoane 
C.F.R., Tehnica confec.iei, LC.M. 
și altele.

Organizațiile 
la profesională 
1-D și anul I-E — secretari tov. 
Maria Cristea și Tincuța Popa — 
au organizat discuții dese pe tema 
„Ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului", iar organi
zațiile de bază din școala profe
sională de construcții au folosit 
in întregime ciclul de lecții re
dactate de secția de propagandă 
a comitetului regional U.T.M. pe 
tema „Statutul — legea de bază 
a organizației U.T.M". Organiza
țiile de bază din aceste școli au 
primit în U.T.M. într-o perioadă 
de 3 luni peste 50 de tineri și ti
nere.

Datorită faptului că biroul co
mitetului orășenesc a analizat 
periodic creșterea numerică a rîn- 
durilor organizației noastre, mo
dul în care organele și organiza
țiile U.T.M. se preocupă de pre
gătirea politică a tinerilor ce do
resc să devină utemiști, au fost 
luate măsurile cele mai corespun
zătoare pentru a mobiliza toate 
organele U.T.M. în direcția cu
prinderii in U.T.M. a unui număr 
cit mai mare de tineri.

Cu toate acestea, mai există 
încă lipsuri in activitatea unor 
organizații U.T.M. din orașul 
Pitești, cit și în activitatea co
mitetului orășenesc in direcția a- 
tragerii unui număr cit mai mare 
de neutemiști la acțiunile iniția
te de organizație. Acest lucru re
duce capacitatea unor organizații 
U.T.M. de a cuprinde un număr 
cit mai mare de tineri in rindu- 
rile organizației noastre.

Vreme îndelungată biroul co
mitetului orășenesc a neglijat ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. din 
cartierele orașului Pitești. In a- 
ceste cartiere există mulți tineri 
in afara organizației. Ori, organi
zațiile U.T.M. de cartier nu au 
fost îndrumate să desfășoare o 
largă muncă politică în rîndul ti
nerilor neutemiști pentru a le 
lămuri acestora scopul organiza
ției revoluționare de tineret. Ei 
nu sînt antrenați la acțiunile de 
folos patriotic, la munca cultural- 
artistică și. sportivă de masă etc. 
Deși există posibilități, în aceste 
cartiere nu funcționează decît un 
singur cerc al naturaliștilor și 
foarte puțini tineri participă la 
concursul „Iubiți cartea" pentru 
citirea literaturii.

Biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. va trebui să ia măsurile 
cele mai operative pentru a cu
prinde in organizația U.T.M. toți 
tinerii merituoși, îndeplinind ast
fel una din sarcinile importante 
trasate de partid organizației 
noastre

revizie-vagoane

U.T.M. din școa- 
de meserii anul

CONSTANTIN NEAȚA 
secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Pitești

OOO

Dezertorul — Patria, București; 
Tamango — Republica; Visul spul
berat — Magheru, I. C Frimu, 8 
Martie ; Alo ?... ați greșit numă
rul ! — V. Alecsandri, G. Coșbuc, 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie" ; 
Prima zi — Lumina, Gh. Doja, 
Libertății, Drumul Serii ; Razia — 
Central, Grivița, 1 Mai, Arta ; 
Viața nu iartă — 13 Septembrie,
23 Aygust, T. Vladimirescu (Calea 
Dudești 97); Ne-am împrietenit la 
Moscova — Maxirr. Gorki ; Mari
narul îndrăgostit — Victoria, Va- 
sile Roaită ; Program de filme do
cumentare șl de desene animate — 
Timpuri Noi, Alex. Popov : Călă-

torte peste trei mări — Tineretu
lui. Cultura! . Cerul infernului — 
înfrățirea între popoare ; Doi acri 
de pămint — 8 Mai ; Trapez — 
Unirea ; Pasagerul clandestin — 
C David ; Melba — Alex. Sabia ; 
Marea bătălie — Flacăra, Olga 
Bancic : Ulise — Munca ; Patru 
pași în nori — Miorița ; Numai o 
femeie — Donca Simo, 30 Decem
brie ; Căi greșite — Popular, B. 
Delavrancea ; Inimă de oțel— Ilie 
Pintilie; Legea mării — M. Emi- 
nescu ; Balada Voinicului — N. 
Bălcescu ; Omul meu drag — Au
rel Vlaicu ; Vraja dragostei — 
G Bacovia ; Lupta nu s-a sfirșit 
încă — 16 Februarie.

MARȚI 3 MARTIE 
la cinematografele 

PATRIA și BUCUREȘTI
PREMIERA

noului film romînesc în culori 

,D-ale Carnavalului46

adaptare cinematografică în culori după 1. L. Caragiale, o produc
ție a Studioului Cinematografic „București** cu GR- VAS1LIU 
BIRLIC, ALEXANDRU GIUGARU, ION LUCIAN, ION AN- 
GHEL, JANA GOREA, VASILICA TASTAMAN, REMUS 10- 
NAȘCU, AUREL ClORANU, IQN MÂNU, MARIA VOLUNTARU. 
Scenariul si regia: GHEORGHE NAGY si AUREL MIHELES. 
Imaginea : STEFAN HORVATH, Muzica ■ MIRCEA CHIRIAC. 
Decoruri: Arh. LIVIU POPA, Costume : ILEANA OROVEANU.

COMPLECT ARE

„TREI JOCURI ROMINEȘTI, o producție a Studioului Cine
matografic „București" in colaborare cu Televiziunea Romînă. Sce
nariul și Regia: Elisabeta Bostan.

Spectacolul de gală va avea loc luni 2 martie, orele 20,30 la 
cinematograful „Patria".

P. VICTOR

Bogat program 
educatv

Construcția modernă — ridicată în ultimii ani — a sanatoriului 
T.B.C. din Bîrlad este o nouă dovadă a grijii necontenite pe 
care o manifestă regimul nostru democrat-popular pentru sănăta
tea oamenilor muncii.

In fotografie: In sala de ope rații a sanatoriului.
(Foto AGERPRES)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările expri

mate. în numelei său și al Prezidiului Marii Adunări Naționale, cu 
ocazia sărbătorii naționale.

Adresez cu plăcere Excelenței Voastre și poporului romîn cele 
mai bune urări de bunăstare și prosperitate.

GAMAL ABDEL NASSER

Casa de cultură a sindicatelor 
din Capitală are în perspectivă 
un bogat și văruit program. 
Printre obiectivele principale 
ale programului din acest an 
se află ținerea unor cicluri de 
conferințe cu caracter informa
tiv privind problemele politicii 
interne și externe. In afară de 
aceasta sînt prevăzute o seamă 
de conferințe cu caracter știin
țific, tehnic etc.

Un important loc în progra
mul Casei de cultură a sindicate
lor îl ocupă temele privind e- 
ducația patriotică a oamenilor 
muncii. In afară de conferințe 
și simpozioane, pe teme educa
tiv-patriotice se vor organiza 6 
expoziții pentru prezentarea et
nografică a Bihorului, Făgăra
șului, Craiovei, Sucevei, Timi
șoarei și Oașului.

Foarte instructive și folosi
toare tineretului sînt de aseme
nea conferințele privind educa
ția cetățenească. Se vor ține pe 
această temă conferințe privind 
regulile de comportare și con
viețuire în societatea socialistă, 
atitudinea față de muncă și bu
nurile obștești, despre legislația 
muncii etc.

Pentru a veni în ajutorul pă
rinților în procesul de educare 
a tinerei generații s-a stabilit 
să se țină cu aceștia un ciclu 
de conferințe cu caracter peda
gogic pe teme ca: rolul familiei 
în educarea copiilor, comporta
rea demnă și civilizată a cetă-

țeanului în viață și societate, 
despre prietenie, tovărășie și 
dragoste etc.

Sint doar cîteva spicuiri din- 
tr un vast plan de culturalizare 
a maselor.

Un hotel la aerogara 
Bănea sa

In dorință dei a oferi o odih
nă plăcută pasagerilor în tran
zit, la aeroportul Băneasa s-a 
dat în exploatare încă din a- 
nul trecut un frumos hotel, care 
a fost pus și la dispoziția că
lătorilor pe rutele noastre inter
ne. Hotelul are un număr mare 
de camere, el fiind înzestrat cu 
tot confortul necesar: telefon, 
baie cu apă caldă și rece, salon 
de frizeria.

Călătorii au de asemenea po
sibilitatea să servească o masă 
substanțială 
care se află
aerogării.

desenate grotesc cu creioane 
colorate. în josul gazetei, o așa 
zisă pictură in ulei care repre
zintă un peisaj acvatic. (E greu 
să vezi ce legătură are acesta 
cu centrul Capitalei noastre). 
Prostul gust, vulgaritatea a- 
cestei ilustrații amintesc de ta
blourile expuse spre vînzare 
altădată prin bîlciuri. Cealaltă 
gazetă de stradă, cu subiect 
sportiv, zace neîngrijită de luni 
de zile, are sticla murdară, 
ilustrațiile decolarate și prăfuite 
de vreme. Ce au de zis tinerii 
în cartierul cărora se află a- 
ceste gazete de stradă ?

Se vor împăca ei și în viitor 
cu aceste pete pe obrazul, în 
general îngrijit, al centrului 
Capitalei noastre ?

S. VOINEA

la restaurantul 
instalat în holul

Cărți pentru tineret

In cinstea Zillei internaționale a femeii, brigada de producție 8 Martie de la fabrica „Dacia" 
din București s-a angajat să depășească zilnic planul de producție cu 20 la sută. Membrele brigăzii 
realizează acest angajament efectuînd în același timp lucru de bună calitate.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

EDUCAREA SPORTIVILOR
în atenția colectivuluit

In cîteva 
rinduri

In dorința de a vă împărtăși >> 
cîteva din tilurile lucrărilor ?? 
științifice ce vor apare în cursul << 
acestui an în Editura Tineretu- >> 
lui ne-am adresat ing. R. Dră- <? 
gușaru, șeful secției științifice 
a Editurii Tineretului care ne-a /<• 
citat cîteva titluri.

Vor apare astfel în cunoscuta >$ 
colecție „Știința învinge" în ?? 
cinstea ceiei de-a XV-a aniver- 
sări a eliberării patriei noastre » 
lucrarea „Fabricat în R.P.R." 
a inginerilor Teodora, Tripșa și << 
Todoriciu. Via apare de ase- >> 
menea o serie interesantă de // 
lucrări cu titlul „Tînărul inova- 
tor" reflectând mișcarea de $> 
inovații în rîndurile tineretului ?? 
iios t r 11

„Fire și fibre" de C. Chiri ac, >> 
„Ge sînt semiconductorii" de 
G. Amfilov cu o prefață de prof. << 
Ed. Nicolau, :,Matematica dis- >> 
tractivă" a lui B. Kordenski — << 
sînt titlurile a trei lucrări ce << 
vor stârni cu siguranță intere- A 
sul maselor largi de iubitori ai <? 
științei și tehnicii din țara noa- << 
stră. >>

Colecția „In ajutorul activi- ?? 
tății practice a pionierilor ți << 
școlarilor" se v>a îmbogăți prin- >> 

____.. T—. ___  tre altele cu două lucrări de 7? 
$ simt. Una din eie, cea_ intitu- mare importanță practică: „A- <<
« lată': „Gazeta de cartier nr. 3" gronomia distractivă" și „Să >>
>> vopsită într-o culoare spălăcită, creștem păsări și iepuri de <<
?? este „ornamentată" cu titluri casă".

D. DUȚA

Instantanee

PETE SUPĂRĂTOARE
Pentru înfrumusețarea scum

pei noastre Capitale se chel
tuiesc fantezie și mulți bani. 
Problemele ei de estetică edili
tară stau în centrul atenției a- 
tît a mginerilor de specialitate 
și a activiștilor de la sfatul 
popular cît și a cetățenilor — 
interesați in curățenia, ordinea 
și frumusețea orașului lor. Ora
șul nostru — casa noastră. Ca
pitala noastră capătă un aspect 
tot mai frumos și mai îngrijit. 
De aceea orice lucru, chiar mă
runt, care atentează la frumu
sețea și curățenia orașului nos
tru nu poate decît să ne su
pere. Peste drum de cinema „Pa
tria" îp fața Casei de creație 
a artiștilor plastici sînt două 
gazete de stradă. Bun lucru — 
veți zice. Nu vă pripiți însă. 
Pentru că felul în care se pre
zintă ele sub ochii trecătorilor 
sfidează bunul gust și... bunul 

lată : „Gazeta de cartier nr. 3"

este „ornamentată"

Bibliotecara noastră

Pe sportivii fabricii de confec
ții „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din 
Capitală îi cunoaștem de pe tere
nurile de sport. Vizita făcută acum 
cîteva zile a avut scopul de a ve
dea cum tinerii sportivi s au înca
drat în viața colectivă din fabrică.

Discuția cu tovarășa Eleonora 
Cojocaru, secretara comitetului 
U.T.M., s-a purtat mai ales în ju
rul învățămîntului politic U.T.M- 
și, în special, asupra felului în ca
re sportivii răspund acestei impor
tante sarcini care revine oricărui 
membru al organizației noastre re
voluționare de tineret.

Am aflat că unii sportivi fruntași 
privesc cu seriozitate învățămîn
tul politic U.T.M., vin pregătiți la 
seminarii, ascultă cu atenție lecțiile 
predate de către propagandiști 
Dintre aceștia mi-am notat cîteva 
nume: Niculina Iordan, Elena 
Cîrciu, Victoria Dochioiu, Ramiru 
Marcu, Florian Dumitrescu, care 
sînt exemple de conștiinciozitate 
și perseverență în muncă și pe te
renul de sport.

In fabrică mai sînt însă și spor
tivi care au o atitudine de-a drep
tul condamnabilă față de îndato
ririle care le revin în calitate de 
utemiști. Din rîndul acestora fac 
parte: Anton Baciu, Maria Petre, 
Dumitra Țone, Mioara Ștefan, Ioa
na Mareș, Dumitru Mincu etc.

Iată, de exemplu, pe Anton Ba
ciu. El afișează adeseori un aer 
de vedetă, dovedind îngîmfare 
și desconsiderîndu-și tovarășii de 
muncă, neajutîndu-i pe aceștia 
să-și ridice măiestria sportivă. La 
învățămîntul politic U.T.M. nu a 
venit decît abia la a cincea lecție 
și atunci ca urmare a unor insis
tente chemări din partea organiza
ției U.T.M.

„Nu mai avem ce învăța” — 
spun unii dintre sportivi. Din rîn
dul acestora fac parte Dumitra 
Țone, Ioana Mareș, Mioara Ștefan, 
Dumitru Mincu și într-o oarecare 
măsură, Anghel Ivan, 
tendințe ce trebuie 
cu tărie se manifestă și la unii 
componenți ai 
care activează 
(echipa a fost

Asemenea 
combătute

echipei de fotbal, 
în categoria C 
treoută la clubul

„Victoria” dar o serie de jucători 
lucrează în fabrică).

Să vedem însă ce a făcut con
cret organizația U.T.M, colectivul 
sportiv din fabrică. De la bun 
început trebuie spus că organiza
ției U.T.M. îi revine sarcina de a 
educa pe tinerii sportivi în spiri
tul dragostei față de muncă, față 
de culorile colectivului pe care îl 
reprezintă în întreceri. Pe această 
linie, organizația U.T.M. de la fa
brica de confecții 
Gheorghiu-Dej” din Capitală a 
căutat în permanență să insufle 
sportivilor o conduită demnă. 
Astfel, sportivii care nu au înțeles 
să se încadreze în viața colectivă 
a tinerilor din uzină au fost puși 
în discuția adunărilor. Utemiștii au 
luat atitudine hotărîtă împotriva 
manifestărilor de vedetism, de 
desconsiderare a sarcinilor de or
ganizație ce revin sportivilor. Unii 
dintre ei au fost scoși și din for
mațiile sportive în care activau. 
Organizația U.T.M. și colectivul 
sportiv au stat de vorbă și cu pă
rinții acestor sportivi. Este destul 
de semnificativ în această privință 
cazul lui Marcu Ramiru care, în 
urma ajutorului primit din partea 
organizației U.T.M., a devenit pe 
lîngă un bun sportiv și fruntaș în 
producție.

Organizația U.T.M. nu a făcut 
însă totul. Ea trebuia să ia în dis
cuție pe toți acei sportivi care nu 
au înțeles nici pînă în prezent să 
se achite de sarcinile ce le revin 
ca utemiști. Organizația U.T.M. 
din fabrică trebuie să țină o mai 
strînsă legătură cu antrenorii for
mațiilor sportive, să împiedice ca 
antrenamentele sau activitatea 
sportivă să devină un pretext 
pentru neglijarea muncii în pro
ducție sau a studiului în învăță
mîntul politic. Antrenorul trebuie 
ajutat să aibă și un rol educativ 
de prim ordin.

Faptul că unii sportivi nu iau 
parte la viața tinerilor din uzină, 
sînt înfumurați, nu-și ajută tova
rășii de muncă, într-un cuvînt, 
nu-și îndreptățesc prin activitatea 
lor titlul de utemist și sportiv, do
vedește de departe că cu ei s-a

„Gheorghe

dus o slabă muncă educativă. Or 
ganizația U.T.M. poartă pentru 
aceasta o mare răspundere. Cali
tatea de sportiv implică o compor
tare demnă. Trăsăturile morale 
specifice tinerilor sportivi de tip 
nou se obțin prin munca educativă 
dusă de către organizațiile U.T.M., 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid. Aceste trăsături pot fi do- 
bîndite, pot fi cultivate, numai 
prin participarea activă a tineri
lor sportivi la munoa în producție, 
la învățămîntul politic, la viața 
colectivă a tinerilor din fabrica 
unde aceștia lucrează.

Trăsătura esențială a sportivului 
de tip nou o constituie dragostea 
față de muncă, modestia, dorința 
de a-și ridica neîncetat pregătirea 
politică și profesională. în această 
direcție trebuie să muncească cu 
insistență organizația U.T.M. de 
la fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej”.

■țr în vederea campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață, e- 
chipa reprezentativă a R. Ceho
slovace a susținut marți la Bmo 
un nou joc de verificare în com
pania echipei suedeze Grams. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 
«—1 (2—1, 2—0. 4—0).

lntr-un meci amical de fotbal 
disputat la Belgrad, echipa polo
neză Legia Varșovia a terminat la 
egalitate : 5—5 (1—4) cu echipa 
Partizan.

-X La 25 februarie a avut loc la 
Munchen tragerea la sorți a sfer
turilor de finală ale competiției de 
baschet „Cupa campionilor euro
peni". lată ordinea meciurilor :

Casa Ofițerilor Riga cu învingă
torul din meciul C.C.A. București-— 
Honved Budapesta ; Anvers (Bel
gia)—Lech Poznan ; S C. Belgrad 
cu învingătorul jocului Real 
Madrid—Etoile Charleville (Fran
ța) ; Akademik Sofia cu cîștigăto- 
rul întîlnirii dintre echipele Sim- 
menthal Milano-Cezeira Cairo.

★ în prezența peste 10.000 
spectatori, joi s-a desfășurat 
Ploești întâlnirea internațională
fotbal dintre echipa „Polonia“- 
Bydgoszcz (R. P. Polonă) și for
mația locală Petrolul.

Fotbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 5—1 (3—1) 
prin punctele realizate de Voica 
(2), Dridea, Babone și Botescu ; 
unicul punct al echipei oaspete a 
fost marcat de Norkowski II, din 
tr-o lovitură de 11 metri.

(Agerpres)
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D. DUȚĂ

intîlnire cu sportivi fruntași
Mare a fost bucuria tinerilor 

din întreprinderea „Industria 
Bumbacului A" din Capitală cînd 
au aflat că se vor înlîlni cu doi 
sportivi fruntași invitați de orga
nizația U.T.M. a întreprinderii.

Oaspeții, Elena Băcăoanu — 
campioană mondială la parașutism 
și Victor Ciociltea — maestru in
ternațional de șah, au vorbit în 
fața tineretului despre activitatea 
lor sportivă și profesională. Ei au 
scos în relief condițiile create de 
st/atul nostru de democrație popu
lară oricărui tinăr pentru a-și dez
volta talentul în orice ramură de 
sport. Cu multă căldură vorbito
rii au menționat marele ajutor 
ce-l primesc din partea sportivi
lor sovietici, atît la parașutism cit 
și la șah, discipline la care spor
tivii sovietici dețin supremația 
mondială.

Oaspeții s-au interesat apoi de 
mișcarea sportivă din întreprinde
re, dind îndrumări referitoare la 
Spartachiada de iarnă, indemnînd

tineretul la o participare cit mai 
mare la acțiunile cu caracter spor
tiv.

După intîlnire, Victor Ciociltea 
a dat un simultan de șah la 12 
mese, urmărit cu un deosebit in
teres de un mare număr de tineri 
și vîrstnici.

T ovarășa Păcuraru, secretara 
U.T.M. pe întreprindere a mulțu
mit invitaților pentru clipele plă
cute ce le-au oferit, invitîndu-i să 
viziteze secțiile și brigăzile de 
producție ale tineretului.

La reuniunea ce a urmat au
participat și oaspeții noștri.

Astfel s-a scurs o după amiază 
plăcută și instructivă pentru tine
rii din întreprinderea noastră.

NICOLAE POPESCU 
timplar

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

Comuna Zîmbreasca este o co
mună frumoasă, destul de mare, 
cu care locuitorii ei se pot mîndri.

Aici, există o gospodărie colec
tiva, o întreagă rețea de întovără
șiri agricole, iar în această peri
oadă se duce muncă asidui pen
tru inaugurarea unei noi gospo
dării colective. Pînă în prezent 
s-au depus un număr mare de ce
reri De asemenea comuna noastră 
mai are și o bibliotecă cu care ne 
mîndrim.

Cinstea de a fi bibliotecară o 
are utemista Vlaicu Antonica, 
membră în comitetul raional 
U.T.M. Cu cită dragoste și con
știinciozitate lucrează această tâ
nără poate șă spună orice locuitor 
al comunei.

împreună cu cadrele didactice, 
Antonica Vlaicu a format 16 
cercuri de citit, cu un număr de 
25-30 cititori fiecare. Aceste cercuri 
își desfășoară activitatea după un 
plan bine chibzuit. Numărul de 
volume ce-l însumează biblioteca

este de 6.900. Doar o luni și cevd 
a trecut din anul acesta și un nu
măr de 600 volume a ți luat dru- 
mul caselor, unde cărțile sînt ei-* 
tite de tineri și vîrstnici pe ne
răsuflate. Numărul cititorilor tre
ce de 450. în cadrul cercurilor și 
în adunările generale U.T.M. s-au 
ținut recenzii asupra cărților „Bă* 
răganul" de V. Em. Golan, „Nopțile 
de iunie" de P. Dumitriu etc. 
în cadrul căminului cultural s-au 
ținut seri literare unde s-au pre
zentat operele marilor noștri poeți 
ți scriitori ; Eminesou, Coșbuc, 
Creangă. Nu trebuie uitat nici 
concursul „Iubiți cartea" care nu
mără peste 70 participanți și nici 
pe purtătorii insignei „Prieten al 
cărții" — 55 la număr. în cadrul 
concursului bibliotecilor sătești 
din regiunea București a fost pre
miată și biblioteca comunei Zîm
breasca.

MARIN PERNIU 
învățător

------- .-OOO ! - AHA-

La electrificarea satelor
Acțiunea patriotică de electrifi

care a satelor, cuprinde pe zi ce 
trece tot mai mulți tineri. Organi
zațiile U.T.M., sub conducerea di
rectă a organizațiilor de partid, 
mobilizează masele de tineri la ac
țiunea de electrificare. Crearea 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică a dat un nou avînt acțiu
nii tineretului în electrificarea sa
telor. Mobilizați de comitetul or
ganizației U.T.M., tinerii din co
muna Mîrșa, raionul Videle, au 
participat efectiv la electrificarea 
satului lor drag. Constantin Tudor, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., împreună cu Ștefan Calotă 
au atras alături de ei numeroși 
tineri care au săpat 75 gropi și au 
plantat 50 de stîlpi.

In comuna Mereni, din același 
raion, tinerii au fost cei care au 
făcut instalația de la G.A.S. Me
reni pînă în mijlocul satului.

Și în alte sate, această acțiune 
se desfășoară din plin. După for

marea comitetului de inițiativă 
utemiștii din comuna Rădulești, 
întruniți într-o adunare generală 
au hotarît să sprijine efectiv ac
țiunea de electrificare a satului. In 
afară de participarea lor la săpa* 
rea gropilor și plantarea stâlpilor* 
au hotărît să strîngă și unele ma* 
teriale necesare electrificării sa* 
tului.

La fiecare tânăr în curte se gă- 
seșta un salcîm-doi care pot fi fo* 
losiți pentru electrificare.

Astfel, tinerii din această co* 
mună au strîns pînă acum 75 de 
stîlpi necesari electrificării satu
lui. Prin contribuția voluntară a 
tineretului, zi de zi și în alte sate* 
se aprinde lampa lui Ilici!

C. VOICU 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M.-Videle

(Materiale primite în cadrul 
concursului corespondenților vo
luntari).
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Vizita lui Macmillan în U.R.S.S ■

a

celei de-a IV-a 
plenare a G.C. al

Comsomolului

»Să se pună capăt experiențelor 
cu arma nucleară!“

Apelul Biroului Consiliului Mondial al Păcii

întrevederea lui N. S. Hrușciov cu Macmillan
MOSCOVA 26 (Agerpres) — 

TASS transmite : In dimineața zi
lei de 26 februarie, în clădirea 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
din Kremlin a avut loc o întreve
dere între primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Macmillan, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S., Nikita Hrușciov,

Ca și întrevederile anterioare a- 
ceasta a avut un caracter priete
nesc și cordial, in cursul convor
birii care a avut loc intre Macmil
lan și Hrușciov au fost examinate 
în continuare probleme prezentind 
interes comun.

Împreună cu Nikita Hrușciov la 
convorbire au participat Anastas

Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., laknv 
Malik, ambasadorul U.R.S.S. în 
Marea Britanie. Împreună cu Ha
rold Macmillan la convorbire au 
participat Selwyn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii și sir Patrick Reilly.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 februarie 
la Moscova și-a încheiat lucrările 
cea de-a patra plenară a Comite
tului Central al Comsojnolului.

La ședința din 26 februarie a 
fost adoptată hotărirea „cu privi
re la participarea organizațiilor de 
Comsomol la aplicarea legii „Cu 
privire la întărirea legăturii școlii 
cu viața și la dezvoltarea continuă 
a sistemului învățămîntului public 
in țară“.

cu
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Sosirea lui Macmillan la Kiev

In întîmpinarea 
Festivalului

4-a 
al 
a- 
la

r KIEV 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 26 februarie oame
nii muncii din capitala Ucrainei 
au întîmpinat în mod cordial pe 
primul ministru al Alarii Britanii 
Harold Alacmillan, pe ministrul 
'Afacerilor Externe, Selwyn Lfoyd 
și pe ceilalți oaspeți englezi.

Oaspeții englezi sînt însoțiți de 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. A. Alalik, ambasado
rul U-R.S.S. în Marea Britanie.

CUVINTUL LUI 
N. T. KALCENKO

l

I

I * Luînd cuvîntul N. T. Kalcenko, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S-S. Ucrainene a salutat 
în numele guvernului Ucrainei So
vietice pe H. Macmillan, S. Lloyd 
și persoanele care-i însoțesc.

Poporul ucrainean, ca și toate 
popoarele U.R.S.S., a spus N. T. 
Kalcenko, nutrește sentimente de 
respect față de poporul englez, 
care a adus o contribuție conside
rabilă la dezvoltarea culturii ma
teriale și spirituale a omenirii. 
u Folosesc prilejul pentru a-mi ex-

prima dorința ca vizita dv. în 
Uniunea Sovietică să contribuie 
la îmbunătățirea înțelegerii reci
proce, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre Marea Britanie și Uniunea 
Sovietică și la slăbirea încordării 
internaționale.

Guvernul Uniunii Sovietice duce 
în mod consecvent și perseverent 
politica de pace, 'luptă pentru 
menținerea păcii în întreaga lume.

Poporul ucrainean sprijină întru- 
totul și deplin politica externă 
pașnică a guvernului sovietic, 
eforturile lui pentru rezolvarea 
problemelor internaționale pe ca
lea tratativelor-

In ziua sosirii dv. la Aloscova, 
d-le prim-ministru, ați spus că ați 
fi bucuros să vedeți Kievul refă
cut. Cu satisfacție vă oferim de
plina posibilitate să cunoașteți ca
pitala Ucrainei Sovietice — ora
șul Kiev și poporul lui ospitalier.

CUV1NTUL LUI MACMILLAN

Răspunzînd la cuvîntarea lui N. 
T. Kalcenko, primul-ministru al 
Aăarni Britanii, H. Macmillan, după 
ce a mulțumit președintelui Consi-

Vizita la președintele Consiliului de 
Miniștri al R. S. S. Ucrainene

’ KIEV 26 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Harold Macmillan a sosit la Kiev 
și după o scurtă odihnă la reșe
dința sa situată într-unu] din cele 
mai pitorești cartiere ale orașului, 
a făcut o vizită președintelui Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Ucrai
nene, Nikifor Kalcenko. lntîlnirea 
a avut loc în clădirea Consiliului 
de Miniștri al Republicii Ucrai
nene.

Primul ministru al Angliei a 
fost însoțit de ministrul Afacerilor 
Externe, Selwyn Lloyd.

După convorbirea cu Nikifor 
Kalcenko, Harold Macmillan a fă
cut o vizită președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene, Demian Korotcenko.

în cursul aceleiași zile primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, ministrul Afacerilor 
Externe Selwyn Lloyd și alți oas
peți englezi au vizionat spectacolul 
de balet „Cîntecul pădurii" de la 
Teatrul Academic de Stat de Ope
ră și Balet „Taras Sevcenko" din 
Kiev.

liului de Aliniștri al R.S S. Ucrai
nene pentru primirea cordială, a 
spus:

Aceasta este prima vizită pe 
care o face un prim-ministru en-J 
glez in Uniunea Sovietică în timp 
de pace. Am venit nu numai pen
tru a sta de vorbă cu conducăto
rii dv., dar și pentru a cunoaște 
personal viața dv. și realizările 
dv. De aceea, am fost foarte bucu
roși cînd am auzit propunerea de 
a se include în programul meu 
vizita la Kiev și Leningrad.

Acum 30 de ani am. săvîrșit o 
călătorie minunată în Uniunea 
Sovietică. Am venit ca simplu tu
rist, dar, din păcate, itinerarul 
meu nu a trecut prin Kiev.

Kievul este bine, cunoscut în 
Anglia. Din vechime Kievul era 
cunoscut în Anglia ca oraș renu
mit prin natura și farmecul “său. 
După aceea a venit al doilea răz
boi mondial, cînd am început să 
asociem Kievului rezistența eroică 
a Armatei Sovietice și a poporului 
sovietic în fața acelora care v-au 
încălcat patria.

Cunoaștem cît de mult a suferit 
Kievul în acele zile și că a fost 
pustiit îngrozitor. Dar în ultimii 
ani am auzit despre Kiev ca des
pre unul din cele mai mărețe ora
șe rusești, care aproape ca prin 
minune s-a ridicat din ruinele 
războiului.

De aceea, împreună cu ministrul 
Afacerilor Externe sîntem deose
bit de bucuroși pentru prilejul de 
a petrece cîteva zile în acest mă
reț oraș și de a percepe adevăra
tul suflu al Ucrainei.

Am fost foarte mulțumit auzind 
cuvintele dv. — pace pe calea tra
tativelor. Tocmai spre aceasta 
tind și eu. Să ducem dar aceste 
tratative 1

★
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

TASS transmite: Cea de-a 
plenară a Comitetului Central 
U.T.C.L. din U.R.S.S. a 
doptat o hotârîre cu privire
sarcinile prganizațiilor comsomo- 
liste in legătură cu rezoluția celui 
dc-al XXl-iea Congres al P.C.U.S. 
la raportul lui N. S. Hrușciov cu 
privire la „Cifrele de control a e- 
conomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1'965“.

In hotărire se spune că datoria 
patriotică a comsomoliștilor și a 
întregului tineret este să participe 
activ ia valorificarea bogățiilor na
turale ale Siberiei, Nordului, O- 
rientului îndepărtat și K-azahsta- 
tiultii, la construcția industrială, 
de locuințe și de instituții cultura
le și de folos obștesc, la lupta pen
tru dezvoltarea continuă a agri
culturii socialiste, la patronarea 
celor mai importante șantiere ale 
industriei grele.

Lupta pentru îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor prevăzute 
în pianul septenal se arată in ho
tărire, trebuie să constliuie princi
pala orientare în activitatea tutu
ror organizațiilor comsomoliste și 
a organelor comsomoliste de con
ducere. Plenara a chemat organi
zațiile comsomoliste să participe 
și mai activ Ia dezvoltarea in
dustriei chimice, îndeosebi la ter
minarea construirii in anii 1959— 
1960 a 27 de întreprinderi chi
mice.

In septenal, se spune în hotă- 
rîre, Comsomolul patronează con
strucția a 100 de mari întreprin
deri din ramurile principale ale 
industriei, pentru a asigura termi
narea înainte de termen a con
struirii acestor obiective.

Plenara a aprobat hotărirea or
ganizațiilor comsomoliste de a 
trimite in anul 1959 280.000, iar
in cursul septenalului cel puțin 
1.000.000 de comsomoliști și tineri 
pentru a lucra în domeniul crește
rii animalelor, proprietate ob
ștească.

Organizațiile comsomoliste sini 
chemate să dezvolte în rîndurile 
tineretului morala comunistă deoa
rece acesta va trăi și va munci 
in comunism.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite apelul Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii a- 
doptat la 25 februarie la Mosco
va, intitulat: „SĂ SE PUNĂ CA
PĂT EXPERIENȚELOR 
ARMA NUCLEARA!".

Conferința de la Geneva 
juns intr-un impas, într-o 
critică, in timp ce întreaga
nire așteaptă ca la conferință să 
fie încheiat un acord. Experien
țele cu arma nucleară nu sint in
terzise nici pînă astăzi. Ca ur
mare a fiecărei noi explozii, arma 
nucleară devine tot mai perfec
ționată, tot mai ucigătoare. Fie
care nouă experiență sporește 
amploarea distrugerilor unor 
viitoare Hiroșime. Fiecare nouă 
explozie experimentală sporește 
radioactivitatea care a și adus 
prejudicii tuturor organismelor

vii șl ale cărei efecte nocive se 
vor manifesta pe deplin abia in 
timpul vieții generațiilor viitoare, 
vor provoca boli și deformații 
incurabile.

Unele puteri refuză încheierea 
unui acord necondiționat cu pri
vire la încetarea imediată și 
pentru totdeauna a tuturor tipu
rilor de experiențe cu arma nu
cleară. Ele se situează cu încă- 
păținare pe poziții care împiedi
că să se ajungă la un acord asu
pra problemelor de procedură ale 
funcționării organelor de control. 
Ele ridică obiectiuni tehnice in 
legătură cu amănuntele privitoa
re la detectarea exploziilor și la 
inspecție, deși orice explozie 
mare poate fi detectată imediat, 
oriunde s-ar produce ea.

Se răspîndește tot mai
părerea că aceia care poartă răs-

mult

punderea pentru crearea acestor 
greutăți nu tind în realitate spre 
un acord, ci se străduiesc doar 
să se eschiveze de la răspunde
rea pentru eșecul tratativelor.

Dacă tratativele vor fi zădărni
cite, dacă experiențele vor con
tinua și alte țări se vor alătura 
cursei înarmărilor atomice, acea
sta va fi o tragedie pentru În
treaga lume.

De aceea chemăm popoarele 
tuturor țărilor să exercite presi
uni asupra guvernelor care îm
piedică realizarea unui acord. 
Este de asemenea de datoria tu
turor organizațiilor obștești și 
persoanelor particulare de a tri
mite delegații și mesaje de pro
test la Geneva. Toți trebuie «ă 
stăruie asupra interzicerii o dată 
și pentru totdeauna a experiențe
lor cu arma nucleară.

Să se pună capăt „războiului rece11!
Rezoluția Biroului Consiliului Mondial al Păcii

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 februa
rie Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii a adoptat în cadrul sesiunii 
sale de la Moscova rezoluția in
titulată :

SA SE PUNA CAPĂT 
„RĂZBOIULUI RECE"!

în rezoluție se spune printre 
altele :

In întreaga lume oamenii urăsc 
„războiul rece" căruia doresc 
să-i pună capăt. Această dorință 
este în prezent atît de puternică 
îneît toate guvernele sînt nevoite 
să țină seama de ea.

Refuzul de a interzice arma 
nucleară și chiar de a înceta ex
periențele cu această armă, nu
mărul mereu sporit al bazelor 
militare reprezintă pentru omeni
re o uriașă primejdie.

Astăzi în centrul Europei se 
intensifică încordarea iar securi
tatea este amenințată tot mai 
mult. Refuzul de a crea în Eu
ropa o zonă de securitate și de-a 
„dezangaja" forțele armate, de a 
duce tratative cu privire la Trata
tul de pace cu Germania, înzes
trarea Germaniei occidentale cu 
arma nucleară vin să intensifice 
„războiul rece" și creează o noua 
primejdie nemijlocită.

A sosit de mult timpul să se 
adepte calea tratativelor și să se 
țină o conferință la nivel înalt 
pentru a rezolva problemele liti
gioase.

.Dorința popoarelor de a schim
ba situația a devenit atît de pu
ternică îneît ea poate pune capăt 
odată și pentru totdeauna „răz
boiului rece".

In momentul de față mișcarea

mondială a partizanilor păcii s-a 
întărit considerabil. In diferite 
regiuni ele lumii au apărut noi și 
puternice forțe iubitoare de pace. 
Cu aceste forțe s-a stabilit o 
strînsă colaborare, ceea ce a dat 
un nou impuls luptei popoarelor 
pentru pace. Sîntem ferm ho- 
tărîți să sprijinim fără rezerve

După sesiunea Biroului Consiliului

eforturile tuturor 
acționează pe orice 
rfra păcii, deoarece 
vinși că izbăvirea 
război cere ca toți 
eforturile spre acest ței comun.

Fie ca ei să deschidă cu toții 
laolaltă calea pe care trebuie să 
meargă toate guvernele 1

---------- o-o-ooo

N. S. Hrușciov a primit delegația

guvernamentala
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

După cum anunța TASS, în dimi
neața zilei de 26 februarie dele
gația guvernamentala a Republicii 
Irak condusă de dr. Ibrahim Ku- 
bba, ministrul Economiei, a fost 
primită la Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. de Iosif Kuzmin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

De asemenea delegația guverna
mentală a Republicii Irak, a făcut

----------- ooooo-

a Republicii Irak
vizită lui S. A. Skacikov, preșe-et

dintele Comitetului de stat pen* 
tru relațiile economice externe de 
pe lînga Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., și a avut cu el o convor
bire.

în cursul aceleiași zile N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a primit la 
Kremlin delegația guvernamentală 
a Republicii Irak.

Călătoria lui Dag Hammarskjoeld
' NEW YORK 26 (Agerpres). — 
La 25 februarie secretariatul ge
neral al O.N.U. a dat 
un comunicat în care 
că secretarul general, 
marskjoeld, va pleca
bruarie în Pakistan, prima etapă 
a vizitei sale oficiate în zece ca
pitale. La 2 martie Hammarsk. 
joeld va sosi la Caraci ‘Jupă

publicității 
se anunță 

Dag Ham- 
la 28 fe

care va vizita în ordine Birma- 
nia, Tailanda, Laos. Cambodgia, 
Malaya, Nepal, India, Afganis
tan. La 24 martie Hammarsk- 
joeld va sosi la Moscova unde 
va sta trei zile și la 28 martie 
se va înapoia la New York. Se
cretarul general al O.N.U. va fi 
însoțit de doi asistenți — William 
Ranallo șl Wilhelm Wachmeister.

Expoziția de realizări ale eccncmiei naționale a U.R.S.S. deschisă la Moscova se bucură 
de o mare afluență de vizitatori.

In fotografie : vizitatori în fața machetei sincrccictotronului expus în pavilionul Energia ato
mică.

acelora care 
căi în apăra- 

sîntem con- 
omenirii de 

să-și îndrepte

V1ENA 26 (Agerpres). — La 
26 februarie in palatul Duer- 
schperg, a avut loc conferința 
de presă organizată de Comite
tul internațional de pregătire a 
celui de-al 7-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor. Ziariștilor li s-a făcut cu
noscută declarația delegației R. 
F. Germane despre stadiul pre
gătirilor pentru cel de-al 7-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
ji Studenților.

In declarație se anunță în 
continuare că delegația R. F. 
Germane a informat Comite
tul internațional de pregătire 
despre pregătirea pentru festi
val în Republica Federală Ger
mană. Ideea festivalului, se 
spune în declarație, a găsit un 
larg răsunet în rîndul tineretu
lui din R.F. Germană. Pentru 
participarea la festival s-au 
pronunțat cunoscuți activiști 
culturali, oameni de știință, pe
dagogi, scriitori și preoți. Mii 
de tineri și tinere germani și-au 
exprimat dorința de a merge 
la festivalul de la Viena.

Pînă în momentul de fată 
și-au anunțat participarea la 
festival mai mult de 1000 de 
organizații de tineret din 90 de 
țări.

—otaza—

IN MEXIC

110.000

Mondial al Păcii

Conferință de presă
A1OSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : In dimineața zi
lei de 26 februarie, cu prilejul în
cheierii sesiunii Biroului Consiliu
lui Alondial al Păcii, a avut loc 
o conferință de presă la hotelul 
,,Moskva", unde locuiesc cei mai 
mulți dintre membrii Biroului care 
au sosit în capitala Uniunii So
vietice pentru a participa la se
siune.

Conferința de presă a fost des
chisă de Emmanuel D’Astier de la 
Vigerie (Franța). El a vorbit pe 
scurt despre lucrările actualei se
siuni a Biroului Consiliului Alon- 
d:al al Păcii. Ziariștii s-au intere
sat în mod deosebit de lntîlnirea 
din 24 februarie a membrilor Bi
roului cu N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Aliniștri al 
U.R.S.S.

Corespondentul agenției France 
Presse s-a interesat în special de 
problema posibilității unei vizite a 
președintelui Franței, De Gaulle, 
în Uniunea Sovietică.

Emmanuel D’Astier de la Vi
gerie (Franța), referindu-se la 
convorbirea cu N. S. Hrușciov, a 
spus că după părerea lui, șeful gu
vernului sovietic a avut o atitu
dine pozitivă față de ideea aces
tei întîlniri. Asemenea întîlniri, 
potrivit celor spuse de N. S. 1 Irnș- 
ciov, pot li extrem de utile. In le
gătură cu aceasta, a spus Emma
nuel D’Astier de la Vigerie, N. S. 
Hrușciov a remarcat că Uniunea 
Sovietică este dispusă să încheie 
im tratat de prietenie cu Franța.

Corespondenții s-au interesat de 
poziția Biroului Consiliului Alon
dial al Păcii față de propunerile 
guvernului sovietic privind Trata
tul de pace cu Germania și față 
de problema Berlinului.
Blume — ■ • • 
părerea 
dial al 
lo# cît 
nivel înalt care să studieze aceste 
propuneri concrete. Noi, a subli-

LA STOCKHOLM: Intre

Isabelle
(Belgia), a spus că după 
Biroului Consiliului Mon- 

Păcii este necesar să aibă 
mai curînd o întîlnire la

niat ea, sîntem de părere că Ger
mania trebuie să devină un focar 
al păcii în centrul Europei, și nu 
un tocar al războiului. Ea a adău
gat că în timpul convorbirii cu N. S. 
Hrușciov a fost abordată și pro
blema Berlinului, căreia, a subli
niat ea, i se acordă o mare impor
tanță. Emmanuel D’Astier de la 
Vigerie a spus că N. S. Hrușciov 
este de părere că rezolvarea pro
blemei Berlinului ar prezenta o 
importanță deosebită pentru li
chidarea „războiului rece".

James Endicott (Canada) a răs
puns la întrebarea corespondentu
lui ziarului „Canadian Tribune" 
care s-a interesat dacă în timpul 
convorbirii cu N. S. Hrușciov a 
fost abordată problema intîlnirii 
la nivelul cel mai înalt.

Nu posed o stenogramă a con
vorbirii, a spus James Endicott, 
dar am impresia că premierul so
vietic are o atitudine pozitivă față 
de această întîlnire în cadrul că
reia ar putea fi discutate probleme 
importante.

Corespondenții au cerut să li se 
spună ce întrebări au fost puse lui 
N. S. Hrușciov de către membrii 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii. Emmanuel D’Astier de la 
Vigeri» a răspuns că în timpul 
convorbirii a fost abordată o sferă 
largă de probleme în special des
pre interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, lichidarea „războ
iului rece", despre relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., despre legătu
rile economice ale U.R.S.S. cu In
dia și țările Americii Latine, des
pre planul septenal al U.R.S.S., 
despre întrecerea pașnică intre cele 
două sisteme.

La întrebările corespondenților 
au răspuns de asemenea Fernand 
Vigne (Franța), secretar al Con
siliului Mondial al Păcii, Ilya Eh
renburg (U.R.S.S.), Holland Ro
bert (S.U.A.) și Devan Ciiamanlal 
(India), membri ai Consiliului 
Alondial al Păcii.

8 și 13 mai va avea 
lot sesiunea Consiliului Mondial al Păcii

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite textul hotărîrii 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii „Cu privire la convocarea 
sesiunii Consiliului Mondial al 
Păcii" adoptată la Moscova la 
25 februarie. „In legătură cu cea 
de-a 10-a aniversare a mișcării

mondiale a partizanilor păcii, 
între 8 și 13 mai a.c. va avea loc 
sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii. Locul desfășurării acestei 
sesiuni a fost ales orașul Stock
holm, capitala statului iubitor de 
pace unde a fost proclamat cu-, 
noscutul apel impotriva artr.zi a- 
tomice".

in
MEXICO CITY 26 (Agerpres). 

Agențiile de presă anunță că 
în ziua de 25 februarie, ora 
18, 110.000 muncitori feroviari d'n 
Mexic au intrat în grevă in urma 
refuzului direcției căilor ferate 
mexicane de a li se satisface cere
rile de majorare a salariilor.

întreaga circulație feroviară din 
Mexic este paralizată.

In urma eșuării tratativelor in
tre delegații muncitorilor greviști 
și conducătorii direcției căilor fe
rate se așteaptă ca și alte Uniuni 
sindicale să declare grevă de so
lidaritate cu feroviarii.

încercările guvernului de a îm
piedica greva muncitorilor fero
viari, prin trimiterea unor impor
tante forțe polițienești și militare 
in toate gările principale, au dat 
greș.

————•

i Evenimentele petrecute în la
gărul de concentrare de la Fu Loi,, 
din Vietnamul de Sud, acum a- 
proape 3 luni de zile, sînt bine 
cunoscute întregii omeniri. Noile 
amănunte asupra felului cum a fost 
săvîrșit odiosul masacru, constituie 
— dacă mai este necesar — dovezi 
ale sadismului nemaipomenit la 
care s-au dedat slugile docile ale 
imperialismului american, guver
nanții sudvietnamezi.

în primul rînd o scurtă descrie
re, suficient de edificatoare, a 
ceea ce este lagărul de concentrare 
de Ia Fu Loi. Acest lagăr, situat 
la 33 kilometri de capitala Viet
namului de sud, Saigon, cuprinde 
pe o suprafață de 120 hectare mai 
multe clădiri înconjurate de sîrmă 
ghimpată și de un zid înalt de 
trei metri, ca și de o rețea de 12 
turnuri de supraveghere. Un bata
lion de polițiști puternic înarmați 
și un grup de 50 agenți de poliție 
sînt destinați special cu paza 
lagărului. Lagărul este împărțit în 
trei sectoare, unul pentru femei și 
două pentru bărbați. Totul este 
făcut după cel mai tipic lagăr na
zist. din timpul celui de al doilea 
lăzboi mondial.

Criminalii fasciști sudvietnainezi 
ni s-au mulțumit numai cu atît, 
ci, au organizat aci un perfect 
sistem de asasinare treptată. Re 
gimul de internare corespunde pe 
de-antreguț acestui sistem. Deținu- 
ții locuiesc în celule murdare și 
atit de strimte, incit nu pot face 
nici o mișcare, Ei primesc drept 
hrană pe zi, două castronașe cu 
orez stricat, puțin pește putred și 
sare, iar zilnic sînt siliți, sub lo
viturile de bici ale gardienilor, să 
facă numeroase munci istovitoare. 
Nu este de mirare că în urma

Barbariile clicii fasciste
a lui Ngo Dinh Diem

create, deținuțij se 
grav. Medicamentele 
bolnavilor nu intră 
criminalilor. Iată de 
morților este de 200

„condițiilor" 
îmbolnăvesc 
ți îngrijirea 
în socotelile 
ce, numărul 
pe lună.

Cine sînt închiși în asemenea 
lagăre, aflate cu zecile în Vietna
mul de Sud ? Pînă în luna uițnie 
1958 se gățeau ,]a Fu Loi 6.000 
de persoane dintre care 1000 fe
mei. Muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi, studenți, patrioți aparținîn I 
diverselor curente politice formea
ză masa deținuților. Vina lor ? 
Toți aceștia sînt în mare parte 
foști participanți la rezistență, 
membri ai mișcării pentru pace, 
ai mișcării de ajutor pentru vie 
rimele operațiilor militare. “ 
scurt, vina lor este că aspiră 
pace, independență, unificare na
țională ți libertăți democratice. 
Asemenea oameni au fost arestați, 
fără a fi judecați, zvîrliți în lagăre 
și sortiți în ultima instanță morții 
prin ucidere premeditați.

Lacheii americanilor în Vietna
mul de Sud, în frunte cu Ngo 
Dinh Diem, nemulțumiți de ritmul 
în care erau omorîți luptătorii pa- 
țrioți pentru pace și unificare, a 
dat dispoziții ea ei să fie uciși în 
masă. Astfel s a ajuns la masa
crul cunoscut.

Cum s-a desfășurat această în
fiorătoare crimă ? La 1 decembrie

Pe 
la

1958, locotenentul Ho Van Tan 
din armata sudvietnameză a pri
mit ordin să toarne otravă în min- 
carea deținuților. în aceeași noap
te, deținuții au simțit dureri pu
ternice abdominale. Pînă iii zori, 
aproape 100b de oameni au mu
rit, iar peste 4000 s au îmbolnăvit 
grav. Numărul morților creștea 
mereu. în rîndurile deținuților s-a 
intensificat protestul împotriva 
sălbaticei crime pusă la cale. 
Atunci cînd strigătele de ajutor 
s-au întețit, Ho Van Tan a ordo 
nat să se deschidă focul asupra bol
navilor. Această descriere, de na
tură să cutremure conștiința ori 
cărui om cinstit, a fost relatată in
tr-o scrisoare din Saigon și publi
cată de săptămînalul „Tliong 
Nhăt“ care apare la Hanoi.

Autoritățile sudvietnameze al 
încercat zadarnic să șteargă urme
le crimelor lor. Cu toate că au fost 
arse cadavrele deținuților politici, 
iar o parte din supraviețuitori au 
fost duși cu forța în camioane în
chise în alte locuri de detențiune, 
opinia publică mondială a aflat 
despre ele, au aflat și locuitorii 
Vietnamului de Sud.

Masacrul săvîrșit la Fu Loi, cea 
mai barbară crimă care a avut loc 
vreodată în timp de pace, a trezit 
în rîndurile opiniei publice pro
gresiste din toată lumea o profun
dă indignare. Pe adresa clicii con-

ducătoare din Vietnamul de Sud 
și a Comisiei internaționale pentru 
supraveghere și control din Viet
nam sosesc mii de scrisori de 
protest împotriva acestor mon
struoase crime- Populația Vietna
mului de sud, care sub amenință
rile fățișe ale poliției și armatei 
trăiește într o permanentă teroare, 
este —- după cum descrie cores
pondentul revistei franceze „Tri
bune des, Nations" din Saigon 
„într-o adevărată fierbere". Pretu
tindeni sînt organizate mari ma
nifestații prin care se critică ve
hement politica dictatorială fas
cistă a guvernului sudvietnamez. 
„Localitatea Thu dau Mot, apro
piată de lagărul de la Fu Loi — 
scrie același corespondent — este 
pur și simplu invadată de familiile 
deținuților care sînt gata să în
frunte „Forțele de ordine’* în 
lupta lor pentru a se limpezi a- 
ceastă sinistră chestiune**.

O profundă indignare a cuprins 
și populația R. D. Vietnam, care 
în numeroase mitinguri, unde au 
participat zeci de mii de oameni, 
a protestat cu mînie împotriva 
barbariilor ce se petrec în Viet
namul de Sud. 20 de organizații 
politice și obștești din R. D. Viet
nam, intelectualii vietnamezi au 
trimis apeluri și mesaje protestînd 
vehement împotriva represiunilor

sălbatice la care sînt supuși com 
patrioții lor sudvietnamezi.

în rîndul opiniei publice brita
nice aflarea știrii despre masacrul 
de la Fu Loi a stîrnit puternice 
proteste. Ministrul de externe bri
tanic a fost solicitat ea, în calitate 
de președinte al Comisiei de con
trol din Vietnam, să ia măsuri 
pentru prevenirea unor asemenea 
asasinate. Mai mulți deputați au 
făcut interpelări în parlamentul 
englez referitoare la evenimentele 
petrecute în Vietnamul de Sud.

Făcîndu se ecoul opiniei publi
ce indiene, îngrozită de această 
crimă îgipotriva umanității, Pandit 
Sunderlal, președintele Consiliului 
partizanilor păcii din întreaga In 
die. a caracterizat asasinatul de 
la Fu Loi ca „masacrul politic cel 
mai barbar de la înfrîngerea hitle- 
rismului german".

Ucigașii de la Fu Loi,* guver
nanții sudvietnamezi răspunzători 
de crimele puse la cale împotriva 
patrioților sînt astăzi puși la stîlpul 
infamiei de către fiecare om cin 
stit. Nu încape îndoială că cei râs 
punzători vor fi chemați — mai 
devreme sau mai tîrziu — să dea 
socoteală pentru monstruoasele lor 
crime. Sălbatecele represiuni corni 
se de autoritățile sudvietnameze 
nu pot intimida pe luptătorii pa 
trioți. Ele constituie un semnal si 
gur că fotoliile americane pe care 
stau guvernanții sudvietnamezi sînt 
șubrede și se clatină din ce în ce 
mai puternic. Poporul din Vietna
mul de Sud, călit în lupta sa 
dreaptă, eroică. va impune fără 
îndoială aspirațiile lui de pace, de 
unificare națională a patriei.

R. LUCIAN

ooooo

Se intensifică mișcarea de 
eliberare a popoarelor 

din Africa
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 

In Congo Belgian continuă de
monstrațiile împotriva dominației 
colonialiste a Belgiei. După cum 
relatează agenția Associated Press 
in localitatea Inkisi a avut loc o 
manifestație a unui mare grup de 
tineri africani. Poliția 
demonstranți cu gaze

-tr
MOGADISCIO 26

Ca urmare a tulburări.or care au 
avut loc zilele acestea în Soma
lia Italiană și în urma cărora au 
lost înregistrați doi morți și 16 
răniți, iar 300 de persoane au 
fost arestate, trtipe și importante 
forțe polițienești au fost dislo
cate in întregul teritoriu. La Mo
gadiscio, capitala Somaliei Italie 
ne, a fost 
cepțicnală. 
patrulează 
mate.

a atacat pe 
lacrimogene.

(Agerpres).

proclamată starea ex- 
Pe străzile orașu'ui 
importante forțe ar-

*

SALISBURY 26 (Agerpres). - 
Situația din diferitele regiuni ale 
.Federației Rhcdeziei ți Nyasa- 

landului" se agravează. Mișcarea 
s a extins și a luat proporții și 
în Rhodezia de Sud, unde autori
tățile colonialiste au fost nevoite 
să instituie starea de asediu. A- 
gențiile de presă relatează că 
autoritățile colonialiste engleze 
au scos în afara legii, în toatei
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ce’.e trei teritorii care ccmpun 
„federația", Congresul Național 
African — principala organizație 
politică a africanilor care condu
ce mișcarea de eliberare din-ace
ste teritorii. Numeroși conducă
tori ai acestei organizații au fost 
arestați.

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower 

WASHINGTON 25 (Agerpres).
— La 25 februarie a avut loc la 
Washington o conferință de presă 
la care președintele S.U.A.. Eisen
hower, s-a ocupat de problemele 
actuale din domeniul politicii ex
terne. Președintele Eisenhower a 
dat un răspuns negativ la întreba
rea daca, în lumina recentei cu- 
vîntăii electorale a lui N. S. Hruș
ciov, consideră că Statele Unite 
ar putea accepta, în ultimă ana
liză, o conferință a șefilor de gu
verne și a respins categoric posibi
litatea unor tratative în problema 
Berlinului occidental, subliniind că 
„unica poziție logica pentru S.U.A. 
constă în a nu ceda nici cu un 
pas în problema menținerii și e- 
xercitării drepturilor și obligațiilor 
lor fața de Berlinul occidental".

Eisenhower s-a eschivat să pre
cizeze care anume „drepturi4* in
tenționează sa le apere puterile a- 
pusene în Berlinul occidental. Din 
cele spuse de Eisenhower reiese 
ca S.U.A. și partenerii lor nu in
tenționează sa-și modifice atitu
dinea în problema Berlinului și că 
în -aceasta privință exista un plan 
secret al N.A.T.O.

Din comentariile lui Eisenhower 
se desprinde concluzia ca S.U.A. 
nu sînt interesate în realizarea 
unui acord la actualele tratative 
de la Geneva. Deși a arătat că nu 
vrea să facă declarații belicoase, 
președintele S.U.A. a declarat pe 
un ton extrem de tăios că trebuie 
sa sublinieze ca S.U.A. se vor 
menține „ferm" pe pozițiile lor.

Reluînd teza occidentală că este 
indispensabil ca o conferință la 
nivel înalt să fie precedată de 
conferința miniștrilor afacerilor 
externe, Eisenhower a susținut că 
ignorarea acestui principiu ar face 
ca o întîlnire la nivel înalt să fie 
o foarte mare gieșeală.

Președintele Eisenhower a ară
tat că nu are o atitudine pozitivă 
față de eventuala încheiere a unui 
Tratat anglo sovietic de neagre
siune.

Această poziție a lui Eisenhower 
este apreciată la Washington ca „un 
sfat“ dat lui Macmillan de a nu 
semna un tratat cu Uniunea So
vietica.

■ooooo

VA «WECRMAIM
BF.RLIN. — La 25 februarie 1959 

a avui loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumentelor 
de ratificare a Tratatulu de asis
tență juridică in cauzele civile, fa- 
mitiale și penale și a convenției 
consulare dintre Republica Popu
lară Remind și Republica Demo
crată Germană.

PRAGA. — Numeroase persona
lități de scârnă ale vieții artistice, 
culturale și politice din capitala 
Republicii Cehoslovace au luat 
parte U gala de filme oferitj de 
Gheorgha Vidrașcu, ambasadorul 
R.P. Romîne la Prag-s în sala de 
spectacole a amb.-.sadei.

HANOI — Președintele R. D. 
Vietnam Ho Și Min și persoanele 
care-l însoțesc au părăsit la 26 
februarie Hanoi pierind pe calea 
aeru ui în Indonezia, unde va face 
o vizită de prietenie la invitația 
președintelui Sukarno.

DELHI. — Joi dimineață mem-

brii delegației guvernamentale so
vietice, condusă de A. A. Andreev, 
membru el Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., au fost pri
miți la Casa industriei de către 
Swaram Singh, ministrul Indus
triei Metalurgice. Miniere și al 
Combustibilului.

WASHINGTON. — Ministerul 
Aviației al S.U.A. a anunțat că 
lansarea satelitului artificial ame
rican „Discover", care urma să 
aibă loc la 25 februarie la baza 
aeriană Vandeberg, California, a 
fost amîrmtă „fără termen" 'din 
„motive tehnice".

MOSCOVA. — La Moscova s-au 
încheiat cu succes tratativele cu 
privire la schimbul comercial din
tre U.R.S.S. și Republica Popu
lară Chineză pe anul 1959. Valoa
rea livrărilor reciproce de măr
furi asupra cărora s-a căzut de 
acord se va ridica la aproximativ 
7.200 milioane ruble.
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