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din 3—5 martie 1949

’E» R U 1H U L 
BELȘUGULUI9

Într-o zi de vară, acum 9 ani, 
in curtea unui fost conac 
boieresc din Hălchiu se a- 

dunaseră să sărbătorească un în
căput de viață nouă 51 de familii 
de țărani muncitori romini, ma
ghiari și germani. L;ngă ei, ală
turi. era averea noii lor familii 
unite — 2 vaci, citeva căruțe, 
pluguri și grape. Pe lingă ace
stea trni aveau brațele lor harni- 
-e și o nem surata dragoste si 
«ncredere pentru drumul acesta 
pe care îl lumina cuvîntul drept 
și înțelept al partidului. Dușma
nii. chiaburii satului, semănaseră 
fn inimile unora ghimpele îndoielii. 
„Cu 2 vaci și citeva atelaje ru
ginite nu scăpați voi de sar. - 
cie și n-ajungeți niciodată la 
belșug", le spuneau ei și clătinau 
din cap a compătimire. Zvonul 
de venin al chiaburului s-a lovit 
însă, frîngîndu-se de încrederea 
nețărmurită a țăranilor muncitori 
în cuvîntul cinstit și luminos al 
partidului care a îndemnat țără
nimea muncitoare pe noul drum 
al socialismului, singurul în sta
re să o ridice la bunăstare și 
belșug.

Faptele, viața au fost singure 
fn măsură să confirme fără pu
tință de tăgadă dreptatea acestui 
îndemn. Cifrele, — sigure și pre
cise — dau mal presus decit for
ța oricărui cuvtnt grăitoarea ima
gine a saltului uriaș pe care ță
rănimea noastră muncitoare l-a

făcut la îndemnul partidului pe 
calea socialismului.

Cifrele pe care vrem să le dăm 
mai jos cuprind întrînsele sobru 
și concis poemul marei prefaceri 
care s-a petrecut In viața țăra
nilor muncitori din Hălchiu.

Considerind convențional cele 
citeva mii de lei cit era fondul 
de bază atunci, la început, și în
cercând să redai în procente di
ferența față de cele 5.000.000 cit 
sînt acum, linia graficului sparge 
limitele și urcă mai sus decit vi
sul de atunci, îndrăzneață. Pen
tru cititori e interesant să afle și 
faptul că gospodăria dispune în 
prezent de 556 bovine, 377 por
cine, 1067 oi, ateliere de tot fe
lul, grajduri și construcții mo
derne. Pe lingă acestea nu tre
buie uitate creșa și clubul, fiecare 
cu semnificația lor precisă. Cum 
s-a ajuns la această avere uriașă 
de peste 5.000.000 lei ? In darea 
de seamă, rodul unei analize în
țelepte și serioase a celor mai 
buni comuniști și țărani colecti
viști din Hălchiu, se arată laco
nic faptul că gospodăria, condu- 
cîndu-se după îndemnurile pre
țioase ale partidului a dezvoltat 
cu grijă ramurile cele mai pro
ductive. Astfel sectorul zootehnic 
i-a adus în 1958 un venit de 
946.386 lei, grădina legumicolă 
643.097 lei etc. An de an au cres
cut veniturile bănești ale gospo
dăriei. Dacă în 1957 venitul gos--

ooooo______  _____

podăriei a fost de 2.259.052 lei. 
anul trecut e! a ajuns la 3.803.405 
lei, iar valoarea zilei-muncă a 
fost de 50 de lei, ceea ce înseam
nă că colectivistul Ion Diaconu, 
împreună cu cei doi fii ai săi ute- 
miști a dus acasă un venit de a- 
proape 60.000 lei, fa,pt care n-a 
mirat pe nimeni, aceasta devenind 
o obișnuinjă. Asta vine de fapt 
și ca un răspuns fără de comen
tariu la vorbele veninoase ale 
celor care propovăduiau în pustiu 
acum nou ani că „va fi vai de 
capul lor".

Acest drum către belșug nu 
poate însă fi înțeles așa cum tre
buie fără a arăta grija de părinte 
a partidului, care i-a îndemnat 
pe co'ectiviști să pătrundă neîn
cetat tainele științei și s-o pună 
în folosul lor, să sporească neîn
cetat averea obștească, izvorul 
creșterii bunei stări a fiecărui 
colectivist. Sufletul acestei lupte 
neîntrerupte pentru ridicarea ma
terială și pentru înălțarea colec
tiviștilor la noua conștiință so
cialistă, au fost comuniștii, cei 
care au stat totdeauna în frunte. 
Ei au fost aceia care au insuflat 
încredere în clipele cele mai hotă- 
rîtoare, cei care au dat 
ta și cuvîntul lor pilde 
tuturor colectiviștilor.

Alături de comuniști, 
și îndrăzneți, plini de 
față de ridicarea cit mai grabni
că a familiei lor comune au fost 
și tinerii în frunte cu utemiștil.

- Să dăm doar citeva pilde care 
vor grăi măcar în parte despre 
această adeziune totală față de 
gospodărie a tinerilor.

Faptul că de pe cele 95 de hec
tare cu sfeclă de zahăr s-a obți
nut anul trecut cu 7.560 kg. mai 
mult față de producția planifica
tă la hectar se datorește in mare 
măsură hărniciei și priceperii cu 
care au muncit utemiștii din e- 
chipa condusă de utemista 
da Reip. Sporuri record la 
tar au obținut șl tinerii din 
torul legumicol. La varză, 
exemplu, ei au realizat 28.366 kg.
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Paralel cu lupta dusă pentru obținerea unei calități superioare 
muncitorii de la fabrica de Încălțăminte „Dobrogeanu Gherea“ 
clin Oradea, desfășoară o intensă activitate pentru cit mai mari 
economii de materii prime și auxiliare. Numai în luna ianuarie 
s-au economisit 240 metri pătrați de piele din care se pot confec
ționa 2000 perechi pantofi de damă.

In fotografie: Antal Brighita, responsabila brigăzii de tineret, 
discutind cu Ileana Matei despre mijloacele de realizare a unor 
cit mai mari economii.
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Iată-I pe dțiva dintre el 
făcând o experiență cu ajuto
rul inginerului agronom 
Constantin David.

In regiunea Constanța

G.A.C. milionare 
mnltimilionare

Constanța, primaIn regiunea 
regiune a țării cu agricultura co
lectivizată, sînt 105 gospodării co
lectiva milionare și multimilionare. 
Printre acastea se află și gospo
dăria agricolă colectivă „Răsări
tul" din comuna Ceamurlia de 
Jos, prima unitate agricolă coope
ratistă de pe pămintul Dobrogei. 
Colectiviștii, care lucrează acum 
3.000 ha. de pămînt, au sporit an 
de an producțiile medii la hectar, 
au creat puternice ferme de ani
male, realizînd astfel însemnate 
venituri bănești care au contribuit 
la mărirea fondului de bază în cei 
zece ani de aproape 30 de ori. 
Anul trecut, de pildă, gospodăria 
colectivă a realizat un venit bă
nesc de aproape un milion și ju-

mătate lei numai prin valorificarea 
produselor pe bază de contract cu 
statul.

Ceamurlia de Jos, comună cu 
gospodărie agricolă colectivă mi
lionară, își schimbă continuu în
fățișarea. In comună, datorită 
creșterii bunăstării colectiviștilor, 
s-au ridicat 82 de case noi. Zeci 
de familii ale colectiviștilor și-au 
cumpărat aparate de radio, mobilă, 
mașini de cusut etc.

Munca în comun în mari gospo
dării agricole colective a dus în 
toate satele și comunele acestei 
regiuni la dezvoltarea rațională a 
producției agricole, la obținerea de 
recolte de 2—5 ori mai mari decit 
cela realizate în trecut în gospo
dăria individuală. (Agerpres)

CÎND SE SUDAPDEC1AZĂ
rolul posturilor utemiste de control

In orașul Constanța sînt două 
mari organizații comerciale — 
O.C.L. „Alimentara" și O.C.L. 
„Industrial". In cele peste 200 
magazine ale orașului lucrează 
aproape 300 de utemiști. Organi
zațiile U.T.M., conduse și îndru
mate îndeaproape de organizații
le de pârtia, se ocupă de crește
rea spiritului de răspundere a 
acestor tineri lucrători din comerț, 
față de avutul obștesc, militînd 
totodată pentru o atitudine civi
lizată față de consumatori.

Din păcate însă în activitatea ti
nerilor din unitățile comerciale ale 
orașului Constanța și-au făcut apa
riția și unele lipsuri destul de gra
ve. In cursul anului 1958, la 
O.C.L. „Industrial" s-au săvîrșit 
numeroase delapidări și furturi 
din avutul obștesc. Printre ele
mentele dușmănoase și înapoiate 
care au încercat să lovească în a- 
vutul poporului s-au numărat și 

inci tineri. O situație similară a 
_,ost și la O.C.L. „Alimentara".

Plenara a Vl-a a C.C. al U.T.M. 
a subliniat în mod deosebit faptul 
că posturile utemiste de control 
din comerț trebuie să pună în cen
trul activității lor problema apă
rării avutului obștesc. Prin întrea
ga lor activitate, posturile utemis
te de control din comerț sînt che
mate să educe tineretul în spiritul 
vigilenței, să creeze o puternică 
opinie de masă împotriva hoților 
și delapidatorilor, să fie un sprijin 
de nădejde al organizației U-T.M, 
și al conducerilor întreprinderilor 
comerciale în lupta pentru apăra
rea avutului obștesc. Faptele pe
trecute în cele două organizații 
comerciale în anul 1958 dovedesc 
că posturile utemiste de control 
de aci nu s-au achitat nici pe de
parte de sarcinile ce le aveau.

Din informațiile primite la Co
mitetul orășenesc U.T.M. Constan
ța am aflat că în organizațiile 

- U.T.M. din comerț există doar trei

și O.C.L.

posturi utemiste de control: 2 la 
O.C.L. „Industrial" și unul la 
O.CJ-. „Alimentara". In realitate 
lucrurile stau astfel: existența a- 
cestor posturi utemiste de control 
este doar pe hîrtie. Organizațiile 
U.T.M. de la O.C.L. „Alimentara" 
dînd dovadă de un cras formalism 
au numit un responsabil la un post 
utemist de control care nu există. 
Lucrurile nu stau mai bine nici la 
O.C.L. „Industrial".

Am discutat cu membrii postului 
utemist da control de la organiza
ția de secție numărul doi O.C.L.

rea tinerilor din comerț în spiritul 
socialismului.

In raidurile efectuate nu s-au 
confruntat bonurile cu marfa 

corespund prețurile, nu 
făcut sondaje măsurînd 

cîntărind mărfurile elibe- 
clienților. Dacă s-ar fi pro- 
în acest fel multe furturi și

dacă 
s-au 
sau 
rate 
cedat 
delapidări ar fi fost descoperite 
sau chiar prevenite la vreme de 
însăși posturile utemiste de con
trol. Așa spre exemplu dacă mem
brii postului utemist de control 
condus de Ecaterina Posmoșanu

In legătură cu atitudinea formală 
a Comitetului orășenesc U.T.M. Constanța 

în munca de organizare și îndrumare 
a posturilor utemiste de control din comerț

„Industrial“ condus de tov. Ecate
rina Posmoșanu.

In raidurile pe care le-au între
prins ei nu s-au ocupat decît de 
felul cum sînt aranjate mărfurile.

Un asemenea mod îngust de a 
înțelege activitatea postului ute
mist de control din comerț se da
torește în primul rînd formalismu
lui atît al acestor organizații 
U.T.M. cit și al comitetului orășe
nesc U.T-M.-Constanța care s-au 
mulțumit să înregistreze doar pe 
hîrtie existența acestor posturi. 
Lipsite de îndrumare și control 
aceste posturi utemiste nu știu ce 
trebuie să facă, nu cunosc sc ipul 
pentru care au fost create.

Raidurile au fost transformate în 
simple vizite, lipsite de eficiență, 
nefiind urmărite oroblemele de 
conținut ale muncii din comerț, 
educarea în spiritul apărării cu 
vigilență a avutului obștesc, a în- peri neregulile din 15—20 maga- 
grijirii lui, ridicarea calificării zine. De aci se naște necesita- 
profesionale a tinerilor, deservirea tea de a se organiza mai multe 
civilizată a consumatorilor, educa- posturi utemiste de control, mai

ar fi confruntat bonurile ar fi 
descoperit la vreme pe tînăra 
Gherghina Stănescu care a furat 
de la cumpărători sume importan
te de bani prin majorare de pre
țuri.

Tratînd formal sarcinile reieșite 
din documentele Plenarei a Vl-a 
a C.C. al U.T.M. pentru activita
tea posturilor utemiste de control 
din comerț, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța lipsește de mul
tă vreme organizațiile U.T.M. din 
comerț de ajutor și îndrumare 
concretă în organizarea și funcțio
narea posturilor utemiste de con
trol. Crearea numai a 3 asemenea 
posturi intr-un oraș cu o mare re
țea de magazine, împinge de la 
bun început activitatea acestor 
posturi la formalism. E aproape’ 
imposibil ca într-un raid, de cîte
va ore, să constați și să desco-

întîi, în marile magazine ale ora
șului, apoi numărul lor trebuie 
mărit în așa fel îneît un asemenea 
post să se ocupe de un număr 
redus de magazine, 5—10, pe cît 
posibil cu același profil.

Posturile utemiste de control 
trebuie să lupte pentru crearea 
unei puternice opinii de 
tuturor tinerilor împotriva hoților 
și delapidatorilor, împotriva orică
ror încercări de știrbire a avutu
lui obștesc. Posturile utemiste de 
control trebuie să prezinte or
ganizațiilor U.T.M., pe baza 
raidurilor făcute, referate pen
tru discutarea unor cazuri în 
adunările generale al organiza
ției și materiale pe baza cărora 
comitetul U.T.M. să analizeze 
munca unor tineri. Posturile ute
miste de control trebuie să prezin
te conducerilor întreprinderilor pro- 
puneri concrete și eficiente pen
tru corectarea atitudinilor nejuste 
ale unor lucrători din comerț față 
de avutul obștesc și față de cum
părători, pentru prevenirea frau
delor și pentru înlăturarea la timp 
a celor necinstiți.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța care a tratat multă vre
me formal problema posturilor 
utemiste de control, trebuie să 
treacă de îndată la reorganizarea 
activității celor existente și în pri
mul rind la crearea unui număr 
suficient de posturi utemiste de 
control, lnstruindu-le temeinic, ur
mărind realizarea obiectivelor prin
cipale ale muncii lucrătorilor din 
comerț, aceste posturi pot deveni 
factori combativi care să sprijine 
organizația U.T.M. în educarea ti
nerilor în spiritul vigilentei și 
combativității revoluționare, pen
tru a păzi -și îngriji avutul ob
ștesc, în spiritul cinstei și al corec
titudinii desăvîrșite față de stat 
și față de cumpărători.

masă a

I. ȘERBU

Proletari Bin toate țările, unițl-v&f
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In întîmpinarea zilei de 8 Martie

Tinere muncitoare
înaintate

Sînt aproape 12 ani de cînd 
un grup de tineri — fete și 
băieți — veniți de la mai 

multe întreprinderi din Capitală 
au pus mina pe tîrnăcoape și au 
pornit să dărîme maghernițele 
fostelor ateliere APACA. Nopți 
de-a-rindul s-au auzit apoi strigă
tele sacadate ale brigadierilor, 
care-i grăbeau pe cei inlîrziați.

— Vrem beton ! Vrem beton ! 
Că-ră-mi-dă și be-ton !

Era strigătul muncii creatoare, 
răspîndit în nopțile reci de toam
nă de zeci de brigadieri, care do
reau să lucreze mai repede, mai 
mult. Doreau să termine mai iute 
lucrarea încredințată, să dea po
porului muncitor o nouă și fru
moasă întreprindere în care sa 
muncească, mii și mii de munci
tori, ca o mărturie vie a grijii par
tidului și guvernului nostru față 
de condițiile de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc...

Nu poți să nu-ți amintești aceste 
lucruri astăzi cînd pășești in să
lile imense, luminoase și modern 
utilate ale fabricii de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Pri
vești chipurile muncitorilor și 
muncitoarelor de azi, în cea mai 
mare parte tineret, și parcă vezi 
figuri cunoscute, parcă îi ai in 
față pe cei care în urmă cu aproa
pe 12 ani dărâmau cocioabele și 
înălțau acest palat al muncii. Nu 
sînt ei. Sînt însă urmașii demni ai 
acelor brigadieri utemiști, urmașe 
demne ale tinerelor fete ce au 
muncit cu pasiune și elan pentru 
construirea fabricii. Și pasiunea 
muncii s-a transmis, a devenit o 
caracteristică a tinerilor și tinere
lor ce zi de zi se străduiesc să 
trimită oamenilor muncii de la 
sate și orașe mai multe confecții, 
haine și lingerie, pentru toate 
vîrstele.

Să luăm cîteva exemple la întâm
plare, din orice secție, pentru că

ori unde ai să întîlnești tinere en
tuziaste, pasionate pentru munca 
lor. Să intrăm de pildă la sectorul 
doi. La o mașină o vedem lucrind, 
atentă pe Maria Preoteasa. Lucrea
ză într-o brigadă de tineret, la 
banda de producție a cămășilor 
bărbătești. Pentru productivitatea 
muncii sale, pentru grija deosebită 
ce o acordă calității, de mai bine de 
un an de zile, este mereu fruntașă 
în producție în sectorul doi toți 
o cunosc și o apreciază. De aceea 
nici nu-i de mirare că in toamnă 
a fost aleasă în unanimitate secre
tară a organizației de secție U.T.M. 
Și e o bună secretară. S a ocupat 
cu dragoste și interes de alte 5 fete 
care au devenit utemiste, a propus 
inițierea unui curs de minim teh
nic, deoarece se simte nevoia creș
terii calificării tinerilor, a reușit 
să obișnuiască fetele să meargă du
minica în colectiv la filme, teatre 
etc. Educată de partid, candidata 
de partid Maria Preoteasa se ocupă 
la rindul său cu interes de educa
rea comunistă a tuturor utemiste- 
lor din sector, antrenîndu-le la 
bogata activitate a organizației 
noastre.

Astăzi însă e puțin neliniștită. 
Nu lucrează în ritmul obișnuit. 
Terminase de tras la mașină, și nu-i 
venise încă alt pachet, pentru că 
fata de la operația anterioară se 
întinsese la sfat. Privește un 
moment pe geamul mare la ziua 
luminoasă de început de primăva
ră, se întoarce și strigă ;

— Haideți fetelor mai repede ! 
Eu ce lucrez ?

Și acest „haideți fetelor* ! are 
parcă rezonanța imboldului briga
dierilor t „Vrem beton" !...

La sectorul VI într-un colț al 
sălii de producție se află atelierul 
electric : motorașe, sîrme, fișe, fia
re de călcat, rezistențe. O fată mă
runțică desface, repară, montează, 
se duce și dă drumul unei alte ma-
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Marți 3 martie 1959

O delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor 
a plecat la Tirana 

Zilele acestea * plecat din 
■țară, îndreptîndu-se spre Tira
na, delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor care va întoarce 
vizita făcută anul trecut în țara 
noastră de către delegația Uni
unii Tineretului Muncii din Al
bania.

Delegația este condusă da 
tov. Toma Marinescu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M., 
prim-secretar all Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București.

——-

Plecarea unei delegații 
a U.A.S.R. in Austria

O delegație a U.A.S.R. a pă-1 
răsit zilele acestea Capitala; 
plecînd în Austria, unde va face 
o vizită de zece zile la invitația 
Uniunii Studenților Democrați 
din Austria.

șini de cusut, apoi se întoarce și 
începe să meșterească o mașină de 
călcat electrică. Cînd o vezi în- 
vîrtind șurubelnița sau tăind sîrma 
cu cleștele masiv parcă nu-ți vine 
să crezi că o fată le poate mînui 
cu atîta dexteritate. E o muncă 
bărbătească, dar Ecaterina Stan o 
face cu pasiune. Electricitatea e 
„slăbiciunea" familiei : mama sa 
lucrează la „Electrofar". Lingă ea, 
o femeie îmbrăcată cu palton și 
pălărie privește atentă și uimită 
chiar

— Ia spune-mi ai mai învățat 
ceva zilele astea ?

— Am făcut cîteva exerciții la 
trigonometrie.

— Dar la geografie n-ai citit ni
mic ?...

Ne-am lămurit repede : profe
soara de geografie de la liceul se
ral unde Ecaterina Stan urmează 
clasa a Xa venise în fabrică să-și 
vadă elevele, zeci de muncitoare 
care în timpul liber merg să-și 
complecteze cunoștințele de cul
tură generală. Ecaterina Stan este 
o muncitoare pricepută și o elevă

GH. ANGELESCU
(Continuare în pag. 3-a)
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îndeplinirea ritmică a planului 

de producție este o problemă ce 

preocupă pe fiecare muncitor de 

la Fabrica de confecții din Brăila.

Executînd mai rațional fiecare 

operație tînăra Dumitra Ciulinaru 
reușește să-și depășească planul 

lunar de producție cu 15 la sută.

ooo-

Plecarea unei delegafii 
guvernamentale la Moscova

Luni dimineața ■ părăsit Capi
tala plecînd spre Moscova o dele
gație guvernamentală. Din delega
ție fac parte tovarășii : Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, conducătorul 
delegației, Gh. Gaston Marin, pre-

Un joc romînesc executat de ansa mblul artistic al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.

ședințele Comitetului de Stat al 
Planificării, ing. Mihai Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului și 
Chimiei și ing. Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțului.

La plecare, membrii delegație» 
au fost conduși de reprezentanți ai 
conducerii ministerelor economice 
și ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasadei 
U.R.S.S.

(Agerpres)

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 martie a 
sosit la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Romine în frunte cu Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.R.

Pe aerodromul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de losif 
Kuzmin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.SS. și 
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., Semi on 
Skacikov, președintele Comitetului 
de Stat pentru relațiile economice 
externe de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale.

Printre cei care au venit în 
întîmpinarea delegației se aflau de 
asemenea Aurel Vijoli, ministrul 
Finanțelor al R.P.R., Mihail Dalea, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne, precum și reprezentanți ci 
presei^
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In raionul I. V, Stalin

D. DORIN

In raionul Vedea
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s-au

In raionul N. Bălcescu

a Spartachia- 
trîntă, haltere

cadrul Sparta- 
se bucură de o 
din partea tine-

tul de desfășurare 
dei — respectiv la 
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1500 
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Programul meciurilor 
din turneul de fotbal 

rezervat juniorilor

Duminică
pe terenurile 
de fotbal

Deși cuplajul de duminică de pe stadionul Dinamo nu s-^ ridi
cat la nivelul așteptărilor, totuși au existat și faze antrenante ca 
aceea pe care v-o prezentăm în fotografie de la meciul de fotbal 
Progresul — Petrotol.

Foto: V. RANGA

ooo

După o întrerupere destul de 
îndeilungată activitatea fotba
listică internă — deocamdată 
sub forma meciurilor amicale— 
s-a reluat.

Interesul suscitat de cuplajul 
Progresul—Petrolul (1—1) și 
Dinamo București—Rapid (0-0) 
n-a fost răsplătit de jocul pres- 

Itat de cele patru formații astfel 
că la sfîrșitul întîlnirilor spec
tatorii au părăsit tribunele de
zamăgiți. Este adevărat că fiind 
la început de sezon fotbalistic, 
pretențiile nu pot fi prea mari. 
Totuși, raturul campionatului 
„bate la ușă" ceea ce presupune 
ca echipele să se găsească în- 
tr-un stadiu mai avansat de pre
gătire, lucru ce nu a fost dove
dit duminică. Singurele compar
timente care s-au prezentat mai 
bine au fost apărările, sarcina 
lor fiind însă mult ușurată de 
jocul confuz și înttaplător al 
înaintărilor.

In general formațiile ce au 
evoluat duminică pei stadionul 
Dinamo trebuie să-și intensifice 1 pregătirile ta puținul timp ce 
le mai despart pînă la începe
rea campionatului. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît este vorba 
de formații fruntașe ale fotba
lului nostru, de la care miile 
de spectatori pretind mai mult.

în țară s-au disputat nu
meroase întîlniri amicale, unele 
soldate cu rezultata surpriză. 
Astfel, Flamura Roșie Arad a 
fost întrecută cu 1—0 de echipa 
divizionară B. G.F.R. Arad care 
cu cîteva zile ta urmă cedase 
în fața formației ®.F.R. Timi
șoara cu 6—0. Un alt rezultat 
neașteptat este înfrîngerea e- 
chipei Știința Timișoara de că
tre? studenții din ®luj, cu 3—2.

Alte rezultate : Steagul Roșu 
Orașul Stalin—Poiana Cîmpina 
1—0; G.F.R. Simeria—Jiul Pe
troșani 0—2; Farul Constanța- 
Polonia Bydgoszcz 2—1; Lotul 
da juniori R.P.R.—Abatorul 5-2.

Comisia de organizare a tur
neului internațional de fotbal 
U.E.F.A., rezervat echipelor de 
juniori, a stabilit orașele din R.P. 
Bulgaria in care se vor desfășura 
întâlnirile eliminatorii.

Meciurile din grupa B din care 
face parte și reprezentativa R. P. 
Romine vor avea loc după urmă 
torul program : 25 martie : R. P. 
Romină — Turcia la Dimitrovo ; 
Italia — Anglia la Sofia; 27 mar
tie : R. P. Romină — Grecia la 
Sofia; Turcia — Italia la Pazar- 
gic ; 29 martie : Turcia — An
glia la Dimitrovo ; Italia — Gre
cia la Stanica Dimitrovo; 31 mar
tie: R.P. Romină — Anglia la 
Pazargic; Turcia — Grecia la So
fia ; 2 aprilie : R.P. Romină — 
Italia la Slanka Dimitrovo; An
glia — Grecia la Dimitrovo.

Deschiderea oficială a turneului 
se va face în ziua de 28 martie 
la Sofia după care va urma me
ciul dintre echipele Olandei și 
R.P. Bulgaria.PENTRU DEZVOLTAREASPORTULUI LA SATE

Acum cîteva zile a avut loc în 
orașul Pitești prima consfătuire pe 
regiune a președinților asociațiilor 
sportive din sectorul socialist al 
agriculturii.

Convocată din inițiativa consi
liului regional U.C.F.S., sub în
drumarea comitetului regional de 
partid, această consfătuire la care 
au participat și secretarii organi
zațiilor de bază U.T.M. a avut 
scopul de a analiza stadiul 
dezvoltării mișcării de cultură fi
zică și sport din sectorul socialist 
al agriculturii.

Lucrările consfătuirii au arătat 
ritmul impetuos pe care l-a cu
noscut în dezvoltarea sa mișcarea 
de cultură fizică și sport din sec
torul socialist al agriculturii din 
regiune. Astfel, s-a lărgit și con
solidat baza organizatorică și ma
terială a mișcării sportive de la 
sate care cuprinde astăzi 367 
de asociații sportive cu peste 75 
de mii membri al U.C.F.S. și 350 
baze sportive, constînd din terenuri 
de fotbal, volei, handbal, oină. 
Prin munca voluntară a tineretu
lui și cu sprijinul sfaturilor popu
lare, numeroase terenuri sportive 
au fost amenajate. Munca po
litică și organizatorică precum 
și aceste condiții materiale au 
permis antrenarea în mișcarea 
sportivă de masă a unui număr 
din ce în ce mai mare de tineri 
din mediul sătesc. Semnificativ 
în această direcție este faptul că 
în majoritatea unităților din sec
torul socialist al agriculturii, spor
tul se bucură de o largă partici
pare din partea tineretului. Re
zultate deosebite au fost ob
ținute de asociația sportivă din 
comuna Curtilșoara, de asocia
ția sportivă „Tractorul" de la 
S.M.T. Radomirești, de la ferma 
din Brebeiu, raionul Slatina, 
G.A.S. Drăgănești și altele.

Vorbitorii au arătat mijloacele 
pe care le-au întrebuințat în muncă 
pentru lărgirea bazei de masă a 
sportului din satele regiunii. In 
afară de Spartachiadele tineretu
lui, de Spartachiada fetelor și de 
celelalte competiții sportive de 
masă, de menționat sînt dumini
cile sportive care au devenit ma
nifestări obișnuite, competițiile de 
casă, organizate la diferite discipli-

ne sportive, întîlniri comunale și 
intercomunale.

O foarte mare atenție a fost da
tă în regiune antrenării tinerelor 
fete în activitatea sportivă. Aso
ciațiile sportive, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M. au folosit di
verse metode. Trebuie menționată 
experiența asociației sportive „Re^ 
colta" de la G.A.C., „6 Martie" 
Stoicănești. Aici, de un mare aju
tor în antrenarea fetelor în activi
tatea sportivă au fost profesorii de

------OOQOO------

Cons fătuirea 
președinților asocia

țiilor sportive din sec
torul socialist al agri
culturii din regiunea 

Pitești
------ OOQOO-------

educație fizică. In întrecerile Spar
tachiadei fetelor din comună au 
participat 180 tinere. De asemenea 
și la Spartachiada de iarnă din 
acest an, numărul fetelor este 
mare. Totuși din referatele și dis
cuțiile purtate a reieșit că pe 
această linie în ceea ce privește 
regiunea în ansamblu rezultatele 
nu sînt încă satisfăcătoare. Orga
nizațiile U.T.M., colectivele spor
tive trebuie să-și îndrepte efortu
rile lor în organizarea a cît mai 
multe competiții sportive de casă 
destinate tinerelor fete din comu
nele regiunii.

Lucrările consfătuirii au scos 
în evidență și alte lipsuri în 
activitatea asociațiilor sportive din 
sectorul socialist al agricultu
rii. Astfel, o serie de asociații 
sportive nu au colaborat cu or
ganizațiile U-T.M. ceea ce a fă
cut ca în unele locuri în Sparta
chiada de iarnă să fie antrenați 
puțini tineri. In privința aceasta 
este caracteristică situația de la 
G.A.S. Stolnici, unde organizația 
U.T.M. s-a dovedit total lipsită de 
preocupare față de activitatea 
sportivă a tineretului. Nu mai pu
țin adevărat este faptul că nici 
asociația sportivă nu s-a preocu
pat de colaborarea cu organiza
ția U.TJW., deși avea absolută ne; 
voie de sprijinul acesteia atît îff 
munca* de educare politică a spor
tivilor, cît și în mobilizarea lor în 
întrecerile sportive.

Consfătuirea a arătat că este ne
cesar ca organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive să treacă de 
îndată la elaborarea de planuri 
comune de acțiune, privind dezvol
tarea mișcării de cultură fizică și 
sport în rîndul tinerilor țărani 
muncitori din sectorul socialist al 
agriculturii.

Consfătuirea, pe lingă faptul că 
arătat o serie de succese și lip-

——

suri a luat și o serie de măsuri 
menite să contribuie la o și mai 
puternică dezvoltare a sportului 
de masă în sectorul socialist al 
agriculturii. Comitetele raionale 
U.T.M. și U.C.F.S. vor organiza 
cît mai multe întîlniri, schimburi 
de experiență la nivelul raioane
lor, precum și manifestații spor
tive menite să contribuie la dez
voltarea mișcării de cultură fizică 
și sport.

Asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M. vor acorda o și mai 
mare atenție concursurilor: „Cel 
mai bun sportiv din 10" și „Cam
pion al colectivului sportiv". Pentru 
stimularea activității sportive se 
va organiza în acest an, pe re
giune, „Cupa sectorului socialist al 
agriculturii". In scopul ridi
cării nivelului politic și ideo
logic al tinerilor sportivi se vor 
organiza periodic convorbiri pe 
teme ideologice, iar tinerii sportivi 
vor fi ajutați să-și îmbunătățească 
participarea la învățămintul poli
tic, la îmbogățirea continuă a cu
noștințelor lor ideologice și politice.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, în strînsă colaborare cu 
organizațiile U.T.M., colectivele 
sportive și activiștii sportivi vor 
trebui să fie In primele rînduri 
ale muncii pentru întărirea și dez
voltarea sectorului socialist al 
agriculturii.

Odată cu începerea muncilor 
agricole de primăvară, brigăzilor 
și echipelor de cîmp li se vor da 
material sportiv, pentru ca aces
tea să poată desfășura o activi
tate sportivă bogată în timpul li
ber.

Toate aceste obiective vor pu
tea fi aduse la îndeplinire de că
tre asociațiile sportive numai în 
strînsă colaborare cu organizații
le U.T.M. De aceea este necesar 
ca această colaborare să se în
tărească necontenit, ceea ce cere o 
preocupare continuă în acest sens 
atît din partea organizațiilor 

și a asociațiilor spor-
din 

U.T.M. rit 
tive.

D. DUȚA

Finiș în proba rezervată juniorilor la concursul de ciclism, or
ganizat duminică pe șosoaua București— Giurgiu de către clubul 
„Victoria" din București.

Foto: R. VASILE

Campionatele 
mondiale feminine 
de patinaj viteză

Cea de-a 17 ediție a campiona
telor mondiale feminine de pati
naj viteză a luat sfirșit duminică 
la Sverdlovsk cu un strălucit suc
ces al patinatoarelor sovietice care 
au ocupat primele 4 locuri în cla
samentul general. Titlul de cam
pioană a revenit sportivei Tamara 
Rîlova, în vîrstă de 27 ani, stu
dentă la Leningrad. Noua campi
oană mondială a arătat o măiestrie 
deosebită reușind să ciștige pro
bele de 500 și 1000 m. cu timpu
rile de 47”5/10 și respectiv 1'41".

Tamara Rîlova practică acest 
sport de la vîrsta de 6 ani. Pri
mele sale performanțe de valoare 
au fost stabilite în anul 1955 cind 
a bătut recordurile mondiale în 
probele de 500 și 1000 m. Ea a 
cîștigat titlurile de campioană a 
U.R.S.S. în anii 1955, 1957 și 
1959.

PART ACH1 ADA
FAZA RAIONALĂ

largă particip, 
retului din Capitală cît și din în
treaga țară. Organizațiile U.T.M. 
din raionul I. V. Stalin din Capi
tală au obținut succese importante 
în mobilizarea tineretului la aceas
tă populară competiție.

Rezultatele muncii organizațiilor 
U.T.M. și a U.C.F.S. raional 
sînt oglindite de cifra participan- 
ților, care trece de 30.000 de ti
neri, cifră superioară cu 10.000 
anului precedent. Rezultate remar
cabile au fost obținute de către or
ganizațiile U.T.M. de la I C.S.1.M., 
Sănătatea, Combinatul poligrafic 
București, A.C.R.A. III etc. care 
au depășit cu mult sarcinile sta
bilite. Un succes îl constituie și 
faptul că față de anii precedenți la 
Spartachiada de iarnă din anul 
acesta au fost antrenate numeroa
se tinere.

Luînd sfîrșit întrecerile din fa
za pe asociații, sîmbătă și dumi
nică în sala M.I.G. s-au desfășu
rat întrecerile din proba de tenis 
de masă în cadrul fazei pe raion. 
S-au putut urmări cu acest prilej 
dispute dîrze și pasionante în care 
tinerii au arătat o bună pregătire.

Cu toate acestea, concursul — 
din lipsa bunei organizări, — s-a 
desfășurat cu unele deficiențe ce 
puteau fi înlăturate. E vorba 
neprezentarea tuturor tinerilor 
scriși. Astfel, la fete, din 61 
scrise s-au prezentat doar... 
De asemenea, faptul că nici un

de 
în- 
în- 
32. 
ac

tivist al comitetului raional U.T.M. 
n-a participat la desfășurarea 
concursului, arată că dacă în pri-

• Duminică au continuat în 
Capitală jocurile din cadrul com
petiției de rugbi pentru cupa 
„Grigore Preoteasa". Iată rezulta
tele înregistrate: C.F.R. Grivița 
Roșie—Constructorul 3—3; Dina
mo—C.C.A. 10—3; Progresul— 
Sirena 8-6; Rapid-Metalul M.I.G. 
6—3. In finală se vor întîlni

întrecerile din cadrul fazei ra
ionale a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului sînt in plină desfă
șurare.

Vă prezentăm o imagine de la 
disputa finaJiștilor din raionul 
„I. V. Stalin" la tenis de masă.

Foto: VAL. BRĂDULEȚ
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ma fază comitetul raional U.T-M. 
a acordat atenție bunei desfășurări 
a întrecerilor din cadrul Sparta
chiadei, față de faza raională el 
a dovedit o condamnabilă nepă
sare.

Se impune deci de urgență lua
rea de măsuri pentru ca la între
cerile din cadrul celorlalte probe 
care au mai rămas de desfășurat, 
să se asigure participarea tinerilor 
înscriși, pentru ca Spartachiada 
să-și atingă scopul — antrenarea 
unui număr cît mai mare de ti
neri în mișcarea sportivă de masă.

C. STAN

Pe tovarășul Alexandru Cornel, 
președinte al comitetului raional 
U.C.F.S. Nicolae Bălcescu l-am 
găsit la sediul biroului raional 
U.C.F.S., studiind datele venite 
din întreprinderi cu privire la par
ticiparea tinerilor la faza pe colec
tiv a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Din discuția purtată a 
reieșit că în raion s-au obținut 
rezultate bune. Astfel, cifra 
fioată — 16.000 
de tineri — a 
fost depășită, 
înregistrindu-se 
18.547 de parti
cipanți. Dintre 
aceștia aproape 
5000 sînt tinere 
fete. Numărul 
mare de parti
cipanți se dato- 
rește măsurilor 
luate de către 
comisia raiona
lă a Spartachia-

dei precum și muncii politice sus
ținute duse de către organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive în 
rîndul tinerilor.

Merită a fi menționate organi
zațiile U.T-M. și asociațiile spor
tive de la fabrica „Kirov", care au 
antrenat în întreceri aproape 
de tineri dintre care 530 
A.R.U.G. peste 400, Flamura 
șie și Steaua Roșie 
de participanți.

Acum cîteva zile în 
desfășurat întrecerile 
fazei raionale a Spartachiadei la 
șah și tenis de masă. La întreceri 
au participat un mare număr de 
tineri, campionii primei faze și — 
bineînțeles — nelipsiții suporteri 
care au avut prilejul să asiste la 
dispute dîrze în care cîștigătorii 
au trebuit să facă multă risipă de 
energie pentru a putea să se cali
fice la faza pe oraș.

Săptămîna aceasta, sîmbătă și 
duminică, vor avea loc întrecerile 
din faza raională și la celelalte 
discipline prevăzute de regulamen-

Tradiționala competiție sportivă, 
Spartachiada de iarnă a tineretu
lui, a înregistrat anul acesta în 
raionul Vedea din regiunea Pitești 
peste 5.000 de participanți. Ziliele 
trecute a avut loc la centrul de 
raion faza raională la șah, tenis 
de masă, trîntă și haltere. Dintre 
cei 53 de participanți la aceste 
probe s-au clasat pe primele 
loeuri la șah : Cușmir Constantin 
și Maghin Gheorghe, la tenis de 
masă Oprescu Mircea (individual), 
Burcă Marin și Oprescu Mircea 
(dublu), la trîntă Bobeică Gheor
ghe și Pleșan Marin, la haltere 
Maghin Gheorghe și Iancu Gheor
ghe.

In fotografie: un aspect de la 
faza pe raion a campionatului de 
șah.

r I
echipele Dinamo 
și Constructorul.

• STOCKHOLM
2 (Agerpres). — 
Meciul internațio
nal de hochei cu 
mingea desfășurat în orașul Veste- 
ras între echipele Suediei și 
U.RS.S. s-a terminat cu scorul de 
8—2 (7—1) în favoarea jucători
lor sovietici.

’oto: I. ANDREIplani-

• MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Echipa masculină de volei a clu
bului Spartak Brno și-a început 
turneul în U.R.S.S., întîlnind la 1 
martie la Moscova formația 
T.S.K.M-O. Victoria a revenit echi
pei sovietice cu scorul de 3—0 (15, 
H, H).

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noastră 
echipa maghiară de popice Ferenc- 
varos Budapesta a jucat duminică 
la Orașul Stalin cu formația lo
cală Metrom. Sportivii maghiar’ 
au repurtat victoria cu scorul de 
4872—4831 puncta

• PRAGA 2 (Agerpres). — 
Echipele participante la campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
au susținut meciuri de antrena
ment in compania echipelor ceho
slovace. Reprezentativa U.R.S.S. a 
învins selecționata orașului Brno 
cu 7—3 (4—1 ; 2—1; 1—1). De 
remarcat că în selecționata orașu
lui Brno au jucat foștii internațio
nali Danda, Bubnik, Pantusek, Bar
ton și alții.

La Ostrava, o selecționată locală 
a învins echipa S.V.A. cu scorul de 
6—4 (3—3; 2—0; 1—1).

CE DOVEDESC
unele manifestări nesportive

După o desfășurare pasionantă 
și o activitate deosebit de bogată 
sezonul de hochei pe gheață s-a 
încheiat.
încheiat cu victoria meritată a 
formației C.C.A. care pe par
cursul competiției s-a dovedit a 
fi cea mai matură și mei consec
ventă formație, adjudecîndu-și din 
aceste motive mult rîvnitul titlu 
de campioană republicană. Ulti
mul campionat de hochei ne-a 
prilejuit multe constatări Îmbu
curătoare privind îmbogățirea cu
noștințelor tehnice ale jucătorilor 
noștri, maturizarea lor. aprofun
darea cunoașterii jocului cu pu
cul. Deși aceasta constituie un fe
nomen îmbucurător în viața aces
tui sport, totuși ne-a fost dat 
în ultima parte a desfășurării 
campionatului să fim martorii 
unor manifestări care au umbrit 
într-o oarecare măsură succesele 
obținute pe plan tehnic, lăsînd 
să se întrevadă faiptul că preo
cupați în cea mai mare măsură 
de pregătirea elevilor lor din 
punct de vedere tehnic, unii din
tre antrenorii noștri au pierdut 
din vedere un element de vitală 
importantă în viața sportivului 
de tip nou și anume interesul 
față de educația lui comunistă. 
Ne vom referi ta primul rind la

Disputa la hochei s-a

tînăra formație Progresul-Gheor- 
ghieni. La început această forma
ție promitea o comportare bună. 
Și iată că în meciul cu C.C.A. 
unii jucători s-au dedat la acte 
străine de etica sportivului de tip 
nou. Brutalitățile excesive, voci
ferările și amenințările la adresa 
arbitrului, au demonstrat cu pri
sosință faptul că țn ceea ce pri
vește 
tirîi 
pei 
mult 
unor
Csaka ÎI, Burian și alții, a că
ror atenție se îndrepta exclu
siv spre lovirea adversarilor 
lor, dovedesc nu numai o com
portare străină de normele de 
conduită ale sportivului de tip 
nou, dar și o totală lipsă de res
pect față de miile de spectatori 
prezenți în tribune. Lista celor 
care au săvîrșit grave abateri de 
la conduita sportivă poate fi com
plectată cu Ludovic Takacs II și 
Anton Biro (Știința Cluj), Ște
fan lonescu (C.C.A.) și alții. Bi
roul Federației de hochei a luat 
măsuri disciplinare față de acești 
jucători, dar prin acestea nu con
siderăm capitolul închis.

Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. din care fac parte acești

latura educativă a pregă- 
sportivilor antrenorul echi- 
(Ladislau Karda) a< făcut 
prea puțin. Comportarea 
jucători ca Varadi I,

sportivi să-și intensifice munca 
privind educarea sportivilor în 
spirit comunist, determinîndu-le 
o comportare demnă atît pe tere
nul de sport cît și în afara aces
tuia. Este inadmisibil ca sub in- 
pu'.sul nervilor, în dorința de a 
obține cu orice preț un rezultat 
favorabil, anumite elemente in
suficient de educate să-și permită 
manifestări retrograde, străine at
mosferei ce există astăzi pe te
renurile noastre de sport. Trebuie 
de apreciat drept un izvor al ace
stor manifestări și lipsa de pre
gătire sportivă a unor jucători, 
dublată de absența celui mai ele
mentar simț autocritic. Unii ju
cători incapabili să aprecieze ra
portul real de valoare între două 
formații încearcă să răstoarne re
zultatele ce nu le sînt favorabile 
prin mijloace nesportive. Acești 
jucători nu văd lacunele din pre
gătirea lor și aceasta este o frînă 
serioasă în dezvoltarea pe mai 
departe, atît ca sportivi, cît și ca 
buni cetățeni Iată de ce abate
rile manifestate în cursul campio
natului de hochei trebuie supuse 
unei analize ample, profunde.

E. PITULESCU

în sport
Cu toate că pînă 

la deschiderea 
> Jocurilor O- 

'limpice de iarnă din 
>1960 sînt 11 luni și 
>mai bine, iubitorii de 
'sport din lumea în- 
,treagă își pun cu tot 
' mai multă insistență 
întrebarea: în ce mă
sură vor reuși orga
nizatorii americani ai 
Jocurilor, programate 
după cum se știe, în 
localitatea 
niană Squaw Valley, 
să asigure

califor-

„ normala 
desfășurare a întrece
rilor.

Este adevărat că în 
fața protestelor orga
nizațiilor sportive 
din lumea întreagă. 
Departamentul de 
Stat al S.U.A. a fost 
silit pînă la urmă să 
renunțe la 
rușinoasă 
amprentele 
pârtiei panților 
Jocurile 
dar cu aceasta discri
minările, atît de des 
întîlnite în politica 
oficială americană, 
sînt departe de a fi 
luat sfîrșit. Un exem
plu concludent în a- 
ceastă privință a fost 
.oferit recent tot de 
i Departamentul de
'Stat care, în mod cu 
.totul nejustificat, a 
> refuzat să acorde viza 
'de intrare în S.U.A. 
.echipei schiorilor din 
•R. D. Germană invi
tați să participe la 

’concursul internațio
nal preolimpic orga- 
nizat la Squaw Val
ley. Motivul invocat 
pentru această acți
une samavolnică, du
pă cum reiese dintr-o 
declarație a unui 
purtător de cuvînt al 
Departamentului de 
Stat făcută agenției 
Associated Press, este 
că „8 din cei 14 
schiori din Germania 
răsăriteană sînt mem
bri ai Partidului Co
munist". tn legătură 
cu aceasta, în primul 
rînd trebuie amintit 
că la 12 septembrie 
1957, secretarul de 
stat Dulles a declarat 
ci „guvernul S.U-A. 
nu va întreprinde 
nici un fel de acțiuni

practica 
de a lua 

digitale 
la 

Olimpice,

discriminatorii la a- 
dresa sportivilor care 
vor veni la Squaw 
Valley", tn al doilea 
rind, schiorii din 
R. D. Germană sînt 
membri ai Federației 
internaționale de schi 
(F.I.S.), organizație 
recunoscută în mod 
oficial de Comitetul 
Olimpic Internațional 
și de alte organisme 
sportive internațio
nale.

Pe bună dreptate 
iubitorii de sport își 
pun acum întrebarea 
în ce măsură își vor 
respecta autoritățile 
americane angajamen
tele solemne luate fa
ță de viitorii partici
panți la Jocurile O- 
limpice de iarnă, in 
rîndul cărora fără în
doială Că se vor găsi 
și membri ai Parti
delor Comuniste din 
diferite țări.

Un alt motiv de în
grijorare pentru cei 
care urmăresc pregă
tirile în Vederea vii
toarei ediții a „Olim
piadei Albe" îl con
stituie creșterea neîn
cetată a radioactivi
tății pe întreg terito
riul S.U.A. și îndeo
sebi în California, un
de se găsește și Squaw 
Volley (localitate si
tuată la numai 400 
km de Nevada, locul 
unde se desfășoară 
experiențele nucleare 
americane). De cu
rînd, s-a anunțat că 
Ministerul de război 
al S.U.A. pregătește o 
nouă serie de expe
riențe atomice și cu 
hidrogen în Nevada 
cu o forță și intensi
tate sporită. Ziarele 
și agențiile de presă 
americane au tras la 
sfîrșitul lunii februa 
rie semnalul de alar 
mă arătînd că „radio 
activitatea a depășit 
nivelul admisibil de 
contaminare a griului 
și altor culturi". In 
felul acesta, pregăti 
rite de război ale im 
perialiștilor americani 
pun în pericol direct, 
pe lingă sănătatea ce
tățenilor americani 
și aceea a miilor de 
sportivi din toate ță-

rile lumii care vor 
veni la Squaw Valley 
pentru a se 
în numele 
prieteniei

Lucrurile 
de fel bine 
pregătirile bazei ma-z? 
teriale în vederea bu-)) 
nei desfășurări a în->> 
trecerilor. La Squaw}) 
VaUey se desfășoară<< 
în prezent un mare)) 
concurs internațional)) 
de schi și patinaj. 
adevărată repetiție)/ 
generală a Jocurilor << 
Olimpice din anul)) 
viitor, la care parti- /z 
cipă sportivi din 14)) 
țări. Or, potrivit reia-)) 
tarilor agențiilor dezz 
presă americane, nu- << 
meroși conducători de >> 
delegații și sportivi)) 
critică modul în care << 
se prezintă diferitele)) 
instalații și anexe)) 
sportive. Astfel, arată)) 
agenția United Press)) 
International, condu-)) 
cătorul echipei de« 
schi a Finlandei, Rolf)) 
Hohenthal a „criticat)) 
deopotrivă atît pîr- << 
tiile de schi cît ?i>> 
condițiile de locuit // 
ale partid punților".))
„Ne-am pierdut pur)) 
și simplu timpul de ZZ 
pomană venind aici" << 
— a spus el. De alt-)) 
fel. trei conducători zz 
olimpici americani,)) 
Allan Bartholomey.)) 
conducătorul tehnic)) 
al Jocurilor, Tad Mi-l) 
chel, directorul satji- )) 
lui olimpic și Dick >> 

. Kohnstamm^ vice pre- \( 
ședințele Comitetului ?? 
de pregătire a satului \\ 
olimpic au diemisîo- >> 
nat la sfîrșitul lumi)) 
noiembrie, anul tre-^\ 

‘'ut, în senin de pro- >> 
test împotriva a ceea)) 
ce au numit „presiuni 
nolitice, neîncredere >> 
și lipsă de experiență Z/ 
i unor membri dinyy 
Comitetul de organi-SS 
i<rre“ ZZ

Este firesc deci ca,(\ 
In aceste condiții, iu-SS 
bitorii de sport din ZZ 
lumea întreagă să pri-\\ 
vească cu neîncredere >$ 
și îngrijorare viitoa- ZZ 
rea desfășurare a y\ 
locurilor Olimpice $> 
de iarnă. ??

I. RETEGAN «

întrece 
păcii și

nu stau 
nici cu
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La clubul C.F.R. „Grivița Roșie"

PROGRAME INTERESANTE
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie" 

a objinut în ultimul timp o serie 
de realizări pe linta antrenării ti
neretului la o largă activitate cui- 
tural-ejucativă. Sub îndrumarea 
comitetului de partid al Comple
xului C.F.R. „Grivița Roșie" și 
cu sprijinul comitetelor U.T.'M. 
și de întreprindere din Complex, 
clubul a devenit un factor princi
pal în desfășurarea muncii politi
ce și culturale de masă.

In activitatea pentru tineret, 
clubul nostru a acordat o atenție 
deosebită propagandei prin confe
rințe, colaborînd în acest sens atît 
cu S.R.S C. cit și cu cercul A.S.I.T. 
și cabinetul tehnic al Complexului. 
Varietatea tematicii, subiectele in
teresante au atras nenumărați ti
neri la aceste conferințe. In medie, 
săptămînal, peste 300 de tineri din 
Complex și din cartierele apro
piate participă la diferite confe
rințe pe teme politice, științifice, 
tehnice și cultural-educative. Ast
fel unele conferințe au avut ca 
scop să prezinte succesele obținu
te de poporul nostru, sub condu
cerea partidului în lupta pentru 
construirea socialismului în patria 

*noastră ca și uriașele succese ob
ținute de lagărul socialist în 
frunte cu U.R.S.S. De asemenea 
am acordat o mare atenție 
conferințelor de popularizare a 
științei ca „Despre racheta cos
mică sovietică", „Cîți ani are pă
mîntul ?“ etc. Clubul a reușit ca 
printr-o serie de conferințe atră
gătoare — „Călătorind de-a lun
gul Carpațiior". „Să cunoaștem 
frumusețile patriei noastre prac
ticed turismul și alpinismul" sau 
„Despre flora și fauna din Delta 
Dunării" — să ajute nemijlocit 
colectivul sportiv al Complexului 
în antrenarea tinerilor spre prac
ticarea turismului și alpinismului 
contribuind în același timp la 
educarea patriotică a tinerilor

Mobilizarea tineretului la toate 
acțiunile clubului se face prin co
mitetul U.T.M. Secretarul comite
tului U-T.M., tovarășul Niță Gri
gore vine deseori în mijlocul ti
nerilor la club. Cu prilejul pri
mei conferințe sindicale mondiale 
a tineretului muncitor care

Șl EDUCATIVE 
PENTRU TINERET

avut loc la Praga, de pildă,a
s-au organizat expuneri despre 
lupta tineretului dm țările capita
liste și coloniale pentru indepen
dență libertate, pace și o viață 
mai bună. Tovarășul Niță Gri- 
gore care a participat la confe
rința de la Praga a vorbit în fața 
a peste 800 de tineri despre im
portantele probleme ridicate de că
tre tinerii veniți din toate colțurile 
lumii în capitala Republicii Ceho
slovace. Cu acest prilej au fost 
executate fotomontaje care ară
tau viața grea a tineretului din 
țările capitaliste și coloniale și 
viața fericită a tinerilor din Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Biblioteca clubului, dotată cu 
peste 70.000 de volume, are peste 
6.000 de .................. '
te multi 
mistului 
la secția 
trecut sînt înregistrate 170 de cărți 
citite și ca el sînt mulți tineri par- 
tîcipanți la concursul „Iubiți car
tea" ce se desfășoară acum mai 
intens, datorită muncii comitetului 
U.T.M. și acțiunilor întreprinse 
de club pentru popularizarea căr
ții.

Clubul „Grivița Roșie" are și 
un număr de șapte formații ar
tistice în care activează peste 150 
de tineri, iar în cercurile de mu
zică, aeromodelism și croitorie, 
activează alte zeci de tineri. Nume 
de tineri ca Virgil Dumitru și Roșu 
Dumitru —- cazangii, Filofteia O- 
prișan și Ioana Staicu — sudori, 
Ion lordache — strungar sau Ma
rin llarian — aju'stor. sînt astăzi 
atît pe lista fruntașilor în produc
ție cît și în activitatea artistică, 
la cor, dansuri populare, în or-

cititori, dintre care foar- 
sînt tineri Pe fișa ute- 
Pavel Mutter, muncitor 
Locomotive, în anul ce a

ooo----

BUJOR VOCHIN 
directorul clubului C.F.R. 
Grivița Roșile“-București.

chestra de mandoline sau în bri
gada artistică de agitație.

Fruntași sînt și tinerii muncitori 
D. Codrișan și C. Mărăcineanu de 
la cercul de artă plastică. La un 
an de activitate cercul a prezentat 
o expoziție cu 130 de tablouri.

Cinematograful clubului se bu
cură de o mare popularitate reu
șind să atragă săptămînal peste 
5.000 de....................
s-a călit 
nerii din 
sau filme 
mondiale 
cu chitara", „Inima cîntă 
Pentru popularizarea celui de al 
VH-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, noi am în
ceput lucrările pentru executarea 
..Colțului festivalului", unde vor 
avea loc în curînd manifestări 
ele tinerilor, la care vor fi invi 
tați și studenți străini care în
vață în facultățile Capitalei.

îndrumat de comitetul de 
partid al Complexului C.F.R. „Gri
vița Roșie", clubul acordă o mare 
atenție educării comuniste a tine
retului prin popularizarea în rîn- 
durile tineretului a trecutului de 
luptă al muncitorilor ceferiști. Mu
zeul clubului a fost vizitat pînă în 
prezent de zeci de mii de tineri 
din Capitală, din țară și chiar de 
peste hotare. Aici se găsește si
rena lui Vasile Roaită (sechestra
tă de poliția burghezo-moșierească 
pînă în anul 1945), se găsesc do
cumente din arhivele poliției, ale 
Institutului Medico Legal — cu 
inscripția „omor scuzabil" — ta
blouri, reviste, ziare și broșuri, 
toate vorbind despre luptele revo
luționare din 1933 ale muncitori
lor ceferiști. In cadrul unei „Joi 
a tineretului", tovarășul Dumitru 
Ștefănescu — căruia de curînd i 
s-a acordat medalia „A 25-a ani
versare a eroicelor lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor", a vorbit în 
fața a peste 200 de tineri munci
tori din Complex despre viața grea 
a muncitorilor din trecut, despre 
felul cum a reuș’t să învețe me
seria atunci și despre eroicele lupte 
din februarie 1933, organizate și 
conduse de partid.

La toate acțiunile inițiate de 
clubul „Grivița Roșie" în scopul 
organizării plăcute și instructive a 
timpului liber al tineretului, am 
avut sprijinul prețios al comitetu
lui de partid Strînsa colaborare 
cu comitetele U.T M. și de între
prindere din Complex, sub condu
cerea organizației de partid a dat 
posibilitatea inițierii unor ac
țiuni interesante și educative pen
tru tineret. Această colaborare o 
vom intensifica și în viitor pentru 
continua dezvoltare și îmbunătă
țire a activității clubului nostru.

tineri la filme ca „Așa 
oțelul", „Dacă toți ti- 
lume", „Zboară cocorii" 

dedicate festivalurilor 
ale tineretului ca „Fata 

etc. Campania agricolă de primă vară a început- In laboratorul pen tru controlul semințelor din Bo
toșani, regiunea Suceava, sosesc zilnic probe de semințe din unitățile socialiste de stat și socia- 
list-cooperatiste din agricultură precum și de la bazele de rece pție.

In fotografie: tînăra lulia Mironescu, lucrînd alături de Gheorghe Damir la determinarea pu
terii de germinație a semințelor. Foto: AGERPRES

Propunere valoroasă 
neluată în seamă

oo<>

PE DRUMUL
BELȘUGULUI

(Urmare din pag. l-a)

Raionul Gostești define un 
important bazin pomicol. Pen
tru mărirea producției de fruc
te, serviciul de protecție a plan
telor din cadrul secției agricole 
a sfatului popular raional 
Costești are sarcina să asigure 
efectuarea stropirii repetate a 
pomilor contra dăunătorilor.

Formarea echipelor specia
lizate de stropit intimpină insă 
greutăți. De aceea la ultima a- 
dunare generală utemiștii din 
organizația de bază a secției a- 
gricole Costești au propus bi
roului U.T.M., sa se inițieze o 
acțiune de organizare a echipe
lor specializate de tineret, pen
tru protecția pomilor fructiferi.

Participind voluntar la a- 
ceastă acțiune tinerii pot re
duce mult cheltuielile de stro
pit realizind însemnate econo
mii. Totodată ei au posibilita
tea de a căpăta noi cunoștințe 
practice in domeniul pomicul
tura.

Pină acum însă, această pre
țioasă propunere n-a fost luată 
în seamă. Primăvara a sosit. 
Nu consideră oare biroul orga
nizației de bază U.T.M a sec
ției agricole a sfatului popular 
raional Costești că a sosit 
timpul să dea viață acestei ini
țiative ?

VISARION BOȘOAGA 
funcționar

Ca răspuns la chemarea celor 8 întreprinderi; colectivul fa
bricii de detergenți sintetici „S. I.N.“ din 
facă reduceri la prețul de cost peste cel 
280-000 lei.

Dotată cu utilaj modern, fabrica 
țiune cu întreaga capacitate la sfîrșitul

Capitală s-a 
planificat în

angajat să 
valoare de

în func- 
Față de 

fabrîlca veche anul acesta aici se vor produce de 4 ori mai mulți 
acizi grași sintetici, înlocuitorii grăsimilor de tananți, din mate
rie primă indigenă care înlocuiesc cu succes tanantii din import. 

In fotografie: Tov. Cornelia Leontopol — de la laboratorul pen
tru controlul calității distilatelor — făcînd o analiză.

Foto : AGERPRES

a intrat 
anului trecut.

Luni după-amiază, în sala Tea
trului Evreesc de Stat din Bucu
rești a avut loc o festivitate con
sacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea clasicului literaturii 
idiș Șalom Alehem.

Au luat cuvîntul Valeriu Luca, 
șeful secției culturale a Sfatului 
Popular al Capitalei, Mihai Gafița, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, și Israel Bercovici, 
secretar literar al Teatrului Evre
esc de Stat din București, care au 
vorbit despre viața și opera lui 
Șalem Aleihem, sărbătorit anul a- 
cesta din inițiativa Consiliului 
Mondial al Păcii alături de alte 
personalități culturale.

Actori ai teatrului au citit din 
opera scriitorului. A fost prezentat 
apoi primul act din piesa „Tevie 
lăptarul" de Șalom Alehem.

- ■■■1,1.....•• •——— 

Informații
Opera romină de stat din 

a prezentat luni seara opera „Ri- 
goletto" da Giuseppe Verdi, cu 
concursul baritonului bulgar Kiril 
Kristev, solist al Operei din Russe 
care a interpretat rolul titular.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

★
fn ciclul de conferințe experi

mentale „Istoria teatrului romî
nesc", organizat de Teatrul Arma
tei în colaborare cu Casa Centrală 
a Armatei și Comitetul orășenesc 
U.T.M. București, luni după amia
ză, în sala Magheru, a avut loc o 
conferință despre 
pe care a ținut-o 
vian losifescu.

Cluj

I. L. Caragiale 
conf. univ Sil-

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

Premiera noului film romînesc 
„D-ale Carnavalului^

Luni seara a avut loc la cinema
tograful „Patria" din Capitală pre
miera noului film romînesc in cu
lori „D-ale Carnavalului", produc
ție a studioului cinematografic 
„București".

Tov. Paul Cornea, directorul 
studioului cinematografic „Bucu
rești", a prezentat publicului pe 
realizatorii filmului

Noul film romînesc „D-ale Car
navalului", reușită ecranizare a co
mediei cu același nume a marelui 
dramaturg 1. L. Caragiale, este rea
lizat de regizorii Gheorghe Nagy 
și Aurel Miheles. Muzica filmului 
aparține lui Mircea Chiriac, ima-

ginea lui Ștefan Horvath, 
corurile și costumele lui 
Popa și Ileana Oroveanu.

Din distribuție fac parte 
Grigore Vasiliu-Birltc, akauiuhu 

Giugaru, Ion Lucian, Ion Anghel, 
Jana Gorea, Vasilica Tastaman, 
Remus lonașcu, Aurel Cioranu, 
Ion Mânu, Maria Voluntaru.

Publicul a primit cu căldură 
noul film romînesc.

In complectate a fost prezentat 
filmul artistic de scurt metraj 
„Trei jocuri romînești", realizat 
de studioul cinematografic „Bucu
rești" împreună cu studioul de 
Televiziune

iar de
Liviu

actorii 
Alexandru

(Agerpres)
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Pentru 430 de hantri
pe tractor convențional

In anul 1958, toți mecanizatorii 
din brigada mea au realizat în 
medie peste 600 hantri de arătură 
normală pe tractor convențional 
reușind totodată să reducă cos
tul " ‘ ' '
124 lei 
98 lei.

Cum 
aceste 
muncă

In prunul rind noi am dat o 
mare atenție ingrijirilor tehnice 
zilnice și periodice. Toate îngriji
rile tehnice le facem pe baza unui 
grafic de control. Acest grafic este 
un bun sistem de evidență, cu aju
torul căruia putem să cunoaștem 
în orice moment: cînd șt ce fel de 
îngrijire tehnică 
fiecărui tractor.

Folosind tpetoda graficului de 
control la îngrijirile tehnice și 
printr-o alimentare corectă și la 
timp a tractoarelor noi am depă
șit cu regularitate termenele de 
parații, am redus consumul 
carburanți în fiecare campanie 
10—12 la sută

Un lucru de cea mai mare 
seninătate este buna organizare a 
muncit

Parcela de cîmp este locul de 
muncă al tractoristului împreună 
cu specialiștii din stațiunea noas
tră cu sprijinul tehnicienilor agro
nomi și ai brigadierilor de cîmp 
de la gospodăria colectivă „Stea
gul Roșu" din comuna Sălcioara 
căreia îi muncim pămîntul, noi am 
reușit să întocmim o hartă a tar
lalelor pe care le lucrăm.

lucrărilor pe hantru de la 
cît a fost planificat la

am reușit să obținem 
realizări ? Ce metode de 
am folosit ?

Harta aceasta ne este de mare 
folos în organizarea rațională a 
muncii. Ea mă ajută să cunosc 
condițiile de lucru ale fiecărui lot 
de pămînt, să repartizez parcelele 
cu sol mal greu sau mai acciden
tat celor mai bum tractoriști, cu 
mai multa experiență în muncă și 
celor cu tractoare cu cea mai 
mare forță de tracțiune.

relor să fie din plin folosită. Ast
fel, cu aceste agregate, noi am 
reușit să dublăm lățimea de lucru 
atît |a seminat cît și la recoltatul 
păioaselor. Pentru arăturile de în- 
sămințări de toamnă și primăvară, 
de exemplu, plugului „Ilie Pinti- 
lie* i-am atașat și cea de a 4-a 
trupiță mărind astfel lățimea de 
lucru cu peste 30 cm.

bază

trebuie făcută

re- 
de 
cu

în
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Din experiența brigăzii utenaiste de tractoare 
de la S.M.T. Hori a

Colaborarea cu brigăzile de 
cîtnp dm gospodăriile colective a 
constituit de asemenea un mijloc 
important, care ne-a creat posibi
litatea să realizăm peste 600 han
tri de arătură normală pe tractor 
convențional. La începutul fiecărei 
campanii întocmim cu brigadierii 
de cîmp un plan operativ de sar
cini (ordin de lucru). In acest 
plan stabilim fiecare lucrare me
canizată, termenele ei de executa
re, indicăm sola pe care se execu
tă, și prevedem de asemenea nu
mele colectivistului care va mînui 
agregatele brigăzii de tractoare.

Un alt factor important, care ri
dică productivitatea muncii, cali
tatea lucrărilor efectuate și aduce 
și economii însemnate, îl repre
zintă buna folosire a agregatelor 
Agregatele sînt utilizate în așa fel 
încît forța de tracțiune a tractoa-

Aceste agregate sînt folosite 
bineînțeles în funcție de starea so
lului. De pildă, plugului suspen
dat cu trei trupițe i-am adăogat o 
ramă cu cinci brăzdare. Acest dis
pozitiv ne-a dat posibilitatea să 
executăm arături și in condiții 
grele de lucru, cînd terenul este 
lipsit de umiditate.

De curind brigada 
denumirea de brigada 
tractoare Cu prilejul 
niment toți utemiștii _
și-au luat angajamentul să reali
zeze pină la sfîrșitul anului acesta 
cîte 720 hantri de arătură normală 
pe tractor convențional și să re
ducă prețul de cost pe hantru cu 
10—15 la sută

Angajamente asemănătoare și- 
au luat și celelalte brigăzi de trac
toriști care în marea lor majori
tate sînt alcătuite din tineri me-

mea a luat 
utemistă de 
acestui eve- 
din brigadă

canizatori. Organizația de
U.T.M. a creat în cadrul fiecărei 
brigăzi de tractoriști grupe de 
U.T.M. La indicațiile organizației 
de partid, organizația de bază 
U.TM. a luat măsuri pentru do
tarea fiecărei brigăzi de tractoare 
cu biblioteci volante. Săptămînal 
grupele U.T.M. vor analiza felul 
în care mecanizatorii din brigadă 
își ridică nivelul cunoștințelor po
litice și profesionale.

In acest an toți tinerii mecani
zatori au fost încadrați în învă- 
țămîntul politic, cît și la cursurile 
de ridicare a calificării profesio
nale.

In curind se va deschide un cerc 
de studii tehnice, unde vom avea 
posibilitatea să căpătăm cunoștințe 
echivalente cu ale unui mecanic 
agricol.

Generalizînd neîncetat toate me
todele bune de muncă, dînd o aten
ție deosebită ridicării nivelului 
nostru de cunoștințe politice și 
profesionale, noi sîntem încredin
țați că ne vom aduce o contribu
ție din ce în ce mal mare la tra
ducerea în fapte a tuturor sarcini
lor trasate de partid 
vottarea agriculturii 
cialiste.

pentru 
noastre

dez-
so-

ION 
uteiniste

ION L.
șeful brigăzii
tractoare de la S.M.T. Ho- 
ria dtn raionul Lehliu, re

giunea București

de

în loc de 12.000 kg. cît era pla
nificat, 32.000 kg. roșii îh loc de 
12.000 etc. Datorită entuziasmu
lui și spiritului de răspundere cu 
care utemiștii și tinerii au înde
plinit angajamentele luate în ur
ma Consfătuirii de la Constanța 
ei au adus gospodăriei anul tre
cut un venit în plus de peste 
500.000 lei. Dar, mai pregnant 
decît această cifră, iese în evi
dență noua conștiință și răspun
dere cu care tineretul a luptat 
pentru ca aportul său la înflori
rea gospodăriei să fie cît mai 
mare.

Tinerii 
au făcut, 
drăznețe. 
de către 
organizația de bază U.T.M. 
gospodărie și-a propus anul a- 
cesta să realizeze obiective de 
seamă din planul G.A.C. Tinerii 
au pornit imediat la treabă și 
planurile lor au început deja să 
prindă viață. Au și fost create 
trei echipe de tineret care prin-

nu s-au mulțumit cu ce 
Ei au planuri mari, în- 

Condusă cu dragoste 
organizația de partid, 

din

tre altele vor răspunde de culti
varea a 38 hectare de sfeclă de 
zahăr de pe care tinerii și-au pro
pus să obțină o recoltă de cel 
puțin 25.500 kg. la hectar. Cinci 
utemiști care au fost recoman
dați conducerii gospodăriei au 
trecut să lucreze în sectorul zoo
tehnic și in ceea ce-i»privește pe 
mulgători, aceștia au și pornit 
lupta pentru obținerea a 2.800 
litri de lapte pe cap de vacă fu
rajată, cu 300 de litri mai mult 
față de plan. Brigada utemistă de 
muncă patriotică a și efectuat 
primele lucrări pentru a aduce in 
circuitul agricol al gospodăriei 
șapte hectare de teren inundabil.

Acestea sînt numai cîteva spi
cuiri din planul bogat al tineri
lor colectiviști din Hălchiu. Fiii 
celor care acum nouă ani por
neau la drumul cel nou cu nă
dejdea și încrederea adîncă în 
cuvintul înțelept al partidului 
dau din plin dovada conștiinței 
lor noi, socialiste care s-a năs
cut în anii aceștia ca rod al e- 
ducației date de partid, de or
ganizația U.T.M.

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

Bibliotecă și cămin 
cultural cu ușile 

închise
Seara, cînd e mai călduț, ti

nerii colectiviști, întovărășiți și 
ceilalți tineri din comuna noa
stră se string în grup și mai

stau la taifas pe la colțurile uli
țelor. Cînd e frig însă, se cui
bărește fiecare pe acasă.

Bine — mă veți întreba dvs. 
nedumeriți — dar nu aveți că
min cultural, bibliotecă să
tească, unde tinerii să-și poată 
petrece în mod plăcut timpul 
liber ? Avem și una și alta, 
dar... Există, din păcate, mai 
multe „dar“-urî. Avem o biblio
tecă cu sute de volume, dar.. 
mai totdeauna e 
năra bibliotecară Maria Bom- 
bărescu mai vine 
cînd pentru o jumătate de oră 
dar... începe să tremure de frig 
și trage repede obloanele. Are 
dreptate ! Din lipsa de preocu
pare a sfatului popular nu s-au 
dat lemne pentru bibliotecă, 
așa că aceasta e mai tot timpul 
închisă.

Și cămin cultural avem. E 
dotat cu șahuri, cu... Dar e și 
el închis din vina directoarei 
Ana Bîrsan, care se rezumă 
doar la cîteva activități spora
dice cu echipa artistică a școlii, 
încolo, nici activitate cultu
rală, nici sportivă, nimic. Co
mitetul U.T.M. pe comună care 
nu. s-a interesat de loc de a- 
ceastă situație ar trebui să în
ceapă să se preocupe de înda
toririle șj sarcinile ce-i revin.

C. PETREANU 
comuna Măgura, raionul 

Alexandria

închisă. Tî

din cînd în

Funeraliile academicianului
profesor C I. Budeanu

Vor cultiva în mod voluntar
100 ha. cu sfeclă de

Cooperativizarea agriculturii ra
ionului Tg. Frumos se află intr-un 
stadiu înaintat. In raion există în 
momentul de față peste 20 gospo
dării agricole colective și aproape 
80 de întovărășiri care dețin su
prafețe mari de teren agricol. Pen
tru anul acesta sectorul socialist 
agricol din raionul Tg. Frumos 
are perspective frumoase de conso
lidare și dezvoltare. Pe lingă lăr
girea unora dintre sectoarele im
portante, anul acesta în raion se 
vor cultiva 2.550 ha. cu sfeclă de 
zahăr, cu cîteva sute de hectare 
mai mult față de anul trecut.

Utemiștii și tinerii au hotărit în 
adunările generale U.T.M. ținute 
să contribuie cu toate forțele lor la 
obținerea unor producții cît mai 
mari la hectar. Astfel, din iniția
tiva tinerilor din raion a pornit 
o frumoasă inițiativă: membrii 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
și întovărășiri să cultive în «nod 
voluntar cîte un hectar sfeclă de 
zahăr la suta de hectare de teren 
agricol. S-a propus să se obțină o 
producție medie de peste 20.000 
kg. la ha., care să fie trimisă fa
bricii de zahăr de la Roman, iar- 
sumele provenite să intre în fon

durile de bază ale G.A.C. și, res
pectiv, în fondurile obștești ale în
tovărășirilor agricole.

Făcînd un mic calcul reiese că 
suprafața ce va fi cultivată vo
luntar de către utemiști cu sfeclă

----------«.S.».----------

D-ale Carnavalului — Patria. 
București ; Tatăl meu actorul — 
Republioa. 1. Mai : Visul spulbe
rat — Magheru, I. C. Frimu, Fia 
căra ; Dezertorul — V. Alecsandri, 
Miorița. Libertății ; Călătorie peste 
3 mări — Lumina ; Viața nu iartă 
— Central înfrățirea între po
poare, Drumul Serii; Prima zi — 
13 Septembrie, Alexandru Sahia ; 
Ciclu de filme în cinstea zilei fe
meii — Maxim Gorki, 8 Martie, 
Donoa Simo, Olga Bancic ; Pasa
gerul clandestin — Victoria ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi ; 
Omul meu drag — Tineretului ; 
Tamango — Gh Doja ; Muzică, 
muzică - Alex. Popov ; S-a intim- 
plat la Penkoo — Grivița ; Patru 
pași în nori — Vasile Roaită ; Mel
ba - Cultural ; Rîndunica — 8 
Mai , Razia — Unirea, T Vladi- 
mirescu ; „Alo?... ați greșit numă
rul" / - C. David, Ilie Pintille, 16 
Februarie ; Cerul infernului — 
Arta ; Lupta nu s-a sfîrșit încă — 
Munca ; Căi greșite - 23 August, 
30 Decembrie ; Fata cu chitara — 
Popular, G. Coșbuc; Numai o fe
meie — M. Eminescu ; Procesul 
se amină - N. Bălcescu ; Misterul 
castelului părăsit — Aurel V.aicu ; 
Marinarul îndrăgostit - G. Baco- 
via, B Delavrancea ; Legenda dra
gostei — Clubul C F.R. „Grivița 
Roșie"

(TIMHBL PINHhlMiL)

Peuiru următoarele trei zile in 
iară : vremea s« menține în gene 
ral călduroasă cu cerul schimbă
tor. temporar noros, mai ales în 
vestul țării, unde spre sfîrșitul in
tervalului vor cădea precipitații 
locale. Vînt slab pînă la potrivit. 
Ten peratura staționară, exceptînd 
nordul țării unde va scădea ușor. 
Minimelg vor oscila între minus 5 
și plus 4 grade iar maximele între 
2 șl 14 grade fiind local mal ri
dicate. Ceață locală.

ridica la aproape 
In felul acesta fa-

de zahăr se va 
100 de hectare.
brica de zahăr din Roman va pri
mi în acest an din partea tineretu
lui din raionul Tg. Frumos canti
tatea de circa 2 milioane kg. sfeclă 
de zahăr în plus, în vreme ce a- 
verea G.A.C. și întovărășirilor din 
raion va spori cu însemnate sume 
de bani și cu alte diverse produse.

C. SLAVIC

Duminică a avut loc înmormîn
tarea academicianului profesor O. 
I. Budeanu. Adunarea de doliu s-a 
ținut la Institutul politehnic din 
București, unde defunctul era cel 
mai vechi profesor in funcție. Au 
fost de față numeroși oameni de 
știință și cultură, profesori și stu
denți, foști elevi și colaboratori ai 
celui dispărut. Ultima gardă a 
fost alcătuită din acad, lorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne, praf. ing. Ștefan Bă
lan membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii, acad. C. D Nenițescu, acad. 
T. Negrescu, prof. D. Dumitrescu 
și prof. Matei Marinescu, membri 
corespondenți ai Academiei R-P. 
Romîne.

A luat cuvîntul acad. T. Negre
scu, din partea conducerii Acade
miei R.P. Romîne și a secției de 
științe tehnice. Din partea Minis
terului Invățămîntului și Culturii, 
a Institutului politehnic, a vorbit 
prof. C. Dinculescu, rectorul Insti
tutului politehnic, membru cores-

=-------- ooo—-—

pondent al Academiei R.P. Ro
mîne. Au mai luat cuvîntul: prof. 
Al. Popescu, din partea corpului 
didactic al Institutului politehnic, 
prof. M. Bercovici, din partea In
stitutului de energetică al Aca
demiei R. P. Romîne, conf. ing. 
Oliviu Rusu, prim-secretar al 
A.S.I.T., conf. ing. Emil Constan- 
tinescu din partea Departamentu
lui energiei electrice din Ministe
rul Industriei Grele și studentul 
Vlad Ionescu, din anul V, Facul
tatea de electrotehnică-energetică 
a Institutului politehnic.

Vorbitorii au evidențiat înaltele 
calități de om de știință și de pro
fesor ale academicianului prof. C. 
I. Budeanu, a cărui moarte consti
tuie o grea pierdere pentru știința 
și învățămîntul superior din țara 
noastră.

Cortegiul funebru s-a îndreptat 
apoi spre Cimitirul Bellu unde a 
avut loc înmormîntarea. Aici au 
mai luat cuvîntul prof. Tudor Io
nescu, conf. Călin Mihăileanu și 
studenta Doina Popescu.

(Agerpres)Tinere muncitoare înaintate
(Urmare din pag. l-a) 

silitoare Și la fabrică și la școală 
depune aceeași străduință, aceeași 
pasiune...

La sectorul tehnic e liniște de
plină. Să deschidem ușa ușor și să 
privim... O tînără cu păr bălai stă 
aplecată asupra unui carnețel și 
schițează ceva. Desenează, șterge, 
iar desenează, aruncă hirtia și o ia 
de la capăt. De sub jocul nervos 
al creionului apare un costumaș 
de copil. Creionul și guma sînt so
licitate la maxim.

— E tovarășa Sanda Muică, de
senatoare, creatoare de modele 
pentru copii — ne informează un 
tehnician.

Sanda Muică lucrează doar de 
un an aici în fabrică Strădaniile 
ei pentru a găsi modele cît mai 
frumoase și mai variate au fost 
deseori încununate de succes. Oa
menii muncii de la orașe și sale 
găsesc în magazine, pentru copiii 
lor și confecții a căror concepție 
aparține Sandei Muică. Ultimul 
album de modele creat de ea pe 
baza unui studiu amănunțit a por
turilor naționale și a specificului 
diferitelor regiuni ale țării

stituie un punct de plecare spre 
noi, și frumoase confecții pentru 
copiii țăranilor muncitori.

Sanda Muică vorbește simplu, 
despre munca sa :

— La început își spune cuvin
tul fantezia. Simțul practic o con
trazice însă uneori și atunci guma 
și creionul lămuresc divergențele.

Acum creează noi modele ce ur
mează a fi prezentate în iunie la 
Congresul Internațional al Modei 
ce va avea loc la Praga E atît de 
absorbită de munca sa că nu aude 
nimic ce se petrece în jur, uită și 
de orele de masă și de program...

Să ne oprim aici sau să conti
nuăm ? Am putea-o vedea pe Je- 
nica Orbenco propagandista cercu
lui politic U.T.M. de la atelierele 
auxiliare discutînd cu mama lui 
Jean Deculescu ce lucrează tot 
aici în fabrică și pe oare o roagă 
să aibă mai multă grijă de băiat, 
să-l îndemne să citească mai mult, 
pentru că slaba sa pregătire po 
litică se mai resimte încă în felul 
de a se purta, de a vorbi cu fetele 
cu maiștrii; am vedea-o pe Mia 
Nubăr alergi nd în pauză printre 
mașini și anunțînd tinerele din

brigada utemistă de muncă patriot 
tică pe care o conduce că „azi mer
gem la muncă voluntară", am ve
dea-o pe Margareta Trubai coristă 
pasionată care de 5 ani activează 
în corul fabricii și cîntă toată ziua 
și în brigadă ; am vedea multiple 
preocupări profesionale, politice, 
obștești, personale ale ace
stor uteniiste educate de partid 
și de organizația noastră. Cele 
cîteva mii de fete din această fa
brică sînt firi diferite, au ocu
pații diverse, sarcini obștești și 
mai diverse. Dar cu toate aces
tea din munca lor se desprinde o 
trăsătură comună : pasiunea pe 
care tinerele muncitoare de la 
F. C. „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
o depun pentru construcția socia
listă a țării, pentru aprovizionarea 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, de toate vîrstele cu con
fecții bune, ieftine și frumoase.

Urmașele brigadierilor construc
tori ai acestui palat al muncii în
deplinesc lozinca „Mai mult, mai 
bun, mai ieftin" cu aceeași pasiune 
cu care brigadierii suiți pe schele 
slrigpu în miez de noapte : „Vrem 
be-ton !".

OOO
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Pentru urgenta examinare a problemei Tratatului 
de pace cu Germania și a Berlinului occidental
Nota de răspuns a guvernului sovietic adresată guvernului SUA

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite i La 2 martie. 
Andrei Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe aț U.R.S.S., a remis 
ambasadorului S.U.A. Llewellyn E. 
Thompson nota guvernului sovie
tic adresată guvernului S.U.A. ca 

răspuns la nota americană din 13 
februarie. In aceeași zi au fost re
mise note corespunzătoare ambasa
dorului Marii Britanii, Sir Patrick 
Reilly, și ambasadorului Franței, 
Maurice Dejean.

Nota guvernului S.U.A., se spu
ne în nota guvernului sovietic, nu 
dă un răspuns la propunerile con
crete ale Uniunii Sovietice cu pri
vire la încheierea Tratatului de 
pace eu Germania și cu privire la 
convocarea în acest scop a unei 
conferințe de pace a statelor care 
au participat la războiul împotri
va Germaniei, precum și cu privi
re la normalizarea situației din 
Berlin. în nota guvernului sovietic 
se subliniază că în prezent mai 
există posibilitatea de a se reveni 
Ia colaborarea între cele patru 
puteri în problema importantă re 
feritoare la Germania. încheierea 
Tratatului de pace cu Germania 
oferă o astfel de posibilitate.

Referindu se la problema unifi
cării Germaniei, guvernul sovietic 
declară încă o dată în nota sa că 
el consideră că în rezolvarea pro
blemei unificării este cu neputință 
și inadmisibil amestecul în trebu
rile celor două state germane și 
înlocuirea lor de către oricare alt 
stat. Această problemă pot și tre
buie s-o rezolve germanii înșiși.

în nota sovietică se arată că la 
garanțiile internaționale pentru a- 
sigurarea independenței orașului 
liber demilitarizat — Berlinul oc-

> Guvernul sovietic propune
convocarea unei conferințe a
miniștrilor Afacerilor Externe 
in termen de 2—3 luni și a con
ferinței șefilor guvernelor în 
aprilie la Viena sau Geneva.

cidental — pot participa marile 
puteri cu toată greutatea și presti
giul lor.

Guvernul sovietic declară că
este gata să discute problema ga
ranțiilor împreună cu celelalte
state interesate pentru a se ajun
ge la un acord 
bil.

Referindu-se 
prinsă în nota 
că acesta este 
„toate mijloacele corespunzătoare** 
pentru menținerea ocupației Ber
linului occidental, guvernul sovie
tic amintește că părțile care sînt 
amenințate cu folosirea „tuturor 
mijloacelor** dispun de tot ce este 
necesar pentru a-și apăra cauza în 
mod demn și a da riposta oricărei 
agresiuni.

Guvernul sovietic arată că acum 
mai mult ca oricînd trebuie între
prinse măsuri eficace, urgente, 
pentru a preîntîmpina o evoluție 
periculoasă a evenimentelor. De 
aceea el revine din nou la propu
nerea sa cu privire 
a oamenilor de stat 
înalt nivel.

Guvernul sovietic,

g1

reciproc accepta-

la declarația cu 
guvernului S.U.A. 
gata să folosească

la 
la

o întilnire 
cel mai

apune în 
faptul că

ooo

încheierea Tratatului 
de pace cu Germania 

cale pentru rezolvarea pașnică
a problemei germane 

Interviu acordat de W. Ulbricht
I BERLIN 2 (Agerpres).—După 
cum s-a anunțat W. Ulbricht 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
a acordat redactorului ' principal 
al ziarului vest-german „Neue 
Ruhr Zeitung** un interviu refe
ritor la probleme privind întrea
ga Germanie. Textul 
terviu este publicat 
,.Neues Deutschland".

Cea mai mare parte 
lui este consacrată 
creării unei confederații a întregii 
Germanii pe care W. Ulbricht a 
definit-o ca singura cale de reu- 
nificate a Germaniei. Sîntem pen
tru cel mai scurt drum spre 
crearea confederației și pentru 
reunificarea țării, a declarat W. 
Ulbricht. Drumul cel mai scurt îl 
constituie tocmai convocarea unei 
conferințe de pace și încheierea 
Tratatului de pace cu Germania. 
Tratatul de pace va crea o bază 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane. Pentru a ajun
ge la reunificare, poporul ger
man trebuie, cu ajutorul Trata
tului de pace, să pună capăt pri
mejdiei războiului atomic, precum 
și dominației militariștilor 
Germania Occidentală.

Referindu-se la metodele de 
zolvare e problemei germane. 
Ulbricht a declarat: Nici 
poate fi vorba de o transpunere 
în Germania Occidentală a siste
mului socialist existent în R. D. 
Germană. După părerea noastră 
nu este posibil ca un stat ger
man să impună orînduirea sa ce
luilalt, așa cum intenționează de 
exemplu să facă guvernul Ade
nauer față de R.D. Germană.

Răspunzînd la una din între
bările în legătură cu confedera
ția germană, W. Ulbricht a de
clarat că o premisă pentru crea
rea acesteia trebuie să fie ieșirea 
R.F. Germane din N.A.T.O. Noi 
nu putem duce tratative cu 
N.A.T.O., ■ spus el în continuare. 
Presupunem că nici guvernul R.F. 
Germane nu dorește că ducă tra
tative cu organizația Pactului de 
la Varșovia.

Referindu-se la funcțiile pe 
care va trebui să le aibă organul 
principal al confederației — Con-

--------- .-S.---------

acestui in- 
în ziarul

a interviu- 
prob temei

în

re-
W.
nu

Noi succese ale P. C. 
Francez in alegeri 

parlamentare parțiale
PARIS 2. — Corespondentul A- 

gerpres transmite; La 1 martie a 
avut loc al doilea tur de scrutin 
al alegerilor parlamentare parțiale 
în două circumscripții electorale, 
La Rochelle și La Romans. Și a- 
ceste alegeri au confirmat tend n- 
ța generală manifestată în ultima 
vreme de creștere a numărului de 
voturi acordate candidaților comu
niști și aceasta nu numai fală de 
alegerile din noiembrie 1958 dar 
chiar față de alegerile de la 2 ia
nuarie 1956. Astfel, în 
scripția electorală la 
candidatul comunist

cir cum-
Rochelle 

a obținut 
14.413 voturi, față de 8575 în no
iembrie 1958 și 11.347 la 2 ianua
rie 1956, In localitatea 
cheile pentru candidatul comunist 
au votat 42 la sută din alegătjni 
care s-au prezentat la

La Ro-

urne. In 
circumscripția La Romans, 
datul comunist a obținut 
de voturi față de 9792 la 
tur de scrutin. Candidatul 
nit de reacțiune a fost ales cu o 
slabă majoritate. De subliniat că, 
deși a fost ales, candidatul reac
ționar din circumscripția La Ro
chelle a obținut cu peste 10 000 
de voturi mai puțm decît în no- 
jembiie anul trecut.

candi-
12.871 
primul 
spriji-

mania și a problemei Berlinului 
occidental trebuie să fie reprezen
tate atit R. D. Germană, cît și 
R. F. Germană.

Guvernul sovietic arată în nota 
sa că dacă guvernele puterilor oc
cidentale nu sînt încă gata să 
participe la o conferință la nivel 
înalt, pentru examinarea proble
mei Tratatului de pace cu Germa 
nia fi a Berlinului occidental s ar 
putea convoca o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A. Marii Britanii, 
Franței, Poloniei și Cehoslovaciei. 
Totodată guvernul sovietic declară 
că este de acord cu propunerea 
guvernelor S.U.A., Marii Britanii 
și Franței ca la această conferin
ță să fie reprezentate R. D. Ger
mană și R. F. Germană. Guvernul 
sovietic consideră că este indicat 
ca pentru lucrările conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe să se 
stabilească un termen de cel mult 
2—3 luni.

Guvernul sovietic consideră po
sibilă convocarea unei conferințe 
a șefilor guvernelor în aprilie a.c. 
la riena sau la Geneva.

Dacă guvernul S.U.A., se spune 
în nota guvernului sovietic, nu 
este încă gata pentru o întilnire 
a șefilor guvernelor, guvernul so
vietic propune să fie convocată la 
termenul menționat și la locul 
menționat o conferință a miniștri
lor Afacerilor Externe.

Vizita premierului Macmillan în U. R. S. S
Iată o imagine grandioasă a 

unei construcții a comunismu

lui în U-R.S.S. Este hidrocen

trala „V. I. Lenin* de pe Volga 

cu o putere de 2,3 milioane 

kilowați

ooo
In U.R.S.S. s-au desfășurat în 9 republici unionale

RECEPȚIE LA KREMLIN
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

La 2 martie guvernul U.R.S.S. a 
oferit în Marele Palat al Kremli
nului o recepție în cinstea primului 
ministru al Angliei, Harold Mac
millan.

Împreună cu conducătorul gu
vernului englez la recepție au par
ticipat ministrul Afacerilor Externe, 
Selwyn Lloyd, ambasadorul Marii 
Britanii la Moscova, Patrick 
Reilly, și alte personalități engleze.

Din partea sovietică la recepție 
au participat Averki Aristov, Leo
nid Brejnev, Ekaterina Furțeva, 
Nikita Hrușciov, Nikolai Ignatov, 
Aleksei Kiricenko, Frol Kozlov, A- 
nastas Mikoian, Mihail Suslov, 
Aleksei Kosighin, Dmitri Polianski.

Printre oaspeți se aflau membrii 
delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Romine, membrii 
delegației guvernamentale a Ira
kului, diplomați străini, ziariști 
sovietici și străini.

In timpul recepției Nikita Hruș
ciov și Harold Macmillan au 
rostit cuvîntări. S-a toastat în să
nătatea reginei Elisabeta a Il-a a 
Marii Britanii și a președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Kliment Voroșilov.

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov

Mîine oaspeții englezi părăsesc 
Moscova după o vizită de zece 
zile în Uniunea Sovietică. Îmi în
gădui să-mi exprim speranța că 
ei s-au putut convinge personal 
de bunele sentimente și ospitali
tatea poporului sovietic, de dorin
ța sa fermă de a trăi în pace și 
prietenie cu popoarele Marii Bri
tanii, precum și cu toate celelalte 
popoare.

Sîntem mulțumiți de schimbul 
de vederi care a avut loc. Atmos
fera și temperatura la care s-au 
desfășurat convorbirile noastre au 
fost diferite. In acești ani în rela
țiile dintre țările noastre s-au for
mat însă reziduri de așa natură, 
îneît ar fi fost nerealist să ne aș
teptăm că atmosfera ar putea fi 
purificată fără eforturi mari.

Sperăm că atît dv-, cu prilejul 
întîlnirilor pe care le veți avea cu 
aliații dv., cît și noi, cînd ne vom 
întîlni cu aliații noștri, vom tinde 
spre soluții care să fie acceptabile 
atît pentru o parte cît și pentru 
cealaltă și să corespundă mterese- 
lor lichidării „războiului rece". 
După convorbirile noastre și după 
clarificarea reciprocă a pozițiilor, 
atît dv. cît și noi sîntem acum mai 
bine pregătiți pentru aceasta. În
suși faptul că cunoaștem acum 
mai bine concepțiile celuilalt, do
vedește utilitatea unor astfel de 
întîlniri.

Desigur că popoarele se așteap
tă la mai mult.

Trebuie să spunem că în cursul 
schimbului de vederi în legătură 
cu diferite probleme oaspeții en
glezi au manifestat o înțelegere 
justă a poziției noastre. La rindul 
lor, ei au expus de asemenea o 
serie de considerente interesante, 
îndeosebi în problema încetării ex
periențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen.

Țînînd seama de faptul că a- 
ceastă întilnire a fost, după cum 
s-a exprimat însuși domnul Mac
millan atunci cînd a plecat spre 
noi din Marea Britanie, o recunoaș
tere, un sondaj, nu era cazul să 
ne fi așteptat la rezolvarea unor 
probleme importante. Sperăm însă 
că în cazul de față acest sondaj 
va duce în ultimă instanță la re
zultate care vor fi salutate atît 
de popoarele Marii Britanii, cît și 
da poporul sovietic.

In cursul convorbirilor ne-am 
expus părerile asupra modului în 
cara am considera necesar rezol
varea problemei germane. Am 
căutat și căutăm soluții care să 
nu dăuneze prestigiului nici uneia 
dintre părți, ca ambele părți să fie 
satisfăcute în egală măsură. Sîn
tem convinși că acest lucru s-ar 
putea realiza prin încheierea unui 
Tratat de pace cu cele două state 
germane, prin întărirea colaborării 
dintre țări pe baza principiului 
coexistenței pașnice, al neameste
cului în treburile interne.

Vrem să obținem lichidarea tu
turor rămășițelor războiului trecut, 
care se mai fac încă simțite, vrem 
să fie limpezită atmosfera între 
țări. După părerea noastră, la rea
lizarea acestui lucru va contribui 
tocmai încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state germane, 
rezolvarea problemei Berlinului oc
cidental.

La drept vorbind, noi propunem 
consfințirea situației de fapt la 
care s-a ajuns pînă astăzi în urma 
zdrobirii Germaniei hitleriste.

Asupra tuturor acestor probleme 
ne-am expus încă o dată poziția 
noastră în notele pe care le-am 
adresat astăzi guvernelor Marii 
Britanii, Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Franței și altor țări. Sperăm 
că guvernele Marii Britanii, pre
cum și ale celorlalte state occiden
tale vor acorda atenția cuvenită 
normalizării relațiilor dintre țări și 
lichidării stării de „război rece**.

Noi am propus încheierea unui 
tratat de neagtesiune între Uniu
nea Sovietică și Marea Britanie, 
crezînd că aceasta ar fi util nu 
numai pentru popoarele noastre ci 
și pentru consolidarea păcii gene
rale. In acest tratat s-ar putea lua 
obligația ca cele două părți să 
abțină de la agresiune și să 
recurgă una împotriva alteia 
folosirea forței armate sau la 
menințarea cu forța. Ar fi bine 
asemenea să se prevadă obligația , 
de a împiedica crearea de noi baze 
militare străine pe teritoriile sta
telor noastre și de a lua măsuri 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine existente.

Considerăm că toate problemele 
litigioase care se pot ivi între sta
tele noastre trebuie rezolvate in 
spiritul înțelegerii reciproce, pe 
calea tratativelor, în conformitate 
cu Carta Organizației Națiunilor 
Unite. Sîntem convinși că acest 
lucru l-ar saluta atît popoarele 
Uniunii Sovietice cît și popoarele 
Marii Britanii. Stabilirea relații
lor de bună vecinătate și a unei 
depline bune înțelegeri ar fi utilă 
nu numai pentru popoarele noas
tre, ci și pentru alte popoare, de
oarece acest lucru ar întări secu
ritatea generală.

In timpul convorbirilor cu oas
peții englezi am avut de asemenea 
un schimb de păreri asuprș pro
blemelor comerțului. In momentul 
de față volumul comerț j ui dmtre 
țările noastre este insuficient. Sa
lutăm faptul că oameni, ne stat 
englezi manifestă intere, pentru 
dezvoltarea unor relații comerciale 
reciproo avantajoase.

Planul nostru septenal se ba
zează numai pe resurse proprii. 
Dar dacă alte țări, inclusiv Marea 
Britanie, își vor manifesta intere-

sul de * primi mari comenzi su
plimentare și le vor credita, sîn
tem gata să încheiem pe această 
bază acorduri.

Putem remarca cu satisfacție că 
s-a ajuns la o înțelegere cu pri
vire la extinderea schimbului teh- 
nico-științific și cultural între U- 
niunea Sovietică și Marea Brita
nie. Aceasta reprezintă un început 
bun.

Contactele și schimbul de dele
gații înlesnesc popoarelor să se 
cunoască mai bine, să înțeleagă 
modul de viață al popoarelor.

Să sperăm că viitoarele trata
tive dintre reprezentanții țărilor 
noastre vor ajuta la concretizarea 
înțelegerii la care s-a ajuns asu
pra tuturor acestor probleme.

Ingăduiți-mi să-mi exprim spe
ranța că între țările noastre se 
vor stabili relații de prietenie și 
colaborare.

Îngăduiți-mi să transmit urările 
noastre cele mai bune poporului 
Marii Britanii.

Cuvîntarea
Iul H« Macmillan

se 
notă, pornește de la 
șefii guvernelor vor discuta pro
punerile pe care le-a prezentat cu 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, precum și cu 
privire la luarea unor măsuri co
mune în vederea înlăturării situa
ției anormale care s a creat în le
gătură cu ocupația străină a Berli
nului occidental.

Guvernul sovietic consideră că 
la conferință trebuie să participe, 
în afară de cele patru puteri, ast
fel de țări interesate cum sînt Po
lonia, Cehoslovacia, ca state ve
cine cu Germania și care au fost 
primele victime ale agresiunii 
hitleriste. Guvernul sovietic consi 
deră de asemenea că la conferința 
la nivel înalt la examinarea pro
blemei Tratatului de pace cu Ger-

Sovietele Supreme republicane 
și Sovietele locale

MOSCOVA 2 (Agerpres). —• 
TASS transmite: La 1 martie s-au 
desfășurat alegerile pentru Sovie
tele Supreme ale unor republici 
unionale și autonome, precum și 
pentru Sovietele locale de deputați 
ai oamenilor muncii.

Potrivit dalelor provizorii, pînă 
la ora 18, în R.S.F.S.R. au votat 
99,15 la sută din alegători. La

Ucraina au 
in Kazahstan 
Bielorusia —W. 

im- 
în

siliul pe întreaga Germanie, 
Ulbricht a spus: 
portantă sarcină 
cazul că 
fi creată pînă la 
tatului de pace, 
semnarea acestui 
cu guvernele celor două state 

apoi și înfăptuirea

această

Cea mai 
a acestuia, 
confederație ar 
încheierea Tra- 
ar constitui-o 

tratat împreună

germane, iar 
lui.

Considerăm 
cale ar fi convocarea neîntîrziată 
a unei conferințe de pace, a spus 
în continuare W. Ulbricht. Ar fi 
cel mai ușor ca în cadrul tratati
velor cu privire la Tratatul de 
pace să se obțină o înțelegere re
ciprocă cu privire la crearea o- 
rașului liber, demilitarizat, al 
Berlinului Occidental. Dacă ma
rile puteri doresc, pe calea trata
tivelor seu în vreo altă formă 
să reglementeze problema lichi
dării „tumorii canceroase** în 
Berlinul Occidental, noi sîntem 
dispuși să luăm parte la astfel de 
tratative.

W. Ulbricht a respins ideea ți
nerii așa-ziselor 
pe întreaga Germanie* 
ceptebilă, finind 
ția existentă în 
dentală.

In încheierea 
W. Ulbricht 
ranța că dacă clasa muncitoare 
germană va lupta unit pentru 
Tratatul de pace și va pune frîu 
militarismului, cauza renașterii 
naționale a Germaniei ca stat 
unit, democrat și iubitor de pace 
va fi încununată de succes.

că cea mai bună

„alegeri libere 
' :** ca inac- 

seama de situa- 
Germania Occi-

interviului* său, 
și-a exprimat spe

Moscova pînă la ora 16 s-au pre
zentat în fața urnelor 97,9 la sută 
din totalul alegătorilor; la Lenin
grad și in regiunea Leningrad 
votaseră pînă la ora 14 — 90 la 
sută din locuitori.

Pînă la ora 18 în 
votat 99,82 la sută, 
—99,76 la sută, în
99,8 la sută, în Uzbekistan — 
99,77 la sută, în Tadjikistan -- 
99,97 la sută.

In Letonia pînă la ora 19 au luat 
parte la vot 99,6 la sută din ale
gători. Pină la ora 12 in R.S.S. 
Moldovenească s-au prezentat în 
fața urnelor aproximativ 1.400.000 
de persoane, adică peste 80 la sută 
din totalul alegătorilor. In Turk
menia majoritatea locuitorilor și-au 
îndeplinit îndatorirea cetățenească 
încă în prima jumătate a zilei.

Actualele alegeri s-au desfășurat 
sub semnul întăririi spiritului de 
inițiativă al Sovietelor, a legăturii 
lor cu masele, sub semnul unei 
atrageri și mai largi a oamenilor 
muncii ia activitatea practică a 
acestora. Sovietele Supreme ale 
Republicilor unionale au sporit 
considerabil numărul deputaților 
în Sovietele locale.
R.S.F.S.R. au fost desemnați drept 
candidați pentru locuri de deputați 
aproximativ 1 milion de persoane, 
cu 127.000 mai multe decit în ale
gerile precedente. In R.S.S. Ucrai
neană numărul candidaților depă
șește 381.000 de persoane, adică a 
crescut cu 45.000 față de alegerile 
de acum doi ani. In total în 
U.R.S.S. vor fi aleși în Sovietele 
locale peste 1.800.000 deputați.

Astfel, în

al

Tinerii din Berlinul occidental demonstrînd pentru încheierea grab
nică a Tratatului de pace cu Germania, pentru transformarea Ber

linului occidental într-un oraș al păcii.

se 
nu 
la 
a- 
de

Harold Macmillan, primul-' 
ministru al Marii Britanii, luînd 
cuvîntul la 2 martie la recepția 
de la Kremlin a declarat că 
după părerea sa vizita lui ..tre
buie să constituie o pregătire uti
lă a tratativelor internaționale 
mai largi, care trebuie să ur
meze**.

Macmillan a spus că „tratati
vele bazate pe o cunoaștere a 
faptelor, la care s-a ajuns în urme 
unor discuții multilaterale și duse 
cu dorința sinceră de a se ajun
ge la acorduri echitabile**, repre
zintă o cale justă.

Mulțumind în mod călduros 
guvernului și poporului Uniunii 
Sovietice pentru ospitalitatea și 
primirea prietenoasă. Macmillan 
a subliniat că construcția și dez
voltarea economică pe care le-8 
constatat în timpul călătoriei prin 
U.R.S.S., produc „o impresie cu 
adevărat puternică**. Aceste reali
zări, a adăugat primul ministru, 
devin și mai evidente dacă îți 
amintești de distrugerile pricinui
te de război.

Macmillan a salutat acordurile 
anglo-sovietice în domeniul 
merțului și culturii.

Referindu-se la propunerea 
vietică cu privire la pactul 
neagresiune între Anglia 
U.R.S.S., primul ministru a 
clarat că este de acord că :

In toate problemele litigioase 
cele două țări trebuie să acțione
ze in conformitate cu spiritul și 
litera Cartei O.N.U.;

Nici un guvern nici celălalt nu 
trebuie să încerce în mod unilate
ral să aducă unul altuia prejudi
cii drepturilor, obligațiilor și in
tereselor vitale;

Pornind de la aceste principii, 
cele doua guverne recunosc că li
tigiile trebuie aplanate pe calea 
tratativelor și nu prin forță.

Macmillan > adăugat totodată 
că acest lucru nu afectează 
cîtuși de puțin hotărîrea fermă a 
Angliei de a urma calea alianțe
lor militare.

Premierul englez a declarat că 
oricit de mari ar fi divergențele 
dintre Anglia și Uniunea Sovie
tică, el este convins, ca și pînă 
acum, că „scopul nostru principal 
este unui și același — preîntîm- 
pinarea izbucnirii celui de-al trei- 
lei război mondial**.

Macmillan a declarat că la 
Moscova a avut loc un schimb 
sincer de păreri. „Noi nu am 
căutat să ne ascundem divergen
țele, a adăugat el. ci am încer
cat. fiecare să înțelegem atit a- 
ceste divergențe cît și cauzele 
care stau ia baza lor**.

co-

so- 
de
Și 

de-Criza politicii burgheziei
Noua criză politică a începui in 

Italia spre sfîrșitul lunii ianuarie, 
prin căderea guvernului Fanfani 
și totodată cu demisia lui Fun- 
foni din secretariatul politic al 
Partidului democrat creștin. Nu 
este numai o simplă criză ministe
rială ; aceasta este o criză profun
dă a politicii urmate in acești ani 
de partidul democrat-creștin, de 
burghezia italiană. Această criză 
amintește pe cea din vara anului 
1953 cind au eșuat încercările fă
cute de liderul democrat-creștin 
de atunci. De Gasperi, de a slăbi 
stingă italiană cu ajutorul legii 
electorale frauduloase.

In acea vreme a apărut pe scenă 
ca nou lider al democrat-creștini- 
lor : Fanfani De atunci și pină 
astăzi, Fanfani a pregătit acele 
condiții care ar fi trebuit să dea 
partidului său in alegerile gene
rale din 1953 majoritatea parla
mentară absolută pe care De Gus- 
peri nu a reușit s-o întrunească în 
1953. In acest scop Fanfani a reor
ganizat slructuru purtidului, s-a 
servil de toate instrumentele pen
tru a favoriza politica marilor mo
nopoluri financiare și industriale 
și pentru a încerca să instaureze 
un regim autoritar.

Alegerile din 25 mai 1953 au 
adus insă o primă infringere a- 
ceslei politici. Partidul democrat- 
creștin n-a reușit să-și asigure ma- 
țoritateu absolută sperată, iar mi
cile partide aliate ale democrat 
creștinilor și anume liberul, social
democrat și republican uu fost in- 
frinle, in timp ce purtidul comu
nist și purtidut socialist au înre
gistrat o sporite de voturi. Incer- 
cind să Iacă față ucestei situații, 
lanfani a continuat politica sa 
contind pe o dtvizure u slingii și 
pe o corupere a partidului socia
list. In acest scop el a format un 
guvern in care a inclus pe social- 
democrați. și-a spoit politica cu o 
firmă nouă : „de centru-stinga" și 
a încercat, la adăpc.“ul acestora.

fă ducă înainta procesul da con
centrare monopolistă a economiei 
italiene El spera in acest fel să 
atragă în jurul politicii sale nu 
numai masele catolice dar și o 
parte din cele socialiste și să izo
leze astfel Partidul Comunist Ita
lian,

Cele șapte luni ale guvernării 
sale s-au dovedit însă a fi dezas
truoase. Declinul economic s-a agra
vat ca urmare a efectelor resim
țite în Italia de „recesiunea" 
economia americană. Procesul 
concentrare monopolistă a lovit 
numai masele populare — 
muncitori și țărani — dar și o 
ne de pături mijlocii din econo
mia italiană. A luat naștere o pu
ternică mișcare împotriva concedie
rilor, pentru salarii mai mari și 
pentru asigurarea continuității lu
crului la sate. In jurul acestor 
lupte conduse de stingă s-au regă
sit de multe ori și reprezentanți ai 
păturilor mijlocii ale burgheziei 
lovite de concurența marilor mo
nopoluri. in afară de aceasta, po
litica lui Fanfam a produs vii con
tradicții chiar și in rindul murilor 
capitaliști. O serie de muri mo
nopoluri au inceput să se îndoiască 
de eficacitatea politicii lui Funjuni 
care s a dovedit mcupubil să frine- 
ze și să scindeze mișcarea munci
torească.

Consecințele acestei situații nu 
s-au lăsat mult așteptate. Acțiunile 
du musă uu inceput -ă cucerească 
in țară un loc lot mai important. 
1‘ur.idul democrut-creșlin s u di
vizat chiur in purlument prin opo
ziția aripei de dreupla u purliuu- 
lui, iar fanlam u siilenl in paria- 
meni o sene de ini ringuri In 
același timp, partidul social-demo
crat italian, principalul uliul ul 
lui tanlani, s-u sandul lu rirulul 
său in urma atracției exercitată a 
supra aripii sale stingi de partidul 
socialist italian. încolțit din toate 
părțile, Fanfani a trebuit să te-

din 
de 
nu 
pe 
se-

nunțe la conducerea guvernului și, 
a secretariatului partidului,

Ținind seamă de toate aceste 
precedente, se poate înțelege mai 
bine profunzimea crizei care s-a 
deschis acum t criza unui regim 
politic care durează de ani de zile 
și care reprezintă un pericol foar
te serios pentru democrația italia
nă. Prăbușirea sa înseamnă de a- 
ceea o victorie importantă a miș
cării populare. Cum se gindesc in 
momentul de față democral-creșli- 
nii să iasă din criză ? Președintele 
Gronchi ar fi dorit să iasă din 
această criză cu un guvern „mono- 
color“ democrat-creștin care să 
pregătească noi alegeri generale in 
1960. Aceasta, bineînțeles, in spe
ranța de a putea crea condiții fa
vorabile unui viitor guvern care să 
conteze pe diviziunea slîngii. Dar 
atit aripa dreaptă a democrat-creș- 
linilor cît și foștii susținători 
personali ai lui fanfani s-au opus 
în mod violent așa cum s-uu opus 
de altfel și încercării premierului 
demisionat de a se reîntoarce și de 
a organiza imediat noi ulegeri. 
Astfel, după lupte upnge cure au 
confirmat încă odată existența unei 
scindări puternice in interiorul 
purlidului democrat-creștin, s-a bă
lării ca noul guvern să fie prezi
dai de fostul președinte de consi
liu Antonio Segni care, dorind să 
/urmeze un guvern „centrist" cu 
ajutorul micilor purlide ii sfir.il 
prin a face un guvern „monoco- 
lor", democrat-creștin, pe buza 
unui program conservator și „allun- 
tic" și buzat pe o majoritate lu 
cure concura monarliișlii, liiierulu 
și, chiui fasciștii. Această rezolvare 
este o soluție reacționară cure va 
adinei criza politică u întregii bur
ghezii italiene.

Acordul realizat între diferitele 
curente ale democrul-creștinilor 
este bour un acord provizoriu in- 
trueiț in timp ce dreapte este sa
tisfăcută, Scelbn aspiră de pe uium 
la formarea unui guvern cu mi-

italiene
cile partide, foștii fan/anieni vor să 
atenueze alianța cu partidele de 
extremă dreaptă, iar sindicaliștii, 
adepții lui Gronchi și stingă 
sînt într-o continuă poziție de 
luptă. Pe de altă parte social-de- 
mocrații și republicanii se opun și 
ei noului guvern ; sciziunea care 
există deja in rindul social-demo- 
crației face și mai dificilă reîntoar
cerea lui Saragat la colaborarea cu 
clericalii iar partidul socialist ita
lian este împins spre o opoziție ra
dicală. Cît privește Partidul Co
munist Italian el se prezintă in 
fața maselor ca o forță politică 
unită și sigură, în stare să organi
zeze lupta împotriva tendințelor 
de monopolizare a puterii de că
tre regimul clerical.

Formarea noului guvern în frun
te cu Antonio Segni lasă să se în
trevadă că noi lupte puternice ale 
maselor populare vor avea loc 
pentru democrație, pentru înlătu
rarea crizei economice din țură.

Mai ales că, după ultimul său 
discurs din Camera depuluților, in 
cure a expus programul noului gu 
tern și care a /ost vehement cri
ticat de comuniști, Segni a dovedit 
că politica sa externă vu continua 
să pe legali de „curul atlantic" 
iur in privința situuției interne n-a 
făcut decit vagi promisiuni.

Succesul luptelor maselor popu
lare este cu util mui sigur cu cit 
astăzi burgheziu și m special de 
mocrat-creșlinii se află. după cum 
uni văzut, intr-o mure criză poli
tică. Condițiile acestei lupte sini 
prin urmare mai luvorubile ca ori 
cirul. $i devine cu atit mai evi
dent in ochii maselor populure, in
clusiv u celor catolice, necesiluteu 
formării unei noi majorități bu
zate pe forțele populare, pe colabo 
rareu dintre toate torțele deniocru- 
tice

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui** la Roma

O dezmințire 
a agenției TASS

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea dez
mințire :

In ultimul timp unele ziare din 
Beirut și Cairo, referindu-se la a- 
genția Associated Press și la alte 
surse american^ difuzează șuri 
senzaționale că Uniunea Sovietică 
ar intenționa să înfăptuiască emi
grarea in masă a evreilor in Is
rael. Sint diiuzate de asemenea 
zvonuri că o delegație a evreilor 
din U.R.S.S. ar participa la așa- 
nuinitul „congres -sionist mondial".

Publicind aceste știri ale agen
țiilor americane, ziarele încearcă 
să atribuie Uniunii Sovietice in
tenții răuvoitoare și dorința de a-și 
modifica politica in direcția înrău
tățim relațiilor cu țările arabe.

In legătură cu cele arătate, 
agenția 1ASS este împuternicită 
sa declare că știrile difuzate de 
Associated Press și de alte agenții 
americane și reluate de unele ziare 
din Beirut și Cairo smt cu totul 
neîntemeiate și constituie născociri 
provocatoare rău intenționate.

Este regretabil taptul că aceste 
organe ale presei arabe s-au lăsat 
prinse în undița propagandei ame
ricane și tăcind zarvă în jurul pro
blemei emigrării evreilor din 
U.R.S.S. în Israel născocită la 
Washington și Tel-Aviv, aduc de 
fapt apă la moara celor care vor 
să submineze prietenia dintre 
Uniunea Sovietică și țările arabe.

ooo

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R S S a înfiin
țat lu oropune-ea Consiliului de 
Miniștri al URSS, Comitetul de 
stat oent'u automatiza’e și cons
trucții de mașini de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U R S S Pre
zidiul Sovietului Sup'em al 
IJ.R.S S l-u numit ne Anatoli Iva- 
novici Kosluusou președmte al Co
mitetului de stat pentru auti.mni- 
za'e și construcții de mașini de 
’.ingă Consiliul de Mi-ușlu al 
U R S S — minist'u al U R S.S.

La propune’eu Consiliului ae Mi
niștri ai U.R ,S 5 , Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R S S a înliin- 
țat Consiliul economic și științific 
de stat de pe lingă ConsUiui de 
Miniștri ai U.R.S S

RIO DE JANEIRO. - La 2 
martie 1.21)0 000 de tineri brazilieni 
reprezentați prin 24 de asociații

d<j studenți și elevi au hotărîi să 
declare grevă și să nu se prezinte 
la cursuri în semn de protest îm
potriva sporirii taxei.» școlare.

DELHI. — La 2 martie delegația 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice care se ails in Ind'a a sosit 
în ma ea regiune industrials de 
la granița siatelor Bengalul de 
Vest și Bihar — Valea riuiui Da- 
iliudar

HAVANA. — Guvernul revo uțio- 
nar din Cuba a publicat un decret 
care prevede confiscarea proprie
tăților colaborați» ilot politici și 
militari ai dictatorului Batista.

NEW YORK. - După cum anun
ță Agenția Associated Press, la I 
martie a tost lansat de la baza 
torțelor militate aeriene Vanden
berg (California), cu ajutorul une( 
rachete ..Th.tr". un satelit artifi
cial ..Discoverer**.
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