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Au terminat însămînțările 
din urgența întîia

Una din condițiile hotărîtoare 
pentru asigurarea de recolte mari 
la hectar este executarea la timp 
a semănatului.

Cînd știi 
cui folosește otelul

Ppofitînd de timpul favorabil 
membrii gospodăriei agricole co
lective „Donca Simo“ din comuna 
Orțișoara raionul Timișoara au 
terminat însămînțările din epoca 
întiia, urgența întîia la data 
4 martie.

La însămînțatul 
'*■ floarea soarelui, 66 

ha. mazăre și 36 ha. borceag 
•port însemnat au adus și 
miștii și tinerii colectiviști îndru 
mâți de către organizația de bază 
U.T.M. și condusă de organizația 
de partid.

încă înainte de începerea însă- 
mînțărilor s-a ținut o adunare 
-enerală U.T.M. deschisă unde s-a 

scutat felul cum trebuie să par 
"ticipe fiecare tînăr la campania 
de însămînțări, s-au trasat sarcini 
precise pe fiecare tînăr și s-au 
lansat chemări de întrecere între 
tinerii colectiviști. Secretarul or
ganizației de bază U.T.M. Gheor- 
ghe Ilina s a interesat îndeaproa
pe de felul cum tinerii își respectă 
angajamentele luate în cadrul șe
dinței.

Tinerii conductori de atelaje 
Vasile Oancea, losif Robang. Ni- 
colae Reșcheman, Dumitru Bădău 
și Tudor Ciurdar au însămînțat 
zilnic în loc de 2.5 ha. cit aveau 
normă, cite 3.5 hectare.

în momentul de față alături dc 
ceilalți colectiviști tinerii fac pre
gătirile necesare pentru semănatul 
sfeclei de zahăr.
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V. APARASCHIVEI

Arăturile
și însămînțările 
de primăvară 

trebuie urgentate
In satele Gostavățu și Sprînce- 

nata, din raionul Drăgănești-Olt, 
regiunea Pitești, lucrările agricole 
de primăvară puteau începe încă 
de acum o săptămînă. Pămîntul 
s-a zvîntat bine, iar vremea s-a 
menținut tot timpul călduroasă. 
Aici, însă, există un slab interes 
pentru grăbirea lucrărilor de cam
panie. Organizațiile de bază 
U.T.M. din cele două sate, deși 
și-au asumat răspunderea de a 
transporta la cîmp întreaga canti
tate de îngrășăminte naturale pre
văzută pentru această campanie, 
deși s-au angajat să patroneze 
©elitrele de selecționare și tratare a 
semințelor, precum și centrele de 
reparare a uneltelor agricole, nu 
dua nici un fel de activitate pen
tru îndeplinirea propriilor angaja
mente.

Situația aceasta și faptul că 
nerii săteni amină de la o zi 
alta arăturile și însămînțările
primăvară, în așteptarea unor zile 

? ! mai călduroase, pune în fața 
''-organizațiilor de bază U.T.M. din 

satele Gostavățu și Sprîncenata 
sarcina de a lua grabnice măsuri 
pentru a le explica tinerilor din 
satele lor că, din cauza lipsei de 
umiditate în sol, atît arăturile cît 
și însămînțările de primăvară tre
buie urgentate și executate la un 
pivei agrotehnic superior.

ț P. LUNGU
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In fața cuptorului nr. 5, intr-un 
grup de oțelari, l-am recunoscut 
pe Șerban Dumitru. Înalt, cu mers 
ușor, duce o lopată plină cu pie
tricele de dolomit. Lingă ușa pe 
jumătate deschisă se oprește : a- 
runcă cu lopata, ridică brațul 
drept în fața obrajilor, privește 
prin sticlele albastre vatra albă a 
cuptorului și, apoi, se întoarce 
spre grămada de dolomiti. in se
cunda următoare, un alt oțelar 
face aceeași operație și apoi altul 
și altul...

Deodată, cineva iese din grup. 
E Șerban. O ia la fugă spre cea
laltă parte a cuptorului. Acolo, 
prin rina încinsă mai curge oțel 
în oala de turnare. Dincoace, do- 
lomitul care se aruncă in cup
tor, se topește și sudează strat cu 
strat, subțierile vetrei și pragului.

Cînd oțelul s-a scurs tot, se în
toarce. Nu e cel mai în vîrstă, dar 
toți îl ascultă, îl respectă. Șerban 
e șeful brigăzii utemiste, prim 
pitorul.

— Încărcarea 1
Apoi, în drum spre rampa 

fier vechi consultă ceasul și-mi 
ce semne zimbind : mișcă de pa
tru ori mina dreaptă cu degetele 
desfăcute. Reparînd cuptorul chiar 
în timpul evacuării oțelului, 
cîștigat 20 de minute la elabora
rea șarjei.

Brigada 
Sergiu, Hîncu 
vechi și să ajute încărcătorilor să 
umple mai repede troacele. Ma
caraua sosește sunînd din clopot. 
Apucă o troacă și o răstoarnă iute 
și cu precizie în cuptor. Timp de 
o ori și jumătate încărcarea du
rează continuu. Mă uit la macara
giu : la lumina cuptorului, un 
chip tînăr, tăiat parcă în piatră 
aurie. Se uită drept înainte, ne
mișcat.

— E „nea Simion" — îmi spu
ne prim topitorul Șerban. Noi îi 
pregătim troacele și el nu pierde 
nici o secundă. Împreună am re
dus timpul încărcării la jumătate. 
Notez : încă 90 de minute cîști- 
gale.

Acum, cînd scriu aceste rînduri, 
mișcarea promptă și încordarea 
supremă a oțelarilor și macaragiu
lui în fața cuptoarelor, îmi apare 
cu limpezime de cristal. Toate 
forțele și le-au închinat luptei 
pentru învingerea secundelor, pen
tru sporirea cantității de oțel. în
cerc rezolvarea problemei da 
dinamică a muncii oțelarilor în 
lupta cu timpul. Binecunoscutul 
sistem „metru-kilo gram-secundă" 
la care apelez nu-mi ajută deloc 
la rezolvarea problemei. Și-i fi
resc, aceasta nefiind o problemă de 
mecanică, ci una care are în ve
dere o cu totul altfel de mișcare 
mult mai complexă, mai subtilă. 
Îmi trebuie o formulă noua căci 
elementele existente au valori 
schimbate — trei ore (încărcarea 
planificată) devin acum 90 de mi
nute (încărcare realizată).

In formula pentru aflarea noii 
dinamici, intră un factor nou, 
primordial : factorul conștiință 
socialistă. Oțelarul de aici pe care 
partidul nostru și organizația 
noastră revoluționari, 
Tineretului Muncitor, 
cu dragoste, știe că 
se fac strunguri și 
Diesel-electrice ; știe ci oțel în
seamnă înflorirea patriei. Știe ! — 
are înalta conștiință socialistă ci 
și de el depinde realizarea tutu-

tO"
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au

rispindește. Șerban, 
trec să sorteze fier

Uniunea 
l-a crescut 
din oțel 

locomotive

ooo

La căminul cultural din comuna Basarabi, regiunea Constanța se 
desfășoară o vie activitate. în fotografie: un grup de colectiviști 
tătari din brigada artistică de agitație cîntînd în limba tătară la 
stația de radioficare. ___ .‘ Foto : AGERPRES

ror marilor obiective ale construc
ției socialiste.

Conștiința socialistă, luminează, 
inspiră tot ce fac tinerii hunedo- 
reni. Amintiți-vă de macaragiu. El 
a electrizat macaraua scoțînd din 
ea tot ce se poate da — cei mai 
inalți indici ai ei. Și toți și Șer
ban și Sergiu și Preda, se strădu
iesc să scoată tot ce poate da 
meșteșugul meseriei lor și cuptorul 
lor. „In întrecerea cu siderurgiștii 
reșițeni ne angajăm să dăm prin 
sporirea cu 10 la sută a indicilor 
de utilizare a agregatelor siderur
gice, 67.000 tone de oțel peste 
plan..." — așa sună cuvîntul tutu
ror hunedorenilor. Și în această 
cifră de 67.000 tone este inclus și 
angajamentul oțelarilor din briga
da utemistului prim topitor, Șer
ban Dumitru.

...Pe la prînz, oțelul a fost bine 
„fiert". Cu grație și vioiciune, ca 
într-un balet de Haciaturian, oțe- 
larii au mai zvîrlit în cuptor ci- 
teva zeci de lopeți de feroaliaje 
și șarja e gata. Se ia ultima pro
bă și se duce în laboratorul chi
mic, la fierărie. Laborantul și 
fierarul au meseriile lor specifice, 
normele lor de muncă. Dar ei știu 
că în marea bătălie pentru a da 
patriei cit mai mult oțel, își au 
sarcinile lor de răspundere. Și ei, 
ultimele verigi din lanțul început 
de cei de lingă ușile cuptoarelor, 
muncesc cu aceeași înaltă conștiință 
a datoriei. Laborantul reduce tim
pul analizei cu cinci minute, iar 
fierarul, pentru care dacă se ela
borează cinci șarje rapide pe zi 
sau nici una, primește cam același 
salariu, aleargă să ducă rezultatul 
ca să reducă măcar și numai cu 
un minut timpul de elaborare a 
șarjelor.

Și însfîrșit, când oțelul curge do
cil în oală, Șerban îmi înfățișează 
rezultatele muncii întregii brigăzi.

— Pe luna februarie am dat 
210 de tone oțel peste plan. Toți 
ne ajutăm. Toți, chiar și electri
cienii cunosc sarcina dată de 
partid siderurgiștilor : 1.300.000
tone oțel !

Cuvintele acestea din urmă, ros
tite de unul care îndeplinește din 
plin sarcina dată de partid și 
oare, ca și tovarășii săi, muncește 
animat de conștiința datoriei, 
capătă valoare de .criteriu etic, 
care-i însuflețește pe toți tinerii 
muncitori hunedoreni să munceas
că în chip socialist.

V. CONSTANTINESflU

Brigada de tineret de la cup
torul V oțelăria veche din Hu
nedoara, condusă de comunis
tul Dumitru Șerban, s-a anga
jat să dea în anul 1959 peste 
plan 1800 tone oțel. în primele 
două luni ale acestui an briga
da a reușit să dea peste plan 
250 tone oțel.

In fotografie: 
oțelari condusă

brigada de 
de Dumitru 

Șerban în timp ce ia o pro
bă de oțel.

AGERPRESFoto:

în școala noastră — Școala me
die nr. 10 din București — auto- 
deservirea are o tradiție mai ve
che. La internat elevele își îngrijesc 
singure dormitoarele, sălile de 
meditații, servesc singure masa la 
cantină. Poate ș! de aceea este 
atît de ordonat, atît de frumos, 
curat și cu gust aranjat interna
tul. Elevele își respectă propria 
lor muncă, veghează ca întreg 
colectivul s-o respecte.

Sporadic, pe ici colo, In clase, 
elevele externe au urmat pilda co
legelor interne. Elevele unor clase 
hotărau să șteargă singure gea
murile de la clasă, în altele, elevele 
se îngrijeau de perdele, flori. Ele
vele făceau toate acestea din 
dorința de a avea o clasă fru
moasă, îngrijită. In acest fel, în 
clase se crea o atmosferă plă
cută 
stră 
tare 
unde învățăm, uneori elevele făcînd 
ele însele această curățenie. Pină 
acum i 
ștergem 
ștergem 
flori în 
grijim.
țam băncile și reparam, sub în
drumarea tovarășei diriginte, ma
terialul didactic din laboratorul 
de geografie. Această activitate 
are un profund caracter educativ: 
munca pentru întreținerea curățe
niei și a ordinei In clasă, penteu 
întreținerea și repararea mobilie-

pentru studiu Clasa noa- 
se numără printre acelea 
îngrijesc de curățenia sălii

ne-am rezumat doar să 
praful în fiecare zi, să 
geamurile, să aducem 
clasă și să le în- 

La sfîrșit de an cură-

Brigada de tineret de la sec
ția ajustaj-vagoane din Com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie", 
condusă de Fierea Ene, își de
pășește lunar sarcinile de plan 
în medie cu 4,5 la sută. In 
cursul lunii februarie brigada 
a realizat economii de mate
rial specific în valoare de pes
te 1.500 lei.

în fotografie i responsabilul 
brigăzii discută cu membrii a- 
cestei brigăzi despre căile care 
vor duce la obținerea de noi 
economii.

Foto: D. F. DUMITRU

Economii peste plan 
în valoare 

de 160.000.000 lei
An gaj ament ui colectivelor de întreprinderi 

din regiunea Stalin —
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile regiunii 

Stalin au răspuns cu entuziasm chemării celor 8 întreprinderi din 
Capitală, de a intensifica lupta pentru cît mai multe economii în 
producție. Analizîndu-și cu răspundere sarcinile de plan — în lu
mina expunerii tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 — ei au ajuns la concluzia 
că, în fiecare întreprindere, există mari posibilități de a se asi
gura, printr-o mai bună valorificare a rezervelor interne, sporuri 
însemnate de producție și economii suplimentare față de sarcinile 
de plan.

Din centralizarea angajamentelor luate pe baza unor largi dez
bateri care au avut loc în întreprinderi în lunile ianuarie și fe
bruarie reiese că, anul acesta, pe întreaga regiune se vor putea 
economisi peste plan circa 7.000 tone metal, 260 tone materii prime 
textile, 3.363 m.p. piele, 16.205 m.c. material lemnos și altele. Co
lectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din regiunea Stalin 
și-au luat angajamentul ca în acest an să obțină peste plan eco
nomii în valoare de peste 160.000.000 lei.

Printre întreprinderile care s-au angajat să realizeze cele mai 
mari economii peste plan se află uzinele de tractoare „Ernst 
Thâlmann" — 11.056.000 lei, uzinele „Steagul Roșu" — 8.400.000 
lei, uzinele textile Cisnădie — 5.350.000 lei. Combinatul chimic 
nr. 1 — 3.225.000 lei, uzina „Independența“-Sibiu — 2.500.000 lei, 
„Electro-precizia“-Săcele — 2.110.000 lei, uzinele „Metrom" — 
2.000.000 lei, fabrica de hîrtie „Nicolae Bălcescu“-Zărnești — 
1.950.000 lei, Combinatul chimic „Rari Marx" — 1.760.000 lei etc.

ooo

Brigăzile utemiste de munca patriotica

In acțiunea 
dc electrificare a satelor
Obiectivul brigăzii

a fost îndeplinit
Utemiștii șî tinerii neutemiști 

din gospodăria agricolă colectivă 
din Pungeștii Vasluiului constitui- 
seră nu de mult 
mistă de muncă patriotică, 
tr-una din zile, Grigore Geantă 
membru în biroul organizației de 
bază U.T.M. și membru al bri
găzii utemiste de muncă patrioti
că, s-a dus la o ședință a comite
tului raional U.T.M. Cu acest pri
lej a aflat, printre altele, și de rea
lizările obținute de tinerii briga
dieri din Laza, Codăești și subur
biile Vasluiului în munca de elec
trificare a respectivelor locali
tăți.
. întors la Pungești, Grigore 
Geantă a povestit toate acestea 
tovarășilor săi din brigadă.

— Și comuna noastră se 
trifică.

— Da, se electrifică I
— Care uliță e mai lungă ?
— Cea care pornește din șosea 

către Gîrceni. Are aproape un ki
lometru.

— Bine, să cerem să electrifice 
brigada noastră ulița asta.

Comitetul comunal de partid și 
comitetul executiv al sfatului popu-

o brigadă ute-
........... In-

elec-

Autodeservirea
în ș co fii

rulul șl a altor bunuri materiale 
ale școlii, ne dă noțiunea exactă a 
valorii acestora și contribuie la 
educarea noastră în spiritul păs
trării avutului obștesc, al ordinei 
și disciplinei. In afară de conse
cințele educative foarte importante 
aceste acțiuni pot aduce școlii și 
economii bănești.

lată de ce într-o adunape U.TJVL 
deschisă, utemistele și elevele din 
clasa noastră au. hotărît să dea 
o formă deplină organizată și mai 
cuprinzătoare acestor acțiuni gos
podărești, să treacă la autodeser
vire în clasă.

De asemenea, am hotărît să 
chemăm la întrecere toate elevele 
din școală sub lozinca „PENTRU 
CEA MAI FRUMOASA CLASA".

In adunarea despre care am a- 
mintit s-au luat și cîteva măsuri 
organizatorice. Astfel. în clasă se 
vor organiza grupe de eleve, care, 
pe rînd, se vor ocupa de îngri
jirea clasei. Dimineața vor veni 
mai devreme pentru a aerisi cla
se, pentru a șterge praful și pentru 
a uda florile. La prînz, aceleași 
eleve vor tace curățenia săly și

vor controla dacă s-au pro
dus stricăciuni mobilierului cla
sei. O utemistă desemnată de 
biroul U.T.M., va da în primire 
clasa curată, altei utemiste care 
învață în seria de după amiază. 
Odată pe lună, în clasă se va 
face curățenie generală : se va 
spăla parchetul, se vor spăla gea
murile, băncile și perdelele de la 
geamuri

Am propus comitetului U.T.M. pe 
școală — și aceasta va trebui să 
fie un criteriu al întrecerii — ca 
fiecare clasă să ia sub îngrijirea 
sa un laborator din școală, să se 
îngrijească de curățenia lui, să 
repare materialul didactic atunci 
cînd acesta se strică.

Pentru urmărirea întrecerii pro
punem ca în școală să se formeze 
o brigadă care să controleze zil
nic — dimineața și după ore — 
clasele, iar concluziile pe care le 
va trage să le facă cunoscute în
tregii școli într-un panou special 
creat în acest scop.

Elevele clasei noastre au îm
brățișat cu mult entuziasm iniția
tiva autodeservirii în clasă.

Sîntem convinse că pe baza 
autodeservirii elevele vor fi foar
te severe cînd va fi vorba de

Iar au lăudat inițiativa lor. Bă
ieții s-au apucat de lucru. Două 
zile mai tîrziu, seara pe uliță, 
(care a căpătat apoi denumirea de 
ulița tineretului), de la un capăt 
la altul, străluceau becurile. 
Obiectivul brigăzii fusese îndepli
nit

LAZAR DAV1DOV1CI 
activist al Comitetului regional 

U.T.M. Iași

Șisatul nostru
se electrifică

în satul nostru se desfășoară o 
intensă activitate pentru grăbirea 
lucrărilor de electrificare. In acest 
scop un ntare aport își aduce ți 
organizația de bază U.T.M. în pe 
rioada zilelor de iarnă organizația 
de bază U.T.M. a constituit în a- 
cest sens o brigadă utemistă de 
muncă patriotică care a început 
săpatul gropilor pentru stîlpi. Du
pă exemplul utemiștilor din bri
gadă și alți tineri din sat au luat 
parte Ia lucrările de electrificare. 
Recent, la propunerea tineretului 
organizația de bază U.T.M. a mai 
creat încă o brigadă utemistă de 
muncă patriotică.

Utemiștii, tinerii săteni încadrați 
în cele două brigăzi de muncă pa 
triotică, au obținut importante 
realizări în acțiunea de electrifi
care a satului. Ei au săpat gropile 
de plantare a stîlpilor pe o lun
gime de 11 km., au transportat 
220 de stîlpi și au contribuit și la 
fixarea lor în gropi. Cei mai buni 
utemiști s-au încadrat și în echi 
pele de agitatori ale organizației 
de partid care au primit misiunea 
de a convinge pe fiecare locuitor 
din sat să-și achite la vreme su
mele stabilite pentru cumpărarea 
materialelor necesare în vederea 
electrificării.

Pînă acum 
117.000 lei.

în curind 
nostru vor fi

s au strîns aproape

toate ulițele satului 
electrificate.

DUMITRU TITICA
țăran întovărășit, satul Bărăști 

Vedea, raionul Vedea

Contribuie la

de

electrificarea comunei
Inițiativa Sfatului popular al 

comunei Stoenești din raionul Ho
rezu pentru instalarea luminii e- 
lectrice în comună a fost întâmpi
nată cu multă bucurie de tineri. 
Sub îndrumarea organizației 
U.TJW. brigăzile utemiste de mun
că patriotică din comună au și

păstrarea curățeniei, că vor ve
ghea cu strășnicie ca nici una 
dintre ele să nu producă strică
ciuni bunurilor din clasă. Acesta 
este un lucru foarte bun, de alt
fel principalul scop al acțiunii 
noastre: cine muncește, învață să 
respecte munca și bunurile mate
riale făcute cu atita trudă.

EUGENIA CONSTANTINESCU 
secretara biroului U.T.M. a clasei 
a XI-a A, Școala medie nr. 10 

București

NOTA REDACȚIEI.—Inițiativa utemistelor și elevelor 
clasei a XI-a A din Școala medie nr. 10 — București, 
este valoroasă. De asemenea in multe alte școli există 
încercări de a-i antrena pe elevi să-și gospodărească 
singuri clasele. Acestea sînt insă sporadice, acțiunea de 
autodeservire n-a îmbrăcat un caracter organizat decit 
la internate- Organizațiile U.T.M. din școli, urmind pilda 
elevilor clasei a Xl-a A și a altor clase de elevi care au 
trecut din proprie inițiativă la autodeservire, trebuie să 
generalizeze această inițiativă, s-o transforme intr-o ac
țiune de masă la care să antreneze pe toți utemiștii și 
elevii. Va fi și aceasta una din metodele importante de 
mobilizare a elevilor la obținerea unor valoroase eco
nomii pentru școală dar mai ales va fi un minunat mij
loc de a-i educa pe elevi prin muncă, in procesul muncii, 
in spiritul ordinei și al disciplinei, in spiritul unei ati
tudini noi, socialiste față de avutul obștesc, față de bu
nurile pe care statul nostru democrat-popular le pune la 
dispoziție pentru buna desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educativ in școli.

pornit la treabă, efectuind tute dd 
ore muncă voluntară la cojirea șî 
fasonatul stâlpilor, facerea gropilor 
și plantarea stâlpilor. Zile de-a 
rîndul tinerii și-au adus aportul 
la această acțiune patriotică. Cu 
multă rîvnă au muncit tinerii: Gh, 
Dumitrescu, Constantin Canea, Ion 
Jugănaru și alții.

SEVERIAN ALBASTROIU 
profesor

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

Brigăzi artistice de 
agitație cu activitate 

ne satis făcătoare
In satele și comunele regiunii 

București activează peste 250 bri
găzi artistice de agitație. Formate 
în majoritate din tineret, sub în
drumarea atentă a organizațiilor 
de partid, multe brigăzi artistice 
de agitație din regiune au adus o 
contribuție importantă la munca 
politică de atragere continuă a 
țăranilor muncitori în sectorul so- 
cialist-cooperatist al agriculturii.

In această privință se remarcă 
brigăzile artistice de agitație din 
comunele N. Bălcescu, raionul 
Lehliu, Daia, raionul Giurgiu și 
altele.

Din păcate însă, activitatea bri
găzilor artistice de agitație din 
unele comune este încă slabă. 
Unele brigăzi artistice de agitație, 
cum ar fi cele din comuna Vă- 
răști, raionul Vidra, Spanțov, ra
ionul Oltenița, Buftea, raionul 
Răcari și altele au programe ne
legate de problemele concrete ale 
muncii politice de transformarea 
socialistă a agriculturii în comu
na respectivă. Aceste brigăzi ar
tistice în loc de a desfășura o 
activitate combativă împotriva 
tuturor lipsurilor existente în co
muna lor, în loc de a face din 
programele lor mijlocul eficace 
de lămurire a țăranilor muncitori 
asupra superiorității muncii in 
comun a pămîntului, prezintă în 
fața țăranilor muncitori programe 
needucative, lipsite de combativi
tate și de eficiență practică 1 A- 
ceste lipsuri se datorcsc fără în
doială și slabei preocupări a or
ganizațiilor U.T.M. din comunele 
respective față de activitatea bri
găzilor artistice de agitație. Ele 
nu sînt îndrumate atent, nu sînt 
sprijinite să-și axeze programele 
și întreaga activitate pe cele mai 
esențiale probleme din viața sa
tului, pe sarcinile trasate de că
tre partid privind transformarea 
socialistă a agriculturii. Vinovați 
de aceste lipsuri se fac și acti
viștii caselor de cultură raionale 
respective a căror îndrumare se 
rezumă de multe ori în mod for
mal numai la întocmirea unor 
planuri de muncă ale brigăzilor 
artistice de agitație.

Se impune ca organizațiile 
U.T.M. și activiștii caselor raio
nale de cultură să dea mai multă 
atenție conținutului activității bri
găzilor artistice de agitație.

B. N1COLAE



a doua partidă a zilei, echipa Canadei a învins cu scorul de 
(3—0; 1—0; 2—0) echipa Finlandei.

(Agerpres)

In ajunul campionatelor 
mondiale de tenis de masă

ooo

fost stabilite seriile probe-

* *★

Un bilanț se
Foto: V. RANGA(Agerpres)

plin de In ciclismul occidental

Japonia,
R. F. Germană, Belgia, 
Noua Zeelandă, Italia și 
Câștigătoarea din fiecare 
califică pentru turneul fi-

Duminică pe șoseaua București — Giurgiu s-a desfășurat competiția ciclistă „Gupa primăverii' 
Vă prezentăm o imagine din întrecerea seniorilor. ’ Foto: R. VASILE

învățăminte InCupa R. P. R. la fotbal

v' V

U.R.S.S.-S.0Â 5-1 
la hochei pe gheață

Pe patinoarul de la „Zimny Stadion" din Praga au început luni 
meciurile din cadrul turneului final al campionatului mondial de 
hochei pe gheață. Echipa U.R.S.S. a întîlnit formația S.U.A. de care 
a dispus cu categoricul scor de 5—1 (1—0; 1—0; 3—1). Hocheiștii 
sovietici au impresionat prin tehnica superioară și un patinaj rapid, 
dominîndu-și net adversarul, mai ales în ultima repriză. Cele 5 
puncte ale echipei U.R.S.S1 au fost realizate de Priaznikov (2), 
Grosev (2) și Dekonski. Pentru echipa americană a marcat Grazia.

In ’ •
6-0

Spartachlaida dc iarna 
a tlncrctulnl

Finalele 
pe farâ ale 

Spartachiadei 
. Spartachiada de iarnă 
? a tineretului, cea mai lar- 
■> gă competiție de masă 
:< care a reușit să antreneze 
? sute de mii de tineri la
> startul întrecerilor, se a-
< propie de sfîrșit.
< Peste puține zile se vor
> desfășura întrecerile fina-
< le ale acestei competiții.
< Comisia centrală de or-
> ganizare a Spartachiadei 
s de iarnă a stabilit datele 
? și localitățile unde se vor
> desfășura întrecerile fi-
> nale.
( SCHI: 13-15 martie
> Poiana Stalin.
> ȘAH: 19-22 martie Slă-
> nic Moldova.
> TENIS DE MASA:
> 20-22 martie Ploești.
> HALTERE: 28-29 mar-
> tie Pitești.
> TRÎNTĂ : 27-29 martie 
! Galati.
! La întrecerile finale vor
> participa peste 500 de 
J concurenți. Această cifră 
I ilustrează amploarea pe 
J care a cunoscut-o această 
î populară competiție de 
î masă a tineretului.

de oRaionul Focșani se bucură _ 
frumoasă tradiție în ceea ce pri
vește antrenarea tineretului în în
trecerile sportive ale Spartachia
dei. Semnificativ in acest sens 
este faptul că anul trecut acest 
raion s-a situat pe locul trei pe 
regiune în privința mobilizării ti
nerilor și organizării Spartachia
dei.

In ediția actuală a Spartachia
dei de iarnă a tineretului, con
cursurile sportive din cadrul aces
tei competiții s-au bucurat de o 
participare mai numeroasă din 
partea tineretului. Astfel, in pri
ma etapă a Spartachiadei de iarnă 
la startul întrecerilor s-au adunai 
un număr de peste 9.000 de tineri 
dintre care aproape 2.000 de fete. 
Cît privește numărul participărilor 
la diferite probe, el s-a ridicat la 
aproape 12.000. Ca urmare a mun
cii de agitație desfășurată de acti
viștii U.T.M. și U.C.F.S., Sparta- 
chiada de iarnă s-a bucurat de o 
largă participare a tinerilor din 
gospodăriile agricole colective 
existente în raion.

La trîntă, spre exemplu, în faza a 
doua s-au calificat un număr de 
peste 80 de concurenți, reprezen- 
tînd asociațiile „Recolta “-Gugești 
„Viticultorul“-Odobești, „Victoria"- 
Gugești etc- S-a dovedit cu acest 
prilej că în condițiile unei largi 
popularizări a Spartachiadei și 
unei temeinice munci de agitație 
în jurul întrecerilor sportive din 
cadrul ei, pot fi mobilizați la în
treceri numeroși tineri, făcîndu-se 
totodată cunoscute în rîndul mase
lor de tineret numeroase discipline

Cei mai buni din regiune

regională a popu- 
sportive : Sparta- 
a tineretului.
fost dîrze, dind

CONSTANȚA (Prin telefon). — 
Palatul Sporturilor ți alte cîteva 

săli de sport din orașul Constanța 
au găzduit faza 
larei competiții 
thiada de iarnă

tntreoerile au
până la urmă cîștig de cauză celor 
mai buni. Să amintim pe cîțiva 
dintre aceștia. La tenis de masă, 
probă urmărită de un public nu
meros, campion la simplu bărbați 
a devenit Vraj Derderiaii iar la 
simplu femei titlul de campioană a 
fost câștigat de tînăra ingineră 
Mioara Constantinescu din Con
stanța. La dublu feminin titlul a 
revenit cuplului Mioara Constan- 
tinescu-Viorica Mușat, dublu băr
bați ; Derderian Fraj—Cristei 
Chilă, dublu mixt : Vraj Derde- 
rian—Mioara Constantinescu.

La capătul unor întreceri pasio
nante au fost desemnați și cam
pionii de șah care s-au calificat

pentru faza finală pe țară. Titlul 
de campion regional al Spartachia
dei de iarnă a tineretului pe 1959 
la bărbați a revenit lui Cornel Be- 
jenaru din Fetești iar la fete 
Emiliei Matei din Negru-Vodă.

Întrecerile de haltere au eviden
țiat și ele noi talente care vor fi 
de acum în atenția asociațiilor 
sportive. La categoria 55 kg., titlul 
de campion a revenit tînărului 
Stan Banciu din Fetești. Printre 
ceilalți campioni de haltere amin
tim : Cornel Lomonoșanu 
Constanța, Nicolae Tudose 
Fetești, Geuzi Gimakai.

Titlurile 
au revenit 
Vîlcu din 
bișanu din
din Babadag, Nicolae Babanica din 
Negru-Vodă, Dumitru Dumitru din 
Babadag și Omer Nervi din Med
gidia,

din 
din

de campioni la trîntă 
în ordine lui Emilian 
Constanța, Nicolae Si- 
Tulcea, Hristu Bavelea

1 sportive de mai restrînsă circulație 
în mediul sătesc.

încă un exemplu semnificativ în 
acest sens îl constituie întrecerile 
la haltere. Pină nu de mult, acest 
sport nu era prea cunoscut în ra
ionul Focșani. Pentru acest motiv 
la edițiile anterioare a.e Sparta- 
chiadei numărul tinerilor care se 
întreceau în acest sport era destul 
de restrîns. Sezisat de acest lu
cru, comitetul raional U.T.M. în 
strînsă legătură cu U.C.F.S.-ul ra
ional a luat măsuri pentru o cît 
mai largă popularizare a acestui 
sport la sate. Rezultatele acestei 
acțiuni nu au întîrziat să se arate- 
La faza raională, la disciplina 
haltere au participat un număr de 
peste 30 de concurenți remarcîn- 
du-se reprezentanții gospodăriilor 
agricole colective din Jariștea 
și Ureehești care au reușit frumoa
sa performanță de a deveni cam
pioni raionali.

Deși în raionul Focșani în gene
ral se poate aprecia că Spartachia- 
da de iarnă a înregistrat frumoase 
succese, trebuie să menționăm că 
au existat totuși unii activiști spor
tivi care nu au acordat importanța 
cuvenită acestei largi competiții de 
masă, fapt pentru care rezultatele 
nu au fost totuși pe măsura posi
bilităților existente.

Amintim — în această ordine 
de idei — de unii profesori de e- 
ducație fizică care înțelegînd în 
mod îngust, funcționăresc că acti
vitatea lor se rezumă doar la orele 
de program prevăzute în planul de 
învățămînt, nu au dus nici un fel 
de activitate care să contribuie la 
popularizarea acestei competiții în 
rîndurile tineretului. Din acest mo
tiv unele asociații ca „Flacăra"- 
Cîmpineanca, „Avîntul“-Cotești și 
altele nu au avut nici un reprezen
tant la faza raională a Sparta- 
chiadei, deși sînt în comunele res
pective zeci de tineri care ar fi 
putut fi îndrumați spre sport. O 
situație similară ne-o oferă și u- 
nele asociații sportive din orașul 
Focșani, ca de exemplu „Unirea" 
(președinte Gh. Lazăr) „1 Mai" 
(responsabil Andrei Crăiță) și al
tele a căror participare la întrece
rile Spartachiadei a fost ca și ine
xistentă.

O vină în ceea ce privește acest 
aspect revine și comitetului raio
nal U.T.M. care nu a îndrumat la 
timp și operativ toate organiza
țiile U.T.M. și nu a știut să folo
sească toate mijloacele ce-i stăteau 
la îndemînă spre a obține un de
plin succes în organizarea Spar
tachiadei.

Au .
lor pe echipe ale campionatelor 
mondiale de tenis de masă care 
vor începe la 27 martie la Dort
mund. In competiția masculină 
dotată cu cupa „Swaythling" par
ticipă 38 de echipe care au fost 
împărțite în patru serii. Echipa 
R.P. Romîne a fost repartizată în 
seria A alături de echipele R. P. 
Ungare, Braziliei, S.U.A., R. P. 
Polone, R.P. Bulgaria, Elveției, 
Venezuelei și Norvegiei.

Pentru semifinale se califică 
primele clasate în cele patru serii.

26 de echipe participă în com
petiția feminină pentru cupa 
„Corbillon". Echipa țării noastre 
face parte din seria B împreună 
cu echipele Țării Galilor, R. Ce
hoslovace, R.P. Polone, R.P. Bul
garia, Irlandei, Greciei, Norve-

giei, Coreei de Sud. Gelelalte două 
serii au următoarea componență: 
seria A — R.P. Chineză, Anglia, 
Suedia, S.U.A., Olanda, R. D. 
Germană, Elveția, Spania și Da
nemarca. Seria ®
Franța,
Austria, 
Canada.
serie
nai.

Evoluția echipei „Garpați“-Sin aia i-a surprins plăcut pe specta
torii bucureșteni, care au urmăr it-o duminică în meciul de cupă 
în compania echipei Petrolul Ploești. Tînărul portar Panțuru ală
turi de ceilalți coechiperi nu s-a lăsat impresionat de faima și ru
tina petroliștilor. Iată-1 în fotogr afie prinzînd un șut puternic al 
unui atacant petrolist

Afaceri în Ioc de sport

1. ȘERBU E. PITULESCU

Au luat sfîrșit 
campionatele interna

ționale studențești 
de iarnă

La Zakopane au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale studen
țești de iarnă. In proba de schi de 
30 km. fond pe primul loc s-a cla
sat reprezentantul U.R.S.S. Surov- 
țov cu timpul de lh 59’58”. Proba 
de sărituri de la trambulină a fost 
cîștigată de A. Kasinen (Finlanda).

(Agerpres)

Duminică se reia 
campionatul de fotbal

Campionatul categoriei A de 
fotbal se reia duminică odată cu 
desfășurarea primei etape a retu
rului. In Capitală, vor avea loc 
două întîlniri care se vor desfă
șura în program cuplat pe stadio
nul „23 August". Iată ordinea 
jocurilor: ora 14,30 Progresul — 
Știința Timișoara; 
G.G.A. - Știința Gluj.

în fiecare an, lumea ciolis- 
mului profesionist din Occident 
este dominată de două mari 
evenimente internaționale : Tu
rul Franței și Turul Italiei. 
Este cunosout faptul că aceste 
competiții, ca și în general în
treaga activitate sportivă bur
gheză și-au pierdut aproape 
în întregime caracterul lor spor, 
tiv servind în primul rînd unor 
mari interese comerciale 
care sînt amestecați regii 
dustriei și comerțului din 
rile Europei Apusene.

Despre ce este vorba ? 
cîțiva ani, organizatorii Turului 
Franței, au hotărît ca în această 
competiție să fie admise nu
mai echipe naționale și — le
gați de interesele unor fabrici 
producătoare de biciclete—au 
limitat publicitatea permițînd 
în caravana ciclistă doar re
clama pentru... fabricile de bi
ciclete. Imediat firmele comer
ciale italiene — de la fabri
cile de ciocolată la cele de pro. 
duse cosmetice — care plătesc 
sume însemnate pentru a-și a- 
sigura „serviciile" unor echipe 
proprii, au reacționat. Așa se 
explică faptul că la 24 de ore 
după ce campionul mondial

în 
in- 
ță-

De
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Vasile Pinciu (G.G.A.) a reușit duminică pe calul Prundiș, o per
formanță remarcabilă : 2,12 m. la săritura în înălțime. Acest re
zultat constituie un nou record al R.P.R. Vechiul record : 2,08 m.

profesionist Ercole Baldini și-a 
manifestat intenția de a lua 
startul în Turul Franței, pa
tronul său, directorul firmei 
„Ignis“ a anunțat că nu va per
mite participarea echipei sale 
la actualul tur pînă ce organiza
torii vor renunța la principiul 
echipelor naționale. Directorul 
firmei „Ignis", Barghim, a 
mers pînă acolo Incit a făcut 
cunoscut că va concedia fără 
milă pe alergătorii săi dacă vor 
„îndrăzni" să alerge în Turul 
Franței în actualele condiții.

Conflictul care izbucnește 
dealtfel în fiecare an, nu a fost 
lichidat. în schimb, cicliștii 
profesioniști din Occident, pen
tru oare problema găsirii mij
loacelor de trai devine tot mai 
acută, se întreabă ce soartă îi 
așteaptă în viitor. Pentru că, 
în ciuda strălucirii cu care 
sînt îmbrăcate de organizatori 
cele două tururi cicliste, ciclis
mul profesionist trece printr-o 
criză extrem de gravă concreti
zată prin șomajul a numeroși 
cicliști. Recent, ziarul burghez 
„L’Aurore" scria următoarele 
în legătură cu aceasta : „Există 
în Europa (e vorba de țările 
capitaliste, n r.), un număr im
presionant de cicliști profesio
niști. în total în Europa un 
număr de 530 de oameni tră
iesc de pe urma bicicletei. Or 
cum la fiecare cursă cidistă pe 
etape nu pot participa decât 
maximum 120 de alergători, ră- 
mîn deci 350 de cicliști, care 
în timpul Turului Italiei, Tu
rului Franței, Spaniei, Elveției 
etc. sînt reduși la inactivitate 
complectă. S-a ajuns la provo
carea șomajului în rîndurile 
cicliștilor. Peste 300 de alergă
tori sînt condamnați astfel la 
foamete".

Realitatea este intr-adevăr 
crudă. Dar ea nu interesează 
de fel pe organizatorii celor 
două mari competiții cicliste 
internaționale care, înainte de 
toate, sînt călăuziți de grija 
de a-și garnisi mai bine contu
rile la bancă, de a da noi „lo
vituri" publicitare și odată cu 
asta să obțină venituri mai 
mari. Organizatorii Turului 
Franței și ai lui „Giro d’Italia" 
se ceartă. Un scandal care de
monstrează putreziciunea spor
tului în țările capitaliste, care 
arată că în sportul burghez a- 
facerile sînt cele ce primează 
asupra performanțelor sportive, 
că sportivii sânt doar o sursă de 
beneficii pentru magnații in
dustriei și comerțului.

I. RETEGAN

Din nou despre
ineficacitatea înaintărilor
Pentru a nu infir

ma tradiția meciuri
lor de cupă, jocurile 
din 16-imile Cupei 
R. P. Romîne la fot
bal desfășurate dumi
nică, nu au fost lip
site de surprize. Deți
nătoarea Cupei, Știin
ța Timișoara a fost 
eliminată de C.FJI.- 
Timișoara, după un 
joc în care a fost 
depășită net de for
mația feroviarilor. Tot 
surprinzător este și 
rezultatul de egali
tate cu care s-a în
cheiat partida dintre 
Minerul - Petroșani — 
Aurul Brad, după ce 
echipa din Brad con
dusă la pauză cu 
2—0 a reușit să re
ducă din handicap, 
egalînd.

In celelalte întîl
niri cîștigul de cauză 
l-au avut echipele 
de categorie superi
oară respectiv C.C'.ri„ 
Dinamo-București, Pe- 
trolul-Ploești, Rapid, 
Progresul - București, 

Știința-Cluj, Dinamo- 
Bacău, U.T.A., Stea
gul Roșu și Farul- 
Constanța precum și 
M ine r u l-Aninoasa, 
Textila-Botoșani și 
Știința-Galați

Cu toate acestea 
multe din victoriile 
realizate de forma
țiile de categoria A 
s-au obținut cu destu
le emoții, (exemple t 
Rapid-B ucurești, 
U.T.A., DinamoBa- 
cău, Progresul-Bucu- 
rești) și în urma unor 
eforturi 
ceea ce 
li s-au 
zistență
chiar Petrolul, cu toa
te că a câștigat la un 
scor concludent 3-—0, 
n-a excelat in parti
da pe care a susținu
t-o în compania e- 
chipei Carpați-Sinaia, 
desfășurată la Bucu
rești, Ceeace i-a aju
tat pe petroliștii 
ploeșteni a fost expe
riența și rutina apă
rătorilor săi, în frunte 
cu Marinescu, Pahon- 
țu și Neacșu pe de o

parte, iar pe de altă 
parte tocmai lipsa de 
rutină a rapizilor a- 
tacanți ai echipei din 
Sinaia. Dacă ar fi să 
judecăm după oca
ziile avute pentru a 
marca, cîștigul de 
cauză l-ar avea 
Carpați-Sinaia,

canților, cu toată gaJ 
ma ei de consecințe, 
s-a manifestat poate 
ți mai pregnant în 
jocurile de cupă, unde 
înaintașilor formați
ilor de categoria A 
le-ar fi fost mai ușor 
să se descurce pentru 
că aveau apărători 
mai puțini experi-

? Iată rezultatele înregistrate
în etapa de cupă : C.F.R.-Ti- 

’> mișoara—Stiinta Timișoara
? 2-0 (2-0); C.C.A.—Unirea
X focșani 8—1 (5—0): Dinamo-
') București — Rafinăria-Cîmpina
X 4—0 (1—0) ; Rapid-Bucu-
X iești—Metalul-Tîrgoviște 2—1
? (1—0); Petrolul Ploești—
X Carpați Sinaia 3—0 (2—0);
X U. T. A—A.M.EF.A. 3-2
? (1—1) : Dinamo-Bacău—Pe-
X trolu'l Moinești 3—2 (2—0);
X Aurul Brad—Jiul Petroșani
? 2—2 (0—2, 2—2); Progresul
\ București—Teixtîla St Gheor-
X ghe 1—0 (1—0); Steagul
'? Roșu Orașul Stalin—Arieșul
< Turda 2—1 (1—1); Știința
X Cluj—C.F.R. Cluj 4-2 (3-1);
< Farul - Constanța — Marina-
< Constanța 2—0 (0—0) ; Mi-
> nerul - Ăninoasa—C.F.R. Ro-
? vine Craiova 1—0 (1—0) ;
\ Textila Botoșani—Locomotiva
> Pașcani 2—1 (1—0, 1—1) 1
< Știința-Galați — Locomotiva
S Filaret-București 2—1 (1—1).

deosebite, 
dovedește că 
opus o re- 
dirză. Nici

I.O.R. Numele acestei uzine este 
în ultima vreme din ce în ce mai 
cunoscut. Aparatele optice, creația 
colectivului acestei uzine, sînt 
astăzi mult apreciate în țara noas
tră. Printre muncitorii fruntași ai 
I.O.R. sînt rnulți sportivi care au 
înțeles pe deplin să prețuiască și 
să împletească în măsura cuvenită 
munca și activitatea sportivă. Lă
cătușul mecanic Gheorghe Vasile 
(fotbalist), opticianul Sterică Ni- 
culescu (voleibalist), frezorul 
Constantin Constandache (popi
car), montorul optician Maria Bar
bu, sînt doar cîteva nume ale spor
tivilor fruntași în producție. Și-am 
mai putea înșira multe asemenea 
exemple Semnificativ este însă 
faptul că acești oameni nu s-au 
trezit peste noapte fruntași în 
muncă și sport. Organizația U.T.M. 
și conducerea asociației sportive au 
desfășurat o perioadă de timp 
muncă politică în vederea ri
dicării calificării acestor sportivi, 
pentru combaterea unor mentali 
tăți învechite ce Se manifestau în 
rîndurile unor sportivi. în aceeași 
măsură, organizația U.T.M. a com
bătut unele manifestări de indisci
plină care se făceau simțite atît în 
comportarea sportivilor în muncă, 
ca și pe terenul de sport. într-o

ee urnit spartint de La cl. O. HZ.
au. manifestări aedetuteH

vreme în rîndurile fotbaliștilor s-a 
făcut tot mai mult simțită o atitu
dine cu totul nejustă. Unii din ei 
— influențați de mentalitatea bur
gheză — reclamau condiții aparte 
de muncă, doreau un program re
dus de muncă, vădeau tendințe pa
razitare. Cîțiva sportivi lipseau din 
producție, întîrziau cu regularitate. 
Conducerea asociației sportive s-a 
dovedit hotărită în lichidarea unei 
asemenea stări de lucruri. Ea a 
trecut la excluderea din echipă a 
acelor elemente vinovate de abateri 
serioase de la ținuta sportivului de 
tip nou. Nicolae Dincă era un 
fotbalist talentat, dar indisciplinat 
în producție, întîrziind sau uneori 
chiar lipsind de la programul de 
lucru al uzinei. Era indisciplinat 
și pe terenul de sport, nu-și res
pecta adversarii, antrenorul. La 
fel de aspru au fost sancționați ju
cătorii de fotbal Wolf, Anton Ata- 
nasiu etc.

cate organizația U.T.M. nu a avut 
o atitudine fermă față de ieșirile 
nesănătoase ale acestor sportivi. 
Preocuparea organizației U.T.M. 
față de educarea comunistă a spor
tivilor este insuficientă. Organiza
ția U.T.M. n-a luat măsurile 
corespunzătoare față de abaterile 
de la disciplină ale sportivilor. 
Nici măcar într-o singură adunare 
generală U.T.M. utemiștii n-au 
discutat comportările nesportive 
ale unor tovarăși de ai lor.

Deosebit de condamnabil este 
faptul că biroul organizației U.T.M.

Aceste măsuri au avut darul să 
îmbunătățească într-o măsură con
duita morală a sportivilor, dar 
cum era și de așteptat n-au reușit 
să lichideze în întregime cazurile 
de indisciplină, comportările 
nedemne ale unor sportivi. Și a- 
ceasta, firește, este urmarea faptu
lui că în uzina I.O.R. nu s-a des
fășurat în permanență o muncă te
meinică de educație comunistă a 
sportivilor, ci de multe ori totul 
s-a rezumat la luarea unor 
măsuri disciplinare. Nu-i de 
mirare atunci faptul că și 
astăzi în rîndurile sportivilor de n-a luat măsuri pentru încadrarea 
la I.O.R. se mai manifestă atitu
dini de indisciplină, de vedetism, 
neseriozitate în pregătirea sporti
vă, subestimarea adversarilor etc. 
Geta Vențel, componentă a echipei 
feminine de popice, a dovedit în 
ultimele întîlniri crase manifestări 
de vedetism. Nicolae Dincă, Wolf, 
Geta Vențel sînt utemițti. Din pă-

tuturor sportivilor în învățămîntul 
politic. Din această pricină majori
tatea sportivilor se găsesc încă și 
astăzi în afara învățămîntului po
litic de organizație. O dovadă că 
organizația U.T.M. s-a situat pe 
o poziție ce trebuie aspru criticată 
față de educarea sportivilor, este 
și faptul că n-a desfășurat un con-

trol eficace asupra tinerilor spor
tivi care sînt încadrați în formele 
de învățămînt politie. Așa se face 
că o seamă de sportivi lipsesc cu 
regularitate de la predări sau se- 
minării. Cornel Wolf, care s-a fă
cut în repetate rînduri vinovat de 
abateri de la disciplina sportivă, 
n-a participat pînă acum 
un seminar la cercul „Să 
noaștem patria" la care 
înscris. Ca o dovadă a 
tații cu care este privită problema 
participării sportivilor la învăță
mîntul politic ne servește și e- 
xemplul tovarășului Marin Sandu, 
responsabil sportiv în comitetul 
U.T.M., care și-a îngăduit să lip
sească și dînsul de cîteva ori 
la seminarii.

Evident organizația U.T.M. 
la I.O.R. se dovedește deficitară 
capitolul educației comuniste 
sportivilor, deficiență pornită din 
lipsa de răspundere față de o ur

la nici 
ne cu- 
se află 
pasivi-

de

de 
la 
a

cină de mare importanță încredin
țată organizației noastre de către 
partid. Biroul comitetului U.T.M. 
s-a liniștit, chipurile, în fața mă
surilor luate de conducerea asocia
ției sportive a uzinei. Este știut 
însă că Jeși sînt bine venite, mă
surile disciplinare trebuie să se îm
bine cu o intensă muncă privind 
educarea comunistă a sportivilor. 
Și organizația U.T.M. trebuie să 
înțeleagă acum acest lucru trecînd 
de îndată la măsuri concrete. Ea 
trebuie să desfășoare o intensă 
muncă pentru antrenarea sportivi
lor în învățămîntul politic, pentru 
asigurarea unei prezențe de șută la 
sută a celor care se găsesc înca
drați în învățămîntul politic, să 
tragă la răspundere pe utemiștii 
oare se fac vinovați de abateri de 
la conduita morală a sportivului 
de tip nou.

Este de asemenea de datoria co
mitetului raional U.T.M. să anali
zeze lipsurile pe care le-a dovedit 
organizația U.TJW. de la I.O.R. 
în educarea comunistă a sporti
vilor. în felul 
tea fi lichidată o 
urmări negative 
sportivilor de la

Atît partida de la 
București, cît și alte 
jocuri disputate în 
țară, ridică încăodată 
o problemă de o 
stringentă actualitate 
pentru fotbalul nos
tru, mai ales acum în 
preajma reluării cam
pionatului de fotbal. 
Este vorba de inefica
citatea și îngustimea 
în orientarea tactică 
de care se fac vino- 
vați înaintașii echi
pelor noastre de ca
tegoria A. Ceea ce s-a 
evidențiat cu o săp- 
tămină in urmă în 
cuplajul de la Bucu
rești, unde au evoluat 
4 din echipele noas
tre fruntașe (Rapid, 
Dinamo-București. Pe- 
trolul-Ploești, Pro
gresul București) lip
sa de orizont a ata-

o asemenea 
incit să le

meritați. Cu toate a* 
cestea, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. 
Dimpotrivă chiar, lip
surile s au făcut mai 
evidente

Este de datoria a{ 
trenorilor și jucători 
lor ca în puținul răs
timp pînă la reluarea 
campionatului să lu
creze de 
manieră
înlăture și reluarea 
campionatului să ne 
ofere jocuri dinamice 
și de un ridicat ni
vel tehnic. Este o ce
rință căreia trebuie 
să-i dea răspuns și 
jucătorii și antreno
rii, o cerință pe care 
o așteaptă miile de 
susținători pasionați 
ai acestui popular 
sport.

h. I. DANCU

acesta va pu 
situație care are 
în comportarea 
I.O.R.

V. RANGA
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Viață de organizație

Probleme de viată și de muncă 
ale tineretului în discuția 

adunărilor generale U. T. M.
Mai sînt organizații de bază ale 

căror adunări generale sînt mo
notone, care prin tematica și con
ținutul lor sărac sînt departe de 
a-și atinge scopul lor educativ.

Ca activist al U.T.M., nu odată 
am avut de răspuns unor cadre 
din organizațiile de bază la între
barea: ce trebuie să cuprindă or
dinea de zi a adunărilor generale 
astfel îneît ele să fie într-adevăr 
o școală de educare comunistă a 
tineretului ? In principiu, această 
chestiune e clară: ordinea de zi a 
adunărilor generale trebuie stabi
lită cu grijă, astfel îneît să ofere 
posibilitatea unor dezbateri ample, 
vii, în jurul unor probleme care să 
contribuie la ridicarea conștiinței 
politice a tineretului la educarea 
sa revoluționară, în spiritul dra
gostei față de patria socialistă, 
față de partid. Chiar și cel mai 
proaspăt secretar al unei organi
zații U.T.M. îți poate spune acest 
lucru. Greutatea este alta. Trebuie 
să reușești ca — pornind de la a- 
ceste principii — să aduci în dis
cuția adunării generale, probleme
le majore și variate privind viața 
colectivului respectiv de utemiști, 
care să contribuie la călirea lor 
politică și ideologică, de pe urma 
cărora să se simtă mai întăriți în 
activitatea lor de fiecare zi.

Fără îndoială că în această di
recție nu se pot da rețete ; fiecare 
organizație are propriile ei răs
punderi, una și aceeași problemă 
poate fi discutată în diferite 
teluri, în raport cu necesitățile lo
cului de muncă respectiv, cu ni
velul politic al utemiștilor. De a- 
ceea mă voi folosi de cîteva 
exemple.

Dacă cercetezi viața organiza
ției de bază U.T.M. - l.C.A.R. din 
raionul nostru, te va surprinde de 
la început diversitatea temelor 
abordate în adunările generale. 
Să luăm ultimele cîteva luni. In 
adunările generale s-au analizat 
diferite aspecte ale activității tine
retului în producție, felul în care-și 
ridică nivelul politic și ideologic, 
s-au ținut referate despre viața 
tineretului din țara noastră în re
gimul burghezo-moșieresc și des
pre ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului, au fost invi
tați activiști de partid și de stat, 
ofițeri, scriitori care au vorbit ti
neretului etc. Dar acestea au con
stituit doar o parte a ordinei de zi 
a adunărilor generale. Trebuie 
spus că în fiecare adunare gene
rală s-au primii t-2 tineri în 
U.T.M., că la cîteva din aceste a- 
dunări s-a analizat felul în care 
și-au îndeplinit sarcinile de orga

nizație cîțiva utemiști; s-au con
stituit cele trei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică etc. De ase
menea mai vreau să adaug, că în 
această organizație se țin multe 
adunări generale U.T.M. deschise, 
la care sînt invitați toți tinerii din 
fabrică. Dar să luăm o singură 
adunare generală, ținută în luna 
februarie anul acesta în organi
zația din secția nr. 1.

La deschiderea adunării un 
membru al biroului U.T.M, a in
format utemiștii asupra principa
telor evenimente politice interne și 
internaționale petrecute de la ulti
ma adunare generală și pînă a- 
tunci. Apoi—intrindu-se în ordinea 
de zi propriu zisă — secretarul 
organizației — tovarășul Radu 
Nan — a prezentat un referat 
despre sarcina utemistului de a-și 
ridica necontenit nivelul politic. 
Cu acest prilej au fost puși în dis
cuție utemiștii Stoian lorga și Tu
dor Dan care nu dau atenția cu
venită pregătirii lor politice, lipsesc 
repetat de la cercul politic, iar a- 
tunci cînd participă vin nepregă
tiți. In adunare s-a discutat des
pre conținutul lecțiilor și semina- 
riilor, despre nivelul general de 
pregătire al utemiștilor, despre 
munca propagandistului. Al doilea 
punct al ordinei de zi a lost dis
cutarea cererilor de primire în 
U.T.M. a 4 tineri. Utemiștii s-au 
înscris în număr mare la cuvînt. 
Urmările ? Atît cei doi utemiști 
criticați cît și ceilalți s-au pre
zentat mai bine pregătiți la ședin
ța cercului politic. Și acesta e 
cloar începutul. Exemplul mi se 
pare grăitor și nu mă voi folosi și 
de altele.

Se poate pune întrebarea : cum 
aleg membrii comitetului și ai bi
rourilor de secții ordinea de zi a 
adunărilor, care e izvorul lor de 
„inspirație" î Membrii comitetului 
și ai birourilor de secții U.T.M. 
cunosc bine viața și preocupările 
colectivului de tineri ; se sfătuiesc 
și le cer ajutorul atît în stabilirea 
ordinei de zi cit și în organizarea 
unor adunări generale bogate în 
conținut, care stîrnesc interesul 
tinerilor, îi antrenează. Intr-o pe
rioadă s-a observat că unii tineri 
întîrzie ori lipsesc netnotivat de 
la lucru, că unele brigăzi utemiste 
de producție lucrează sub normă 
și atunci s-a convocat o adunare 
generală numai pe această temă. 
Altă dată s a pornit de la faptul 
că un grup de utemiști, printre 
care Ion Stancu, Emil Șerban, Re
mus Florea, Cornel Marcu și alții 
dovedesc multă pasivitate față de

ooooo

viața de organizație, față de înde
plinirea sarcinilor profesionale și 
atunci s-a convocat o adunare ge
nerală pe tema calității de ute-, 
mist. Exemplele de mai sus n-au 
constituit fenomene generale și la 
prima vedere lucrurile ar fi putut 
fi rezolvate doar printr-o discuție 
la comitetul U.T.M. Membrii co
mitetului au considerat însă — în 
mod just — că discutarea acestor 
cazuri în adunările generale va 
avea un bun efect educativ asupra 
tuturor utemiștilor, înarmîndu-i în 
acest fel în lupta împotriva unor 
lipsuri asemănătoare.

Se poate spune că adunările 
generale sînt oglinda întregii vieți 
de organizație. Nu numai la 
l.C.A.R. ci și în multe alte orga
nizații U.T.M. din raionul nostru 
vom găsi adunări generale inte
resante, pline de conținut educa
tiv. Cu toate acestea se mai gă
sesc organizații U.T.M. unde nu 
poți deosebi o adunare generală 
de alta, exprimînd astfel lipsurile 
întregii lor vieți de organizație. O 
asemenea organizație este în raio
nul nostru cea de la Cooperativa 
carosierilor. Aci există un colectiv 
mic de utemiști, circa 50, iar în 
cooperativă muncesc cam tot atî- 
tia tineri. Colectivul de aci este 
format aproape în întregime din 
băieți foarte tineri, veniți nu de 
mult de la țară, care n-au trecut 
prin școli, care aci au venit să în
vețe o meserie. Sînt tineri care fac 
de 2—3 ani ucenicie și încă nu 
stăpînesc meseria. N-au avut unde 
să-și însușească disciplina munci
torească, au o conștiință politică 
scăzută. Adunările generale se țin 
cu greu, la mari intervale, cam 
cînd se adună cererile a 2-3 tineri 
care doresc să devină utemiști. Din 
păcate și din vina noastră pentru 
că n-am ajutat la timp această 
organizație — de luni de zile a- 
cesta este subiectul invariabil al 
adunărilor generale. Cîte n-ar fi 
de făcut și de discutat în adunări
le utemiștilor. Instructorii comite
tului raional care au venit în a- 
ceastă organizație n au ajutat în 
general comitetul U.T.M., nu l-au 
orientat să aleagă asemenea teme 
pentru adunări care să ducă la ri
dicarea nivelului politic și ideolo
gic al tinerilor, care să contribuie 
la educarea sa patriotică, la însu
șirea principiilor moralei comunis
te etc. Desigur noi nu vom lăsa 
fără ajutor această organizație.

Comitetul nostru raional acordă 
multă atenție conținutului adună
rilor generale U.T.M. Anul acesta, 
la instruirea organelor noi alese 
am pus un accent deosebit pe îm
părtășirea experienței pozitive în 
această direcție. Același lucru îl 
facem și cu ocazia „zilei secreta
rilor" cînd organizăm un larg 
schimb de experiență pe această 
temă între secretari. Noi tindem 
ca în toate organizațiile de bază 
să se organizeze adunări generale 
educative, atrăgătoare, din care 
fiecare utemist să iasă mai pregă
tit pentru activitatea sa politică și 
profesională.

CONSTANTIN PIRVU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. „V. I. Lenin"

In ultimul an sectorul zootehnic al G.A.C. din comuna Topraisar, regiunea Constanța, s-a dez
voltat mult. Acest sector numără azi 313 porci, 70 de vaci, 2270 oi și peste 1450 de păsări.

In fotografie: colectivista Dorina Cincu îngrijește de păsările gospodăriei.
Foto: AGERPRES
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale
a R. P. Romine,

ION GH. MAURER

Vă rog, Excelență, să primiți mulțumirile cordiale ale guvernului 
și poporului Indiei și ale mele personal pentru amabilul mesaj de 
felicitare și urări de bine pe care Excelența Voastră ni l-a trimis 
cu atîta amabilitate, cu prilejul sărbătorii noastre naționale.

Dr. RAJENDRA PRASAD

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne,

CHIVU STOICA
In numele guvernului, al poporului din India și al meu personal 

mulțumesc sincer Excelenței Voastre, guvernului și poporului din 
Romînia pentru amabilul dv. mesaj la sărbătorirea Zilei Republicii 
noastre.

Permiteți-mi, Excelență, să vă transmit aceleași sentimente ama
bile ca și acelea exprimate în mesajul dv.

JAWAHARLAL NEHRU
---------------OOO---------------

„Romînia se află în plină dezvoltare 
economică"

In Editura Politică a apărut: 
GHEORGHE 

GHEORGH1U-DEJ 
CU PRIVIRE 

LA LUCRĂRILE CELUI 
DE AL XXI-LEA CONGRES 

EXTRAORDINAR AL 
P.C.U.S.

Expunere făcută la adu
narea activului de partid din 
orașul și regiunea București.

6 martie 1959.

INFORMAȚII

Lipsuri in stimularea mișcării
tinerilor inovatori

Inițiativa utemiștilor de la fa
brica „Encsel Mauriciu" din Tg. 
Mureș de a antrena un număr cît 
mai mare de tineri în mișcarea de 
invenții și inovații s-a extins și 
în multe întreprinderi din regiu
nea Ploești. Acolo unde organiza
țiile de bază U.T.M. s-au ocupat 
îndeaproape de aceasta problema 
—• ca de exemplu la uzinele 
„1 Mai“-PIoești, la uzinele „I. C. 
Frimu“-Sinaia, — numărul tineri
lor inovatori este în continuă creș
tere iar inovațiile realizate de 
aceștia aduc importante economii 
întreprinderilor respective.

Din păcate însă nu în toate în
treprinderile din regiune, organi
zațiile de bază U.T.M. se ocupă de 
dezvoltarea acestei mișcări, de ex
tinderea inițiativei tinerilor de la 
fabrica „Encsel Mauriciu“. Așa se 
explică faptul că la Fabrica de 
ciment Fieni, de exemplu, din cei 
650 do tineri aflați în producție, 
există doar un singur inovator. La 
exploatarea minieră Doicești din 
aproape 800 de tineri doar patru

au făcut propuneri de raționali 
zări și inovații. O situație și mai 
proastă există la Combinatul tex
til „Constantin Ivănuș" din Pu
cioasa. Aici, din aproape 1.200 ti
neri doar unul singur s-a încadrat 
în mișcarea de inovații.

Plenara a Vi a a C.C. al U.T.M. 
a arătat că una dintre căile prin
cipale de antrenarea tineretului la 
dezvoltarea progresului tehnic — 
sarcina importanta pusa de Ple
nara din noiembrie 1958 a C.C. al 
P.M.R. este mișcarea de invenții 
și inovații. Iată de ce organiza
țiile U.T.M. de la Fabrica de ci
ment Fieni, de la exploatarea Doi
cești și de la Combinatul textil 
„Constantin Ivănuș“, sprijinite de 
comitetele raionale U.T.M. trebuie 
să ia de urgență măsuri pentru 
dezvoltarea mișcării de invenții și 
inovații, pentru antrenarea unui 
număr cît mai mare de tineri în 
această mișcare.

S. IONESCU

------------------OOO .....................

Se deschid noi șantiere
de îmbunătățiri funciare

— Daclorațîa unui om
La încheierea tratativelor care 

au avut loc recent la București 
între reprezentanții firmei france
ze „Fives Lille Caii" și întreprin
derea de comerț exterior „Mașin- 
import", dl. Auguste Bernard, re
prezentantul firmei franceze, a 
declarat unor redactori ai Agen
ției Romîne de Presă „Ager
pres" și ai Radiodifuziunii printre 
altele :

„Sîntem foarte mulțumiți că am 
putut semna aceste contracie 
foarte importante în legătură cu 
furnizarea a două fabrici de za
hăr pentru Romînia. Tratativele 
noastre s-au desfășurat în condiții 
agreabile și într-o înțelegere per-

de afaceri fran ez —
fectă între delegațiile romînă și 
franceză. Vreau să dau toate asi
gurările că societatea „Fives Lille 
Caii" va realiza aceste fabrici la 
un înalt nivel tehnic. Ele vor fi 
printre cele mai moderne din lume 
și vor permite sporirea producției 
de zahăr a țării dv.

In urma discuțiilor pe care 
le-am avut aici în Romînia am 
constatat că țara dv. este în pli
nă dezvoltare economică. Eu sper 
ca aceste prime contracte de li
vrări de utilaje industriale să fie 
începutul unor relații economice 
de acest gen între Franța și Ro
mînia într-un viitor apropiat."

Duminică seara a plecat la Pa
ris o delegație a Ministerului Con
strucțiilor, industriei Materialelor 
de Construcții și Industriei Lem
nului, în frunte cu tov. Miiiai Su- 
der, ministrul Construcțiilor, In
dustriei Materialelor de Construc
ții și Industriei Lemnului, pentru 
a vizita „Salonul Internațional al 
Construcției și Echipamentului".

Vizita are loc la invitația pri
mită din partea organizatorilor 
expoziției. Cu acest prilej, dele
gația romînă urmează să viziteze 
și cîteva fabrici de materiale de 
construcții, de utilaje, șantiere etc.

★
La Casa prieteniei romînosovie- 

tice A.R.L.U.S. a avut loc o mani
festare organizată de Uniunea Scrii
torilor din R. P. Romînă și Consi
liul General A.R.L.US prilejuită 
de împlinirea a 
nașterea marelui 
Taras Sevcenco.

Cu acest prilej a vorbit poetul 
Victor Tulbure, laureat al Premiu
lui de Stat.

145 de ani de la 
poet ucrainean

Odată cu primele zile ale pri
măverii au fost deschise și pri
mele șantiere de îmbunătățiri 
funciare din acest an. In regiu
nile Timișoara, Craiova, Bucu
rești, Galați și Constanța se con
tinuă lucrări din anul trecut și 
s-au început altele noi, de pro
porții mai mari și pe suprafețe 
mai întinse.

Lucrările de regularizare a u- 
nor cursuri de apă, de stăvilire 
a torenților, de îndiguire și dese
cări pentru prevenirea inundații
lor și de extindere a irigațiilor 
vor lua în acest an o amploare 
neîntilnită pînă acum în țara 
noastră.

In curînd, întreaga țară va fi 
împînzită de sute de șantiere de 
îndiguiri, desecări și irigări. Se 
prevede executarea unui volum 
total de lucrări de peste 40.000.000 
m.c., de aproape șase ori mai 
mare decît cel efectuat în anul 
trecut. Astfel, vor fi ameliorate 
pentru agricultură terenuri 
suprafață de 370.000 ha. din 
80.000 ha. vor fi amenajate 
tru culturi irigate.

Conștienți că aceste lucrări sînt 
în propriul lor interes, sute de 
mii de muncitori din gospodăriile 
agricole de stat, de colectiviști, 
întovărășiți și țărani muncitori 
cu gospodării individuale, au fă
cut, pe baza experienței cîștigate 
în anul trecut, prețioase propu
neri pentru punerea în valoare 
de noi terenuri agricole și s-au 
angajat să participe voluntar la 
efectuarea lor. Partidul și guver
nul sprijină aceste acțiuni de 
mare însemnătate în lupta pen-

în 
care 
pen-

tru obținerea de recolte mari și 
stabile, acordînd fonduri de pe
ste 350.000.000 lei, de aproape 
patru ori mai mari decît cele din 
anul trecut.

Cele mai mari suprafețe vor fi 
ameliorate în regiunile Timișoa
ra, București, Galați, Craiova, 
Constanța și altele, în care dez
voltarea sectorului agricol coope
ratist a deschis largi posibilități 
pentru executarea de lucrări de 
îmbunătățiri funciare, pentru fo
losirea marilor rezerve de forțe 
de muncă de care dispun și spo
rirea continuă a producției agri
cole.

Noile lucrări de îndiguiri, de
secări și irigări, vor duce la ob
ținerea de însemnate sporuri de 
recolte. Practica lucrurilor și ex
periențele făcute la noi în țară ne 
arată că recoltele de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și alte culturi sînt de două ori 
mai mari și chiar mai mult în 
condiții irigate față de cele nei
rigate.

(Agerpres)
—0X0—

Comisie doar...

..................ș

Manifestări pentru tineret 
ia Casa Prieteniei Romîno-Sovietice

Sondorii și-au depășit 
sarcinile

In primele două luni ale aces
tui an petroliștii sondori de pe 
cuprinsul țării și-au îndeplinit 
sarcinile de plan atît la forajul 
de explorare cît și la cel de ex
ploatare, săpînd în plus 4.947 m.I.

Acest important succes cu 
care petroliștii țării noastre și-au 
început activitatea în acest an se 
datorește extinderii forajului cu 
turbina și aplicării pe scară din 
ce în ce mai largă a altor me
tode de foraj de înaltă producti
vitate. In forarea noilor sonde 
s-au obținut depășiri ale vitezei 
de foraj, fapt care a contribuit la 
forarea mai rapidă și mai econo
mică a sondelor.

In fruntea întrecerii pentru în
deplinirea planțilui de foraj se 
situează sondorii din oficiile de 
foraj ale Trustului Pitești, care 
în această perioadă și-au între
cut sarcinile de plan cu 11,2 la 
sută. Succese de seamă au obți
nut în luna februarie și_sondorii 
moldoveni din 
Moinești, care 
1.209 m.I.

Elevii Școlii de 7 ani nr. 11 București, pasionați naturaliști, în 
vizită la muzeul de Istorie naturală „Gr. Antipa".

Foto: GR. PREPELIȚA 
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PREMIERA
la cinematografele 

MAGHERU și I. C FRIMU
O producție a Studioului 
„Armen film" din Erevan 

„RăsfălatuF*

Vestea s-a răspîndit în tot 
satul cu iuțeala fulgerului. Tov. 
Gheorghe losefide, directorul 
căminului cultural din comuna 
Roșiori, raionul Călmățui și-a 
amintit și a declarat în public 
că este... responsabilul co
misiei comunale de examinare 
a concursului „Iubiți cartea". 
Declarația a făcut mare vîl- 
vă în rindul tinerilor care 
știau că asemenea comisie 
nu mai există din 1957. Biblio
teca are peste 600 cititori din
tre care 25 de purtători ai in-

Epigrame
Constantin Popescu și alți ti

neri de la cooperativa „Arta 
croitoriei" din Turnu-Severin 
întirrie mult comenzile clien- 
ților.

signei „Prieten al cărții" pre
cum și numeroși alți tineri care 
doresc să participe la acest 
concurs. Dar declarația direc
torului căminului cultural nu 
a schimbat cu nimic situația 
deoarece nu au putut fi identi
ficați și ceilalți membri ai co
misiei.

Rugăm pe această cale, pe 
tovarășii din comitetul raional 
U.T.M. să ne sprijine în acțiu
nea pe care o întreprindem 
pentru identificarea membrilor 
comisiei comunale de exami
nare a concursului „Iubiți car
tea*. Poate în urma „descope
ririi", comisiei, comitetul raio
nal U.T.M. va lua și unele mă
suri

La secția F.U.C. de pe șantie
rul fabricii de sodă din Govora 
lucrează mulți tineri. Fiecare do
rește să-și aducă aportul său din 
plin la realizarea sarcinilor sec
ției la rezolvarea problemelor de 
producție mai dificile. Se mai 
întîmplă însă ca din lipsă de cu
noștințe tehnice munca lor să nu 
dea rezultatele așteptate.

De aceea organizația de bază 
U.T.M. a propus conducerii sec
ției încă din luna noiembrie a 
anului trecut înființarea unui curs 
de minim tehnic. Urmînd acest 
curs tinerii ar fi înarmați cu cu
noștințele de care au nevoie.

In secția noastră sînt ingineri 
și maiștri, ca de exemplu inginerul 
Dan Părvănesou, maiștrii Petre 
Tăchici, Niță Bombi care lucrea
ză cu noi și cunosc nevoile noa
stre. Acești tovarăși ne-ar putea 
ține cîteva lecții necesare pentru 
lămurirea unor probleme de pro
ducție de care ne lovim împreună 
zilnic.

Dar de cite ori vine vorba de 
deschiderea cursului tovarășul in
giner Virgil Brașoveanu, șeful 
secției, manifestă neîncredere 
și caută pretexte pentru a amina 
deschiderea lui.

Este necesar ca această pro
blemă importantă în ceea ce pri
vește calificarea tineretului să fie 
rezolvată cît mai grabnic.

M MIHAI 
lăcătuș

Dacă vii cu n copilaș 
Să-i comanzi un costuma} 
Pînă lucrul este gata 
Pace puștiul și... armata.

Utemistul Constantul Padina 
de Ia cooperativa „Arta croito
riei" din Turnu-Severin ade
seori se prezintă la servici, 
face act de prezență, apoi plea

că la plimbare în oraș Hind 
deaceia codaș în producție.

cu

V. VARDERESEAN, A. NERSESEAN, T. AMERIKEAN, 
ABRAMEAN, G. ARUTIUNEAN.

Scenariul: I. IVANOV, Regia:. G. MELIC—AVAKEAN, Imagi
nea: S. GHEVORKEAN. Muzica: A. A1VAZEAN.

Tovarășii lui de muncă 
Sînt toți în
Dar el prin
Se află în...

(Materiale 
concursului 
voluntari).

întrecere 
ateliere 
trecere.
A. BAGHINA 

funcționar 
trimise în cadrul 

corespondenților
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pentru activizarea ei.

DAMIAN SOCEANU 
colectivist

erau 
știu 
cu...
dar 

re pa-

Pe răspunderea lui, 
dar în contul cui ?

De aproape un 
an la uzina „Cristea 
Nicolae“ din Galați 
a intrat în funcție 
laminorul nr 2, 
complect modificat. 
Printre utilajele ne
cesare funcționării 
laminorului se află 
și un pod rulant cu 
o capacitate de 5 
tone. Pînă aici totul 
ar părea normal.

E clar deci pen
tru oricine că acest 
pod. nu are voie să 
ridice mai mult de 
5 tone. Nu e clar 
însă pentru ingine-

rul S. Pînzaru care 
într-una din zile a 
dat dispoziție să se 
ridice cu acest pod 
greutăți de 10—13 
tone.

— Tovarășe ingi
ner, dar nu e per
mis să se ridice a- 
semenea greutate — 
a îndrăznit tînărul 
macaragiu.

— Ridici pe răs
punderea mea ! a 
hotărît șeful secției. 
$i pe răspunderea 
tovarășului inginer, 
macaraua s-a defec
tat și odată cu ea

piesele care 
ridicate. Nu 
cum a rămas 
răspunderea, 
cheltuielile de 
rație au fost făcute 
în contul uzinei 
Oare va mai dura 
mult timp pînă cel 
vinovat de această 
pagubă să fie făcut 
răspunzător și să 
suporte pagubele 
pricinuite ?

C0ST1CA 
SATALAN 
muncitor

Un mare număr din manifestările Casei prieteniei romîno-sovie- 
tice sînt dedicate tineretului. Numai de la începutul acestui an au 
fost organizate în colaborare cu Comitetul orășenesc (J.T.M. o 6erie 
de manifestări specifice tineretului. Astfel, de o larga popularitate 
se bucură în prezent ciclul de conferințe bilunare cu tema : „Ac
tualitatea sovietică și tineretul" în cadrul căruia sînt prezentate 
cele mai noi știri din viața economică, științifică, tehnică, culturala 
și sportiva din U.R.S.S.

De la începutul lunii februarie în fiecare duminică după amiaza 
au loc vizionările de filme din ciclul „Ecranizări sovietice după ope
re celebre". Pînă acum au fost prezentate filmele „Mama", „Pavel 
Korceaghin" și altele. Mulți tineri au ascultat cu interes expunerile 
regizorului Andrei Călarașu și profesorului Anton Vasilescu. asupra 
filmului artistic sovietic pentru tineret „Cai greșite". Serile de în
trebări și răspunsuri cu tema : „Vreau să știu", ca și întilnirile cu 
muncitorii fruntași, ingineri, tehnicieni, scriitori, actori din ciclul 
cu tema : „Ce să fim" atrag numeroși tineri dornici de a-și îmbogăți 
cunoștințele, de a deveni harnici ziditori ai patriei noastre socia
liste.

Iubitorilor de muzică le este bine cunoscută cotidiana activitate 
a bibliotecii și discotecii muzicale a Casei prieteniei romîno-sovietice. 
Iată cifre care pot ilustra bogata ei activitate: în anul 1958 
au fost organizate 80 audiții muzicale tematice, 70 audiții colective 
la cerere și 575 audiții în întreprinderi, instituții, școli, stațiuni 
balneo-climaterice.

O atenție deosebită este acordată manifestărilor pentru elevi și 
pionieri. In afară de spectacolele din fiecare duminică dimineață se 
fac pregătiri pentru deschiderea unui ciclu de concursuri „Drume
ții veseli" cu tema „Sa cunoaștem U.R.S.S.", iar în colaborare cu 
raionul U.T.M. 1 Mai, va avea loc, pentru pionieri, un carnaval 
al primăverii.

Sub auspiciile clubului celor ce învăță limba rusă, au loc acum 
în școli, pregătiri în vederea Festivalului de poezie, teatru și cîn- 
tece în limba rusă. In această direcție merită toată lauda colectivul 
de elevi care pregătește cu asiduitate prezentarea în limba rusă a 
piesei lui I. L. Caragiale „O scrisoare pierduta".

Nu demult a luat ființă corul de copii și cercul de teatru pentru 
pionieri 
chestre

și școlari. Acum se fac înscrieri pentru formarea unei or
ele mandoline, balalaici și acordeoane.

In sprijinul luptei pentru pace
In întîmpinarea celei de a 10-a 

aniversări a mișcării mondiale 
pentru pace. Teatrul Armatei a 
prezentat luni 9 martie a.c., spec
tacolul „Lingă poarta Branden
burg" de Erich Maria Remarque.

In fața unui numeros public, 
George Vraca, artist al poporului 
și membru al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., a rostit un scurt cuvînt 
despre cea de a 10-a aniversare 
a mișcării mondiale pentru pace, 
arătînd că Teatrul Armatei de

pune încasările rezultate din 
spectacol la Fondul Păcii.

Pe baza hotărîrii plenarei Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R. din 10 fe
bruarie a.c., în scopul susținerii 
financiare a activității de luptă 
pentru pace, a fost deschis în 
întreaga țară, la sucursalele 
C.E.C., contul 307, la care cetă
țenii din Republica Populară Ro
mînă pot depune contribuția lor 
la Fondul Păcii.

cadrul Trustului 
au forat în plus

(Agerpres)

O interesantă 
inițiativă

Numeroși învățători și profesori 
din regiunea București, fruntași in 
munca didactică și obștească, au 
petrecut duminică o zi de odihnă 
colectivă, organizată pentru ei de 
sfatul popular al regiunii Bucu
rești și Consiliul sindical regional.

Participanții și-au împărtășit ex
periența și metodele lor in activita
tea culturală și politică de masă în 
rindul țăranilor muncitori, asupra 
muncii desfășurate in sprijinul 
transformării socialiste a agricul
turii.

Cu acest prilej au vorbit to
varășii N. Pascu, secretar al C.C.S. 
și Alexandru Lascu, secretar al 
Comitetului regional București al 
P.M.R.

Participanții la ziua de odihnă 
colectivă au vizitat Muzeul de is
torie a partidului, au vizionat ba
letul „Lacul lebedelor", iar seara au 
participat la o reuniune tovără
șească organizată în cinstea lor.

Pentru următoarele trei zile în 
țară : vremea continuă să se ră
cească treptat Cerul va fi schim 
bător. mai mult noros la începu 
tul intervalului în estul țări', unde 
vor cădea precipitații temporare 
Vînt potrivit cu intensificări pînă 
la tare, mai ales în răsăritul ță
rii. Temperatura în scădere: mi-

nimele vor oscila între minus 6 și 
plus 6 grade iar maximele Intre 
minus 2 și plus 10 gradea Spre 
sfîrșitul intervalului cerul va pre
zenta înnourări accentuate și în 
sud-vestul țării, unde vor cădea 
precipitații. In nord-estul țării și 
loaal în celelalte regiuni, îngheț 
nocturn.

D ale Carnavalului r- Patria. 
București, Gh. Doja, Alex. S.ahia; 
Tatăl meu actorul Republica ; 
Răsfățatul — Magheru. I. C. Fri
mu, înfrățirea intre popoare. Li
bertății ; Moralitatea d-nel Dulska 
V. Alecsandri, Lumina ; Marea bă
tălie — Central ; Ne am împriete
nit la Moscova — 13 Septembrie ; 
Razia — Maxim Gorki, Aurel Vlai- 
cu ; Dezertorul — Victoria, 8 Mar
tie. Flacăra; Program de fi me do
cumentare și de desene animate— 
Timpuri Noi. Alex. Popov ; Idio
tul — Tineietului ; Fata cu chita
ra — Grivița ; Viața nu iartă — 
Vasile Roaită, Miorița ; Omul meu 
drag — Cultural, Donca Simo, 
Procesul se amină — 8 Mai ; Pri
ma zl — 1 Mai, 15 Februarie; 
Lupta nu s-a sfțrșit încă - Uni
rea; Zboară cocorii — Const Da
vid ; Marinarul îndrăgostit — Ar
ta Olga Bancic : Motanul încălțat 
— Munca , Patru pași în nori — 
23 August ; Zile de dragoste — 
Popular ; Cerul infernului — iii» 
Pintilie, B. Delav -ancea : Melba — 
M. Eminescu, G Coșbuc . Visul 
spulberat — N Bălcescu ; Cqi gre
șite — G. Bacoria Drumul Serii; 
Tamango - 30 Decembrie ; Alo ?... 
ați greșit numărul! - T. Vladimb 
rescu ; 'Noile aventuri ale motanu
lui încălțat — Clubul C.F.R. „Grțș 
vița Roșie".



Mitingul oamenilor muncii
din Berlinul democrat

BERLIN 9 (Agerpres). — La 9 
martie in sala „ Werner Seelen- 
binder-Halle", cea mai mare sală 
din Berlinul democrat, a avut loc 
un grandios miting al oamenilor 
muncii din capitala Republicii De
mocrate Germane consacrat vizitei 
la Berlin a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov.

Participanții la miting au întîm- 
pinat cu ovații furtunoase apariția 
in sală a lui N. S. Hrușciov, 
precum și a lui W. Ulbricht, O. 
Grotewohl, J. Dieckmann, preșe
dintele Prezidiului Camerei Popu
lare, și altor conducători ai Par
tidului Socialist Unit din Germa
nia.

Mitingul a fost deschis de E. 
Correns, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național al 
Germaniei Democrate.

E. Correns a dat cuvîntul lui
N. S. Hrușciov. Participanții la 
miting au întâmpinat cu ovații 
furtunoase apariția la tribună a lui 
N. S. Hrușciov.

Cuvîntul lui 
N. S. Hrușciov

BERLIN 9 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la mitingul de la Berlin, 
N. S. Hrușciov a spus printre 
«altele •

b-ar părea că toți ar trebui să 
fie interesați în încheierea tratatu
lui de pace. Dar aliații noștri occi
dentali din timpul războiului îm
potriva Germaniei hitleriste se pro. 
nunță astăzi împreuna cu guvernul 
Republicii Federala Germane îm
potriva încheierii unui asemenea 
tratat. Politicienii revanșarzi din 
Germania occidentală aoresc să 
tergiverseze semnarea tratatului de 
pace pentru a obține arma atomică 
și pentru a prelucra mai bine, dacă 
vor putea, opinia publică germană 
în vederea unui nou război. Dar în 
prozent în Germania occidentală 
cresc forțe care sint împotriva 
războiului. Poporul german dorește 
într-adevăr asigurarea păcii.

Oprindu-se apoi asupra proble
mei Berlinului, N. S. Hrușciov a 
spys : Semnarea Tratatului de pace 
ar însemna totodată și soluționa
rea problemei Berlinului occidental, 
care, ca parte a Marelui Berlin, 
este cuprins în teritoriul Republici 
Democrate Germane.

Răsunetul interviului 
acordat de tovarășul 

Uhivu Stoica 
ziarelor grecești 

„To Vima“și „Ta Rea“
V1ENA 9 (Agerpres). — Zia

rele austriece iniormează pe larg 
despre interviul acordat de tova
rășul Chivu Stoica ziarelor gre
cești „To Vima“ și „Ta Nea“. zia
rul „Die Presse" publică un arti
col intitulat „O nouă inițiativă ro- 
' lihnească" în care se arată că, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. a revenit asupra necesi
tății convocării conferinței șeiilor 
de guverne a statelor balcanice 
pentru a discuta toate problemele 
comune acestor state.

Ziarul „Volksstimme" publică 
6ub titlul „Romînia pentru confe
rința balcanică-* un articol în care 
se spune printre altele: „Preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Chivu Stoica, în interviul 
pe care l-a acordat celor două ziare 
grecești, a subliniat actualitatea 
și importanța ținerii conferinței 
șefilor de guverne a statelor bal
canice arătînd că pacea in Bal
cani poate fi asigurată numai 
prin străduința tuturor stat dor ce 
aparțin acestei regiuni'*. In arti
col se subliniază că instalarea de 
rachete americane în Grecia pen
tru care guvernul de la Atena sub 
presiunea S.U.A., și-a dat asent--- 
mentul nu face altceva decit să 
mărească încordarea.

★
ATENA 9 (Agerpres). — Presa 

greacă continuă să acorde impor
tanță interviului tovarășului Chivu 
Stoica dat celor două ziare grecești 
<— „To Vima“ și „Ta Nea" Prin
cipalele ziare grecești publică știri 
cu privire la ecourile stârnite în 
Bulgaria, Iugoslavia și Albania si 
în alte țări de interviul tovarășu
lui Chivu Stoica.
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Noi apreciem în mod lucid si
tuația și înțelegem că includerea 
Berlinului occidental în compo
nența -K.D.G. ar însemna o sfărî- 
mare a modului de viață existent 
al populației vest-berlineze. De 
aceea Uniunea Sovietică a și pro
pus să se acorde Berlinului occ:- 
dental statutul de oraș liber. Noi 
am propus ca marile puteri să ga
ranteze independența și dezvolta
rea orașului iiber. Nici un stat, 
inclusiv cele două* state germane 
nu trebuie să se amestece in tre
burile lui interne. Noi nu sîntem 
de asemenea împotriva participării
O.N.U. la aceste garanții.

Dacă este necesar sîntem chiar 
de acord ca S.U.A., Anglia, Franța 
și Uniunea Sovietică sau țările 
neutre să aibă în Berlinul occiden
tal un minimum de trupe care să 
asigure respectarea statutului de 
oraș liber, dar care să nu aibă 
draptul să se amestece în viața !n- 
ternă a orașului.

Noi vrem un singur lucru : să 
îndepărtăm focarul periculos de 
încordare din centrul Europei, să 
creăm condiții pentru o viață liniș
tită și normală în Berlinul occiden. 
tal.

Dacă puterile occidentale, a 
spus N. S. Hrușciov în continua
re, doresc nu în vorbe, ci in fapte 
binele populației Berlinului occi
dental, ele se vor asocia propune
rii sovietice cu atit mai mult cu 
cît pentru înfăptuirea ei există 
toate posibilitățile reale.

In prezent se fac chiar încer
cări de amenințare, prin declarații 
că dacă va fi încheiat Tratatul de 
pace cu Republica Democrată 
Germană, puterile occidentale vor 
adopta măsuri de răspuns și nu 
se vor da în lături de la folosirea 
forței. Noi nu putem fi amenințați 
prin zăngănitul armelor. Nu sîn
tem din cei sperioși și sîntem pre-
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Importante succese obținute de comuniști 
în alegerile municipale din Franța

PARIS 9 (Agerpres). — Dumi
nică 8 martie a avut loc în Franța 
alegerile municipale pentru func
țiile de consilieri municipali în 
cele 38.000 de comune și municipii 
ale țării. Numai în 12 orașe mari 
care numără peste 120.000 de lo
cuitori, alegerile s-au desfășurat 
după sistemul electoral proporțio
nal, în restul localităților scruti
nul fiind majoritar în două tu
ruri, potrivit sistemului electoral 
introdus de regimul gaullist.

După cum relatează agenția 
France Presse, în marea majori
tate a cazurilor nici una din lis
tele de candidați nu a întrunit 
majoritatea absolută necesară a- 
legerii, astfel că duminica viitoa
re va avea loc un al doilea tur 
de scrutin.

Toți comentatorii de presă con
sidera că, atit în orașele mari 
unde se cunosc rezultatele, cît și 
în comunele unde vor avea loc 
noi alegeri, caracteristicile princi
pale ale votului de duminică sînt: 
pe de o parte o scădere a numă
rului de voturi obținute de listele 
guvernamentale (U.N.R. — Uniu
nea pentru Noua Republică), care 
deținuse majoritatea în alegerile 
parlamentare din noiembrie, și pe 
de altă parte după cum subliniază 
presa și purtătorii de cuvînt ai 
grupurilor de dreapta „cîștiguri 
simțitoare**, ale candidaților co
muniști.

La Paris, după cum scrie co
mentatorul agenției France Pres
se, „comuniștii constituie, ca și în 
trecut, grupul de consilieri cel 
mai important, reprezentînd apro
ximativ 30 la sută din totalul vo
turilor exprimate**. Candidații par
tidului comunist au obținut 29 de 
locuri în consiliul municipal față 
de 27 în trecutul consiliu. „Can
didații comuniști — subliniază 
France Presse — nu numai că au 
recîștigat voturile pierdute în no
iembrie 1958, dar depășesc cu 
mult rezultatele obținute acum 
șase ani la alegerile municipale**. 
In același timp, la Paris, listele 
U.N.R. pierd aproximativ 30.000 
de voturi, iar cele ale partidului 
socialist — 40.000 de voturi. In 
celelalte orașe mari comuniștii 
cîștigă 21.000 de voturi la Mar
silia (față de alegerile din noiem
brie 1958), în timp ce listele 

gătiți să dăm răspunsul cuvenit 
oricărei încercări ae a folosi forța 
împotriva noastră sau a prietenilor 
noștri.

Noi vrem ca toți să înțeleagă 
foarte ciar că propunerile noastre 
pnnvind încheierea Tratatului de 
pace cu cela două state germane, 
privind lichidarea regimului de ocu
pație in Berlinul occidental sini 
dictate de grija de a desparți for
țele armate ale celor două lagare 
și de a normaliza situația în a- 
ceastă parte a lumii.

Dacă puterile occidentale vor re
fuza sa semneze 1 ratatul de pace 
cu cele doua state germane, noi 
vom semna oricum Tratatul de pace 
cu Republica Democrată Germană. 
Noi o vom face indiferent daca 
domnului Adenauer îi va place sau 
nu aceasta. Și atunci politica lui 
va fi definitiv demascată ca poli
tica pregătirii războiului.

Referitor Ia întîlnirea pe care a 
avut-o cu președintele Partidului 
Social Democrat din Germania, 
Ollenîiauer, N. S. Hrușciov a 
spus: In condițiile actuale din 
partea social-democraților germani 
se așteaptă o înțelegere lucidă a 
situației. Istoria nu-i va ierta 
niciodată dacă ei nu vor mani
festa o asemenea înțelegere, dacă 
nu vor face tot ce trebuie să facă 
pentru binele poporului, pentru 
binele păcii.

A luat apoi cuvîntul Walter 
Ulbricht. El a amintit că preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în cursul vizitei sale în 
R.D. Germană a stat de vorbă cu 
reprezentanții tuturor păturilor 
populației. „In prezent Ollenhauer 
a venit la Berlin și a simțit că 
poarta Brandenburgului este larg 
deschisă". Poarta Brandenburg 
este deschisă oricui dorește înțe
legere reciprocă.

U.N.R. pierd 5.000 de voturi; 
2.000 de voturi la Saint-Etienne, 
în timp ce U.N.R. este în pierdere 
cu 10.000 de voturi. La Bordeaux 
comuniștii au cîștigat 3.000 de vo
turi (față de 1958) iar la Lyon — 
6.000 de voturi. La Lyon lista 
gaullistă a înregistrat, după cum 
scrie France Presse, „aproape un 
eșec** deoarece candidatul princi
pal guvernamental, Soustelle, nu 
a reușit să obțină postul de pri
mar. La Strassbourg candidații 
comuniști au cîștigat un loc în 
consiliul municipal, față de trecu
tele alegeri, deținînd acum șase 
mandate. La Lille, considerată de 
agenția France Presse drept o 
„citadelă a socialiștilor", listele 
partidului comunist au cîștigat un 
mandat în plus. In general în 
marile orașe, unde alegerile s-au 
desfășurat după sistemul propor
țional, asigurînd astfel o reprezen
tare reală a forțelor politice, „co
muniștii se află în frunte", după 
cum remarcă agenția France 
Presse, cu 131 de aleși. In gene
ral, scrie într-un prim comentariu 
agenția citată, „este de așteptat 
că procentajul voturilor comuniste 
se va dovedi superior chiar și în 
celelalte localități, unde datorită 
sistemului de vot majoritar, rezul
tatele definitive nu vor fi cunos
cute decît duminica viitoare".

Lucrul acesta îl subliniază și co
mentatorii străini, care remarcă : 
„Comuniștii și-au întărit pozițiile 
— (Associated Press) — în timp 
ce susținătorii lui De Gaulle au 
înregistrat pierderi", sau „primele 
rezultate ifidică o răceală destul 
de pronunțată față de gaulliști" 
(United Press International).

Chiar reprezentanții partidului 
gaullist recunosc amploarea cîști-

0 declarație a lui Marcel Servin
PARIS 9. — Corespondentul

Agerpres transmite : In noaptea 
de 8 martie secretarul Partidului 
Comunist Francez, Marcel Servin, 
a făcut la postul de radio Luxem
burg o declarație în care a scos 
în evidență semnificația rezulta
telor alegerilor municipale. „In

londra. -
500 de mineri 
scoțieni au ma
nifestat recent în 
fața Oficiului na
țional al cărbu
nelui și apoi în 
fața Parlamentu
lui, cerînd con
diții mai bune 
de viață.

Delegația P. M. R. 
la Congresul al III-lea 

al P.M.U.P.a sosit la Varșovia
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 

PAP transmite: Delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn care va 
participa la Congresul al III-lea 
al P.M.U.P. compusă din: Pe
tre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., șeful secției de propa
gandă și agitație a C.C. al
P.M.R., și Maxim Berghianu, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Stalin ai P.M.R., a 
sosit duminică la Varșovia. De
legația Partidului Muncitoresc 
Romîn a fost salutată în gara
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U.R.S.S. acorda ajutor economic 
și tehnic R.D. Vietnam

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova 
s-a anunțat oficial că la 7 martie, 
în urma tratativelor care au avut 
loc la Hanoi între U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam, a fost semnat a- 
cordul care prevede ca U.R.S.S. 
să acorde ajutor economic și teh
nic Republicii Democrate Viet
nam în construirea de obiective 
industriale și în înfăptuirea al
tor măsuri și acordul „cu privi-
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înăbușirea complotului 
antiguvernamental din Irak

BAGDAD 9 (Agerpres). — in 
Irak a fost descoperit un nou com
plot antiguvernamental. Postul de 
radio Bagdad a anuutat că colo
nelul Abdel Wahab Shawaf. co
mandantul brigăzii a V-a, stațio
nate în regiunea petroliferă Mo
sul a organizat o rebeliune arma
tă împotriva guvernului, ^are a 
fost înăbușită. Ziarele irakiene au 
publicat decretul guvernului în le
gătură cu demiterea colonelului 
Shawaf și cu numirea în locul lui 

gurilor comuniste. Intr-un inter
viu acordat agenției americane 
United Press International, mini
strul de Interne francez, Jean Ber- 
thoin, recunoaște de altfel aceasta. 
„Trebuie să recunosc că partidul 
comunist a recîștigat terenul pier
dut — a declarat Berthoin, care 
a subliniat că numărul mare de 
voturi acordat candidaților parti
dului comunist arată ca alegătorii 
„se opun politicii guvernamenta
le". Albin Chalandon, secretarul 
general al U.N.R., a consemnat de 
asemenea „creșterea numărului de 
voturi comuniste la Paris" subli
niind că „ar fi zadarnic să ascun
dem însemnătatea și gravitatea 
acestui fapt". Chiar ziarele de 
dreapta ca „Figaro" recunosc 
„cîșiigurile comuniștilor în detri
mentul U.N.R." sau „dezamăgi
rea alegătorilor" care se traduce 
prin scăderea numărului de voturi 
ale U.N.R. — cum scrie „Parisien 
Libere". Ziare care pînă acum au 
susținut politica guvernamentală 
sînt nevoite să ia acum poziție 
împotriva ei, ținînd seama de re
zultatele alegerilor. „Dacă guver
nul vrea să păstreze asentimentul 
țârii — scrie astfel „Paris Jour
nal", este necesară schimbarea 
politicii sale financiare".

„Alegerile de ieri — scria luni 
dimineața „L’Humanite" subli
niind adevărata semnificație a 
acestor alegeri — reprezintă o în- 
frîngere pentru reacțiune. Ele 
constituie o dovadă ce nu poate fi 
altfel interpretată a faptului că 
Adunarea Națională, creată prin 
alegerile din noiembrie, nu repre
zintă nimic, nimic altceva decît 
una din marile mistificări ale is
toriei contemporane".

primul rînd, a declarat el, se con
stată un insucces al „Uniunii 
pentru Noua Republică", al parti
dului lui Debre și Soustelle, care 
acum cîteva săptămîni pretindeau 
că se pot lansa la asaltul împo
triva municipalităților unde co
muniștii dețin majoritatea în con
siliile municipale. Forțele guver
namentale înregistrează un loarte 
serios eșec, în numeroase regiuni, 
printre care și la Lyon, unde s-a 
prezentat fără succesul scontat, a- 
dică fără a putea ocupa postul 
de primar, liderul U.N.R., Sou- 
s ie lie.

In al doilea rînd, a continuat 
Servin, socialiștii lui Guy Mollet 
pierd teren serios, datorită spriji
nului pe care l-au acordat pentru 
instaurarea unui regim al puterii 
personale care s-a dovedit contrar 
intereselor țării și păcii.

In al treilea rind comuniștii în
registrează cîștiguri importante, 
ații in voturi cit și în procentaje, 
Nu numai că ei și-au consolidat 
pozițiile în municipalitățile pe 
care le controlau, dar au cîștigat 
și in alte localități.

Rămîne acum ca cel de-al doi
lea tur de scrutin, a spus în în
cheiere Servin, să ducă la infrîn- 
gerea reacțiunii, la victoria demo
crației. La nouă luni după in
staurarea regimului puterii perso
nale, alegerile municipale dove
desc o remarcabilă reorientare și 
luare de poziție a poporului fran
cez". 

principală din Varșovia de către 
A. Rapacki, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P-M.U.P, ministru 
al Afacerilor Externe, I. Zieleniec, 
membru în comisia centrală de 
revizie a P.M.U.P., și Jan Skrzy- 
pezak, șef adjunct al secției de 
propagandă și agitație al C.C. al 
PJW.U.P. La sosirea delegației a 
fost de față și lanusz Zambrowicz, 
ambasadorul R. P. Polone în R. P. 
Romină.

De asemenea. Ia sosirea dele
gației au mai fost de față Marin 
Florea lonescu, ambasadorul R.P. 
Romine la Varșovia, și membrii 
ambasadei.

re la colaborarea tehnico-științi- 
fică".

Acordul prevede că Uniunea 
Sovietică va acorda ajutor în în
zestrarea Institutului de agricul
tură și silvicultură din Hanoi și 
în pregătirea specialiștilor viet
namezi.

Guvernul U.R.S.S. a acordat 
guvernului R. D. Vietnam un cre
dit în valoare de 100 milioane 
ruble în condiții avantajoase.

a generalului de brigadă lunes 
Mohammed Taher.

Colonelul Shawaf este acuzat de 
„colaborare cu străinii împotriva 
intereselor țării, precum și de ac
tivitate complotistă împotriva Re
publicii Irak".

După cum s-a aflat Shawaf a 
reușit să dispară. Persoana care 
va preda pe fugar va primi un 
premiu de 10.000 ^iriari.

In legătură cu descoperirea nou
lui complot antiguvernamental la 
Bagdad au loc numeroase manifes
tații populare. Postul de radio 
Bagdad a transmis numeroase 
mesaje adresate guvernului Kas- 
sem în care populația îl asigură 
de întregul sprijin. Agențiile de 
presă occidentale anunță că pe 
străzile Bagdadului au avut loc 
manifestații care cereau pedepsi
rea exemplară a trădătorilor. Ala- 
nifestanții s-au îndreptat spre se
diul guvernului strigind lozinci în 
sprijinul guvernului Irakului. A- 
genția France Presse relata că ra
poartele oficiale provenite de la 
Bagdad indicau că „guvernul ge
neralului Kassem este stăpîn pe 
situație".

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

O hotârîre
a C. C. al P. C. U S. 

și a Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S,

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dată publicității hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
„Cu privire la participarea oame
nilor muncii la menținerea ordinei 
publice în tară".

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
proiectul unui regulament provizo
riu cu privire la alcătuirea de 
echipe ale căror sarcini pr'ncipale 
sînt să mențină ordinea puolică și 
să ducă o activitate de lămurire 
în rîndul populației asupra norme
lor de conviețuire socialistă. Mem
brii echipelor au sarcina să apere 
cinstea și demnitatea cetățenilor, 
să ia măsurile necesare pentru a 
curma orice încălcări ale ordinei 
publice și să folosească față de 
cei care tulbură ordinea publică în 
primul rînd metoda convingerii și 
avertismentul.

MOSCOVA — La 8 martie a 
plecat la Varșovia pentru a parti
cipa la lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez delegația Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice con
dusă de N. G Ignatov, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La 9 martie delegația a sosit la 
Varșovia. Ea a fost întâmpinată de 
W. Gomulka, prim secreiar al 
C.C. al P.M.U.P., A. Zawadzki, 
J. Loga-Sowinski, E. Ochab — 
secretari ai C.C. al P.M.U.P., de 
activiști cu munci de răspundere 
în C.C. al P.M.U.P., de reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

GENEVA. — în ședința din 9 
martie a conferinței în problema 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară a continuat examinarea do
cumentelor prezentate anterior.

VARȘOVIA. — La Varșovia s-a 
încheiat judecarea procesului in 
tentat criminalului de război ger
man Erich Koch Tribunalul a con
damnat pe Erich Koch la moarte.

PARIS. — Premierul britanic 
Macmillan însoțit de ministrul său 
de Externe. Selwyn Lloyd, a sosit 
luni dimineața la Paris unde va 
rămîne și în cursul zilei de marți

DJAKARTA. — In urma vizitei 
de 10 zile a președintelui R. D. 
Vietnam Ho Și Miri, în Indonezia 
și a tratativelor car0 au avut loc 
între președintele Ho Și Min și 
președintele Sukarno, la 8 martie 
a fost semnat la Djakarta comuni
catul comun vietnamo indonezian.

După „Baletele roz” 
a apărut în Franța o afecere si
milară botezată „Baletele al
bastre". In aceasta sînt amestecați 
un scriitor, un cineast, un foto
graf și un cleric care se dedau la 
orgii, ei recrutînd minori și minore 

>în castelul medieval La Chapelle 
Saint Andre. Numele respectivilor 
n-au fost încă dezvăluite.

Se pare că în Franța coruperea 
de minore și baletele ilecențioase 
fac moda. N-ar fi de mirare ca pe 
curînd să auzim de balelele mov, 
stacojii, verzi, căpșunii. Cunoscînd 
cît e de putredă societatea burghe
ză, cît de adîncă e promiscuitatea 
în Occident ne e teamă că se vor 
termina curînd culorile și că jude
cătorii de instrucție vor avea ne
voie de imaginație pentru boteza
rea afacerilor cercetate.

Anul 1959
este abia la început și semnele de 
alarmă asupra situației economiei 
americane au apărut. Numărul șo
merilor recunoscuți de oficialitățile

Ambasadorul : 
dullesian sau < 

americanul urît
tomuri 
litera- 
asupra

< Printre valurile de 
Ide maculatură așa-zis 
)ră revărsate abundent 
(Statelor Unite a apărut și o(( 
(carte care, atacînd frontal ra-$) 
)cilele politicii oficiale ameri-\ 
(cane față de popoarele Asiei, 
(s-a bucurat de o primire excep-/ 
nională din partea publicului, 
(înscriindu-se în ciuda cercurilor 
(conducătoare, printre marileYi
> succese. <<
< Cartea se intitulează „Ame-y
(ricanul urît" și este scrisă deX 
)doi cunoscători ai problemelor ?< 
(asiatice, Burdick, un romancier\< 
(care a trăit multă vreme inX 
>Asia și căpitanul Lederer, cu-?< 
(noscător al situației din Asiav 
(de sud'est. Tema atinsă esteX 
^deosebit de delicată, ea atacînd<< 
(esența politicii externe ameri'V 
ycane în special față de po-X 
>poarele Asiei, precum și calita'h 
(tea proastă a aparatului diplo-y- 
ymatic american .

i
 „Americanul urît" este amba-\ 
sadorul american din Sarkhany, 
(o țară imaginară plasată înv 
sud-estul Asiei), Lucky Lou\ 
Sears Acesta și-a obținut 
slujba datorită nepotismului./ 
Nu vorbește altă limbă în afară 
sde engleză, nu se ostenește/ 
Onici măcar să pronunțe corecta 
numele demnitarilor sarkhanezi,/ 

Onu-și ascunde disprețul față de/ 
7asiatici. El urmărește aplicarea^ 
x literă cu literă a indicațiilor\< 
0 Departamentului de stat al câ-X 
vrui țel este înrobirea poporului)) 
^sarkhanez, jefuirea avuțiilor v 
Osale naționale în folosul mono-^ 
Vpolurilor americane.
>S Nu este deloc de mirare 
v oficialitatea a primit cu 
Aceală romanul lui Burdick 
>SLederer, contrar primirii < 
') dur o ase făcută de opinia 
oblică. Faptul că „Americanul 
Ourit" a devenit un „bestseller". 
vfsucces literar deosebit) nu este 
AÎntîmplător. Părerile autorilor 
>S cărții despre politica Departa-. 
v meniului de stat și despre 
Șproasta calitate a unor diplo- 
Ornați, corespund perfect cu cea. 
7 a unui tot mai mare număr de1 
<cetățeni americani ; corespund' 
Ocurentului de opinie din S.U.A., 
7care cere o modificare a cursu-< 
\lui actual al politicii externe' 
>> americane în scopul de a evita < 
iun nou război mondial. <

s că 
ră •

;căi-, 
pu-‘

AL. GIRNEAȚA
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„Uriașul avînt al Romîniei 
sub regimul de democrație populară"

— Impresiile unui ziarist suedez despre țara noastră —
In urmă cu cîtva timp, zia

ristul suedee Otto K. Zemora 
a avut prilejul să viziteze mai 
multe săptămîni țara noastră. 
Aci a putut lug cunoștință cu 
realitățile noi ale Romîniei de- 
mocrat-populare, cu marile rea
lizări obținute de poporul no
stru muncitor. întors în Suedia, 
Otto K. Zemora, a publicat în 
numărul 5 al revistei ilustrate 
suedeze „Svenska Journalen 
Hemet och familjen" un amplu 
articol, interesant, bine docu
mentat detspre țara noastră.

Referindu-se la țara noastră, 
ziaristul suedez scrie : „Rorru- 
nia este o țară bogată. Totuși, 
pină acum zece ani toate re
sursele naturale erau exploa
tate în modul cel mai nerațio
nal. Totul aparținea citorva 
mari bogătași care duceau o 
viață de lux și desfrîu în pala
tele lor din București, atunci 
cind nu-și pierdeau timpul pe 
Riviera sau în localurile de 
noapte ale Parisului, sau bami 
la masa verde a cazinoului din 
Sinaia, localitate sduată in 
Carpați. Industria țării era 
foarte slab dezvoltată, iar țara 
era nevoită să-și exporte bogă
țiile sub fornia de materie pri
mă. Populația compusă in co- 
virșitoarea ei major.tate din 
muncitori și țărani trăia in cea 
mai neagră mizerie și neștiință 
de carte".

Ziaristul suedez remarcă 
astăzi „uriașul avînt al țării 
sub regimul de democrație 
populară", considerînd acest lu
cru a fi „deosebit de impresio
nant mai ales dacă ne gîndim 

americane se apropie de 5.000.000. 
Uzinele de automobile se plîng de 
supra producției. Buletinul lunar 
publicat de „First National City 
Bank of New.York" trage conclu
zia că pentru această inuustrie s-a 
terminat marele avînt". Așadar, 
prevestirile sumbre făcute de eco
nomiștii burghezi conform cărora 
„semne proaste anul are" se do
vedesc deplin .întemeiate pentru 
economia americană.

Regele Hussein
a pornit într-o plimbare prin di
ferite țări capitaliste, scopul prin
cipal fiind un pelerinaj la Depar
tamentul de stat pentru ajutor. 
Este semnificativ că această călă
torie a început printr-o vizită la 
Cian Kai-și. Asta probabil pentru 
a învăța cum se poate fugi mai

In fotografia noastră vă prezen tăm „omul mecanic" construit la
Stațiunea tinerilor tehnicieni „Cicalov* din Uniunea Sovietică. Ro
botul care este condus prin radio, poate umbla și gesticula.

--------------OOOOO .. .........-

Somalia italiană 
luptă pentru independentă

Valul mișcării de eliberare care 
a cuprins întreg continentul afri
can se simte și în SomalLa, teri
toriu aflat sub tutela O.N.U. In 
legătură cu alegerile pentru Adu
narea Constituantă care urmează 
să aibă loc luna aceasta în Soma
lia italiană autoritățile colonialiste 
au trecut la măsuri represive.

★
Continentul african se termină 

în partea de est cu o peninsulă de 
o formă ciudată numită — pen
insula Somalia sau Cornul Afri
can. Somalia, care în trecut era 
un stat închegat, a fost divizat de 
colonialiștii care au invadat acest 
teritoriu în cursul secolului XIX, 
în trei teritorii distincte: Soma
lia italiană, Somalia britanică și 
Somalia franceză. Somalia italiană 
așezată de-a lungul coastei răsă
ritene a peninsulei are o supra
față de 461.500 kilometri pătrați și 
o populație de peste un milion de 
locuitori. Principala ocupație a 
populației este creșterea animale
lor. Singura avuție a acestui po
por nomad o formează cămilele și 
alte animale. Pentru o familie 
somaliană, cămila este bunul cel 
mai de preț. Ea dă lapte, carne, 
piele, lînă și este mijlocul de lo
comoție de neînlocuit în deșertu- 
rile somaliene. Dar terenurile cele 
mai fertile cu întinse plantații de 
trestie de zahăr, banane și 
bumbac, ca și fermele de animale 
sînt în mîna monopolurilor italie
ne care fac afaceri fabuloase pe 
spatele acestui popor asuprit. 
Autoritățile colonialiste italiene au 
ținut acest teritoriu într-o înapoie
re economică și socială cruntă. 
Peste 99% din populație este anal
fabetă și nu se poate vorbi de

la situația Romîniei după cel 
de al doilea război mondial care 
a lăsat urme atit de adinei ți 
de dureroase în viața întregii 
țări". Autorul articolului re
marcă faptul că „suprafața a- 
rabilă este exploatată acum în 
mod din ce în ce mai rational. 
La Ploești se ridică o adevă
rată pădure de sonde pentru 
aducerea la suprafață a prețio
sului petrol și activitatea de 
prospectare și extracție de mi
nereuri s-a intensificat mult".

Ziaristul suedez este impre
sionat de numărul mare de fer
me experimentale de stat pen
tru dezvoltarea agriculturii și a 
creșterii vitelor. „Am avut și 
eu prilejul să vizitez o asemenea 
fermă experimentală în împre
jurimile Capitalei, situată pe 
locul unui fost domeniu regal. 
Ferma produce griu, porumb, 
orez. 200 ha. sint plantate cu 
pomi fructiferi mai ales meri 
»i pruni și există un mare nu
măr de grajduri pentru vite, 
clădiri pentru creșterea păsări
lor și a porcilor.. “

Autorul articolului a avut 
prilejul să viziteze mai multe 
fabrici din țara noastră. El a 
tămas impresionat de uzina da 
mașini și tractoare din Orașul 
Stalin, precum și de centrul 
școlar pentru tinerii ucenici, 
care „găsesc de luefu în uzină 
rle îndată ce au absolvit cursu
rile acestei școli profesionale". 
Dar ceea ce el a admirat în 
mod cu totul deosebit a fost 
„excelenta organizare a servi
ciului de asigurări sociale" din 
diferite fabrici și uzine . 
„Fiecare fabrică sau uzină își 

iufe cînd riști ca mîrrfa poporuhi 
să te ajungă din urmă.

Comentînd
încheierea recentelor tratate în
robitoare pe care S.U.A. le-a 
impus Iranului, Pakistanului și 
Turciei ziarul american „Daily 
News" exaltă de fericire și cate
gorisește acest fapt drept un act 
„de mindrie națională și de curaj". 
Transformarea teritor'ilor color 
trei țări în puter.ice baze militare 
americane, punerea economiei na
ționale la picioarele monopolurilor, 
se cheamă în concepția lu> „Daily 
News'* „mîndrie** și „curaj" I Ciu
dată interpretare 1 Voită răstălmă
cire 1 în limbajul normal folosit 
de oameni obișnuiți astfel de ac
țiuni se cheamă subjugare, trăda
rea intereselor poporului.

existența unor instituții culturale 
sau sociale.

împotriva jugului colonial ita
lian, curajosul popor somalian s-a 
ridicat la luptă în nenumărate rîn- 
duri. Cel de-al doilea război mon
dial, cu înfrîngerea Italiei, a adus 
mari speranțe somalienilor. Dar 
O.N.U. care a luat sub tutela sa 
acest teritoriu, îl dă spre admi
nistrare provizorie tot vechilor săi 
„protectori" italieni. Cu toate că 
la cea de-a IV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. din 1949 
s-a hotărît acordarea independen
ței Somaliei în anul I960, colonia
liștii italieni tergiversează lucruri
le spre a-și perpetua dominația. 
Pentru a curma aceste manevre se 
ridică tot mai vijelios valul de 
luptă al poporului indignat de sa
mavolnicia colonialistă.

C. STAN

are propriul ei spital, case de 
odihnă si cantină. Fiecare mun
citor muncește cu dragoste și 
rîvnă. Adesea vezi in halele 
uzinelor imense pancarte cu 
inscripția : „Noi muncim pen
tru patria și poporul nostru". 
Autorul articolului consideră că 
inscripția „reprezintă înseși 
simțămintele marii majorități a 
muncitorilor".

O impresie de neuitat i-a lă
sat autorului și faptul că 
„peste tot se ridică șantiere de 
stat pentru construirea de noi 
locuințe, iar vechile mahalale 
insalubre sînt peste tot înlocuite 
cu blocuri muncitorești cu apar
tamente de cite 2—3 camere."

Ziaristul suedez a fost puter
nic impresionat de campania 
permanentă în favoarea păcii 
care se desfășoară în țara 
noastră. „Trăiască pacea I A- 
ceasta este o lozincă pe care o 
poți vedea peste tot in Romi- 
nia. Uneori figurează pe largi 
banderole de pinză întinse dea
supra străzilor, alteori este 
scrisă cu litere neregulate pe 
cite un zid sau chiar pe asfaltul 
străzilor". Autorul articolului 
își încheie cuvintele sale fru
moase despre țara noastră prin 
următoarea concluzie: ,.O
muncă încordată pentru ridica
rea nivelului de trai, o cultură 
multilaterală și bogată, o sin
ceră dorință de pace — acestea 
au fost impresiile mele după o 
ședere de cîteva săptămini in 
Romînia, una din cele mai fru
moase țări pe care le-am vizi
tat vreodată, care are^unul din 
cele mai primitoare și generoase 
popoare pe care le-ara intilnit".
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