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Proletari din toate țările, unlți-vă!
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Raionul Gura Jiului — primul raion din regiunea Craiova
cu agricultura colectivizata

In comuna Topraisar, regiunea Co nstanța, In acțiunea de electrificare

(Foto AGERPRES)
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Marți 17 martie 1959

La sfîrșitul săptămtnli trecute 
în raionul Gura Jiului s-a termi
nat colectivizarea agriculturii, a- 
cesta fiind primul raion cu agri
cultura colectivizată din regiunea 
Craidva.

Anul trecut, după Consfătuirea 
de la Constanța, în raionul Gura 
Jiului au fost luate noi măsuri 
care au dus la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective. O mare atenție 
ă fost acordată dezvoltării celor 
mai rentabile ramuri, potrivit con
dițiilor economice locale, precum 
și sporirii avutului obștesc. Gos
podăriile agricole colective au pu
tut să realizeze astfel producții 
care au depășit cu 500 kg. la grîu

Acum știu sa prețuiască 
$i mai mult munca fizică

dimineață... Nici nu e 
7 și 15 minute. Elevul

Dis de 
încă ora 
Cimermon Alexandru dintr-a X-a 
C. se instalase în cabina de la 
ntrarea în școală. El e azi pri

mul venit. Desigur, nu întîmplă- 
tor: clasa lui e de serviciu pe 
școală.

La ora 7 șl 30 de minute, fix, 
intră pe poarta școlii elevii de 
serviciu pe clase. Alexandru în
credințează fiecăruia cheia cla
sei. Momentul e simbolic: pri
mind cheile claselor ei își asu
mă de fapt răspunderea bunei lor 
gospodăriri. Elevii de serviciu pe 
clasă mai primesc, tot de la A- 
lexandru, bonurile de lemne. Cu 
ele se prezintă la magazie unde 
capătă lemnele pe acea zi ; lem
nele sînt cărate sus în clase ur- 
mind ca în cursul zilei elevii de 
servici să întrețină focul. Intrînd 
primii în clase, elevii de serviciu 
privesc cu atenție în jur: ce mai 
e de făcut ? Aerisesc sala. Tot ei 
aduc materialul didactic necesar.

In sfirșit, la ora 7 și 55 de 
minute toți elevii sînt în clasă. 
In clasă e cald, aerul e curat. 
Materialul didactic, e-n așteptare, 
Jar jurnalul clasei e deschis pe 
catedră. Profesorii pot intra acum 
la prima oră I...

Așa începe fiecare zi de învă
țătură la Școala Medie nr. 3 din 
Satu Mare. Dar de la prim.a pînă 
la ultima oră vei putea întilni, 
la fiecare pas, mărturii ale spi
ritului gospodăresc care ani.nă 
pe elevii acestei școli.

încă mai de mult ei au pre
luat gospodărirea internatului. 
S-au organizat pe grupe de 10-15 
elevi, mari și mici, amestecați, 
împreună stăteau la masă, im- 

ț preună învățau, împreună se gos
podăreau. Menținerea ordinei în 
dormitoare, încălzitul, serviciul 
la masă — toate acestea deveni
seră treburi gospodărești de a 
căror împlinire răspundea fieca
re elev. Conducerea școlii, apre
ciind spiritul de răspundere de 
care au dat dovadă tinerii gos
podari, a acceptat și cererea lor de 
a se ocupa de treburile magaziei 
de alimente. Cheia o ține elevul de 
serviciu pe bucătărie și fără el

șl porumb pe acelea ale întovărl- lucrări agricole In comun. Aceasta 
șirilor agricole. Venitul total a- - ——<* >- —>
nual al gospodăriilor agricole co
lective a crescut cu aproximativ 
1.200.000 lei față de anul 1957 
ceea ce a făcut ca valoarea zilei- 
muncă, să ajungă în unele gospo
dării colective cum sînt Bechet, 
Gighera și Dăbuleni la 40—60 lei. 
Mulți colectiviști au dus acasă, la 
împărțirea veniturilor, în afară de 
alte produse, cîte 5—10 tone de 
cereale și sume între 8000 și 12.000 
lei.

Un mare interes au stîrnit rea
lizările colectiviștilor tn rîndurile 
membrilor întovărășirilor agricole 
din raion care, în ultimii doi ani, 
au trecut să efectueze principalele
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nimeni nu poate pătrunde în ma
gazie.

Mai apoi, din inițiativa orga
nizației U.TJW. elevii au ce
rut să gospodărească tot ei și 
școala. Aceasta, pentru că școa
la e a lor, pentru că li-e dragă, 
pentru că vor ca generațiile care 
vor mai păși pragul ei s-o gă
sească mereu nouă, pentru că au 
început să prețuiască din ce în ce 
mai mult munca fizică. Noi răspun
deri și griji noi: păstrarea cură
țeniei, încălzitul, grija pentru 
mobilier, pentru materialul di
dactic. S-a organizat serviciul 
pe școală și pe clase. Acesta 
apare acum ca un mecanism per
fect, care acționează cu exactita-

Elevii Școlii medii nr. 3 
din Satu Mare au trecut 

la autodeservirea 
în clasă

te de ceasornic. Care sînt urmă
rile? lată: prin școală trec zil
nic trei serii de elevi — 
elementar, mediu șl seral, res
pectiv dimineața, după masa și 
seara — și cu toate acestea cla
sele sînt ca oglinda 1 Elevii știu 
acum să prețuiască altfel ordinea 
și curățenia, știu să le respecte șl 
să le păstreze. Și-au dat seama ca 
tot ceea ce este rodul muncii tre
buie respectat.

Elevii au preluat și alte tre
buri gospodărești din școală. De 
pildă, magazia centrală de ma
teriale sportive. Elevii magazi
neri împart și string materialul 
sportiv și vai de acela care nu-i 
păstrează cum se cuvine ! Nu de
mult, in cadrul Spartachiadei de 
iarnă gospodarii noștri au ame
najat în curtea largă a școlii un 
patinoar — unicul in oraș.

lată cite sînt în stare să facă 
elevii Școlii medii nr. 3 din Satu 
Mare. Asta înseamnă cu adevă
rat spirit gospodăresc, autodeser- 
vire. In comitetul U.T.M. pe școală 
— unul din membri săi răspunde

Fiind conștient! că industria 
noastră grea are nevoie de mate
rie primă din ce în ce mai multă, 
tinerii din comunele și satele raio
nului nostru participă cu însufle
țire la acțiunea de stringere a fie
rului vechi. Mobilizați permanent 
de organizațiile de bază U.T.M., 
tinerii săteni, pionieri și școlari 
depistează și colectează in timpul 
lor liber, fierul vechi existent prin 
curțile țăranilor muncitori.

Sub lozinca „Fiecare utemist șl 
tînăr să colecteze cel puțin 30 kg 
fier vechi* — multe organizații de 
bază U.TJVI. au 
bune. Astfel, ti
nerii colectiviști, 
pionieri și șco
lari din comuna 
Radu-Vodă au 
strîns peste 4000 
kg fier vechi și 
se ocupă serios 
de strîngerea a 
încă 6000 kg. 
S-au evidențiat 
oionierii Ana Do
boș și Nicolae 
Soare care au 
colectat peste angajamentul luat 
aproape 100 kg. Și tinerii din co
munele Dorobanți, Ștefan-Vodă si 
altele au strîns mari cantități ae 
fier vechi.

In frunte cu secretara organiza
ției de bază U.T.M., Elena Rusu 
si instructoarea de pionieri Ecate- 
rina Voinea, elevii Școlii medii 

a contribuit mult la întărirea spi
ritului lor de organizare rațională 
a producției. In ultimele luni, 
sute de familii de țărani munci
tori întovărășiți au cerut să fie 
primite în gospodăriile colective; 
numeroase întovărășiri agricole au 
hotărît transformarea lor în gos
podărie colectivă.

Acum, în cele 15 comune ale ra
ionului Gura Jiului, primul raion 
cu agricultura colectivizată din 
regiunea Craiova, 17.000 de fami
lii de țărani muncitori, constituiți 
în 32 de gospodării agricole co
lective, lucrează în comun aproxi
mativ 50.000 ha. de teren.

de problemele gospodărești — Sze- 
kely Elisabeta din clasa a X-a B. 
Organizația U.T.M. are îndeosebi 
meritul de a fi creat în procesul 
autodeservirii un sănătos spirit 
de întrecere între elevi. In școa
lă s-a pornit un adevărat con
curs care are, printre obiectivele 
sale cele mai importante, buna 
gospodărire a claselor. Regula
mentul acestui concurs a fost 
viu dezbătut în întreaga organi
zație U.T.M. și în unitatea de 
pionieri. Zilnic In fiecare clasă 
se face o medie a notelor pe care 
profesorii s-au angajat să le dea 
clasei în care predau pentru 
ordine, disciplină, curățenie — 
note intre 1 și 5. La sfîrșitul 
săptămînii, comisia de concurs 
scoate un grafic pe școală. Re
zultatele sînt urmărite cu deose
bit interes. Se duce o adevărată 
luptă pentru zecimi de puncte 1 
In trimestrul I, în frunte se si
tuase clasa a X-a C și se părea 
că nici o altă clasă nu o va 
putea întrece. In trimestrul II 
însă, cei din a X-a C au pornit 
cam încrezuți în întrecere. Așa 
se face că clasa a Xl-a B a reu
șit în prima săptămînă să-i în
treacă cu două zecimi, apoi să le-o 
ia serios înainte.

Am vrut să știu cum a reușit 
clasa a Xl-a B să 
fruntea întrecerii
Nagy Lajos, secretarul U.T.M. al 
clasei, mi-a explicat cu simpli
tate :

— Am izbîndit pur și simplu 
pentru că am devenit o clasă uni
tă, solidară in acțiuni utile, ini
țiate de organizația noastră. Or
ganizația U.T.M., opinia comba
tivă a colectivului i-a ajutat și 
pe cei mai recalcitranți să se a- 
comodeze atmosferei sănătoase 
create in clasă...

Duoă cum se vede, dezvolta
rea spiritului gospodăresc e în 
strînsă legătură cu desvoltarea și 
a altor laturi ale chipului moral 
caracteristic elevului nou : spiritul 
de colectiv, disciplina, solidarita
tea cu adevărat tovărășească.

VIRGIL CARABA 

se situeze in 
gospodarilor.

mixte nr. 1 din Călărași au strîns 
peste 5000 kg fier vechi. Acțiunea 
aceasta patriotică continuă cu în
suflețire în întreg raionul nostru.

D. LAURENȚIU 
secretar al Comitetului raional 

U. T. M. - Călărași .
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Utemiștii de la Baza tubular! și 

transporturi din Bascov, raionul 
Pitești s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai și a celui de-al 
VII-lea Festival Mondial al Tine
retului, să colecteze 32 tone de fier 

vechi. Angaja
mentele au și în
ceput să prindă 
viață. In numai 
două zile utemiș
tii au colectat 
cantitatea de 
3-500 kg fier 
vechi, care a 
fost predată În
treprinderii de 
colectare a me
talelor.

De asemenea 
muncă patriotică 
transporturi con-

brigada de 
de la secția 
dusă de utemistul Ion Florea 
a colectat pînă în prezent canti
tatea de 3.000 kg fier vechi. Comu
niștii Ion Ursu, Ion Soare și Ilie 
Dovleac, au constituit pentru tineri 
un viu exemplu în această acțiune. 
Da asemenea în această acțiune 
s-au evidențiat utemiștii Negoescu 
Ion, Iordache Constantin, Ulinca 
Ion, Marghioala Niculae, Dinică 
Ștefan, Preda Constantin, Ioniță 
Aurelian și alții.

RIPEANU ION
activist al Comitetului raional — 

U. T. M. Pitești

★
Uneori după orele de producție, 

tinerii din organizația de bază 
U.T.M. nr. 8 de la Uzinele „Cristea 
Nicolae" din Galați, rămîn în 
uzină pentru a strînge fierul vechi.

Numai într-o singură săptămînă 
ei au colectat o cantitate de 5 
tone, tn total, pînă acum, tinerii 
au colectat 13 tone fier vechi. Ac
țiunea de colectare va fi conti
nuată de tinerii laminoriști care 
sînt conștienți de faptul că aceste 
tone de metale vechi, înseamnă 
mașini și utilaje noi, moderne.

IONEL HINCU 
forjor .«
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DECRET
pentru stabilirea datei alegerii unor deputați 

în Marea Adunare Națională
Intrucît în unele circumscripții electorale au rămas vacante locu

rile de deputați în Marea Adunare Națională a Republicii Populare 
Romîne,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
decretează:

Art. unic. — Se stabilește ziua de 17 mal 1959 ca dată a alegerii 
de deputați în Marea Adunare Națională, pentru:

— Circumscripția electorală Bicaz, regiunea Bacău 1
— Circumscripția electorală Alexandria, regiunea București;
— Circumscripția electorală y Atelierele C.r.R. — „16 Februarie' 

orașul Cluj, regiunea Cluj;
— Circumscripția electorală Arcani, regiunea Craiova ;
— Circumscripția electorală Călimănești, regiunea Pitești.

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER

București 16 martie 1959.

Printre brigăzile de tineret fruntașe în producție de la uzinele „Vasile Roaită» din București se humără șl cea condusă de ttnărul 
Ion Bratu de la sectorul 5-mașini agricole, In ultimele trei luni brigada a economisit O cantitate de metal din care se poate confecționa 
o semănătoare. .

In fotografie: membrii brigăzii de la atînga spre dreapta» Îmi TI Hrișcă, Viorel Uoryatfa, Jon Bratu, Anișor Gameț, Gh. Trjascfl^ 
Alexandru Kristof, Mihai Andrei, Ion Gheorghe, Danțe Klain, Aurel Radu, j foto jDumitru F. Dumitru ,

Rodnică activitate 
a brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică 
:a> «>-■.

Tineretul aduce prin muncă vo
luntară o contribuție deosebit de 
prețioasă la realizarea principale
lor obiective ale construcției socia
liste în țara noastră.

Numărul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică crește continuu. 
Pînă la sfîrșitul primei săptămîni 
din această lună au fost consti
tuite în întreaga țară peste 11.600 
de asemenea brigăzi, reunind a- 
proape 383.000 ae tineri munci
tori, țărani muncitori, funcționari, 
studenți și elevi.

Aproape zilnic tinerii brigadieri 
pot fi întîlniți, în timpul lor liber, 
lucrînd pe șantierele marilor con
strucții, pe șantierele naționale ale 
tineretului, ajutînd la reconstruc
ția orașelor, la ridicarea de noi lo
cuințe pentru oamenii muncii, 
sprijinind pe lucrătorii din agri
cultură sau strîngînd fier vechi. 
Cei aproape 24.000 de brigadieri 
din regiunea Constanța, de pildă, 
au muncit voluntar peste 340.000 
ore, realizînd lucrări în va
loare de peste 700.000 lei. Prin 
munca patriotică a brigadieri
lor din regiunea Ploești s au ob
ținut mai mult de 600.000 lei eco
nomii. Pe șantierele de construcții 
de locuințe, precum și la diferite 
lucrări de înfrumusețare a Capi
talei participă peste 60.000 de ti
neri muncitori, funcționari, stu
denți și elevi bucureșteni, înca
drați în aproape 1.400 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică.

In cele peste 2.120.000 ore de 
muncă voluntară efectuate, tinerii 
brigadieri din întreaga țară au 
executat lucrări în valoare de a- 
proape 3.500.000 lei.

(Agerpres)

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

GHEORGHE STOICA

A Intrat In producție Fabrica 
de superfosfațl dc la Năvodari

La Uzina de acid sulfuric și îngrășăminte chimice de la Năvodari 
K Intrat în producție fabrica de auperfosfațL Duminică noaptea, co
lectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al noii fabrici a dat prima 
șarjă de îngrășăminte fosfatice,

Construcția noii fabrici de superfosfațl, dotată cn instalații de o 
înaltă tehnicitate, constituie încă un exemplu grăitor al colaborării 
economice frățești dintre țara noastră și Uniunea Sovietica. Proiec
tele după care a fost construita această fabrică, cît și întreaga uzina 
de la Năvodari, au fost întocmite de specialiști sovietici. Tot din 
Uniunea Sovietică s-au primit majoritatea utilajelor noii uzine. Un 
prețios sprijin au acordat specialiștii sovietici la montarea utilajelor 
și agregatelor și la punerea lor în funcțiune.

Intrarea în producție a fabricii de superfosfațl de la uzina din 
Năvodari va contribui la îndeplinirea uneia din sarcinile trasate in
dustriei noastre chimice de plenara C. C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 în legătură cu chimizarea agriculturii țării — factor impor
tant al sporirii producției Ia hectar. Agricultura țării va primi încă 
din primăvara aceasta cantități importante de îngrășăminte fosfatice. 
Se creează totodată condiții pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan ce revin în acest an industriei noastre chimice de a 
produce pentru agricultura de 2,3 ori mai multe îngrășăminte fosfa
tice decît în anul trecut. Fabrica de Ia Năvodari are pentru început 
o capacitate anuală de producție de 150.000 tone de superfosfați, cu 
posibilitatea sporirii ei în aproximativ un an, cu investiții reduse, 
la 250.000 tone. (Agerpres) j

să fie la postul ei1
întreprinderile orașului 

se preocupă de educarea 
în spiritul atitudinii noi, 

de muncă. Par-

de

Multe brigăzi artistice de agita
ție din 
Craiova 
tinerilor 
socialiste față 
curgînd textele programelor bri
găzilor artistice de agitație 
la fabrica de confecții „I. C. Fri
mu" și de la întreprinderea „7 
Noiembrie" îți dai seama că există 
o preocupare crescîndă pentru le
garea activității 
de agitație de 
problemele de 
producție speci
fice fiecărei în
treprinderi, de 
munca de edu
cație a tinere
tului.

Satirizîndu-i pe 
chiulangii și in- 
disciplinați, lup- 
tînd împotriva 
risipei și a lu
crului de proa
stă calitate, programele acestor bri
găzi au ajutat operativ la în
dreptarea unor tineri. Proble
me ca apărarea și îngrijirea bu
nului obștesc, lupta pentru îm
bunătățirea calității produselor, 
reducerea rebuturilor și consu
murilor specifice, pentru realiza
rea de economii, pentru micșo
rarea prețului de cost, au stat în 
centrul preocupărilor acestor bri
găzi de agitație. De asemenea
programele acestor brigăzi pro
movează experiența înaintată,
portretizează tinerii fruntași, sub
liniind totodată trăsăturile morale 
înaintate ale acestor tineri.

Și programele brigăzii artis
tice de agitație de la „Electro- 
putere" au avut într-un timp în 
atenție problema educării tine- 

brigăzii artistice
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Brigăzile artistice de 
agitație din întreprin

derile orașului 
Craiova să sprijine 
educarea tineretului 
în spiritul moralei 

comuniste

1

retulul tn spiritul unei noi ati
tudini față de muncă. Și atunci 
cînd lucrul acesta a fost făcut în 
mod concret, convingător, a con
tribuit la îndreptarea lipsurilor 
manifestate de unii tineri. Din 
păcate, însă, această brigadă a 
dat foarte puține spectacole în 
întreprindere. Atît comitetul 
U.T.M. cît și comitetul de între
prindere s-au ocupat prea puțin 
de activitatea ei. Lipsită de con

trol și îndruma, 
re, brigada a a- 
lunecat spre pre
gătirea unor 
spectacole lipsi
te de un conți
nut educativ, tn 
ultimul timp a- 
ceastă situație a 
început să fie re
mediată. De cu- 
rînd, la secția 
transformatori a 
luat ființă o 

nouă brigadă artistică de agitație 
care și-a închinat primul program 
muncii femeilor din uzină.

Sfera de activitate a brigăzii 
artistice de agitație este foarte 
mare. Păstrind în centrul preocu
părilor sale educarea tineretului în 
spiritul unei noi atitudini față de 
muncă, mobilizarea acestuia la în
deplinirea sarcinilor de producție 
a fiecărei întreprinderi în parte, 
brigada are datoria de a desfășu
ra totodată o activitate susținută 
de educare a tineretului în spi
ritul moralei comuniste. Folo
sind artna satirei și demascind 
în fața colectivului concepțiile 
mic-burgheze care se mai ma
nifestă încă în comportarea unor 
tineri în viața de toate zilele, 
brigada artistică de agitație poate 
contribui în mod efectiv la forma
rea unui tînăr cu un profil moral 
înaintat, capabil să răspundă 
sarcinii de constructor al vieții 
noastre noi.

In activitatea celor trei brigăzi 
artistice amintite nu a existat 
din păcate o suficientă preocu
pare pentru a trata problemele 
multilaterale ale educației comu
niste a tineretului. Foarte rar, și 
în treacăt, s-a amintit de atitu
dinea nejustă a unor tineri față 

FL. DANCIU

(Continuare în pag. 3 a)

o Formația tea
trală a clubului 
„Constructorul" 
din Galați, alcă
tuită din tineri 
brigadieri și

muncitori, îndrumată de Coca 
Merizi, artistă a Teatrului de 
Stat din Galați, are o frumoasă 
activitate.

Iată tînăra formație într-o re
petiție la masă.
Foto: V. CONSTANT1NESCU
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; Semnificația! 
unei acțiuni

I pionierești .
': începuse să cadă bruma. La Ț 
<. școala de 7 ani din comuna 4
■ ■ Cîrna, raionul Gura Jiului, 4 
'..printre pionieri și școlari dom-T 
.■nea o continuă agitație. In se-I
■ creț, cei mici puneau ceva la 4
; cale. I
■ ■ In cîteva rinduri instructorul I 
"superior de pionieri Ion Bă- f

lașa venise să descopere acest T
♦ „mister" și de atîtea ori dăduse 4 
4 greș. Ii vedea pe copii cu se- 4 
I ceri, cu coase și hîrlețe, ba cu I 
4 legături serioase de ierburi și ♦ 
ț buruieni îndreptîndu-se undeva 4 
,spre cîmp. i
Ilntr-una din zile, însă se du- 4 

se după ei la marginea satului 4 
și' descoperi „misterul". Pionie- T 
rii și școlarii săpaseră cîteva 4 
gropi, cum văzuseră că fac ule- 4 
miștii de la gospodăria colee-1 
tivă, și însilozau nutrețuri. 4

— Ce faceți voi aici ? — îi 4 
întrebă instructorul pe neaștep-1 
tate. 4

♦ — Insilozăm, răspunse unulî
♦ dintre ei. Pe urmă dăm nutre- 4 
Îțul părinților noștri. Să vadă 4 

și ei că vitele trăiesc mai bine f 
cu nutreț însilozat, că mai bine 4 
știu să le hrănească cei de la f

4 colectivă. 4
I — Și grămada asta de nutreț 4 
Î” de unde o aveți, ați adus co- * 

ceni de pe acasă ? 4

— Nu. Am strîns după ce s-a 4 
făcut recoltarea porumbului și T 
cocenilor. 4

f — Bine copii ! Dar nu'putem 4 
Îface lucrul acesta în curtea f

școlii ? I

— Ba da, dar nu vrem să știe ♦ 
v părinții noștri că e pentru ei. f 
. Să fie o surpriză. J
IȘi treaba a continuat. Trei 4 

gropi s-au umplut cu frunze de * 
porumb, vreji de dovleac, de I 
castraveți etc. 4

In cel mai mare „secret* in- Z 
structorul i-a felicitat pe pio- f 
nieri și școlari pentru munca T 
patriotică pe care âu depus-o 4. 
la însilozat, arătînd că cele 15 ț 
tone de furaje vor putea hrănit 
cîteva vite în iarnă. I

Timpul a trecut pe nesimțite. + 
Sintem în prag de primăvară, ț

Pionierii și școlarii au desfă- T 
cut silozul. Dar n-au mai trans- I 

4 portat aceste furaje la ei acasă. Z 
lEra de prisos. Părinții lor aur 
Z pornit cu toții în iarna aceasta î 
♦ pe drumul arătat de partid, pe Z 
T drumul colectivizării. Și pentru T 
Z că întreaga comună e colectivi- 1 
T zată, iar numărul de vite a Z 
ț crescut mult în gospodărie, nu- T 
4 trețurile însilozate de colecti- I 
I viști nu mai sînt suficiente, lată T 
❖ însă că într~o zi, de curind, pio- Z 
♦ nierii și școlarii, în frunte cu Z 
I instructorii lor dc detașamente t 
♦ Ana Mocanu, Gheorghița Bu~ț 

nea și Ion Bălașa, instructorul Z 
superior, au predat în dar gos- t 

^podăriei agricole colective nu- Z 
* trețurile însilozate de ei. Z
f Conducerea gospodăriei le-a Z 
* mulțumit în mod oficial pentru Z 

fapta lor patriotică. Ț
£ Dar acesta a fost doar în- T 
Z ceputul. T
t Anul acesta pionierii au ho- T 

tărît să însilozeze voluntar, î 
țdupă exemplul utemiștilor, 700 ț 
țtone furaje, cu care vor putea T 
Z fi întreținute în perioada de Z 
Z stabulație 140 de vaci. ♦
J I. TEOHARIDE 4

Disc romînesc 
premiat la Paris

Academia „Charles Cros" din 
Paris, care acordă anual premii 
pentru cele mai bune discuți, a 
distins cu „Marele Premiu“ discul 
cuprinzînd „dixtuorul" și „Simfo
nia de cameră" de George Enescu, 
în interpretarea unor formații ro- 
mînești, dirijate de Constantin Sil
vestri,

Acest disc a fost editat de firma 
„Pathe Marconi" din Paris in baza 
înregistrării realizate de către 
lectrecord“ și pusă la dispoziție in 
cadrul contractului privind schimbul 
de benzi existent între cele două 
instituții.



ISpartachiada de iarnă a tineretului
un succes al sportului de masă

BOBOC DOINA 
(Regiunea Stalin) 

campioană in 
categoria

proba de fond 
senioare sat

Proba de slalom uriaș a scos în evidență elemente deosebit de talen
tate. Una dintre concurentele din 

numai cîțiva metri
»

IL1E CONSTANTIN 
(Suceava) 

campion în proba de slalom uriaș 
categoria juniori oraș

Campionii de schi 
ai Spartaehiadei

cadrul categoriei senioare oraș la 
după luarea startului

Foto: V. RANGA

ELENA COJAN 
(Regiunea Stalin) 

campioană in proba de fond 
categoria junioare satcategoria junioare

BUJOR OLTEANU 
(Regiunea Stalin) 

campion în proba de fond 
categoria juniori sat

MARIA BURETEA
(Regiunea Stalin) 

campioană în proba de fond 
categoria junioare oraș

POIANA STALIN (De la trimisul nostru special) — întrecerile 
finale de schi ale celei de-a IV-a ediții a Spartaehiadei de iarnă a 
tineretului care s-au încheiat duminică Ia Poiana Stalin, au confirmat 
înca odata, rolul important pe care-1 are această mare competiție de 
masă, în antrenarea tineretului la o bogată activitate sportivă, în 
descoperirea de noi elemente talentate care sa împrospăteze din an 
în an rîndurile sportivilor fruntași. Cele trei zile de întreceri au 
pus la grele încercări întreaga pregătire tehnică, tactică și morala 
a concurenților. Examenul acesta a fost trecut cu bine de fiecare 
dintre finaliști. Ca la orice întrecere sportivă cei mai buni au învins, 
cucerind titlul de campioni de schi ai celei de-a JV-a ediții a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. Deosebit de îmbucurător este faptul 
ca tați aceștia sînt foarte tineri, speranțe reale pentru viitorul schiu
lui rominesc. Elena Cojan. Maria Burețea, Bujor Olteanu, Radu Zăr- 
nescu (regiunea Stalin), Tamoioagă Ion (Timișoara), Ivanovici Al. 
(Baia Mare) sînt doar cîteva exemple în acest sens.

Evoluția lor in acest concurs, drumul ce li se deschide spre con
sacrare este urmarea firească a grijii pe care o poartă statul nostru 
democrat-popular, partidul nostru, dezvoltării mișcării sportive de 
masa, prin acordarea celor mai optime condiții materiale in practi
carea ramurii sportive preferate.

Cele trei zile de desfășurare a competiției au fost încheiate cu 
festivitatea de premiere a campionilor probelor de schi ale celei de-a 
IV-a ediții a Spartaehiadei de iarnă a tineretului. Cu acest prilej 
tovarășul Nicolae Roman secretar al C. C. al U. T. M., președintele 
comisiei de organizare a Spartaehiadei a felicitat călduros pe tinerii 
finaliști și le-a urat succes în viitoarea lor activitate, atît în pro
ducție, la învățătura cît și pe terenul de sport. In continuare tova
rășul N. Roman a inmînat primilor trei clasați în probele respective 
diplome, plachete și premii.

Ultimele două întreceri : cea de slalom uriaș, desfășurată pe 
Kantzer și proba de ștafetă disputată în Poiana Ruia, au avut darul 
să confirme categoric buna pregătire a reprezentanților regiunii 
Stalin, care au cucerit primul loc în clasamentul pe regiuni. In urma 
acestui succes le-a fost oferită cupa F.R.B.S.

Pe aceeași linie ca în prima zi s-au comportat tinerii schiori din 
regiunea Ploești și R.A.M. care au ocupat în ordine locurile II și III.

Disputarea întrecerilor de slalom uriaș și ștafetă a reliefat com
portarea meritorie a unor schiori din regiunile Hunedoara, Bacău, Ti
mișoara. După ce ocupă locul III in disputa fondistelor senioare 
tînăra strungariță Rozalia Tanțeu de la Cugir se comporta merito
riu în cadrul ștafetei, reușind să aduca echipa sa pe locul IV în cla
samentul zilei. Numai cîteva secunde au privat-o pe tînăra telefonistă 
Maria Lăzărescu din regiunea Bacau de ocuparea locului I în proba 
de slalom uriaș senioare. Evoluția sa în această cursă o situează prin
tre elementele tinere cu reale perspective.

Finala de schi a celei de-a IV-a ediții a Spartaehiadei dc iarnă 
a tineretului a scos la iveală slaba pregătire a concurenților din re
giunile Oradea și Pitești. De altfel, ca o confirmare a aces
tui fapt reprezentanții acestor regiuni au ocupat ultimele locuri în 
clasamentul general al competiției. Elocventă în acest sens este si
tuația punctajului ultimei clasate, Oradea — 14 puncte față de prima 
— regiunea Stalin cu 144 puncte. Această situație trebuie să consti
tuie — acum în preajma întrecerilor finale la celelalte probe : șah, 
trîntă, tenis de masa, haltere — un puternic semnal de alarmă pen
tru organele U.T.M. și U.C.F.S. din regiunile vizate, in scopul alcă
tuirii cu mai multă răspundere a loturilor de finaliști și a folosirii 
intense a timpului rămas pînă la finală pentru desavirșirea pregătirii 
acestora.

La deschiderea
sezonului

fotbalistic

care au aș- 
J teptat cu nerăbdare începerea
Y actualului campionat. In Capi- 
X tală, ca și în întreaga țară tim- 
X pul puțin prielnic nu a consti-
♦ tuit un impediment pentru iu- 
X bitorii acestui joc, care au
Y populat tribunele stadioanelor
♦ în dorința de a urmări prima
♦ evoluție din acest sezon a echi- X 

pelor participante la prima ca
tegorie de fotbal a țării.

Pe Stadionul Republicii din 
Capitală s-a desfășurat ciy 
fotbalistic care a pus fațr

n o i

s e fir

t i
la mani-Totdeauna oînd asiști 

festările Spartaehiadei ai un sim- 
țămînt de profundă satisfacție. 
Poate nu de fiecare dată specta
colul sportiv se ridică la nivelul 
pe care l-ar fi asigurat „consa
cra ții". Dar faptul acesta trece pe 
un plan secundar. Esențialul e a- 
firmarea continuă în întrecerile 
Spartaehiadei — a unor tinere 
talente sportive reale. Fiecare edi
ție a Spartaehiadei aduce în co
loanele ziarelor și în atenția spec-

a
n e re
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Finala pe Capitală a Spartaehiadei 
de iama a tineretului

IlilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

moașă au lăsat-o și Codin Ion, 
electrician, Sasz Dumitru și Dumi 
trache Gheorghe ostași și alții.

Ne-au plăcut în mod deosebit 
întrecerile prilejuite de finalele la

întrecerile de trîntă din cadrul finalelor pe Capitală ale Spartaehiadei 
de iarnă a tineretului au prilejuit dîrze dispute.

Foto: D. F. DUMITRU

tătarilor nume noi de tineri spor
tivi, adevărate speranțe ale spor
tului nostru. în privința aceasta 
trebuie să subliniem meritul pe 
care-1 au organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive care—conform 
sarcinii încredințate de partid—în
drumă spre terenul de sport, în în
trecerile Spartaehiadei, un număr 
din ce în ce mai mare de tineri.

Mă aflam duminică dimineața 
în sala Dinamo. Publicul nu era 
prea numeros, în schimb era de 
un entuziasm molipsitor. Erau ti
neri muncitori, elevi ți ostași ve- 
niți să-i încurajeze pe tovarășii 
lor ce-și disputau șansele în ca
drul finalei pe Capitală la trîntă 
a Spartaehiadei de iarnă a tinere
tului. Un tabel ou rezultatele teh 
nice nu ar fi concludent. Dincolo 
de simpla înșiruire a numelor și 
a performanțelor se găsesc semni
ficații mai ample. Iată, de pildă, 
pe Alexandru Constantin, învingă
tor la trîntă categoria 61 kg. Nu 
are deoît 18 ani și se află la pri
mul său concurs oficial. Cu toate 
acestea, tînărui lăcătuș a lăsat o 
frumoasă impresie prin comporta
rea sa și a smuls aplauzele spec 
tatorilor. Alexandru Constantin se 
află la începutul activității sale 
sportive. îndrumat cu grijă, edu
cat într un spirit sănătos, el se 
va putea afirma. O impresie tru

tenis de masă. în sala MJ.G. 36 
de tineri și tinere s-au străduit 
să-și dovedească valoarea, iar cei 
mai buni au cucerit victoria. Fi
nala la simplu băieți a opus pe

doî tineri muncitori — tovarăși de 
muncă într-o cooperativă : Gheor
ghe D. Gheorghe și Perdon Nico
lae. Am asistat la o luptă îndîr- 
jită în oare Perdon 
mult mai calm și 
sine în momentele decisive. Ambii 
au reușit totuși 
relief posibilitățile de care dispun.

Toți cei ce au urmărit întrece
rile de tenis de masă au subliniat 
în termeni elogioși evoluția pro
mițătoare a pionierei Max Etna. 
Mai notăm numele inginerei con
structor Luiza Stănescu și al ele
vei Aurelia Radu. O caracteristică 
a disputelor la tenis de. masă a 
fost tendința concurenților de a 
practica un joc mai ofensiv, mai 
plin de fantezie.

Campionii celor 175.000 tineri 
bucureșteni participanți la Sparta- 
chiadă au fost desemnați. Acum, 
organizațiilor U.T.M. și activiști
lor sportivi le revine sarcina im
portantă de a urmări în continuare 
dezvoltarea tinerelor talente ce 
s-au afirmat, de a contribui Ia 
fructificarea posibilităților lor, ast 
fel îneît sportul rominesc să pri
mească noi elemente valoroase.

OOOOO

■țt Uniunea națională a ziariști
lor din R. P. Ungară a invitat pe 
reprezentanții presei sportive inter
naționale să participe la o confe
rință care va avea loc între 18 și 
20 martie la Budapesta. Această 
conferință va discuta problemele 
actuale ale muncii ziariștilor spor
tivi, desfășurarea fără obstacole a 
întîlnirilor internaționale sportive 
șl a ziariștilor sportivi. In cadrul 
conferinței se vor discuta de ase
menea probleme legate de îmbu
nătățirea muncii profesionale a 
ziariștilor sportivi, responsabilita
tea acestora In educarea tineretu
lui și tn promovarea ideii de pace 
și prietenie Intre popoare.

* In campionatul de fotbal a! 
Americii de Sud, duminică s-au 
disputat 2 întîlniri încheiate cu 
următoarele rezultate : Brazilia a 
învins Chile cu 3—0. iar Para
guay a cîștigat cu 5—0 în fața

s-a dovedit 
mai sigur de

să scoată în

M. RAMURA

Bolivieî. Cu o zi înainte echipa 
Perului a realizat o veritabilă per
formanță, învingînd cu 5—3 selec
ționata Uruguayului. de două ori 
campioana lumii.

* Reprezentanții federațiilor de 
atletism din R. P. Bulgaria, R. P. 
Romînă, Grecia, Turcia și Iugo
slavia au căzut de acord ca Jocu
rile balcanice de atletism din anul 
1960 să se desfășoare la Atena și 
nu la Istanbul cum era hotărît 
inițial.

* tn cel de-al doilea meci al 
turneului pe care îl întreprinde 

R. P. Chineză, echipa sovietică 
fotbal Zenit Leningrad a jucat 
Pekin ou formația militară 

August". Fotbaliștii sovietici au

în 
de 
la
„1
cîștigat cu scorul de 3—0 (1—OJ.

inaliștii 
din regiunea Baia Mare

BAIA MARE (De la trimisul 
nostru). — Sîmbătă și duminică 
în orașul Baia Mare s-au desfășu
rat întrecerile fazei regionale a 
Spartaehiadei de iarnă a tineretu
lui la tenis de masă, șah, trîntă și 
haltere.

Sala clubului „Chimistul" a Ca
sei de cultură precum și Sala Spor
turilor din oraș, unde au avut loc 
întrecerile, au cunoscut în aceste 
două zile de concurs freamătul 
marilor întreceri sportive tinerești.

întrecerile au fost deosebit de 
disputate. Din acest punct de ve
dere spectatorii prezenți în număr 
foarte mare, au fost deosebit de sa- 
tisfăcuți.

Probele de tenis de masă băieți 
și fete au fost cele mai disputate 
titlul revenind la fete lui Iuga

Elena, de la sanatoriul din 
Borșa, care a întrecut pe Mihalcea 
Nora, elevă în clasa 7-a din Tăș- 
nad. La băieți tocul I a fost cîști- 
gat de Ferencz losif, muncitor din 
Baia Mare. Tot așa de pasionante 
au fost și întrecerile de trîntă un
de s-au remarcat în mod deosebit 
Vasile Sami, muncitor la întreprin
derea comunală din Satu Mare, 
Pop Viorel din Cehul Silvaniei, 
losif Vâri, muncitor din Baia Mare. 
La șah un succes remarcabil a fost 
obținut de tînărui țăran, membru 
al întovărășirii din comuna Som- 
cuța, Szabo Vasile care a cucerit 
locul I. S-au mai remarcat la hal
tere Vasile Moșcan din Tg. Lăpuș, 
Boith Traian țăran muncitor din 
Tășnad și alții.

,__ *
uplajul t 

.. ......... . „ _____(ă în ♦
față echipele Știința-Timișoara Ț 
și Progresul București și Știin- 4 
ț.a-Cluj—Casa Centrală a Arma- X 
tei. 4

Fără să se ridice la un nivel X 
superior pe plan tehnic, tntîlni- X 
rea a plăcut prin dîrzenia cu X 
oare echipele și-tau disputat Y 
șansele. Superioară și mai efi- T 
cace. formația bucureșteană I 
Progresul și-a adjudecat victo- X 
ria la un scor concludent: 3—0. X 
Partenerii lor, studenții timișo- X 
reni, au dovedit'cu acest prilej Y 
slaba formă în care se găsesc, I 
nereușind să se ridice la nive- X 
Iul adversarilor lor. Prin jocul X 
prestat duminică, timișorenii au X 
demonstrat că eliminarea lor X 
din „Cupa R.P.R." de către o Y 
formație din divizia B ce a avut X 
loc cu puțin timp în urmă, nu * 
este întâmplătoare, nivelul 
actual de pregătire 
respunzător.

In cel de al doilea meci de pe T 
Stadionul Republicii s-au întîl- I 
nit Știința-Cluj cu Casa Cen- 4 
trală a Armatei Intîlnirea a X 
prilejuit o întrecere spectacu- 4 
loasă și interesantă atît prin Y 
evoluția scorului cît și prin des- X 
fășurarea jocului Practicînd un X 
joc bine orientat și eficace stu- X 
dențil clujeni au reușit să ia X 
la un moment dat un avans de ♦ 
2 goluri, lăsînd impresia — Y 
după jocul prestat — că vor î 
termina meciul tnvlngători. I 
Spre sfîrșitul meciului însă mi- X 
litarii reușesc să egaleze astfel X 
îneît întîlnirea se termină cu X 
un rezultat de egalitate care I 
considerăm că ti nedreptă- X 
țește pe clujeni față de com- X 
portarea avută pe teren. X

Dintre jocurile ce au avut loc -I 
în provincie se desprinde tnfrîn- X 

. gerea fruntașei clasamentului, ♦ 
4 Dinamo-București de către Y 
I echipa metalurgiștilor din Ora- 4 

șui Stalin. Y

Le Arad. Flamura Roșie a X 
cedat în ultimele minute ale în- X 
tîlnirii în fața feroviarilor bucu- X 
reșteni după un joc în oare vie- f 
toria a surîs pe rînd ambelor * 
formații. O prețioasă victorie a Y 
obținut Petrolul-Ploești la Pe- 1 

I troșani în compania formației ♦ 
♦ locale Jiul, victorie care o rea- 
X duce pe primul plan în lupta 
X pentru cîștigarea oampionatulul. 
ț In sfîrșit, Dinamo-Bacău și-a 
X adjudecat o victorie relativ 
X ușoară tn fața ,,Farului“-Con- 
X stanța oare continuă să păs- 
î treze ,,lanterna roșie".
4 In general, prima etapă a 
/ campionatului nu poate oferi 

X încă o imagine clară a stadiu- 
Y lui de pregătire tn care se gă- 
X sesc formațiile. Urmează oa 
Y etapele următoare să aducă cla- 
X rificări atît în ceea ce privește 
T forma echipelor, ctt și configu- 
X rația clasamentului.

t E. PITULESGU

♦

♦

fiind
I lor
neco-

s-au întîl- I
Casa Cen- *

■ooo-

Desfășurate pe terenuri desfundate din cauza zăpezii căzute în ajun, 
meciurile din cadrul Campionatului R.P.R. de rugbi de duminică 
au eferit totuși partide spectaculoase. Fotoreporterul a surprins o 
imagine de la meciul C.F.R. „Grivița Roșie" — „Știința" Timișoara 

cîștigat de prima formație la scorul de 6—3.
Foto: P. LUCIAN
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SPORTIVE

De ce este în declin sportul
amator

Luînd cuvîntul la 
sfîrșitul anului tre
cut cu prilejul închi
derii Congresului U- 
niunii Amatoare de 
Atletism din S.U.A. 
(A.A.U.), d-l Avery 
Brundage, președinte
le Comitetului Olim
pic Internațional, a 
tras un semnal de 
alarmă amintind ono
rabilelor personalități 
prezente la respectiva 
festivitate că Statele 
Unite... „au pierdut 
supremația pe plan 
sportiv" !

„De lin timp recor
durile mondiale sini 
stabilite de alții și 
nu de sportivii ame
ricani, a declarat pre
ședintele. In cursul 
ultimilor 15 ani nu 
am reușit să cucerim 
nici o singură compe
tiție internațională 
importantă pe distan
țe mai mari de o ju
mătate de milă...". 
D-l Brundage a mai 
amintit în discursul 
său declinul baschelu-

. lui american, debili
tatea îngrijorătoare a 
tineretului american 
care este respins in
tr-un procentaj 
grijorotor de 
încorporare și mul
te alte dificultăți că
rora trebuie să le facă 
față mișcarea sporti
vă în Statele Unite.

Atît în discursul 
amintit mai sus cît și 
cu alte prilejuri, pre
ședintele Comitetului 
Olimpic Internațional 
a relevat aceste con
cluzii cu privire la 
actuala stare a spor
tului din S.U.A.: tot 
mai puțini tineri a- 
mericani se îndreaptă 
spre sport, tot mai 
mult se restrînge nu-

in
ia

din S. U. A.?
mărul amatorilor. El 
nu a fost însă în sta' 
re să dea o explicație 
acestor fenomene.

La puțin timp, în 
coloanele revistei a- 
mericane „Sports llu- 
ștrated" a apărut însă 
un răspuns la între
bările ~ 
Brundage, 
mericană 
scrisorile 
lui atlet, 
mondial la 
200 m. plat 
yarzi, Dave Sime. El 
scrie : „Dacă Statele 
Unite au tendința să 
piardă supremația în 
domeniul atletismului 
aceasta nu se datoreș- 
te faptului că atleții 
americani nu mai au 
dorința de a se antre
na sau a ciștiga. Este 
însă ușor de înțeles 
pentru ,ce tinerii a- 
mericani abandonează 
atletismul. Unii in
tră în echipele pro
fesioniste de fotbal, 
baschet, sau basebal, 
pentru că acolo gă
sesc nu numai pasiu
nea întrecerii...". Și 
în încheiere Dave Si
me scrie : „...Sa ne
gîndim mai bine asu
pra problemelor ma
teriale cărora trebuie 
să le facă 
atlet amator 
noastră".

Situația 
american nu poate fi 
privită izolat de ceea 
ce se numește „modul 
de viață american", 
care exprimă putre
ziciunea sistemului 
capitalist. Sportul a- 
merican e în primul 
rînd un
afacere. Nu rezulta
tul primează, ci be
neficiile ce pot fi în-

d-lui Avery 
Revistu a- 

i a publicat 
cunoscutu- 
recordman 
probele de 

și 220

față un 
din para

sportului

„business", o

casate de afaceriștii 
ce mișună în lumea 
sportului. De aceea 
dispar amatorii, de 
aceea profesionismul 
nimicește valorile 
sportive.

tn schimb, mulți 
dintre sportivii de 
rînd americani profe
sioniști îngroașă rîn
durile milioanelor de 
șomeri americani. Și 
într-o țară unde nu 
toți oamenii au pli
nea asigurată, cum se 
înlîmplă -acum in 
S.U.A., unde statul nu 
acordă nici un sprijin 
mișcării sportive, nu 
poate exista sport de 
masă și sportivi ama
tori.

Conducătorii spor
tului din S.U.A. ur
măresc cu îngrijorare 
succesele obținute de 
mișcarea sportivă din 
Uniunea Sovietică și 
țările de democrație 
populară, de sportivii 
din țările lagărului 
socialist care în mul
te discipline au în
trecut cu mult pe cei 
americani. Aceste suc
cese se datoresc bazei 
largi de mase pe 
care se sprijină spor
tul în țările socia
liste, sprijinului per
manent acordat miș
cării de cultură fizică 
și sport de guvernele 
și partidele comuniste 
și muncitorești din a- 
ceste țări.

Toate acestea sînt 
greu de înțeles pen
tru miliardarul Avery 
Brundage care judecă 
problemele sportivu
lui american prin 
prisma contului său 
personal la bancă.

In rlndul sportivilor să domneasca
un

Conștient că sportul de masă 
urmărește creșterea unei generații 
viguroase, călite, care să poată 
contribui cu forțe sporite la con
struirea socialismului, comitetul 
orășenesc U.T.M. Focșani, împre 
ună cu organele U.C.F.S. acordă o 
importanță deosebită mișcării de 
cultură fizică și sport în rîndul ti
neretului. Totodată acestea se pre
ocupă atent de educația politică și 
morală a tinerilor sportivi.

în vederea educării comuniste 
a sportivilor a fost organizat învă- 
țămintul politic, a fost organizată 
ținerea unor conferințe cu caracter 
educativ. Astfel, în numeroase a- 
sociații sportive ca, de exemplu, 
„Podgoria" (întreprinderea vinal 
cool Focșani), „Avîntul" (între
prinderea „Filimon Sîrbu"), 
„Fructexport", „Unirea" (școala 
medie nr. 1) și altele, s-au ținut 
conferințe ca: „Dezvoltarea spor
tului în R.P.R.", „Despre tovără 
șie, prietenie și dragoste" etc. Tot
odată comitetul 
a îndrumat pe tinerii sportivi să 
participe și la alte conferințe ți
nute de către organizațiile de par
tid, U.T.M., sindicale în cadrul în
treprinderilor sau pe oraș.

Pentru a pune pe tinerii spor 
tivi în curent cu actualitatea po
litică internă și internațională s-au 
ținut informări politice despre 
unele evenimente din viața țării 
noastre sau de peste hotare. Aces
te informări au fost ținute de că
tre membrii comitetului orășenesc 
U. T. M„ membrii consiliului 
U.C.F.S., antrenori etc. Exemplu 
în acest sens sînt asociațiile spor 
tive „Avîntul", „Unirea", „Pod-.

orășenesc U.T.M.

spirit sănătos
goria", „Voința", „Fructexport" 
etc.

O atenție deosebită a fost acor
dată cultivării în rîndul sportivi
lor a spiritului de răspundere față 
de munca lor profesională. Au fost 
de pildă popularizați prin presa 
locală, stația de amplificare, adu
nări ale asociațiilor sportive, gaze 
tele de perete și la panourile din 
incinta asociațiilor sportive, spor
tivii fruntași în producție.

în atenția organelor U.T.M. și

Din experiența muncii 
politice dusă de Corni» 
tetul orășenesc U.TM. 

Focșani 
printre sportivi

U.C.F.S. a stat preocuparea pentru 
atragerea sportivilor la acțiunea 
de muncă patriotică. Alături de 
întregul tineret, numeroși sportivi 
au contribuit prin muncă volun
tară Ia înfrumusețarea orașului 
Focșani, la curățirea a 250 hecta
re izlaz, la sprijinirea G.A.S.-uri 
lor din Floreștî și Ciorăși în cam
pania de recoltare a porumbului 
etc. în brigăzile de muncă patrio
tică din Focșani au fost cuprinși 
și sportivii. Un exemplu pozitiv 
în acest sens îl oferă asociația spor, 
tivă „Avîntul" (întreprinderea 
„Filimon Șîrbu") unde 90 la sută 
din totalul sportivilor fac parte

din brigăzile utemîste de muncă 
patriotică.

Cu toate realizările obținute de 
comitetul orășenesc U.T.M. Foc
șani în munca de educație comu
nistă a sportivilor s-au vădit și o 
seamă de lipsuri.

O gravă lipsă a organelor U.T.M. 
și U.C.F.S. considerăm că este fap
tul că nici pînă în prezent lotul 
echipei de fotbal care activează 
in categoria secundă a țării nu a 
fost inclus în nicio formă de învă- 
țămînt politic. Nu este de mirare 
faptul că această echipă nu are 
întotdeauna o comportare discipli 
nată pe terenul de sport, unii ju
cători desconsiderînd munca și 
făcînd exces de băuturi alcoolice. 
Este inexplicabilă lipsa de grijă 
față de acești tineri sportivi, față 
de educarea lor. Nu cumva tova
rășii de la comitetul orășenesc 
U.T.M. au fost timorați de repu
tația sportivă a acestor fotbaliști, 
considerînd că lor li se permite 
orice abateri ? O asemenea atitu
dine trebuie curmată.

Dacă în general în unele asocia
ții conferințele pe teme educative 
se țin cu regularitate, sînt alte 
asociații ca, de exemplu, „Sănă
tatea", „Spicul", „Spitalul" etc. 
unde se neglijează această înda
torire.

Trecînd la lichidarea grabnică 
a acestor deficiențe, comitetul oră
șenesc U.T.M. Focșani va reuși să 
statornicească un spirit sănătos în 
rîndul tuturor sportivilor din acest 
oraș, care se bucură de o frumoa
să tradiție în sportul de masă.

P. EUSEB1U
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Via|a de organizație

Organizația U.T.M. trebuie
Festivități consacrate 
sărbătoririi a 100 ani 

de la nașterea lui 
A. S. Popov

să-și exercite influența 
asupra tuturor tinerilor

Munca politica de educare co
munistă a tineretului de pe șan
tierul 4 Onești — șantier cu un 
mare număr de tineri constructori 
— s-a îmbunătățit în ultimele luni. 
Sub conducerea organizației de 
partid, organizația de bază U.T.M. 
s-a străduit sa-și orienteze întrea
ga activitate spre ridicarea conș
tiinței politice a tineretului, spre 
educarea sa în spiritul atitudinii 
socialiste față de muncă, și muri
rea contribuției sale la îndeplini
rea planului de producție.

In vederea apropierii tineretului 
de problemele economice concrete 
ale șantierului, ridicării combativi
tății față de chiulangii, de risipi
tori, în adunările generale ale or
ganizației s-au pus în discuție sar
cinile care revin tineretului de pe 
șantier, în lumina documentelor 
plenarei din noiembrie 1958 a C.C. 
al P.M.R. La una din adunările 
generale U.T.M. a fo6t invitat șe
ful șantierului, inginerul H. Măne- 
8cu — tînăr de asemenea — care 
a vorbit utemiștilor despre căile 
ridicării productivității muncii și 
reducerii prețului de cost, des
pre atitudinea în muncă pe care 
trebuie s-o aibă tinerii construc
tori.

Un merit al organizației U.T.M. 
este acela că a reușit să creeze 
o opinie puternică împotriva ace
lora care nu-și îndeplinesc sarci
nile profesionale, care dovedesc 
dezinteres și nepăsare în munca 
de fiecare zi. Iată un exemplu. 
Vasile Ionescu, tractorist, a venit 
pe șantier după ce a colindat mai 
multe șantiere din țară. Pe șantier 
a început să-și lase tractorul în 
părăsire, să nu-l îngrijească ; 6-a 
înhăitat cu alți „plimbăreți", sfi- 
dîndu-i pe ceilalți tineri. Dar Ione
scu era utemist și organizația s-a 
simțit răspunzătoare pentru fapte
le sale. El a fost puternic criticat 
într-o adunare U.T.M. și ajutat să 
devină un bun muncitor.

Pe șantier o mare putere de con
vingere o căpătă exemplul perso
nal al celor mai buni utemiști în 
mobilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de producție. Un 
asemenea exemplu îl oferă briga
da utemista de fierari beton, con
dusă de Gheorghe Bucelea. Briga
da aceasta, care a obținut cel mai 
mare indice de producție în ulti
mele luni, a provocat la întrecere 
toate echipele de fierari-beton de 
pe șantier, menținîndu-se multa 
vreme în fruntea întrecerii. Acest 
colectiv utemist acționează ca o 
adevărată brigadă de șoc; în punc
tele de lucru 
orice oră din 
dacă e nevoie 
grabnica este 
lui Bucelea,
prompt cu maximum de conștiin-

ciozitate și spirit de răspundere. 
Acum mulți tineri se străduiesc să 
semene acestor utemiști, iar orga
nizația U.T.M. popularizează exem
plul acestei brigăzi în vederea ri
dicării răspunderii în muncă a tu
turor tinerilor.

Contribuția pe care o dă tinere
tul la îndeplinirea sarcinilor ce re
vin șantierului este expresia conș
tiinței sale politice. Pe șantier 
funcționează 3 cercuri politice 
U.T.M. în eare sînt cuprinși toți 
utemiștii și mulți tineri neutemiști. 
Se țin deseori informări politice 
care ajută tineretul să cunoască 
evenimentele politice interne și 
internaționale. La aceste informări 
se prezintă și scurte relatări des
pre mersul lucrărilor pe șantier și 
în general pe complexul de șantie
re din Onești. Tinerii participă la 
conferințele politice, economice, 
științifice care se țin la clubul 
„Constructorul": s-a creat o bri
gadă artistică de agitație care-și 
pregătește primul spectacol; car
tea a început să fie îndrăgită de 
tinerii constructori. De asemenea 
s-a constituit o brigadă de mun
că patriotică — care la prima sa 
eșire pe teren a adus șantierului o 
economie în valoare de circa 6500 
lei. Toate acestea dovedesc că or
ganizația U.T.M. de pe șantier a 
început să trăiască o viață din ce 
în ce mai bogată.

Pînă în momentul de față mun
ca politică și educativă a organi
zației U.T.M. nu s-a răsfrînt însă 
suficient asupra întregii mase a 
tinerilor constructori. Un prim 
pas în direcția adîncirii mun
cii politice în rîndul tuturor ute- 
miștilor și tinerilor s-a făcut oda
tă cu crearea a două organizații 
pe loturi de lucrări (similare or
ganizațiilor de secții). Un specific 
al șantierelor este împărțirea con
structorilor pe colective mai mici 
(loturi, echipe, brigăzi etc.) în 
care aceștia nu numai că muncesc 
împreună, dar folosesc același dor
mitor, merg împreună la masă, își 
petrec în comun timpul liber. De 
aceea, aceste colective trebuie aju
tate să desfășoare o vie muncă 
politică, la care poate fi antrena
tă întreaga masă a tineretului. Un 
exemplu în această direcție îl con
stituie brigada pomenită mai sus, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Bucelea. Această brigadă ocupă 
singură un dormitor care face o
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notă cu totul aparte fața de 
lalte dormitoare. Lăsînd la o 
te ordinea și curățenia care dom
nesc aci, seara, după lăsa
rea lucrului, aci se citesc în 
colectiv ziare și cărți, se fac re
cenzii, se învață cîntece, se orga
nizează discuții despre comporta
rea în viață, se joacă șah. Atenția 
cu care a fost înconjurată brigada 
de către comitetul U.T.M. a sti
mulat ambiția tinerilor de a con
stitui un model de comportare. Dar 
cu o floare nu se face primăvară. 
Alături de dormitorul acestei bri
găzi denumit „dormitorul tinere
tului", sînt alte dormitoare care 
sînt populate în mare parte tot de 
tineri și în care domnește murdă
ria și plictiseala. Cu toate că și 
în aceste colective de muncă sînt 
tineri dornici de a învăța, de a 
trăi frumos, organizația U.T.M. nu 
s-a ocupat încă de ei, nu i-a ajutat 
să-și organizeze astfel viața și ac
tivitatea îneît să creeze condiții 
favorabile dobîndirii calităților 
morale și politice proprii utemiști- 
lor.

în perioada care urmează, orga
nizația U.T.M. de pe șantier tre
buie să-și îndrepte atenția înspre 
organizarea unor bogate activități 
educative în dormitoare, pe bri
găzi și echipe, la care să antreneze 
pe toți utemiștii și tinerii de pe 
șantiere. In aceste colective tre
buie să se discute mai mult des
pre comportarea 
muncă și în viața particulară, să 
se popularizeze tinerii care mun
cesc cu abnegație pe șantier, care 
au o comportare demnă, să se ia 
poziție față de manifestările îna
poiate ale unor tineri.

Odată cu venirea primăverii se 
intensifică munca pe șantier, se 
măresc efectivele de constructori, 
întărind din punct de vedere po
litic colectivele deja existente, or
ganizației U.T.M. îi va veni mai 
ușor să cuprindă noii constructori 
tineri care vor veni, într-o bogată 
activitate politico-educativă. Șan
tierul trebuie să constituie pentru 
fiecare tînăr o adevărată școală 
de formare a unei înalte conștiințe 
socialiste, a atitudinii noi față de 
muncă și față de bunul obștesc, 
iar acest lucru nu trebuie să-l 
piardă nici un moment din vedere 
organizația U.T.M.

M. VIDRAȘCU
===---------c>ooo<>-------- ===
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La Hunedoara s-a terminat
construcția unei noi insta
lații care va contribui la 
creșterea producției de oțel

La Combinatul siderurgic Hune
doara s-a terminat construcția unei 
importante instalații pentru deser
virea oțelăriei noi — melanj orul 
de alimentare a cuptoarelor 
fontă lichidă la o temperatură 
dicată.

în cursul zilei de luni, după 
au fost executate ultimele lucrări 
de construcții și montaj, construc
torii siderurgiști au început încăl
zirea melanj orului care va trebui să 
ajungă în timp de 8 zile la o tem
peratură de 1.250 de grade, după 
care va intra în funcțiune. Prin 
intrarea în funcțiune a noului me
lanjor de mare capacitate, care va 
aproviziona cuptoarele noii oțelării 
cu întreaga cantitate de fontă li
chidă la temperatura necesară, se 
va reduce simțitor durata de elabo
rare a șarjelor, vor crește indicii 
de utilizare a cuptoarelor, înre- 
gistrîndu-se astfel o creștere sim 
țitoare a producției de oțel pe 
m.p. vatră de cuptor.

Pentru construcția halei melan- 
jorului, care are o înălțime de 
43 m., s-au întrebuințat 520 tone 
de construcții metalice. Numai 
construcția metalică și refractară a 
melanjorului propriu-zis cîntărește 
460 de tone. Noul 
deservit de un pod 
tone.

Proiectele noului 
fost executate de IPROMET Bucu
rești iar construcția metalică au 
livrat o uzinele „Progresul" Brăila 
și „Bocșa Romînă“. Printre con
structorii siderurgiști care s-au e- 
vidențiat la construcția acestei in
stalații se află loan Motica, Emil 
Puțureanu, Eugen Deac și alții.

(Agerpres)

melanjor 
rulant de

melanjor

In cadrul marilor aniversări cul
turale inițiate de Consiliul Mondial 
al Păcii, luni după-amiază la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală a avut loc 
o festivitate consacrată sărbătoririi 
a 100 de ani de la nașterea mare
lui fizician rus Alexandr Stepano- 
vici Popov, organizată de Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă și Consi
liul General A.R.L.U.S.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
C. Dinculescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
rectorul Institutului politehnic din 
București care a evocat viața și 
opera marelui fizician rus A. S. 
Popov, inventatorul radioului.

Festivități cu prilejul sărbăto
ririi a 100 de ani de la nașterea 
lui A. S. Popov au avut loc și în 
alte orașe din țară.

La Iași, în aula Universității 
„Al. I. Cuza“ a avut loc un sim
pozion la care au luat cuvîntul 
profesorii universitari Teofil Ves- 
can, N. Calinicenco și C. Onu, care 
au vorbit despre personalitatea și 
marile descoperiri ale lui A. S. Po
pov.

Un simpozion consacrat vieții și 
operei marelui deschizător de dru
muri în știința radiotehnicii, A. 
S. Popov, a avut loc și la Craiova, 
Ia Casa de cultură a sindicatelor, 
unde au luat cuvîntul prof. univ. 
Edmond Nicolau și Sabin Popescu, 
tehnician la uzinele „Electropu- 
tere".

(Agerpres)
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15 ani de la masacrul
de la Rîbnița

INFORMAȚII
La invitația Institutului de isto

rie a partidului de pe lingă C.C. 
al P.M.S.U., a plecat la Budapesta 
o delegație formată din tovarășii 
Nicolae Goldberger, prim-adjunct 
al directorului Institutului de isto
rie a partidului de pe lingă C.C. 
al P.M.R., prof. univ. Victor Che- 
resteșiu, director adjunct al Insti
tutului de istorie al Filialei din 
Cluj a Academiei R. P. Romîne și 
conf. univ. Gheorghe Unc, candi
dat în științe istorice.

Delegația va participa la sesiu
nea științifică consacrată împlinirii 
a 40 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare.

★
In cursul săptăminli trecute, Tea

trul Muzical din Galați a prezentat 
mal multe spectacole extraordinare 
cu concursul baritonului Kiril 
Krlstev din R. P. Bulgaria. Artis
tul bulgar a cîntat In operele ,.Tra- 
viata" și „Trubadurul" de Verdi 
și a susținui un recital de arii din 
opere și operete. (Agerpres)

O atenție deosebită se dă la G.A.C. Pantelimon de Jos, reg- 
Constanța, creșterii oilor merinos de Palas. Ajutați de Stațiunea 
zootehnică Palas Constanța, G.A.C.-ul a reușit să crească în 
bune condițiuni 123 de oi merinos de la care au obținut anul tre
cut în medie 6 kg. lînă fină pe cap de oaie. Prin selecționare se 
străduesc să îmbunătățească rasa celorlalte peste 2.000 oi aflate 
în saivanele gospodăriei.

In fotografie : Șeful de echipă Grigore Drăgan este mîndru de 
berbecul de rasă merinos de Palas care a dat o producție record 
pe gospodărie de 8 kg. lînă la un tuns.

Foto : Agerpres

Pentru ce
„n-are timp“ 9 9 9

în activitatea comisiei de nescu, de la Serviciul Tehnic, 
inovații din uzina noastră 
există serioase lipsuri.

Cu tovarășul inginer șef Nițu 
loan, șeful comisiei de inovații, 
n am putut vorbi despre ele, 
acesta tratîndu-mă ca deobicei 
cu invariabilul „n-am timp".

Iată care sînt acestea :
— Dosarele nr. 86; 105; 116; 

etc. din 1956, aprobate de co
misie dar nerezolvate ;

— Dosarele nr. 130; 235;
255; 273 ; etc. etc.; din 1957,
nerezolvate ;

— Dosarele nr. 295; 330;
337; 351; etc. etc. etc. dinfier vechi?cele mai grele, la 

zi și din noapte, 
de o intervenție 

mobilizată brigada 
care acționează

Piesă de expoziție sau
1958, nerezolvate.

Cifrele nu reprezintă de 
fapt doar numere de ordine. 
Cunoaștem fiecare dosar al cui 
este și acum defilează prin me 
moria mea, inovatori ca tinerii: 
ing. Gh. Colceru, strungarii Du
mitru Dima și Florea Badea 
mecanicul Niculae Bulai, sudo
rul Misac Derasadurian, ingine
rul Eugen Măndescu, inginerul 
Andrei lie, controlorul Ernst 
laslovici și mulți alții. Acești 
tineri își aduseseră la cabinetul 
tehnic propunerile lor valoroase 
— rodul gîndirii, calculelor, 
muncii lor îndelungate, ca aici, 
cei însărcinați cu valorificarea 
lor, să le uite cu anii. Numai 
prin neaplicarea propunerii ing. 
Gh. Colceru — dosar nr. 
235/1957 — uzina a pierdut în 
anul trecut 39.000 lei. Dar da 
că ar fi calculate și pagubele 
celorlalte inovații neaplicate ?

„N -am
Expresia aceasta încearcă 

acopere lipsa de răs
pundere a șefului comisiei de 
inovații. Tehnicianul loan Io-

n-a executat desenele pentru 
dispozitivul propus în dosarul 
255/1957, pe motiv că autorul, 
mecanicul Niculae Tăbăcuță, 
nu i a adus schitele în terme 
nul cerut. Iar tov. șef al comisiei 
de inovații „n are timp“ să ia 
măsurile cuvenite, „n-are timp" 
să fie convins că inovațiile con 
tribuie în mod direct la crește
rea și ieftinirea produselor ; 
„n-are timp“ să fie convins că 
a nu sprijini mișcarea de ino 
vații înseamnă a încălca hotărî- 
rea plenarei C.C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie 1958 și alte 
documente ale partidului no 
stru. Această atitudine față de 
propunerile de inovații ale ti
nerilor muncitori, vine în con
tradicție cu eforturile generale 
ale tineretului ca acțiunea ti 
nerilor de la întreprinderea 
Encsel Mauriciu care își pro
pun să facă din fiecare tînăr 
un inovator, cu inițiativa „ce
lor opt întreprinderi" care 
urmărește obținerea de econo
mii și produse de calitate !

Credem că lucrurile nu pot 
rămîne așa.

V. D. ANDRIESCU 
montor la uzinele 

„Timpuri Noi“
ț Material primit în cadrul 

Concursului corespondenților 
voluntari).

g

Sei împlinesc 15 ani de la asa
sinarea mișelească a grupului de 
luptători antifasciști și comuniști 
întemnițați în închisoarea de la 
Rîbnița.

.,.Era în primăvara anului 1944. 
Armata sovietică eliberatoare se 
afla în plină ofensivă impetuoasă. 
Cuprinși de derută 
riștii se retrăgeau 
pămîntul sovietic.

La Rîbnița, pe 
Nistrului, într-o 
transformată în temniță fascistă, 
se afla închis un grup de deținuți 
politici antifasciști din Romînia în 
frunte cu comuniștii Lazăr Grum- 
berg și Bernat Andreii, fii credin
cioși ai clasei muncitoare.

Intrați de tineri în rîndurile 
mișcării muncitorești, educați de 
partidul clasei muncitoare, în spi
ritul devotamentului față de cauza 
poporului, al hotărîrii ferme de a 
lupta împotriva exploatatorilor, 
Lazăr Griimberg și Bernat Andrei 
au întruchipat înaltele trăsături 
morale ale tineretului muncitor re
voluționar : dîrzenie neînduplecată 
în fața greutăților, dragoste fier
binte pentru partid, ură clocotitoare 
față de dușmani, putere de sacri
ficiu. Ei au înfruntat cu bărbăție 
prigoana și schingiuirile sbirilor 
siguranței burghezo-moșierești, re
gimul bestial din lagăre și închi
sori.

In închisoarea de la Rîbnița, în 
ciuda terorii cumplite, deținuții 
comuniști și antifasciști în frunte 
cu Lazăr Griimberg și Bernat An
drei, s-au organizat într-un colec
tiv puternic, solidar și combativ, 
luptînd neobosit împotriva regimu
lui de exterminare din închisoare, 
desfășurînd în același timp o in
tensă activitate în domeniul însu
șirii învățăturii marxist-leniniste. 
tnvingînd nenumărate piedici și 
opreliști, colectivul deținuților po
litici a izbutit să stabilească legă
tura cu cei peste 300 de oameni 
sovietici întemnițați în beciurile în
chisorii Rîbnița.

...Pe la mijlocul lunii martie 1944, 
frontul se apropia vertiginos de 
Rîbnița. Directorul și gardienii an- 
tonescieni se pregăteau să fugă 
și-n ultima clipă, ei n-au pregetat 
să pună la cale o crimă din cele 
mai monstruoase : fasciștii anto- 
nșscieni au predat închisoarea pe 
mîna Gestapoului hitlerist în scopul 
asasinării tuturor deținuților.

In noaptea de 17 martie a avut 
loc masacrul. Luînd pe rînd celulă 
după celulă, oamenii Gestapoului, 
fiare lașe dar setoase de sînge, au 
ucis în masă deținuții. [nfruntîn- 
du-i cu bărbăție pe călăi, oamenii 
sovietici și deținuții antifasciști și 
comuniști din Romînia au murit 
eroic intonînd Internaționala și 
alte cîntece de luptă revoluționară.

și panică, hitle- 
în grabă de pe

malul sting al 
fostă cazarmă

Masacrul de la Rîbnița, verigă 
din lanțul nenumăratelor crime 
săvîrșite în timpul odiosului re
gim burghezo-moșieresc, pune în
tr-o lumină necruțătoare chipul 
monstruos al fascismului, ura sa 
besmetică față de oamenii muncii, 
față de luptătorii pentru liberta
tea poporului. Astăzi, cînd cercu
rile agresive imperialiste fac totul 
pentru a reînvia fascisuiul în 
Germania occidentală și pun arma 
atomică în mîinile revanșarzilor 
de la Bonn, în mîinile asasinilor 
fasciști de teapa celor de la Rîb
nița, comemorarea masacrului de 
la 17 martie 1944 constituie un 
puternic act de acuzare și totoda
tă o viguroasă chemare la vigi
lență și luptă neobosită pentru ză
dărnicirea planurilor imperialiste.

Grupul de luptători comuniști și 
antifasciști asasinați în închisoa
rea de la Rîbnița este una din nu
meroasele jertfe pe care le-a dat 
poporul nostru muncitor în lupta 
sa victorioasă pentru libertate și 
independența patriei, pentru o via
ță mai bună. După săvîrșirea ma
sacrului, asasinii hitleriști au dat 
foc închisorii crezînd că astfel vor 
face să dispară orice urmă a cri
mei. Focul pus de hitleriști la 
Rîbnița a putut mistui zidurile în
chisorii, a putut preface în cenușe 
trupurile tovarășilor care șî-au gă
sit acolo mormîntul, dar el n-a 
putut mistui amintirea luminoasă 
a celor căruți. Neuitată va rămî- 
ne în mințile oamenilor muncii 
din patria noastră memoria comu
niștilor Lazăr Griimberg și Bernat 
Andrei și a tovarășilor lor, ca și 
memoria celorlalte sute și mii de 
eroi și martiri ai clasei muncitoa
re căzuți în lupta pentru apărarea 
celor mai înalte 
porului nostru, 
Romîniei de sub

Cauza pentru
viața eroii de la Rîbnița, a triumfat 
astăzi în patria noastră în care 
poporul eliberat și stăpîn pe soar
ta sa, strîns unit în jurul conducă
torului său înțelept și încercat — 
partidul — luptă cu dîrzenie 
tru construirea socialismului, 
tru făurirea bunăstării sale.

Tineretul nostru cinstește 
contribuția sa entuziastă la
struirea socialismului în patria 
noastră amintirea luptătorilor co
muniști și antifasciști uciși cu 
cincisprezece ani în urmă la Rîb
nița. Amintirea vieții eroice a co
muniștilor și uteciștilor ne este 
îndemn în lupta pentru fericirea 
poporului muncitor; ea ne întăreș
te devotamentul față de marea 
cauză a socialismului.

interese ale po- 
pentru eliberarea 
jugul fascist, 

care și-au jertfit

pe ri
pen-

prin 
con-

ooo

Deschiderea la Hunedoara a expoziției 
„U.R.S.S. în plin avînt al construirii 

comunismului"

• • •

este
120

au

Duminică dimineața la teatrul 
nou din Hunedoara a avut loc des
chiderea expoziției ,,U.R.S.S. în 
plin avînt al construirii comunis
mului", organizată de A.R.L.U.S. 
cu sprijinul Academiei de Științe 
a U.R.S.S. și al Asociației de prie
tenie sovieto-romîne.

Expoziția a trezit un viu interes 
în rîndurile oamenilor muncii din 
Hunedoara și din localitățile din 
împrejurimi. Numai ta primele 4 
ore de la deschidere, expoziția a 
fost vizitată de peste 3.000 de ce’ 
tățeni.

ooo

Satira să [ie la postul ei
130.000 kg. atita cintărește 

mormanul acesta de... fier vechi 
pentru al cărui transport pe 
ruta Hunedoara - București au 
fost necesare nici mai mult nici 
mai puțin decit 15 vagoane. 
Odată ajuns la destinație (Par
cul Libertății) s-au mai efec
tuat aproape 30 de zile de lu
cru pentru operația de descăr
care.

Dar cum vine asta ? De 
cînd aducem fier vechi de la 
Hunedoara pentru retopire la... 
București și de ce depozitarea 
lui s-a făcut tocmai în Parcul 
Libertății ?

Ei. de fapt aici începe poves
tea. Fiecare bucată din acest 
presupus... fier vechi, este o 

componentă a primei su- 
care a deservit furnalele 
Hunedoara încă din anul 
Așadar, astăzi suflanta 
1875 a devenit piesă de

parte 
flaute 
de la 
1875.
de la 
muzeu Iar înainte de a fi adu
să la București i se stabilise 
și locul găzduirii: Expoziția 
centrului de documentare teh
nică a Ministerului Industriei 
Grele. Dar de-atunci a trecut 
mai bine de-un an și zace aici 
aruncată la Intîmplare. Sfatul 
popular al raionului Nicolae 
Bălcescu care-și dăduse asen
timentul la remontarea suflan- 
tei în incinta parcului s-a răz- 
gîndit între timp. „Soarta* su- 
flantei se află acum în manile 
Sfatului popular al Capitalei 
care, însă, n-a binevoit încă 
s-o ocrotească. Cînd oare își 
vor aduce aminte organele în 
drept că suflanta prezintă mult 
interes, că pentru transportul 
ei s-au cheltuit bani, bani din 
avutul poporului ?

Foto text: R. VASILE

(Urmare din pag. l-a) 
vîrstnici, față de femei, cu 

cînd s-a făcut

ooo

tt

Tinerii vor vegLea Ia respectarea
frumuseților Capitaleia noastre

Cu prilejul ,,Lunii confecțiilor", 
care are loc intre 15 martie și 15 
aprilie, vor fi organizate in orașele 
și centrele muncitorești din întrea
ga (ară expoziții și prezentări de 
confecții pentru bărbați, femei și 
copil. Magazinele vor fi aprovizio 
nate cu un bogat sortiment de 
astfel de mărfuri, precum și cu ul-

Urnele noutăți ale modei de primă 
vară.

Noile modele realizate de fabri 
ca de confecții ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“, cooperativa .,Artex* din A 
rad și întreprinderea „Arta Modei' 
vor fi prezentate în Capita'ă în ca 
drul a mari expoziții de confect: 
pentru bărbați, femei și copii.

Imaginați-vă următoa
rea scenă : la o stație 
de tramvai, unde coboa 
ră mai multe persoane, 
cineva „scapă" ca din gre
șeală un bilet de tram
vai. Deodată un tînăr se 
apropie de el și respec
tuos îi atrage atenția.

— V-a căzut biletul 
de tramvai pe jos. Coșul 
de hîrtii e-acolo. Vă 
rog...

Cel în culpă nu știe 
ce să facă. Și cum ime
diat, cîteva perechi de 
ochi ai trecătorilor care 
așteaptă și ei tramvaiul 
îl urmăresc plini de cu
riozitate, cetățeanul se 
apleacă, ridică biletul, 
și-l depune apoi în coș.

Sau, dacă-mi per
miteți, un alt moment.

Primăvara a sosit... E 
cald. în grădinița din fața 
blocurilor de pe strada 
Magheru mai mulți elevi 
stau pe-o bancă. Și deo
dată, unul dintre ei o- 
prește pe un tînăr :

— Sînt florile noastre, 
ale tuturor. De ce le ru- 
peți ?

Vinovatul se bîlbîie, 
Apoi deodată : ftPăi
vezi... am vrut să le mi
ros... Și ceva mai cura
jos: „Dar tu de ce te-a- 
mesteci, ce-i grădina ta? "

— Nu-i a mea, răspun 
de băiatul. E a noastră !

în jurul lor s-au strîns 
și ceilalți elevi. Cu toții 
caută să-i explice.

— Vedeți, uitați-vă pe 
plăcuța aceasta :

înainte de a pleca, vi
novatul a mai putut citi: 
„Vă place cit sintem de 
drăgălașe ? Ocrotiți’ne și 
vă vom 
privirea".

incinta

★
aceste 

multe

mereu

lucruri 
altele 

trecute 
convo*

Despre 
și despre 
s-a discutat zilele 
la o consfătuire 
cată de Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular 
al Capitalei. Din expu
nerea făcută de tov. Gh. 
Calcan, vicepreședinte al 
Sfatului popular al Ca
pitalei, precum și din 
cuvîntul celor prezenți 
am putut afla despre ac
țiunile ce se pregătesc 
in vederea înfrumusețării 
și păstrării curățeniei în 
Capitala noastră. Un rol 
important în această ac
țiune îl vor avea sfatu
rile populare raionale, 
deputății raionali, ute
miștii din Capitală. Prin 
grija comitetelor
tive ale sfaturilor popu
lare raionale, cu 
rul deputaților și al or
ganizațiilor de U.T.M., 
se vor lua măsuri pentru 
ca toate terenurile vira
ne să fie curățate și în
treținute. în grădini se 
vor aduce cele mai fru
moase flori. Se vor sădi 
pomi pe toate arterele 
Capitalei. Vor fi luate 
de asemenea măsuri pen 
tru complectarea pomi
lor distruși, uscați etc. 
Pe suprafețele de pă-

execu-

ajuto-

mînt din jurul pomilor 
se va semăna gazon. In 
fața locuințelor, la bal
coane, pretutindeni, vor 
fi puse ghivece de flori, 
plante agățătoare. Bucu- 
reștiuț va fi, așa cum îl 
dorim 
dină.

Dar vedeți, pe ici pe 
colo se mai găsesc unii 
care, ca cei care vi 
prezentat mai sus 
căuta să facă un 
personal din bunul 
tru, 
ceea 
alte 
miștii, pionierii și elevii 
să fie antrenați atît la 
înfrumusețarea orașului 
cîț și la curățenia gră
dinilor de pe strada 
unde este situată școala 
respectivă.

în plus, cu ajutorul 
lor se vor forma echipe 
de ordine și grijă care 
vor veghea în parcurile 
mari, cartierele princi
pale și în punctele aglo
merate, stații de tramvai 
și autobuse, intersecții 
etc., la păstrarea curățe 
niei, a zonelor verzi, a 
pomilor și florilor din 
jurul acestora, 
echipe 
elevi, 
structorii de pionieri sau 
diriginți, vor atrage 
atenția cetățenilor care 
aruncă pe stradă gu 
nome, bilete de tramvai, 
sau care calcă pe flori, 
iarbă, sau strică băncile, 
pomii etc.

cu toții, o gră

1/—O-Ol 
vor 
bun 
nos- 

al tuturor. De a- 
s-a propus între 
măsuri ca și ute-

Aceste 
de pionieri și 

însoțite de in-

în viitor deci, nu va 
mai părea nimănui cu
rios dacă, atunci cînd va 
greși, va fi întîmpinat 
de cite un băiat sau o 
fată, care-i va atrage 
respectuos atenția să-și 
facă datoria de cetățean.

Pentru elevii care in 
timpul lor liber vor ajuta 
la înfrumusețarea ovașu 
lui (acest lucru nu-l vor 
face decît elevii fruntași 
în învățătură), comitetul 
executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei a pregă
tit o seamă de surprize. 
Astfel, pentru cei mai 
merituoși dintre 
organizată în fiecare du
minică cite o excursie 
cu vaporul pe lacul He
răstrău. Odată pe lună 
se va organiza o excursie 
în jurul Bucureștiului. 
Se va oferi de asemenea 
un număr de abowamen- 
te la ștranduri și ambar
cațiuni, precum și o se
rie de abonamente neno
minale la diferite spec
tacole.

Problemele ridicate în 
consfătuire au 
și despre cele 
mai sus și au 
alte lucruri, 
despre acestea 
scrie așa cum 
scrie și despre 
prin grija ce o 
înfrumusețării Capitalei 
noastre vor im. ita din 
plin admirația noastră, 
a tuturor.

ei va fi

amintit 
relatate 
adus și 
Desigur, 

«om mai 
vom mai 
cei care 

poartă

I. ISAIIA

de 
toate că atunci 
lucrul acesta critica a avut efect. 
Și tineri care mai au încă con
cepții înapoiate despre prietenie, 
dragoste, familie etc. mai există. 
Iată cîteva exemple : tînărul le
nea Mihai, de la „7 Noiembrie" 
răspunde obraznic vîrstnicilor, lu
crează superficial. Brigada artisti
că de agitație de aci n-a folosit 
acest exemplu și altele asemănă
toare pentru a contribui prin pro
grame educative la combaterea 
manifestărilor înapoiate. Gazetele 
de perete, posturile U.T.M. de con
trol sezisează operativ unele com
portări nedemne ale unor tineri. 
De pildă tînărul Mitan Nicolae, 
din sectorul II prelucrare a alu
necat pe panta beției, a unei vieți 
dezordonate. In scopul educării 
tinerilor în spiritul unei compor
tări juste, civilizate în societate, 
brigada de agitație putea să ia a- 
titudine față de acest caz.

Și brigada de la „Electropu- 
tere“ putea prin programe, reali
zate la un înalt nivel satiric, 
să contribuie la combaterea fal
selor 
ale 
ca 
o 
că activă, sub pretextul 
„obligații familiare". Și 
ple ca tinerele Capră 
Banc Maria, Cepoiu 
Dăncoescu Elena etc. care, 
din vina lor cît și a soților lor, 
au încetat să mai ducă aceeași 
activitate socială ca înainte de 
căsătorie, mai sînt încă. Critica
rea cu ajutorul satirei a unor 
astfel de mentalități învechite, care 
duc la îngrădirea, sărăcirea vieții 
de familie a femeilor ar fi putut 
contribui la combaterea și înlătUe 
rarea acestor concepții mic-bur- 
gheze din mentalitatea celor care 
le mai au.

Dar comitetele U.T.M. și de în
treprindere din fabricile amintite 
nu au orientat activitatea brigă
zilor artistice spre aceste proble
me. Posturile utemiste de con
trol ca și gazetele de perete din 
aceste întreprinderi sînt o sursă 
permanentă din care brigăzile 
artistice de agitație își pot lua

exemple în întocmirea unor pro
grame care să trateze multilate
ral problema educației comuniste 
a tineretului.

Pentru a remedia această 
lipsă existentă în activitatea bri
găzilor artistice din orașul Cra
iova, este necesar ca atît Comi
tetul orășenesc U.T.M. Craiova 
cît și consiliul sindical regio
nal, secția de învățămint și cul
tură a sfatului popular orășe
nesc, precum și casa regională 
de creație, să-și îndrepte și mai 
mult atenția spre orientarea și 
îndrumarea activității brigăzilor 
artistice de agitație în așa fel

încit ele să poată aduce o con
tribuție cit mai mare la educa
rea comunistă a tineretului. Și 
lucrul acesta este posibil. In bri
găzile artistice de agitație stat 
numeroși utemiști destoinici care 
pot asigura asemenea programe, 
combative, capabile să promove
ze în rîndul tineretului înaltele 
principii ale moralei comuniste. 
Să facem ca in activitatea brigăzi
lor artistice de agitație satira să 
fie întotdeauna la postul ei, biciu
ind cu necruțare orice manifestare 
a influențelor străine de morala 
noastră comunistă.

căsătorie 
se opun 
desfășoare

concepții despre 
unor tineri care
soțiile lor să

activitate culturală, obșteas
că au

exem- 
Ileana, 

Flori ca, 
atît

OOO

Răspunzînd chemării celor 8 întreprinderi din Capitală, co
lectivul fabricii de produse de panificație „Victoria" din Sibiu 
a economisit în luna februarie peste 45.000 lei în afara preve
derilor de plan. în același timp planul lunar de producție a 
fost realizat în proporție de 103 la sută. în fotografie : ajutorul 
de maistru Emilia Cuptor îndrumînd practic lucrătoarele Salom- 
nia Stroe și Paraschiva Rodea nu, în procesul de producție
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Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov .w-i

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 martie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
salutat la recepția care a avut loc 
la Kremlin deilegația guvernamen
tală a Republici Irak.

Ne face mare plăcere, a apus 
N. S. Hrușciov, să salutăm aici pe 
trimișii curajosului popor irakian 
care în frunte cu conducătorul său 
național Abdel Kerim Kassem a 
înfăptuit în iulie 1958 o revoluție 
încununată de succes. Poporul a 
sfărîmat lanțurile colonialiștilor 
străini, a început să se simtă mai 
liber în țara sa.

Revoluția înseamnă doar nu nu
mai înlocuirea persoanelor care 
Iac parte dintr-un guvern sau altul.

Adevărata revoluție zguduie rîn- 
duielile vechi, perimate, le fringe, 
dă posibilitatea poporului să-și 
manifeste inițiativa pentru ca el 
să poată beneficia de bunurile ma
teriale și spirituale ale muncii 
sale, pentru ca statul să fie în 
slujba intereselor poporului. Un 
guvern care duce o politică în in
teresul poporului poate conta în
totdeauna pe sprijinul lui. ___ ___ ..... .....................„

Cînd o clică de complotiști a rea eforturilor popoarelor arabe în 
încercat zilele acestea să răstoar-; lupta pentru independența lor na
ne guvernul condus de Abdel Ke- țională, pentru dezvoltarea econo- 
rim Kassem, poporul Irakului și-amiei țărilor lor, pentru avîntul con- 
sprijinit guvernul. Complotiștii au 
fost nimiciți, iar planul întunecat 
al forțelor reacționare a suferit un 
eșec total, datorită hotărîrii po
porului de a-și apăra independen
ța națională.

Revoluția din Irak a fost spri- arabe, 
jinită de toate forțele progresiste, Ne exprimăm regretul în legă- 
deoarece ea a constituit o mare tură cu aceasta mai cu seamă pen- îKiifîa 1* limfa hnfărîfă a >'4^.. „X _  _ —

la recepția de la
Kremlin data in cinstea 

delegației 
guvernamentale 
a Republicii Irak

O unificare prematură duce
ultima instanță nu la consolida

rea, ci la subminarea unității po- 
țările 
ce în 
inde- 
între 
plan

în

poarelor. Poporul uneia din 
unificate începe să simtă din 
ce mai acut că și a pierdut 
pendența, iar foștii lui lideri 
timp fie că se retrag pe un 
secundar, fie că sint aruncați cu 
totul peste bord pentru că nu sînt 
întrutotul de acord cu conducătorii 
statului unificat. Are loc nu conso
lidarea unității, ci o fărâmițare a 
forțelor.

Ne exprimăm un sincer regret 
pentru faptul că după revoluția din 
Irak care s a terminat cu succes și 
după dezvoltarea ei cu succes, între 
Republica Irak și Republica Arabă 
Unită au început să se creeze re
lații care nu contribuie la unifica-

•tinuu al nivelului de trai al popoa
relor.

Asemenea relații nu sînt spre 
folosul popoarelor arabe, ci spre 
folosul puterilor coloniale care sînt 
interesate în slăbirea statelor

contribuție la lupta hotărîtă a po- 'tru că poporul nostru a nutrit și 
poarelor arabe împotriva colonia-; continuă să nutrească un sentiment

yfliiî 1
9 /*»* 
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1t-a întors din străinătate în Ru
sia, reacționarii l-au numit agent 
german. Dușmanii au recurs la o 
calomnie atît de mîrșavă, Incit 
chiar și pe Lenin, iar după el și 
pe toți bolșevicii i-au numit agenți 
germani

Dar ce s-a întîm[51at în realita
te ? Poporul nu a crezut în aceste 
calomnii, bolșevicii fiind cei mai 
buni exponenți ai intereselor 
muncitorilor, ale țărănimii munci
toare, ale tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, au condus 
poporul sovietic la mărețele cuce
riri ale socialismului.

Președintele Nasser a avut pri
lejul să cunoască personal țara 
noastră, să se convingă de realiză
rile ei, să aprecieze just perspec
tivele de dezvoltare a statului so
vietic. Toate acestea s-au făcut sub 
conducerea comuniștilor, pe baza 
unor principii comuniste.

Sînt convins, a spus in conti
nuare N. S. Hrușciov, că rolul in
grat de luptător împotriva comu
nismului nu va aduce nici un fel 
de lauri domnului Nasser, deși el 
poate să-i aducă pentru cîtva timp 
bunăvoința anumitor cercuri ale 
statelor imperialiste.

Cred că relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Arabă Uni
tă, a spus N. S. Hrușciov, vor fi 
aceleași cum au fost pînă în pre
zent. Atunci cînd am stabilit re
lații da prietenie cu R.A.U., noi 
cunoșteam vederile anticomuniste 
ale președintelui Nasser. Ce-i drept, 
credeam că în cursul luptei de eli
berare națională care impune uni
rea tuturor forțelor antiimperialiste 
se va da dovadă de mai multă 
răbdare, mai multă atenție față de 
revendicările democratice ale po
poarelor. Din păcate, în prezent 
dimpotrivă, se iau măsuri pentru 
înăbușirea năzuințelor spre liber
tate nu numai în Republica Arabă 
Unită, ci chiar și în alte țări. Vrem 
să spunem prietenește că o astfel 
de politică, dacă se persistă în pro
movarea ei, va eșua în mod inevi
tabil.

Se spune că naționalismul arab 
s-ar situa deasupra intereselor di
feritelor state arabe, deasupra in
tereselor diferitelor pături ale 
populației din țările arabe. Fără 

îndoială că interesele majorității 
arabilor sînt unice în lupta împo
triva jugului colonial, Dar, după ce 
țara s-a eliberat de dominație 
străină, a spus N. S- Hrușciov, în
cercările de a ignora, sub steagul 
naționalismului, interesele diferite
lor pături ale populației, interesele 
oamenilor muncii, sînt falimentare.

Desigur, ceea ce se petrece în 
Republica Irak nu este deloc socia
lism. Insă no; niciodată nu am în
temeiat relațiile noastre cu țările 
araba după acest criteriu. Conside
răm totuși că în Republica Irak 
se înfăptuiesc prefaceri progresiste, 
se instituie rînduieli mai înaintate 
decît în țările vecine ale Orientului 
arab. Firește că simpatia noastră 
este de partea acelor guverne și 
state care țin seama da interesele 
poporului lor.

Salutăm fierbinte pe primul mi
nistru al Irakului, Abdel Kerim 
Kassem, care conduce cu curaj 
țara pe calea progresului, pe calea 
consolidării tinerei Republici Irak 
și îi dorim lui și guvernului pe 
care îl conduce noi succese.

Ajutorul nostru economic și teh
nic acordat Irakului, a declarat 
N. S. Hrușciov, este un ajutor prie
tenesc și dezinteresat, ei nu pre
vede nici un fel de condiții politice, 
militare sau de altă natură. Am 
acordat un astfel de ajutor Egiptu
lui, Siriei, iar acum Republicii 
Arabe Unite. Acordăm un astfel de 
ajutor și altor țări. Am îndeplinit 
și vom îndeplini în mod cinstit an
gajamentele asumate. Sintem gata 
să dezvoltăm și pe viitor relațiile 
economice și să ajutăm din toate 
puterilo poporul irakian, statul ira
kian și celelalte țări care s'au eli
berat de colonialism.

Aveți prieteni credincioși și de->r 
zinteresați, a spus în încheiere;
N. S. Hrușciov, care sînt gata să<<care zi ce trece, de un prestigiu 
vă vină în ajutor și să vă acordc>>tot mai mare pe plan internațio- 
sprijin în învingerea greutăților.??nal-. Orice încercare a puterilor
Și nu ne îndoim că poporul irakian occidentale de a aborda problema 
iubitor de libertate va învinge toa-?/Ser,nana trecînd peste existența 
te obstacolele și va înfăptui măre-??K-D- Germane de a prezenta „so- 
țo’e sarcini ce stau în fata Repu-)yut*'“, Pr‘n care sa l'e lichidate cu- 
................ ’ ' ceririle socialiste ale oamenilor 

muncii din R. D. Germană este
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Și la cel de al doilea tur de scrutin 
al alegerilor municipale din Franța

Partidul Comunist Francez 
obținut însemnate succese

U. R. S. S. llllca
Entuziastă participare 

la alegerile pentru 
sovietele supreme 

și sovietele locale din 
șase republici unionale

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La alegerile pen
tru sovietele supreme care au avut 
loc duminică 15 martie în Gruzia, 
Azerbaidjan, Lituania, Kirghizia, 
Armenia și Estonia, precum și pen
tru sovietele locale de deputați ai 
oamenilor muncii din aceste repu
blici, pînă la ora 18 (ora Mosco
vei) au votat majoritatea covîrși- 
toare a alegătorilor.

In Gruzia pînă la această oră au 
votat 99,4. Ia sută din totalul ale
gătorilor, în Azerbaidjan — 99,48 
la sută, în Lituania — 99,9 la 
sută, în Kirghizia — peste 99 la 
sută, în Armenia — 99,56 la sută 
și în.Estonia — 98,84 la sută.

Actualele alegeri s-au remarcat 
pretutindeni prin lărgirea conside
rabilă a normelor de reprezentare 
a oamenilor muncii în organele pu
terii de stat.

Se așteaptă ca rezultatele ofi
ciale ale alegerilor de duminică să 
fie publicate la 18 martie.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția PAP, 
în ședința din seara zilei de 14 
martie a Congresului al 111-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, E. Ochab, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., a 
prezentat raportul „Cu privire la 
politica partidului la sate".

Vorbitorul a arătat că politica 
partidului în domeniul agriculturii 
este îndreptată spre creșterea sis
tematică a producției agricole și a 
producției animaliere, spre îmbună
tățirea indicilor economici în agri
cultură, transformarea socialistă 
consecventă și treptată a satului, 
precum și spre întărirea alianței 
dintre muncitori și țărani.

Directivele pentru dezvoltarea 
agriculturii, a spus E. Ochab, pre
văd sporirea în 1965 pînă la 17,5 
chintale a producției la hectar la 
cele patru culturi cerealiere princi
pale. In următorii șapte ani inves
tițiile în agricultură se vor cifra 
aproximativ la 129 miliarde zloți.

In continuare E. Ochab a vor
bit despre problemele cooperative
lor agricole de producție. Rezulta
tele muncii gospodăriilor coopera
tiste, al căror număr a fost în de
cembrie 1958 de 1.718, au fost 
bune. Puterea populară va acorda 
un ajutor sistematic cooperativelor 
agricole de producție- Politica par
tidului nostru urmărește construi
rea socialismului la orașe și sate. 
Noi, comuniștii, sîntem convinși 
că cooperativele de producție sînt 
viitorul satului polonez.

Construcția socialistă la sate — 
a spus în încheiere E. Ochab — 
este nu numai sarcina organizații
lor de partid de la sate și a orga
nelor de partid, ci este o sarcina a 
întregului partid. Problema trecerii 
de bună voie a milioanelor de gos
podării țărănești individuale pe 
făgașul agriculturii socialiste co
lective este fără îndoială una din 
problemele cele mai grele pe care 
trebuie so rezolve partidul nostru. 
Vom rezolva fără îndoială sarcinile 
grele ale ridicării producției agri
cole la nivelul prevăzut de planul 
pe 1959-1965 și sarcinile și mai 
grele ale construirii satului socia
list cooperatist, pentru că ne că
lăuzim după învățătura lui Marx 
și Lenin, pentru că folosim expe
riența partidelor comuniste frățești 
pentru că am dat o ripostă hotă
rîtă revizioniștilor și dogmaticilor.

țînd alegerea listei care întruneș
te un număr mai mare de voturi, 
„a fost conceput special împotri
va stîngii și a extremei stingi", 
după cum remarca comentatorul 
agenției americane United Press 
International.

In ciuda faptului că partidele 
și grupările de dreapta s-au co
alizat adeseori cu complicitatea 
liderilor de dreapta ai Partidului 
socialist, căutînd să împiedice a- 
legerea candidaților comuniști, 
primele rezultate sosite luni di
mineața la Paris indică succese 
ale Partidului comunist sau ale 
listelor de uniune republicană al
cătuite din candidații Partidului 
comunist și ai partidelor socia
list, radical și ai altor forțe re
publicane.

Comuniștii au obținut 30 din 
cele 60 de mandate de consilieri 
generali ai departamentului 
Sena, dispunind acum, prin nu
mărul mandatelor pe care le ocu
pă in consiliul municipal al Pari
sului de un total de 59 de locuri in 
consiliul general al departamen
tului Sena, adică 40 Ia sută din 
totalul locurilor. Lucrul acesta e 
deosebit de important intrucit 
consiliul general departamental 
are rolul hotăritor in alegerea 
membrilor Senatului.

PARIS 16 (Corespondentul A- 
gerpres transmite): Rezultatele 
celui de-al doilea tur de scrutin 
pentru alegerile municipale care 
s-au desfășurat in Franța dumi
nică 15 martie confirmă și, în 
numeroase cazuri accentuează 
succesele obținute încă din pri
mul tur de listele Partidului Co
munist. CANDIDAȚII PARTI
DULUI COMUNIST AU OBȚI
NUT IN APROAPE TOATE CA
ZURILE UN NUMĂR DE VO
TURI EGAL ȘI IN NUMEROA
SE CAZURI SUPERIOR CELUI 
REALIZAT IN PRIMUL TUR 
DE SCRUTIN LA 8 MARTIE, 
cînd, după cum se știe, Partidul 
comunist a înregistrat un număr 
de voturi superior celui de la a- 
legerile municipale precedente. 
Scopul principal al cercurilor gu
vernante și al partidelor de 
dreapta, de a înlătura pe consi
lierii municipali comuniști din lo
calitățile unde aceștia dețineau 
majoritatea, nu a fost atins, in 
ciuda alianțelor cu caracter fățiș 
„anti-comunist“ încheiate de dife
rite grupuri 
ma dreaptă.

Insuccesul 
pare cu atît 
cît sistemul 
s-au desfășurat alegerile in 
de-al doilea tur de scrutin permi-

poarelor arabe im[ 
liștilor imperialiști.

Revoluția din Irak a fost privită 
cu multă simpatie ți aprobare și 
în Republica Arabă Unită. îmi 
aduc aminte de primele zile cînd 
s-a înfăptuit această revoluție. 
Președintele Republicii Arabe U- 
nite, Gamal Abdel Nasser, și-a ex
primat dorința de a se întîlni cu 
mine și de a avea un schimb de 
păreri. Noi am avut o astfel de 
întrevedere la Moscova.

Am discutat temeinic cu preșe
dintele, ne-am bucurat Împreună 
cu el de succesele revoluției în 
Irak, care a dat o puternică lovi
tură planurilor colonialiștilor im
perialiști. Treptat însă atitudinea 
d-lui Nasser față de revoluția din 
Irak a început să se schimbe.

Cum se poate explica în acest 
caz schimbarea atitudinii președin
telui Nasser? In acest caz s-au 
manifestat, pe cît se vede, părerile 
sale greșite despre unirea Repu
blicii Irak cu Republica Arabă U- 
nită. Președintele Nasser insistă 
asupra alipirii Republicii Irak la 
Republica Arabă Unită.

In legătură cu aceasta, N. S. 
Hrușciov a arătat că problema uni
rii statelor trebuie să fie rezolvată 
de popoarele acelor țări, pe care le 
privește acest lucru. Uniunea So
vietică nu s-a amestecat și nu se 
amestecă în astfel de treburi. Uni
unii Sovieitice nu-i este însă indife
rentă situația ce se creează într-o 
regiune care se află nu departe 
de frontierele ei.

Pentru desfășurarea cu succes a 
lupței în vederea eliberării de sub 
jugul colonial și pentru consoli
darea cuceririlor popoarelor caro 
s-au eliberat de acest jug, pentru 
a realiza independența economică, 
trebuie unificate eforturile acestor 
popoare. Aceasta nu înseamnă însă 
că țările, care au rupt lanțurile co- 
lonialismului trebuie neapărat să 
intre în vreo uniune de states să se 
supună unui singur guvern sau să 
urmeze un singur conducător, un 
singur șef.

Experiența istorică, a spus N. S. 
Hrușciov, ne arată că popoarele, 
mai cu seamă dacă s-au eliberat 
recent de dependența străină, țin 
foarte mult la drepturile lor suve
rane, sînt foarte sensibile la orice 
încercări de încălcare a acestor 
drepturi.

Unificarea statelor este în folo
sul popoarelor numai atunci cînd 
s-au maturizat condițiile politice și 
economice necesare, c* 
seamă de toate particularitățile 
țărilor ce se unifică. O unificare 
impusă poporului, înfăptuită con
trar voinței lui, nu poate fi trai
nică.

eșecului. “ ----------- " ’
In legătură cu propunerile so

vietice privitoare la normalizarea 
situației din Berlin, în răspunsul 
guvernului R. P. Romîne se men
ționează că anutniți conducători 
politici și militari, în special diti 
S.U.A. și R. F. Germană, amenin
ță fățiș cu utilizarea forței în 
scopul de a menține actualul sta
tut internațional anormal al Ber
linului occidental. Această poziție 
agresivă, atît a conducătorilor 
R. F. Germane cît ți a Departa
mentului de Stat, care dă linia de 
conduită lui Adenauer, nu consti
tuie altceva decît o încălcare a 
principiului unanim recunoscut al 
dreptului internațional contempo
ran, consacrat în Carta O.N.U., 
care interzice recurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța în re
zolvarea problemelor internațio
nale.

In contradicție totală cu inten
sificarea cererilor opiniei publice 
mondiale cu privire la reglemen
tarea pașnică a problemei germa
ne, cercurile ’ oficiale din S.U.A., 
cramponate pe vechea lor poziție, 
continuă zarva războiului. La 11 
martie, de pildă, președintele Ei
senhower, s-a postat pe o poziție 
cu totul necorespunzătoare destin
derii, amenințînd cu posibilitatea 
de a transforma „conflictul din 
cauza Berlinului într-un război a- 
tomic general". In loc să dea as
cultare opiniei publice care cere 
insistent tratative cu Uniunea So
vietică, oameni politici de cea mai 
mare răspundere din Statele Uni
te se lansează în apeluri război
nice, dînd astfel tonul și conducă
torilor vest-germani. De altfel ce 
poate fi mai anormal decît faptul 
că primul care s-a repezit să res
pingă proiectul sovietic al Trata
tului de pace cu Germania a fost 
Adenauer, cel care reprezintă par
tea învinsă în cel de-al doilea răz
boi mondial I Atitudinea cercuri-

de sinceră prietenie atît față de 
poporul Republicii Irak, Cît și față 
de popoarele Republicii Arabe Uni
te. Țara noastră a întreprins toate 
măsurile pentru a se pune capăt 
războiului prădalnic al colonialiști
lor împotriva Egiptului și pentru 
a-1 ajuta să-și salvgardeze inde
pendența.

Eroicul popor al Egiptului, sub 
conducerea guvernului său, în 
frunte cu Gamal Abdel Nasser, a 
dat dovadă de voință și bărbăție 
în lupta împotriva cotropitorilor 
și și-a apărat țara. Noi am subli
niat în repetate rînduri rolul pozi
tiv al președintelui Nasser în a. 
ceastă luptă.

Se știe de asemenea că poporul 
sovietic a ajutat să se înlăture 
grava primejdie care plana asupra 

conspirația 
ei și acest 
pe larg de

de dreapta și extre-

acestor încercări a- 
mai semnificativ cu 
majoritar după care 

cel

Declarația lui Jacques Duclos
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N. S« Hrușciov 
a primit pe Carlo 

Schmidt și Fritz Erler

cuvîntul Jozef 
al Comi te

al P.M.U.P.

formele și 
ale partidu-

Siriei în legătură cu 
imperialistă împotriva 
lucru a fost recunoscut 
popoarele arabe.

Interesele dezvoltării 
statelor arabe, lupta lor pentru eli
berarea definitivă de sub robia co
lonialistă, pentru întărirea econo
miei lor, impun consolidarea soli4 
darității arabe și a coeziunii po
poarelor țărilor arabe împotriva 
uneltirilor imperialiștilor.

_ Și sperăm că rațiunea va învinge 
și că se va face totul pen
tru ca acest conflict să fie lichidat 
și să nu poată fi folosit de impe
rialiști în interesul lor.

Pe noi toți ne mîhnesc, 
clarat în continuare N. S. 
ciov, ultimele cuvîntări ale 
dintelui Nasser la Damasc, 
ceste cuvîntări, cînd vorbește des
pre comunism și comuniști, el fo
losește limbajul imperialiștilor.

Atacurile împotriva comuniști
lor nu sînt ceva nou. Ceea ce a 
spus d-1 Nasser despre comunism, 
a fost spus de mult de către reac
ționari în diferite țări. D-1 Nasser 
nu a folosit încă în întregime ar
senalul dușmanilor comunismului. 
Dacă va voi să pășească pe acest 
drum el are mari rezerve.

Comuniștii sînt numiți agenți ai 
unor state străine. Dar îngădui
ți-mi atunci să întreb: în catego
ria agenților cărei țări situați pe 
comuniștii din Uniunea Sovietică ? 
Ai cui agenți sîntem noi ? Dacă 
comuniștii sînt numiți agenți, a- 
tunci noi sîntem agenți ai clasei 
muncitoare din Uniunea Sovietică, 
ai poporului muncitor din Uniunea 
Sovietică și îl slujim cu credință. 

cîndi se ține . Pretutindeni comuniștii sînt fii 
credincioși aț popoarelor iOr.

A numi pe comuniști agenți ai 
unor țări străine nu este un pro
cedeu nou. Cînd după revoluția 
din februarie Vladimir Ilici Lenin blicii Irak.

continue a

a de- 
Hruș- 
preșe- 
In a-

PARIS 16. — Corespondentul 
Agerpres transmite : intr-o decla
rație făcută duminică seara la pos
tul de radio Luxemburg in legătură 
cu alegerile municipale din Franța 
secretarul Partidului Comunist 
Francez, Jacques Duclos, a subli
niat succesele importante obținute 
de Partidul comunist și de forțele 
republicane în cel de-al doilea tur 
de scrutin al acestor alegeri.

„Votul de la 15 martie, a spus 
J. Duclos, subliniază în mod incă 
și mai evident decît primul tur, 
de la 8 martie, faptul că actuala 
Adunare Națională nu are un carac
ter cu adevărat reprezentativ, nu 
reprezintă cu adevărat voința po
porului francez care condamnă po
litica guvernului, tn acest al doilea 
tur de scrutin, faptul important 
este că militanți socialiști s-au ală
turat comuniștilor 1 pe liste de 
uniune națională, in ciuda inter 
dicției liderilor S.F.I.O.... Noi salu
tăm toate manifestările menite să 
întărească unitatea forțelor demo
crate, ele constituind semnele pre

Nehru despre 
complotul din Irak

DELHI 16 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Indian Ex
press", în cadrul unei ședințe a 
comitetului de lucru al Partidului 
Congresul Național Indian, primul 
ministru Nehru a declarat că rebe
liunea din Irak a fost înăbușită și 
că actualul regim din Republica 
Irak „este un regim cu totul sta
bil".

care 
pen

mergătoare ale unei mișcări 
va cuprinde întreaga fără ji 
tru dezvoltarea căreia partidul nos
tru va lupta, spre a bara drumul 
reaefiunii, spre a face să triumfe o 
politică de pace, de apărare a li
bertăților, de progres social".

MOSCOVA. 16 (Agerpres). — 
La 16 martie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin pe 
Carlo Schmidt, vicepreședinte al 
Bundestagului din Republica Fede
rală Germană, vicepreședinte al 
fracțiunii P.S.D.G. a Bundestagu 
lui, și pe Fritz Erler, vicepre
ședinte al fracțiunii P.S.D.G. a 
Bundestagului, care se află la 
Moscova într o vizită de informare.

OOO

MOSCOVA 16. — După cum re
latează agenția TASS T. Jivkov și 
A. Iugov, i-au adresat lui N. S. 
Hrușciov în numele C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar și al gu
vernului R. P. Bulgaria o telegra
mă prin care invită o delegație a 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului 
U.R.S.S. să viziteze R. P. Bulga
ria în luna mai-iunie sau în orice 
perioadă a anului care va fi con
siderată convenabilă.

In telegrama de răspuns a lui 
N. S. Hrușciov se arată că Comi
tetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. mul
țumesc pentru invitația primită și 
acceptă cu profundă satisfacție a- 
ceaștă invitație. Totodată se pre
cizează că data vizitei și compo
nența delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice 
vor fi comunicate ulterior.

TAȘKENT. — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Uzbece, A. A. Alimov a 
fost numit președintele Consiliului 
de Miniștri al acestei republici.

MOSCOVA 16. - TASS trans
mite : N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

a invitat în numele guvernului so
vietic pe R. H. Djuanda, primul 
ministru al Republicii Indonezia, 
să viziteze Uniunea Sovietică în a- 
nul 1959 în perioada care îi va 
conveni.

Primul ministru R. H. Djuanda 
a acceptat această invitație și, în 
numele guvernului Republicii In
donezia, precum și al său per
sonal, a exprimat mulțumiri pentru 
invitația primită. Primul ministru 
va pleca în U.R.S.S. în vara anu
lui curent.

HAGA. — In urma consultărilor 
cu reprezentanții fracțiunilor celei 
de-a doua Camere, regina Olandei 
l-a însărcinat pe primul ministru 
Beel (Partidul catolic popular), 
care demisionează, să examineze 
posibilitățile de formare a „unui 
guvern care să poată conta pe o 
colaborare cu Parlamentul".

Calea spre rezolvarea
problemei germane

Ziarele de duminică au publicat 
la loc de frunte „Răspunsul Guver
nului R. P. Romine la nota Gu
vernului U.R.S.S. din 2 martie 
ax. cu privire la Tratatul de pace 
cu Germania și lichidarea regimu
lui de ocupație în Berlinul occiden
tal*. In răspunsul său, guvernul 
R. P. Romîne arată că R. P. Ro- 
mînă, care a participat la război 
împotriva Germaniei 
declară întru totul 
propunerile Uniunii 
privire la încheierea 
pace cu Germania

hitleriste, 
de acord 
Sovietice 
Tratatului 
și lichidarea 

regimului da ocupație din Berlinul 
occidental.

După aproape 14 ani de la termi
narea celui de al doilea război 
mondial în Europa continuă să 
existe această anomalie deosebit 
de periculoasă pentru destinele 
continentului nostru: nici pînă 
astăzi nu s-a încheiat Tratatul de 
pace cu Germania. Aceasta se da- 
torește poziției negative a guver
nelor occidentale. Opinia publică 
mondială a primit cu căldură pro
iectul sovietic al Tratatulu' de pace 
cu Germania, și este și firesc să 
fie așa. Linia esențială a acestui 
proiect al Tratatului de pace cu 
Germania este îndreptată în scopul 
soluționării problemei naționale a 
poporului german, care constă în 
unificarea Germaniei prin consti
tuirea unei confederații, prin lichi
darea militarismului și a revanșis- 
mului vest-german.

Nici un popor din Europa, care 
a avut de suferit în urma militaris-

se 
cu 
cu 
de

mului german, nu poate privi im
pasibil la renașterea spiritului re
vanșard din Germania occidentală, 
încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania, care să prevadă renun
țarea la pretențiile revanșarde 
teritoriale ale R. F. G. și lichi
darea organizațiilor fasciste mi
litariste din R.F.G. ar fi primită 
cu satisfacție de către toate po
poarele Europei. Din timp trebuie 
luate măsuri grabnice pentru 
prevenirea unor noi agresiuni din 
partea militarismului vest-german. 
Faptul că imperialismul vest-ger- 
man este periculos pentru toate 
țările, atît din est cît și din vest, 
rezultă pe de o parte din poziția 
agresivă adoptată de cercurile 
conducătoare vest-germane față de 
țările socialiste, cît și din încerca
rea de a ocupa poziții cheie nu 
numai în economia Europei apu
sene, dar și în domeniul politic 
și militar al acesteia.

In același timp, așa după cum 
subliniază și răspunsul Guvernului 
R. P. Romîne la nota Guvernului 
U.R.S.S., o însemnătate deosebit 
de mare o are și discutarea proble
mei Berlinului occidental, unde 
pînă și în ziua de astăzi se menține 
regimul de ocupație. In problema 
Berlinului, este știut că puterile 
occidentale au violat în mod gro
solan acordul de la Potsdam, și nu 
mai există nici o bază juridică 
pentru a se menține actualul statut 
de ocupație al Berlinului occiden
tal, care a fost transformat de pu
terile occidentale într-un avant-

post militar al N.A.T.O. pe teritoriul 
R. D. Germane. Unica soluționare 
a acestei situații anormale exi
stente în Berlinul occidental este 
de a-1 transforma, pe bază de sta
tut special, într-un oraș liber, 
demilitarizat.

Opinia publică mondială, dori
toare de destindere și de însănă
toșire a climatului internațional 
consideră proiectul sovietic al Tra
tatului de pace cu Germania drept 
o contribuție substanțială la re
zolvarea problemei germane. Nu
mai că puterile occidentale, în loc 
să abordeze problema germană în 
mod realist, de pe o bază care să 
facă posibile tratative între Est- 
Vest, au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a încurca tot mai 
rău lucrurile. însăși agenția „Aso- 
ciated Press" remarca de curînd: 
„Criza Berlinului vine să confir
me în esență următoarea situație: 
Rusia se află pe primul loc în ce 
privește formularea de propuneri. 
Occidentul în formularea de răs
punsuri negative".

Poziția pe care se află puterile 
occidentale este complect nereali- 
stă, rigidă, nefolositoare păcii. Pu
terile occidentale în rezolvarea pro
blemei germane nu pornesc de la 
realități ci de la proprii dorinți. 
Ele nu vor să recunoască R. D. 
Germană, stat suveran, ca o si
tuație de fapt. Or, R. D. Germană 
este o țară socialistă, care prin 
succesele dobîndite în construcția 
pașnică și prin politica ci consec
ventă de pace se bucură cu fie-

lor oficiale vest-germane de a 
respinge tratativele in vederea 
unui Tratat de pace provine din 
aceea că în spatele politicienilor 
vest-germani stă Wallstreet-ul, 
care nu are nimic comun cu aspi
rațiile de unificare pe baze pașni
ce și democratice ale poporului 
german, cu dorința de pace și 
securitate a popoarelor Europei.

Răspunsul guvernului R. P. Ro
mîne la nota guvernului U.R.S.S. 
apreciază că propunerea sovietică 
privitoare la o conferință la 
înalt nivel reprezintă calea cea 
mai practică și mai scurtă pentru 
rezolvarea problemelor complexe 
ale situației internaționale actuale. 
In cadrul unei asemenea întîlniri 
s-ar putea ajunge la o înțelegere 
asupra încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și implicit la 
rezolvarea problemei Berlinului 
potrivit cerințelor păcii. Este evi
dent că humai o asemenea confe
rință, la nivel înalt, ar putea re
zolva eficace problemele interna
ționale, deoarece s-ar ține Intre re
prezentanți cu depline puteri, care 
pot lua măsuri practice, efective.

Reflectînd cerințele opiniei pu
blice din țările occidentale, ziarul 
englez „Daily Expres" scrie : „O 
conferință la nivel înalt trebuie să 
fie speranța omenirii și scopul 
principal al oamenilor de stat".

Participarea la o asemenea con
ferință a Poloniei și Cehoslova
ciei, țări care au fost primele vic
time ale agresiunii hitleriste con
stituie o propunere realistă, nece
sară, pe care guvernul R. P. Ro
mîne o sprijină. De asemenea nu 
trebuie să lipsească reprezentanții 
R.D.G. și ai R.F.G.

Poporul romîn, guvernul R. P. 
Romîne salută cu. căldură și spri
jină valoroasele propuneri ale 
Uniunii Sovietice cu privire la 
Tratatul de pace cu Germania și 
la lichidarea regimului de ocupa
ție în Berlinul occidental. Numai 
dînd ascultare rațiunii și glasului 
popoarelor, mergînd în întîmpina- 
rca propunerilor sovietice, guver
nele occidentale vor aduce un a- 
port la însănătoșirea actualei si
tuații internaționale, așa cum o 
cere opinia publică mondială.

HAVANA. — Agenția United 
Press International anunță că gu
vernul cuban a naționalizat 
societatea de radiodifuziune „Cir- 
cuito National Cubano** ai cărei 
principali acționari erau o serie de 
concerne americane și care, pînă 
la răsturnarea dictatorului Batista 
a fost condusă de o rudă a acestuia. 
Noul comisar numit de guvern în 
fruntea societății a hotărît ca toate 
emisiunile să fie în limba spaniolă 
în locul limbii engleze folosite în 
trecut.

COLOMBO. — Agenția France 
Presse relatează că în urma unei 
răscoale, într-o serie de insule din 
partea de sud a arhipelagului 
Maldivelor a luat ființă un „gu
vern al insulelor Suvadive unite".

Această rebeliune este inspirată 
de colonialiștii britanici pentru a 
rupe aceste insule de sub jurisdic
ția guvernului central al insulelor 
Maldive care, după cum se știe, 
s-a opus în ultima vreme domina
ției coloniale a Angliei în aceste 
insule.

C. ROMAN

Lucrările celui de-al 
Congres al P.N.lLP.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). —' 
După cum transmite P.A.P. în cea 
de-a șasea zi a dezbaterilor 
Congresului al Ill-lea al P.M.U.P. 
au continuat discuțiile pe margi
nea raportului C.C., a directivelor 
cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale a Poloniei tn anii 
1959—1965 și cu privire la politica 
partidului la sate.

La discuții au luat pînă acum 
cuvîntul 44 de delegați, iar 21 de 
delegați ai partidelor comuniste și 
muncitorești prietene au rostit cu
vîntări de salut.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Roman Zambrowskl, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.

Primul a luat
Dechnik, prim-secretar 
tului județean Bilgoraj 
(voievodatul Lublin).

El a vorbit despre 
metodele de activitate 
lui în aceD district.

A luat apoi cuvîntul J. Tejchma, 
președintele Uniunii tineretului 
sătesc.

Vorbitorul a subliniat că Uniu
nea Tineretului Sătesc respinge 
teoriile revizioniste mic-burgheze 
despre așa-zisul „neamestec" al 
partidului în problemele tineretu
lui.

După aceea a luat cuvîntul S. 
Milostan, prim-secretar al Comite
tului județean Szrod al P.M.U.P. 
care a vorbit despre realizările 
cooperativelor agricole de producție 
și despre creșterea veniturilor 
membrilor cooperativelor din acest 
juried.

A luat cuvîntul S. Zolkiewșki, 
ministrul Invățămîntului superior. 
Vorbitorul a subliniat că învăță- 
mîntul superior trebuie să parti
cipe în mod activ la construcția și 
consolidarea socialismului in Po
lonia Populară.

Stanislaw Kokiolek, prim-secre- 
tar al Comitetului din voievodatul 
Varșovia al Uniunii Tineretului 
Socialist, a subliniat în cuvîntul 
său că organizațiile de partid și 
membrii de partid nu trebuie Să 
piardă din vedere faptul că fiecare 
Întreprindere nit este numai un loc 
în care se produce o anumită can
titate de bunuri, ci și o școală a 
vieții, un centru de educație.

Apoi participanții la congres au 
ales în unanimitate o comisie în
sărcinată cu elaborarea unei re
zoluții referitoare la directivele 
privind politica partidului la sate.

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

Tratative comerciale romîno-franceze
PARIS 16 (Agerpres), — Presa 

franceză publică numeroase știri 
despre vizita pe care o face dele
gația tehnici comercială romînă 
în Franța. Ziarele „Le Monde", 
„Les Echos", „Informations", ,M- 
gence Quotidiennes d'informations 
Economiques et 
tele informează 
mină studiază

Financieres" și al
ea delegația r im
posibilitățile de

cumpărare și vînzare în diferite 
domenii. Ziarele anunță totodată 
începerea la București a tratative
lor în vederea stabilirii volumului 
schimburilor de mărfuri pe anul 
1959 între R. P. Romînă și Franța 
în cadrul acordului în vigoare.

Ziarul „Combat** din 14 martie 
subliniază perspectivele dezvoltării 
comerțului între cele două țări.

------------ ooo-------------

în Franța a tovarășului 
Mihai Suder

Vizita

PARIS 16 (Agerpres). — Sîm- Ionul internațional al construcțiilor 
bâtă 14 martie ministrul francez al și materialelor de construcții de la 
Construcțiilor, Pierre Sudreau, a 
dat o masă în cinstea ministrului 
Construcțiilor, Industriei Materia
lelor de Construcții și Industriei 
Lemnului din R. P. Romînă, ingi
ner Mihai Suder, conducătorul de
legației romîne care vizitează Șa

Paris.
La această masă, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Mircea Bălănescu, mi
nistrul R. P. Romîne în Franța, 
membri ai delegației romîne și 
personalități franceze.

-------------o-o-o-------------

Decernarea Premiului OIZ pe anul 
1958 lui Manolis Glezos

BERLIN 16 (Agerpres). — La 
16 martie, la Casa Ziariștilor din 
Berlin a avut loc ceremonia decer
nării Premiului Organizației Inter
naționale a Ziariștilor pe anul 1958 
ziaristului grec, Manolis Glezos. 
Premiul acordat lui M. Glezos care 
a fost aruncat în închisoare, în 
mod arbitrar de către autoritățile 
grecești a fost primit în numele a- 
cestuia de J. Papadimitriu, depu
tat în parlamentul grec și 'director 
al ziarului atenian „Avghi".

A luat cuvîntul M. A. Petrov se-

cretar general adjunct al Organi
zației Internaționale a Ziariștilor. 
Acest premiu, a spus el, i-a fost 
conferit lui Manolis Glezos pentru 
activitatea lui plină de abnegație 
în presa greacă, activitate consa
crată luptei pentru pace, progres 
și prietenie între popoare. M. A. 
Petrov a comunicat că pentru me
ritele sale deosebite în dezvoltarea 
mișcării internaționale a ziariștilor 
i sa conferit lui M. Glezos titlul 
de membru de onoare al Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor.

■ooOoo

După un drum de 1100 km., participanții la un impresionant marș popular din Japonia împotriva răz
boiului și șomajului, au ajuns pe străzile Tokio-ului.
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