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Tinerii din brigada de muncă patriotică nr. 214, formată din elevi ai Școlii profesionale a uzinei „Mao
Țze-dun“ din Capitală, au efectuat duminică operații de săpare la fundația unei noi piețe în cartierul 

Ghencea. Foto : V. RANGA
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Tineretul participa cu entuziasm■ v

la acțiuni patriotice de folos obștesc

In cadrul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, ziua de 22 martie 
a fost declarată Ziua muncii vo
luntare. Peste 320.000 de tineri și 
ti -ere din fabrici, uzine, facultăți, 
^;t>li, S.M.T.-uri, gospodării agri
cole de stat, gospodării agricole 
colective, răspunzind chemării or
ganizațiilor U.T.M. au participat 
cu mult entuziasm la acțiuni pa
triotice de folos obștesc.

In regiunea Ploești au ieșit la 
muncă voluntară 627 brigăzi ute
miste de muncă patriotică cu un 
număr de peste 42.000 tineri. Au 
fost efectuate aproape 90.000 ore 
muncă voluntară, au fost plantați 
circa 55.00'1 pomi fructiferi, a i 
fost săpate peste 2.000 gropi pen
tru pomi, au fost curățate 489 
hectare islaz și stivuite circa 
100.090 cărămizi. De asemenea au 
fost colectate 837 tone fier vechi.

In regiunea București au parti
cipat la aceste acțiuni aproape 
20.000 de tineri. Ii orașul Giur
giu 36 de brigăzi de tineret, cu- 
prinzînd peste 1.000 tineri ai 
efectuat mai mult de 3.000 ore 
muncă voluntară la amenajarea 
parcului din oraș și au continua!

în regiunea Pitești tinerii de Ia 
schela Moșani din raionul Vedea 
au recuperat 2 vagoane țiței. In 
aceeași zi au fost curățate 17 hec
tare islaz și au săpat 8 km. șanț 
pe marginea șoselelor.

In orașul București peste 53.000 
tineri din fabrici, instituții și școli 
au executat peste 200.000 ore 
muncă voluntară. De asemenea a 
fost colectată cantitatea de peste 
1.000 tone metale vechi.

Tinerii din orașul Satu Mare 
constituiți în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au încărcat de la 
fabrica de cărămizi și transportat 
pe șantierele 
căți cărămizi 
gropi pentru

Pînă Ia 22

din oraș 15.000 bu
și au săpat 2.200 

plantat pomi, 
martie 1959, au fost florirea patriei

formate pe țară 15.336 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică în 
care sînt încadrați peste 500.000 
tineri. Brigăzile de muncă patrio
tică au efectuat pînă la această 
dată peste 3.700.000 ore muncă 
voluntară, realizînd economii în 
valoare de aproape 10.000.000 lei.

Odată cu venirea primăverii, în 
cadrul Săptămînii Mondiale a Ti
neretului, ziua de 22 martie a mar
cat începutul unor acțiuni de 
masă ale tineretului din țara noa
stră care în zilele ce urmează va 
participa cu forțe sporite la acțiu
nile patriotice de folos obștesc, 
alături de întregul nostru popor 
pentru îndeplinirea sarcinilor pla
nului de stat, pentru realizarea de 
cit mai multe economii, pentru în- 

noastre socialiste.
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In ziua a treia a Săptămînii 
Mondiale a Tineretului — Ziua 
luptei pentru pace — în nume
roase organizații U.T.M., la clu
buri, case de cultură ale tineretu
lui* in școli și facultăți au avut 
loc conferințe despre lupta po
poarelor și a tineretului pentru 
pace și colaborare internațională, 
interzicerea experiențelor cu arme 
atomice, despre lupta tineretului 
din colonii pentru libertate și in
dependență națională, despre acti
vitatea F.M.T.D , despre acțiunile 
și propunerile repetate ale Uniunii 

lucrările de scoatere la suprafață - Sovietice pentru apărarea păcii în 
a epavelor din rada portului Giur
giu.

In regiunea Constanța au răs
puns la aceste acțiuni circa 
tineri. Brigada utemistă de 
că patriotică de la topitoria 
din Fetești, formată din 27 
a săpat 424 gropi pentru pomi și

15.000 
inun
de in 
tineri,

lume. Expunerile, făcute de mem
bri ai comitetelor orășenești și ra
ionale de luptă pentru pace, de se
cretari ai comitetelor raionale 
U.T.M., oameni de cultură, zia
riști, au fost urmărite cu viu in
teres de un mare număr de tineri.

In Capitală, asemenea expuneri 
s-au ținut la casele de cultură ale 
tineretului din raioanele Stalin, 
Grivița Roșie, Nicolae Bălcescu, 
Tudor Vladimirescu, precum și în 
organizațiile U.T.M. din numeroase 
întreprinderi, printre care uzinele 
„Semănătoarea", „Klement Got
twald", „Boleslaw Bierut", Com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie", Fa
brica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej", precum și la Universitatea 
„C. I. Parhon", Institutul Politeh
nic, Institutul de construcții, Insti
tutul agronomic, Școala medie 
nr. 6.

De asemenea, In aceeași zi, tn 
întreprinderi, instituții, școli și 
facultăți au fost organizate colțuri 
ale păcii și ale Festivalului Mon
dial a] Tineretului și Studenților 
de la Viena-

(Agerpres)

metri liniari șanț pentru iri- 
.1.

Înainte de începerea unei zile de 
lucru tractoriștii de la S M.T. Ra- 
domirești din regiunea Pitești, or
ganizează cite o scurtă consfătuire 
cls producție. Cu această ocazie 
se repartizează sarcinile de pro
ducție pentru ziua in curs și se 
analizează rezultatele obținute în 
cadrul întrecerii „Pentru 430 de 
hantri**.

Au terminat 
însămtnțatul 

culturilor 
din epoca I-a

Folosind din plin timpul prielnic 
și întreaga capacitate a tractoare
lor și mașinilor agricole, oamenii 
muncii din raioanele Galați și 
Bujor au terminat primii din re
giunea Galați însămînțarea cultu
rilor din epoca 1. In aceste raioane 
au fost însămînțate peste 16.260 
ha., dintre care peste 9.900 ha. cu 
fioareă-soarelui, cu 2.100 ha. mai 
mult față de anul trecut.

(Agerpres)

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

înapoierea de la Budapesta 
a delegației de partid

și guvernamentala a R. P. Romîne
Luni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Romîne care 
a participat la festivitățile ce au 
avut loc în R.P. Ungară cu prile
jul celei de-a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii Sovicitice 
Ungare.

Din delegație au făcut parte to
varășii Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasjle Vaida, membru

supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., și Valter Roman, 
directorul Editurii Politice.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Alaxandru Dră- 
ghici, Constantin Pîrvulescu, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Janos Fazekaș, de 
membri ai C.C. a| P.M.R., membri 
ai guvernului,, activiști de partid.

(Agerpres)
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Fiecare ucenic trebuie să devină un bun muncitor calificat. Pentru 
aceasta tov. Ion Pîrvu, maistru instructor se ocupă cu multă atenție 
de organizarea și desfășurarea practicii ucenicilor Școlii profesionale 
„Boleslav Bierut" din Capitală. In fotografie: ucenicii >n timpul 

orelor de practică.
Roto: N. STELORIAN

Dezvoltarea sectorului zootehnic
în atenția tineretului

ouă, 
materii prime industriale, nu se 
pot realiza fără un sector zooteh
nic dezvoltat, cu o înaltă produc
tivitate.

înțelegind indicațiile partidului, 
în problema creșterii animalelor 
de rasă, cu o înaltă productivitate, 
gospodăriile agricole de stat și 
colective din raionul Călărași, au 
obținut pînă acum rezultate bune. 
Cooperativizarea în întregime a 
raionului, a creat condiții din ce 
în ce mai bune de dezvoltare 
acestui sector.

Tinerii crescători de animale, 
participanți la consfătuirea orga
nizată de ziarul „Scînteia tinere
tului" și comitetul raional U.T.M. 
Călărași, au discutat pe larg des
pre felul cum a participat și par
ticipă tineretul la dezvoltarea sec
torului zootehnic, la obținerea de 
rezultate cît mai bune în acest 
domeniu de activitate.

Mai multă carne, lapte, 
materii prime

Un sector care se 
dezvoltă neîncetat

a

Pentru a îndeplini indicațiile 
partidului și guvernului, gospodă
riile agricole de stat și colective 
din raionul Călărași au acordat o 
atenție deosebită îmbunătățirii ra
sei animalelor pe care le cresc. S-a 
pus un accent deosebit pe crește
rea animalelor de rasă cu o pro
ductivitate mărită.

Inginerul Octavian Roman, din 
partea secției agricole a sfatului 
popular raional, a arătat printre 
altele că prin unitățile O.R.A.C.A. 
gospodăriile colective au schimbat 
animale de o rasă nerentabilă pe 
animale de rasă cu o producție 
mult mai mare. In felul acesta li
nele gospodării printre care și 
G.A.C. „Pămînt desțelenit" din

comuna Dorobanțu, G.A.C. „Steaua 
Roșie" din comuna Rasa au rea
lizat însemnate beneficii prin creș
terea animalelor de rasă. G.A.C. 
„Drum Nou“ din comuna Radu 
Negru are în momentul de față 128 
bovine, 228 porci dintre care 81 
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Pe marginea consfă
tuirii organizată de 
ziarul „Scînteia tine
retului" și Comitetul 
raional U.T.M. Călărași 

cu tinerii lucrători 
din sectorul zootehnic 

al raionului

Raionul Roșiori de Vede 
complect 

cooperativizat
La numai o săptămină de la 

vestea cooperativizării agriculturii 
raionului Alexandria, din regiunea 
București, a sosit vestea coopera
tivizării unui nou raion din această 
parte a țării — raionul Roșiori de 
Vede.

Colectiviștii din raion au realizat 
producții medii cu 350 kg. griu și 
300 kg. porumb mai mari decît în
tovărășirile agricole și cu mult 
mai mari decît cele realizate de 
țăranii muncitori cu gospodărie in- 
dividuală. Numai anul trecut, gos
podăriile agricole colective au sporit 
fondul de bază Ia fiecare o sută de 
hectare cu peste 31.000 lei. Din ve
niturile realizate prin munca în 
gospodăriile colective numeroși co
lectiviști și-au construit case noi, 
in care au introdus lumină elec
trică, și-au cumpărat aparate de 
radio, mașini de cusut și alte 
obiecte.

(Agerpres)

Cadre bine pregătite
In țara noastră, industria chi

mică capătă o dezvoltare din ce 
în ce mai mare, ea contribuind la 
rezolvarea unor probleme deose
bit de importante și actuale ale 
progresului tehnic, la dezvolta
rea tuturor ramurilor economiei 
naționale.

tn expunerea făcută de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, la 
Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958, se subliniază nece
sitatea de a se crea, paralel cu 
dezvoltarea industriei chimice, 
cadre capabile să minuiască uti-

lajele moderne cu oare tint în
zestrate noile întreprinderi.

Pregătirea cadrelor pentru 
noile întreprinderi chimice, care 
se construiesc în țara noastră este 
o problemă de mare însemnătate. 
Ea a fost încredințată școlilor 
profesionale, școlilor tehnice fi 
celor de maiștri.

Pentru a cunoaște cum se des
fășoară pregătirea cadrelor pen
tru industria chimică, ziarul 
nostru a organizat un raid în cî
teva școli de specialitate.

pentru industria
cili mica

I

La nivelul 
tehnicii noi

in-La Borzești au început să se 
trevadă contururile marelui combi
nat de cauciuc. Clădirile sînt unele 
în construcție, altele aproape ter 
minate. Aici vor lucra mulți chi 
miști, specializați în fabricarea 
cauciucului. Unii dintre ei sînt 
deocamdată învățăcei. Pe băncile 
școlii tehnice din cadrul grupului 
școlar petrol chimie Ploești se află 
81 dc tineri, viitori lucrători ăi 
combinatului.

Dintre aceștia. 22 de elevi din 
anul II vor pleca la Borzești 
în vară. Pentru mult așteptatul e- 
veniment — întîltiirea cu locurile 
lor de muncă — elevii se pregătesc, 
muncesc. învață cu multă seriozi 
tate. Conducerea școlii înțelegind 
marea răspundere pe care o are 
pentru buna pregătire a cadrelor 
de muncitori ai combinatului, acor
dă o inare atenție clasei cu elevi 
din ramura cauciucului sintetic. La 
întocmirea programei analitice s a

ținut seamă pînă în cele mai mici 
amănunte de gradul înalt de tehni
citate al agregatelor ?i instala
țiilor pe care le vor deservi actualii 
elevi. In această programă se află 
un capitol special dedicat descrie
rii agregatelor, l.a sosirea lor în 
combinat absolvenții vor fi cu
noscut deja schema întregii instala
ții și aparataj în parte.

în cadrul cursurilor li se reco
mandă elevilor, pentru aprofunda
rea cunoștințelor lor teoretice, să 
studieze lucrări de specialitate 
în traducere din limba rusă. Au 
fost multiplicate și date elevilor 
mai multe capitole din lucrarea Ini 
F. F. Koselov ..Tehnologia cauciu
cului sintetic" precum și din cule 
gerile : „Călăuza laborantului chi
mist din industria cauciucului sin
tetic", ..Problemele fundamentale 
in legătură cu utilajele industriei 
<-am-iucului“ și altele.

Elevii din anul II fac în actualul 
semestru 5 zile pe săptămină prac
tică în cadrul Institutului de pe- 
trol-chimie Ploești. Elevii din a 
nul I fac și ei două zile pe săptă- 
mînă de activitate practică în ’abo

Mai multă atenție legăturii 
dintre cunoștințele 

teoretice și cele practice
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scroafe și 1487 oi, dintre care 
majoritatea cu Iînâ fină și semi- 
fină. Tineretul din gospodăriile 
agricole colective 
Călărași, alături 
viștii mai virstnici, 
organizațiile U.T.M., 
rea organizațiilor de

dm raionul 
de colecti- 

mobilizați de 
sub conduce- 
partid, prin 

munca entuziastă pe care au de
pus-o în această direcție au făcut 
ca efectivele de animale de 
să se mărească în fiecare an. 
fel, în cursul anului 1958 și mai 
ales în urma consfătuirii de 
Constanța, efectivul de animale ale 
celor 35 G.A.C.-uri din raionul 
Călărași au crescut la bovine cu 
819, la porcine cu 1.682, la ovine 
cu 3.313.

Odată cu numărul animalelor 
s-au obținut rezultate destul de 
bune în îmbunătățirea rasei aces
tora.

Așa cum a reieșit din cuvîntul 
tovarășilor B. Anton și Ștefan Al 
doiu, tinerii vor depune tot efortul 
pentru îmbunătățirea raselor de a- 
nimale și în special al vacilor din 
rasa sură de stepă, care în raport 
cu suprafața de teren sînt încă 
intr-un număr foarte redus.

rasă 
Ast-

la

ratorul școlii și la o serie de in
stalații din rafinării care au unele 
procedee tehnologice comune cu 
industria cauciucului. Elevii au în
țeles datoria lor de a învăța, de a 
se pregăti cu seriozitate pentru 
viitoarea lor specialitate. în acest 
sens, este demn de remarcat fap
tul că la încheierea semestrului 
nici unul din cei 81 elevi nu a ră
mas corijent !

Există în școala din Ploești o 
atmosferă fțe muncă intensă atît din 
partea elevilor cît și a tovarășilor 
profesori al cărei scop este pregă
tirea unor buni lucrători pentru 
combinatul de cauciuc, specialiști 
în stare să stăpînească și să folo
sească pe deplin tehnica modernă.

I. Ș1NCA

Grupul școlar petrol-chimie din 
Făgăraș pregătește cadre de spe
cialiști pentru viitoarele combinate 
de la Săvinești și Roznov. în ve 
derea pregătirii elevilor și uceni
cilor pe măsura cerințelor, în ca
drai școlii au fost încadrați ca pro
fesori de specialitate ingineri de la 
Combinatul Chimic nr. 1. Majo
ritatea profesorilor care predau la 
acest grup școlar se străduiesc, și 
în mare parte reușesc, să întoc
mească cu multă minuțiozitate pla. 
nurile de lecții, îmbinînd latura 
instructiv-educativă cu problemele 
noi ale tehnicii.

Deși pregătirea profesorilor este 
în general corespunzătoare, totuși 
uneori lecțiile suferă, deoarece 
unele programe analitice stabilite 
de minister nu sînt destul de cu
prinzătoare, ele nereflectînd noile 
cuceriri ale tehnicii. Noile între
prinderi care se construiesc în 
țara noastră sînt dotate cu u- 
tilaț corespunzător ultimelor cu
ceriri ale tehnicii. De aceea 
ucenicilor și elevilor trebuie 
predate pe lingă procedeele clasi
ce, și procedeele moderne după

care ei vor lucra în viitoarele între 
prinderi pentru care se pregătesc. 
De exemplu, în programa analitică 
pentru disciplina „Tehnologia spe. 
cială a amoniacului", nu sînt pre
văzute procedeele moderne după 
care se va lucra, de pildă, la Să
vinești.

Aceeași situație este și la tehno
logia maselor plastice, unde pro
grama analitică prevede numai 
procedeele tip, fără a indica teme 
privind ultimele realizări în do
meniul maselor plastice și al fibre
lor sintetice.

O altă lacună a programelor a- 
nalitice este și aceea că nu întot
deauna se realizează o legătură 
strînsă între teorie și practică. De 
pildă, programa analitică pentru 
anul II amoniac a școlii profesio
nale prevede la „Tehnologia spe
cială a amoniacului" un trimestru 
sinteza amoniacului, în timp ce 
pentru același trimestru practica se 
prevede la atelierul mecanic. Acest 
lucru împiedică pe elevi să-și ve
rifice și să-și fixeze pe calea mun
cii practice cele învățate la curs, 
să înțeleagă temeinic procesul teh
nologic al fabricării amoniacului.

O problemă care a creat greu 
tăți atît elevilor cît și profesorilor

C. BANCILA

(Continuare in pag. 3 a)

crescători fruntași de animale. Ei 
au arătat pe larg celor prezenți 
cum îngrijesc ei animalele și ce 
rezultate obțin.
Mulți tineri au arătat că asigura
rea bazei furajere este o condiție 
esențială în creșterea animalelor.

Porumbul însilozat constituie fu
rajul de bază pentru creșterea și 
îngrijirea animalelor și îndeosebi 
pentru sporirea producției de lapte.

O producție de 60.000 kg. po
rumb siloz la hectar, asigură va
cilor 12.000 unități nutritive din 
care se pot obține 24.000 litri lap
te, sau 912 kg. unt, adică de două 
ori mai mult lapte sau unt decît în 
cazul cînd animalele ar fi hrănite 
cu recolta de porumb boabe de pe 
aceeași suprafață de teren.

La chemarea biroului raional 
U.T.M., numeroase organizații de 
bază au mobilizat tinerii la însi- 
lozarea unor Cantități sporite șle 
porumb furaj’er. Anul trecut, prin

GH. NEAGU

Asigurarea bazei 
furajere

Oricît de bună ar fi rasa ani
malelor, fără o hrană substanțială, 
fără o îngrijire deosebită nu se va 
realiza mare lucru, spuneau tine
rii M. Gheorghe și Maria Pană,

(Continuare în pag. 3-a)
— -------- •«....................-

La fabrica „Electroceramica" 
din Turda membrii și candidați! 
de partid sînt mereu în fruntea 
luptei pentru îndeplinirea la timp 
a sarcinilor de producție.

Un exemplu demn de urjuat îl 
constituie și candidata 
Maria Naica, pe care 
fotografic a suprins-o 
activitate productivă.

de partid 
obiectivul 
in plină

Vigilență în apărarea
avutului obștesc

La început, băieții și fetele 
din brigada legumicolă 
de tineret n au dat o a- 

tenție deosebită cazului. Și-au 
zis că cineva din gospodărie 
trecînd pe acolo, a smuls cîteva 
fire de ceapă și nu-i mare pa
gubă. Așa că n-au luat nici o 
măsură. La cîteva zile după a- 
ceea însă, în zorii unei dimineți, 
au găsit prădate mai multe cui
buri de cartofi, brazde de ceapă 
și morcovi. Tinerii s-au privit 
în tăcere, s-au uitat unii în 
ochii altora, apoi s-au apucat de 
lucru. La prînz, utemista Maria 
Giurea, responsabila brigăzii i-a 
chemat pe toți în jurul ei.

— E o mare rușine pentru 
noi, tovarăși. S-a furat de pe 
terenul brigăzii. Am dat dovadă 
de lipsă de vigilență. Va tre
bui să descoperim pe cei care 
au atentat la avutul gospodăriei 
de stat. Tinerii s-au sfătuit în
delung. Aceasta era o chestiune 
de onoare pentru brigadă. Or
ganizația de partid și conduce
rea gospodăriei de stat a în
credințat brigăzii răspunderea 
sectorului legumicol.

Seara, la secția gospodăriei, 
tinerii brigăzii s-au dus la se
cretarul comitetului U.T.M. Va- 
sile Călăvie și i-au povestit to
tul. Împreună au discutat cu 
chibzuință măsurile pentru or
ganizarea pazei culturilor de 
către membrii brigăzii.

Din ziua aceea, echipe forma
te din cîte doi-trei tineri rămî- 
tieati noaptea pe cîmp. Stînd la 
pîndă, tinerii vegheau cu ochii 
în patru avutul gospodăriei. Di
mineața. cei care ieșeau din pa
ză, prezentau un scurt raport 
secretarului organizației U.T.M.

...Era o dimineață ploioasă. 
Ziua se îngîna cu noaptea...

Frîntă de iureșul cu care a- 
lergase doi kilometri, utemista 
Maria Giurea intră buzna la 
secretarul organizației U.T.M. 
și cu sufletul la gură, grăi în
tretăiat :

— Tovarășe Călăvie... In 
noaptea asta am fost de pază. 
I-am văzut pe hoți, pe cei care

fură bucatele gospodăriei... Re
pede... Doi tineri stau la pîndă 
la lăstărișul de salcîmi dinspre 
Blejoi. Să mergem repede...

Căvălie adună repede cîțiva 
tineri. Pe Milu Toma, pe tînă- 
rul candidat de partid Ion 
Gheorghe și alți cîțiva. In cîte- 
va clipe făcură împreună un 
scurt plan de bătaie. Tinerii 
trebuiau să acționeze în așa fel 
ca hoții să fie înconjurați și 
prinși într-un cerc. Ion Gheor
ghe și Elena Zamfir o luară pe 
ocolite pe drumul dinspre Bo- 
loca, iar cîțiva spre stingă. Că
vălie și Milu se urcară pe cai 
și porniră în goană la cel mat 
depărtat punct al grădinii de 
zarzavat, pentru a bara calea 
hoților. Cu toate că era frîntă 
de oboseală, Mat ia Giurca porni 
și ea alături de ceilalți.

Tinerii au acționat energic și 
rapid.

.Peste puțin timp, șase indi
vizi cu sacii plini de zarzavat 
erau aduși sub escorta tinerilor 
curajoși la secția gospodăriei.

Cine erau indivizii ? Elemen
te declasate, a căror căpetenie 
era fiul unui chiabur de prin 
părțile locului- Această faptă 
mîrșavă. era săvîrșită din ură, 
din dorința de a lovi în regi
mul nostru. în realizările gospo
dăriei de stat. Ei s au izbit însă 
de vigilența și curajul tinerilor 
muncitori din gospodăria de 
stat, crescuți și educați de 
partid în spiritul vigilenței de 
clasă, al apărării ferme a avu
tului statului.

Exemplul tinerilor din briga
da legumicolă din secția Plea- 
șa Blejoi a gospodăriei de stat 
Blejoi a fost adus la cunoștin
ța tuturor tinerilor din gospodă
rie într-o adunare generală des
chisă a organizației U.T.M. Ti
nerii care i-au prins pe hoți, au 
fost felicitați de organizația de 
partid și conducerea gospodă 
riei. Cu acest prilej, în discuții, 
tinerii s-au angajat să-și mă 
rească vigilența în apărarea a 
vutului gospodăriei.

NICOLAE BARBU
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La tenis de masă
ai spartachiadei

Spartachiada de iarnă

LA PLOEȘTI: Campioniiîntrecerile de tenis de masă
finalei la șah

MOLDOVA:

MIHAL6A NORA 
Regiunea Baia Mare 

campioană la dublu fete.

prile 
tinere

f de afirmare a 
lor talente în sport

IUGA ELENA
Regiunea Baia Mare 

campioană la simplu și dublu fete

La șah

SUZANA MAKAI 
Regiunea Oradea 
...

Timp de patru zile pitoreasca 
localitate Slănic Moldova a cu
noscut o efervescență puțin obiș
nuită. Se disputa finala Sparta
chiadei de iarnă a tineretului la 
șah, eveniment sportiv care a 
stîrnit un viu interes în rîndul 
oamenilor muncii veniți aici la 
odihnă. Zilnic atît dimineața, cît 
și după amiaza, cînd aveau loc 
întrecerile, sala clubului central 
era arhiplină, spectatorii urmă
rind cu mult interes disputele din 
cadrul finalei.

Pe parcursul a 80 de partide 
susținute, reprezentanții celor 16 
regiuni ale țării și-au disputat 
șansele cu multă dîrzenie. Vic
toria finală la fete a revenit ele
vei Suzana Makai din Oradea în 
vîrstă de numai 14 ani. Ea a reu
șit să întreacă în partida deci
sivă, după o întîlnire deosebit de 
aprigă, talentata jucătoare din 
regiunea Hunedoara, Sofia Ta
maș.

Atît ea, cît și Sofia Tamaș, în 
ciuda tinereții lor au dovedit un 
bogat bagaj de cunoștințe tehni
ce, multă tenacitate și calm. La 
băieți, învățătorul Stăiculescu Iu
lian din regiunea Craiova și-a 
văzut visul împlinit. Și anul tre
cut el a luat parte la întrecerile 
spartachiadei, fiind însă eliminat 
încă din primul rund al fazei pe 
raion. Departe de a se lăsa des
curajat de această înfrîngere, el 
s-a pregătit cu perseverență, reu-

Ing. Paul Diaconescu, maestru 
al sporțului, ne-a spus: M-a im
presionat foarte mult la acest 
concurs sportivitatea și discipli
na concurențelor.

Sînt două păreri care confirmă 
impresia generală asupra succe
sului finalei la șah a Spartachia
dei de iarnă a tineretului.

Nu putem încheia aceste rîn
duri fără a semnala un aspect 
negativ care a produs nedumeri
re atît printre concurenți cît și 
printre spectatori. Este vorba de 
unele regiuni care au trimis la 
finale concurenți care (să ne fie 
cu iertare) au cam trecut de vîr- 
sta primei tinereți. Astfel, regiu
nea Cluj a fost reprezentată la 
ambele probe (feminin și mascu
lin) de concurenți care au depă
șit vîrstă de 40 de ani, iar repre
zentanta 
Craiova a 
ani.

Cele de
anumite comitete regionale U.T.M. 
n-au înțeles nici acum că Sparta
chiada tineretului nu este un 
scop în sine, ci un mijloc de de
pistare a elementelor tinere ta
lentate în scopul promovării lor.

Dincolo de această lipsă, fina
lele spartachiadei au fost un re
marcabil succes al sportului no
stru de masă.

feminină a regiunii 
trecut limita a 50 de

mai sus dovedesc că

Duminici, după trei zile de con
curs, la Ploești s-au consumat în
trecerile finalei de tenis de masă, 
ale celei de a IV-a ediții a Sparta
chiadei de iarnă.

Încă din prima ti de concurs 
spectatorii, prezenți în număr foar
te mare, au putut constata buna 
pregătire a reprezentanților regiu
nilor Oradea, Baia Mare și orașu 
lui București care, de altfel, au și 
dominat întrecerile finalei cucerind 
cele mai multe titluri de campioni

Fără îndoială că revelația acestor 
finale a fost tînăra Mi halca Nora 
în vîrstă de numai 14 ani. Eleva 
școlii medii din Tășnad, regiunea 
Baia Mare, a impresionat specta
torii prin stilul său de joc, prin 
dîrzenia și voința de a învinge, in 
proba de simplu fete nu a ajuns 
pînă în finală. Am vătut-o după 
meci. Era tare supărată, însă s-a 
revanșat mai tirziu cîștigînd titlul 
de campioană în proba de dublu 
fete împreună cu Iuga Elena, func
ționară la sanatoriul din Borșa.

Succese au repurtat și reprezen
tanții regiunii Oradea. Kohalmi 
Nicolae, muncitor la Întreprinde
rea de reparații auto din Oradea, 
a cucerit titlul de campion la sim
plu bărbați, la dublu bărbați, îm
preună cu Cărucieru Ira, electri
cian, precum și la dublu mixt, im

preunâ cu Nemeth Magdalena, 
elevă din Oradea.

Tînărul reprezentant al orașului 
București, Gheorghe Gheorghe, ca 
de altfel și Ciobanu Nicolae din 
Craiova, Murvai Vasile din Baia 
Mare, Anastasiu loan din Craiova, 
Fundeanu Constantin din Iași, 
Hermina Covaci din Timișoara, 
sînt numai câțiva din cei 68 de fi- 
naliști care s-au impus în mod deo
sebit prin stilul lor de joc, contri
buind la reușita acestor spectacu
loase întreceri. Fără îndoială că 
printr-un antrenament metodic, 
perseverent, ei vor putea obține 
rezultate și mai bune.

După meci am stat de vorbă cu 
tînăra Enache Anastasia, fiică de 
colectiviști din comuna Negru Vo
dă, regiunea Constanța. Pierduse 
întîlnirea disputată.

Sînt totuși mulțumită — mi-a 
spus Enache Anastasia — că pri-

a IV-a e- 
de iarnă

Elena, re-

Campionii celei de 
diții a Spartachiadei 
la tenis de masă :

Simplu fete: Iuga 
giunea Baia Mare.

Simplu băieți: Kohalmi Ni
colae, regiunea Oradea.

Dublu fete : Iuga Elena—Mi- 
halca Nora, regiunea Baia 
Mare.

Dublu băieți:
lae—Cărucieru 
Oradea.

Dublu mixt:
lae—Nemeth Magdalena, 
giunea Oradea.

Kohalmi Nico- 
Ira, regiunea

Kohalmi Nico- 
re-

O victorie 
tinerilor noștri jucători 
de tenis de masă

Apărarea imediată a reușit, mai 
ales în ultima parte a întâlnirii 
de fotbal Dinamo București—Jiul 
Petroșani, să salveze echipa prin 
intervenții inspirate de la o în- 
frîngere mai categorică, deși echi
pa minerilor din Petroșani a con

dus aproape 80 de minute.

IIDLIAN STĂIGULESGU 
Regiunea Craiova

Clasamentul fir.al la băieți: 
STĂICULESCU (reg. Cra

iova) 2 puncte; 2. Gh. Su- 
muleanu (reg. Cluj) 2 p.; 3. 
N. Mirea (orașul București, 
l'/s P-; 4. V. Chideșa (reg. 
Bacău) */2. Locul întîi revine 
lui Stăiculescu — conform 
regulamentului spartachiadei 
el fiind mai tînăr.

Clasamentul final feminin: 
1. SUZANA MAKAI (regiunea 
Oradea); 2. Sofia Tamaș (re
giunea Hunedoara); 3. Adela 
Gesticone (regiunea Stalin) ; 
4. Irina Ferenczi (R.A.M).

In sâptâmîna aceasta 
încep finalele la haltere 

și trîntă
Gea de a IV-a ediție a Sparta- 

thiadei de iarnă a tineretului se 
apropie de sfîrșit. Orașele Pitești 
și Galați vor găzdui ultimele două 
finale la disciplinele haltere și 
trîntă. Finala probei de haltere va 
avea loc între 28—29 martie a. c. 
la Pitești, iar cea de trîntă se va 
desfășura în orașul Galați în zi
lele de 27, 28 și 29 martie 1959.

șind să-și adjudece în această e- 
diție, mult rîvnitul titlu de cam
pion al spartachiadei.

In general, întrecerea finală de 
șah a Spartachiadei de iarnă s-a 
bucurat de un succes deplin. Ea 
a scos în evidență numeroase e- 
lemente promițătoare despre care 
fără îndoială se vor auzi luertiri 
și mai bune în timpul cel mai 
scurt.

— Am participat la trei ediții 
ale Spartachiadei tineretului, spu
nea arbitrul principal al întîlni
rii, tovarășul Matei Anghel, și 
pot să afirm că nici una nu a 
cunoscut nivelul celei de anul a- 
cesta. Sînt foarte numeroase 
exemplele de tineri care au dove
dit mult talent cu prilejul actua
lului concurs. Mă voi mulțumi să 
amintesc doar cîteva nume ca, de 
pildă : Suzana Makai, Sofia Ta
maș, Nicolae Mirea, Iolanda 
Toth și altele. Cît privește or
ganizarea, consider că ea cores
punde celor mai optime așteptări.

j|Us(SIM<‘ ~ ~' '■

E. PITULESCU

Duminică s-a desfășurat pe șoseaua Alexandria o interesantă între
cere de ciclism. Proba rezervată juniorilor — din care vă prezentăm 

o imagine — a fost deosebit de disputată.
----------------OOO----------------

PE SCURT
• Meciul internațional de box 

desfășurat în Palatul sportur 
din Budapesta, intre echipele

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

In Capitală s-a desfășurat sîmbătă d. a. și duminică dimineața un 
interesant concurs de călărie cu participarea sportivilor din lotul na
țional. In fotografie: Vasile Pinciu pe calul Mindir, trecînd specta

culos un obstacol deosebit de dificil.

Palatul sporturilor 
__ _________ . * i echipele se
cunde ale R. P, Ungare și R. P. 
Bulgaria s-a terminat cu rezultatul 
de 7-3 în favoarea pugiliștilor 
maghiari.

• Echipa de lupte clasice a aso
ciației sportive TUL Finlanda a 
susținut două întâlniri amicale la 
Leningrad. în primul meci, luptă
torii finlandezi au întrecut cu sco
rul de 5-3 reprezentativa sindicală 
a Leningradului, iar în cel de-al 
doilea au fost învinși cu scorul de 
6-2 de selecționata studențească a 
orașului.

• Ediția 1959 a Gupei Europei 
Centrale la fotbal, va începe la 5 
iulie. R. Cehoslovacă, Iugoslavia 
și R. P. Ungară vor participa cu 
cite două echipe, iar Italia și 
Austria cu cite o echipă.

• in continuarea pregătirilor 
pentru cea de-a Xll-a ediție a 
„Cursei Păcii" Berlin-Praga-Var- 
șovia, cicliștii romîni și cei din 
R. D. Germană au participat du
minică la un nou concurs de veri
ficare disputat pe ruta Cluj-Hue- 
din-Morlaca-Cluj (120 km.). Vic
toria a revenit alergătorului JVeis- 
sleder (R. D. Germană) cronome
trat în 3h 14’26", urmat de repre
zentanții noștri Ion Vasile 3h 
14’35" și Aurel Șelaru 3h 14’36". 
După 5 minute a sosit un pluton 
de 4 alergători alcătuit din Kappel, 
Siegler, Braharu și Cohanciuc, iar 
la 1 minut grosul plutonului în 
care se afla Braune, ~ 
Ekstein, Munteanu, 
Schur și alții.

• Campionatul 1 
! rugbi a programat

de-a doua etapă. In cel mai impor- 
: tant meci, echipa Dinamo București 

a terminat la egalitate: 3—3 cu 
formația C.C.A. Iată alte rezultate 
înregistrate: Constructorul Bucu
rești—Progresul 3—0; Metalul 
M.I.G.—C.S.M.S. Iași 0—5; Con-

structorul Bîrlad—C.F.R. „Grivița 
Știința Timișoara— 

0—0.
(Agerpres)

Dumitrescu, 
G. Moiceanu,

republican de 
duminică cea

prea grav. In 
multe lucruri 
în activitatea

care au carat-

ma mea participare la Sparta
chiada de iarnă mi-a adus satisfac
ția de a deveni finalistă. Dacă nu 
m-am calificat nu-i 
schimb am învățat 
care-mi vor folosi 
viitoare.

Dîrzenia și elanul
terizat finalele pe țară la tenis de 
masă, au transformat întrecerile în- 
tr-o adevărată manifestație a tine
reții, demonstrînd faptul că mișca
rea noastră sportivă, datorită con
dițiilor create de partid și guvern 
dispune de multe rezerve valoroase.

D. DUȚA

Duminică — se vorbește în fi
nalul unei știri înserate in ziare —■ 
tînărul nostru jucător de tenis de 
masă Radu Negulescu a împlinit 
18 ani. Aniversarea și-a sărbăto
rit-o la Bruxelles în sala in care-și 
disputa șansele în întrecerea cu 
multe din cele mai bune „palete" 
ale lumii. Subliniem in mod deose
bit această aniversare pentru că în 
aceeași zi. Radu Negulescu a cuce
rit trei titluri de campion interna
țional de tenis de masă al Belgiei. 
Datorită acestor victorii, precum 
și a comportării merituoase a în
tregii echipe, „Cupa Națiunilor" a 
revenit reprezentanților noștri.

Victoriile lui Radu Negulescu 
nu au fost ușoare. El a trebuit să 
învingă o serie de jucători de va
loare mondială în dispute epuizan
te ce i-au solicitat aruncarea în 
luptă a tuturor resurselor lui. E 
suficient să amintim că în meciul 
cu Bertrand, Negulescu a fost con
dus cu două seturi și totuși a ciș- 
tigat partida cu 3—2. Patriotismul 
fierbinte, puterea de luptă ce este 
caracteristică sportivilor crescuți 
și educați intr-o țară socialistă, 
și-au spus cuvîntul. Negulescu a 
cîștigat finala probei de simplu 
masculin învingîndu l pe Pak (Co
reea de Sud) și finala probei du
blu bărbați în care împreună cu 
Hellaine (Franța) a depășit cuplul 
sud-coreean Pak—Eee. Este intere
sant de relevat că finala probei 
de simplu juniori a fost disputată 
între doi reprezentanți ai țării 
noastre : Negulescu și Rethi. Mai 
experimentat a învins Negulescu.

Victoriile de la Bruxelles au o 
profundă semnificație ce depășește 
rezultatele strict tehnice. Numele 
lui Negulescu era, nu de mult, pu
țin cunoscut, nu avea aureola unui 
„consacrat". El sa afirmat deabia 
în vremea din urmă. Cît îl pri
vește pe Adalbert Rethi, acesta este 
un tînăr jucător scos la iveală de 
Spartachiada tineretului și promo
vat cu curaj în lotul republican. 
Încrederea acordată a fost pe de
plin justificată. Rethi a luptat cu 
curaj cu fostul campion mondial

Milles (S.U.A.) și cu campionul 
australian Robinson, pe care i-a 
învins de o manieră categorică. 
Aceste fapte vădesc creșterea în 
țara noastră a unei tinere genera
ții de jucători de tenis de masă de 
o valoare deosebită, capabilă să 
participe cu cinste la confruntările 
internaționale. Ele sînt un rezul
tat al lărgirii bazei de masă a 
sportului nostru, a condițiilor pe 
care regimul nostru le-a creat ti
neretului spre a și fructifica apti
tudinile pe terenul de sport.

„Internaționalele" de la Bru
xelles au fost socotite ca un prelu
diu la campionatele mondiale de 
la Dortmund. La Bruxelles au fost 
prezenți jucători din Anglia, 
S.U.A., Franța, Belgia, Australia, 
Olanda, Coreea de Sud, Noua Zee- 
landă, Luxemburg și R. P. R. 
Simpla enumerare a participărilor 
relevă valoarea competiției. Vic
toria lui Negulescu și a echipei 
R.P.R. ni se par de aceea deose
bit de prețioase.

Urăm lui Negulescu, Rethi 
tuturor celorlalți componenți 
echipei, mereu mai numeroase
ruinți în activitatea lor sportivă. 
Succesele de pînă acum trebuie să 
fie un punct de plecare spre reali
zări mai valoroase, să constituie 
un stimulent la o pregătire multi
laterală, temeinică. Victoriile de la 
Bruxelles îi obligă la comportări 
constante, pe măsura posibilităților 
lor, care să confirme așteptările 
numeroșilor iubitori ai tenisului 
de masă din țara noastră.

M. RAMURA

Scoruri strînse 
în campionatul 

de fotbal
din cadrul celei de-a 
a campionatului cate-

ooo

BOX: R. p. R
iți cea de-a doua întîlnire dintre 

echipele selecționate de box ale 
R. P. Romîne și Scoției desfășu
rată în orașul Dundee, pugiliștii 
romîni au obținut o meritată 
torie internațională cu scorul 
6—4. Cei 2.000 da spectatori 
aplaudat în repetate rînduri
moașa comportare a boxerilor noș
tri, care s-au impus printr-o bună 
pregătire tehnică și fizică.

Victoriile echipei romîne au fost 
realizate de Puiu Nicolae, ®.

vic- 
de 
au 

fru-

}i 
ai 

bi-

Jocurile
13-a etape 
goriei A de fotbal s-au caracteri
zat prin întreceri dirze incite, 
cu scoruri strînse. In Capitală, -pe 
stadionul din Giulești, echipa 
Steagul Roșu—Orașul Stalin era cît 
pe aci să obțină victoria în fața 
formației Rapid. Fotbaliștii de la 
poalele Timpei au dominat mai 
mult și au condus cu 1—0 pînă în 
minutul 89. Feroviarii au egalat 
în ultimul minut de joc, cînd min
gea șutată de Ene II s-a strecurat 
printr-un pachet de jucători, in- 
triad în plasa porții apărată de 
Ghiță.

In cel de al doilea joc disputat 
pe Stadionul Dinamo, echipa Di
namo a învins cu scorul de 2—1 
(0—1) pe Jiul Petroșani, nu fără 
a da mari emoții suporterilor ei.

Iată rezultatele înregistrate în 
țară: Știința Clhj—Progresul Bucu
rești 1—1} Farul Constanța— 
U.T. Arad 0—0 ; Petrolul Plo
ești — Dinamo Bacău 4—1; Știin 
ța Timișoara—C.C.A. 0—1.

In clasament conduce Dinamo-'^ 
București cu 19 puncte, urmată de 
C.C.A., cu același număr de puncte, 
Petrolul cu 18 puncte, Rapid 17 
puncte etc.

SPORTIVE
„Piața comuna‘ 

a boxului profesionist
Gheorghiu, G. Dumitrescu, D. 
Gheorghiu, Gh. Negrea și V. Ma- 
riuțan. Din nou, o mare impresie 
a lăsat campionul european Gh. 
Negreia care l-a învins prin aban
don în repriza a Il-a pe W. Bannon 
Foarte echilibrată a fost întrecerea 
dintre campionul olimpic Mc. Tag
gart și tînărul nostru reprezentant 
la categoria semi-ușoară losif Mi- 
halik. Experiența boxerului scoțian 
și-a spus însă cuvîntul și victoria 
a revenit la puncte lui Mc. Taggart.

occidental
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La Rafinăria nr. 2 din Ploești

Organizația U. T. M. sa se preocupe 
de problemele activității sportive de masă

Nu de mult, la redacție am 
primit o scrisoare de la un co
respondent voluntar, strungar 
la Rafinăria nr. 2 din Ploești, 
în care ne scria că în întreprin
derea sa nu se desfășoară a- 
proape nici un fel de activitate 
sportivă.

Zilele trecute am asistat la o 
ședință, inițiată de către orga
nizația de partid de la rafinărie 
în care s-a analizat activitatea 
desfășurată de către asociația 
sportivă „Tînărul petrolist".

Informarea asupra activității 
a fost prezentată de tov. loan 
Mateescu, președintele asociației 
sportive. Din discuțiile purtate 
a reieșit că întreaga activitate a 
asociației sportive s-a desfășu
rat fără vreun plan de muncă. 
Nici o ședință a consiliului aso
ciației n-a dezbătut activitatea 
secțiilor pe ramuri de sport.

Slaba activitate desfășurată 
s-a reflectat și din faptul că în 
cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului organizația U.T.M. 
și asociația sportivă din rafină
rie nu au mobilizat decît 69 
de tineri din cei peste 300 care 
lucrează aici. Tot din discuții a 
reieșit că, în goana după rezul
tate, asociația sportivă a căutat

să facă „achiziții* de sportivi 
din afară, cu toate că în rafină
rie sînt mulți tineri dornici de 
a practica sportul.

Desigur că o mare vină pen
tru slaba activitate sportivă des
fășurată în rafinărie se dato- 
rește organizației U.T.M. Orga
nizația U.T.M. nu și-a îndepli
nit menirea în stimulare a ac
tivității sportive. După cum a 
reieșit și din discuții intre aso
ciația sportivă și organizația 
U.T.M. nu a existat nici o co
laborare, nici un plan comun 
de acțiune privind atragerea 
tinerilor la activitatea sportivă 
La ședințele asociației sportive, 
organizația U.T.M. nu a fost 
niciodată prezentă. Pasivitatea 
dovedită în această problemă 
de către organizația U.T.M. se 
reflectă în faptul că ea nu a 
ajutat colectivul sportiv în nici 
o acțiune. Terenul de sport stă 
și acum neterminat. Organizația 
U.T.M. nu s-a interesat de mo
bilizarea tinerilor la muncă vo
luntară pentru refacerea lui.

Nu-i mai puțin adevărat că 
nici asociația sportivă nu a ce
rut aproape niciodată sprijinul 
organizației U.TM. în organi
zarea competițiilor sportive, în 
însuflețirea activității sportive

din rafinărie, cu toate că tre
buia să facă acest lucru, lată 
deci unde a dus necolaborarea, 
pasivitatea manifestată de or
ganizația U.T.M. și asociația 
sportivă.

Este necesar ca între or
ganizația U.T.M. și asociația 
sportivă din rafinărie să existe 
o strînsă colaborare, să se facă 
planuri comune de acțiuni in 
vederea însuflețirii activității 
sportive. Această organizație 
U.T.M. trebuie să se ocupe a- 
tent și de dezvoltarea vieții spor

tive a tineretului. Sportul face 
parte integrantă din munca de 
educație comunistă a tinerilor. 
De urgență va trebui ca
organizația U.T.M. să-și ia 
in serios îndatorirea și să treacă 
la măsuri practice, la acțiuni 
menite să dea un avint puternic 
mișcării sportive a tinerilor. 
Sarcini de răspundere revin 
de asemenea comitetului orășe
nesc U.T.M. și U.CE.S.-ului 
care au datoria să se intereseze 
îndeaproape de activitatea 
sportivă din întreprinderile șt 
instituțiile din oraș și să inter
vină prompt acolo unde acea
stă muncă este subapreciată.

D. DORIN l

In momentul cînd a citit 
pentru prima oară în ziare pro
iectul organizării „pieții co
mune" europene, probabil că 
d-l Felice Zappela, organizator 
italian de reuniuni pugilistice 
și producător de filme și-a fre
cat cu mulțumire mîinile. Pro
iectul așa-numitei uniuni eco
nomice între cele șase țări din 
Europa occidentală (Franța, RE. 
Germană, Italia, Belgia, Olanda 
și Luxemburg) a determinat o 
intensă activitate cerebrală 
d-lui Zappela care a și anunțat 
intenția sa de a urma exemplul 
oferit de conducătorii guverne
lor celor șase țări. Dacă a fost 
posibilă crearea „pieții comu
ne" pe plan economic — și-a 
zis Felice imaginîndu-și o afa
cere grasă — de ce nu ar putea 
fi creată și o „piață comună" 
a boxului profesionist ? Și ast
fel a luat naștere planul care 
urmărește, după cum a afirmat 
inițiatorul său, „de a salva din 
criză boxul profesionist occi
dental".

In definitiv cine este acest 
domn Felice Zappela și ce ur
mărește planul său ? Cunoscut 
și „apreciat" drept una dintre 
cele mai remarcabile figuri ale 
„boxing businessului" interna
țional, om de afaceri priceput, 
Zappela care se bucură de re- 
numele „primului manager al 
lui Primo Camera" a avut gri
jă să fie prezentat întotdeauna 
în coloanele presei italiene 
drept un mare „sentimental". 
El omitea însă un amănunt e- 
sențial : afacerile uriașe pe ca
re le făcea pe seama boxerilor 
pe cărei exploata nemilos și 
căre i aduceau — și ii mai 
aduc încă — sume fabuloase.

Proiectul „pieții comune" a 
boxului profesionist occidental 
a fost întocmit în strînsă co
laborare cu binecunoscuții a 
faceriști ai ringurilor franceze 
Gilbert Benain și Philippe Fi
lippi. Zappela se gîndește să 
atragă în afacere și pe rechinul 
boxului profesionist din insu
lele britanice. Jack Solomons, 
ca să nu mai vorbim de mana
gerii mai mărunței din R. F. 
Germană, Belgia și alte țări 
vest europene. După cum a a-

firmat descoperitorul „ideii sal
vatoare" a boxului profesionist, 
„piața comună" va avea drept 
scop să organizeze meciuri între 
pugiliști renumiți în capitalele 
sau orașele de unde se va pu
tea stoarce cel mai mare profit. 
Granițele naționale vor fi arun-
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Granițele naționale vor fi arun- 8 
cate la o parte. Francezii și en- 
glezii vor boxa la Roma, italie-' 
nii și vest-germanii la Paris sau 
Londra și așa mai departe. To
tul este ca să fie atrași cît mai 
mulți spectatori plătitori.

Cu toate că realizarea și in
trarea în vigoare a „pieții co
mune" în lumea boxului profe
sionist a fost fixată inițial pen
tru anul viitor, după desfășura
rea Jocurilor Olimpice de la 
Roma, d-l Zappela a făcut de 
pe acum primele încercări. In 
urmă cu două săptămîni cam
pionul mondial la categoria co
coș, francezul Alphonse Halimi 
și campionul Spaniei la catego
ria pană, spaniolul Luis Marti
nez au încrucișat mănușile pe 
un ring din... Roma, in proiec
tele sale este înscrisă și o con
fruntare intre Halimi și cam
pionul european la categoria 
mijlocie vest-germanul Gustav 
Scholtz, întîlnire care se va 
desfășura tot în... Italia. Moti
vul ? După cum afirmă Zappela

sume„la Roma se încasează 
mai mari decît la Paris sau în 
Berlinul occidental".

Din nou afaceriștii care mi
șună în jurul ringurilor de box 
occidentale dau prilejul ziariști
lor să se ocupe de persoanele 
lor. Iată o nouă afacere, de da- 
ta aceasta „în stil european" 
care vizează să stoarcă încasări 
cît mai mari prin specularea 
nerușinată a interesului și dra
gostei față de sport a publicu- 
lui. Așa că id cea „pieții 
comune" a boxului profesio
nist continuă să și facă drum în 
lumea cercurilor de afaceri oc
cidentale. De altfel o asemenea 
inițiativă se încadrează pe de
plin în morala burgheză și în 
„modul de viață" a Occiden
tului.

1. RETEGAN
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Viața de organizație

Ce depinde
Un grup de oameni 
de arta din țara 
noastra a plecat 

la Moscova

de propagandist
> (tntr~un cerc politic al II. T. M.)

Protocol privind 
schimbul de mărfuri 

și plăți între 
R. P. Romînă 

și R. P. Chineză

Este un adevăr de mult cunoscut 
că succesul activității unui cerc po
litic depinde în ultimă instanță de 
propagandist. El este acela care-i 
ajută pe cursanți să-și sistemati
zeze și să-și însușească ideile de 
bază din materialul studiat, să-și 
clarifice chestiunile neînțelese, să 
facă legătura dintre problemele în
vățate, viață și activitatea lor de 
fiecare zi. Propagandistul este ace
la care stimulează discuțiile, care 
le conduce în direcția lămuririi de
pline a problemelor, care caută 
neobosit cele mai potrivite căi de a- 
jutare a cursanților în însușirea 
materialului, în vederea asigurării 
unui nivel corespunzător activită
ții cercului.

Să privim din acest unghi, acti
vitatea propagandistului Alexandru 
Gaspar, de la cercul „Să ne cu
noaștem patria" — organizația 
1.R.UA4. din Capitală.

La ultima ședință a cercului s-a 
făcut seminar ța lecția „Statutul— 
legea de bază a activității U.T.M.' 
și s-a predat lecția următoare: 
„Sectoarele economice și clasele 
sociale în R.P.R.". Problemele de 
seminar au fost bine alese; dacă 
în jurul lor s-ar fi organizat discu
ții ample, însoțite de exemplificări, 
seminarul ar fi fost de un real fo
los în ajutarea cursanților de a în
țelege și a-și însuși principiile care 
stau la baza U.T.M., normele sta
tutare, precum și sarcinile care le 
revin l°r M utemiști în respectarea 
acestora, în întărirea disciplinei de 
organizație. In loc de aceasta se
minarul a constat în înșinarea câ-

ooo

Nu e ușor să găsești soluții noi, practice, și economicoase. Dar 
tocmai aceasta este problema centrală care preocupă din plin pe 
tinerii proiectanți de la Institutul de proiectări miniere din Capitală 
Tinerele proiectante de la acest institut, Diaconu Verona și Mujdei 
Eleonora, care în prezent execută noi proiecte, se consultă deseori, 

sfătuindu-se între ele cum să lucreze mai bine.
-----------ooo-----------

Dezvoltarea sectorului zootehnic
— în atenția tineretului
(Urmare din pag. l-a) 

forțele tineretului s-au însilozat 
11.021 tone furaje. Numai în co
muna Radu Negru, tinerii au în
silozat 2.000 tone, în loc de 900 
cît era planificat. Datorită acestei 
acțiuni, producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a fost în 1958 cu 
peste 450 kg. mai mare față de 
anul anterior. Producțiile mărite 
obținute au dat posibilitatea să se 
livreze pieții însemnate cantități 
de bunuri de larg consum, nece
sare populației de la orașe.

în anul acesta comitetul raio
nal U.T.M. s-a angajat să însilo- 
zeze cu forțele tineretului și în 
special cu ajutorul brigăzilor ute- 
miste de muncă . patriotică, cafe 
deja și-au trecut în plan această 
acțiune, cîte 6 tone siloz pentru 
fiecare vacă furajată. De asemenea 
tinerii vor curăța suprafața de 
500 hectare izlaz. Aceasta va în
semna desigur, mai multă carne, 
lapte, lînă și alte produse animale 
care vor îmbelșuga piețele orașelor.

Sectorul zootehnic — 
sector de muncă 

al tineretului
— A trecut un an de atunci — 

începu să povestească tinărul Du
mitru Anton, șeful fermei de vaci 
de la G.A.C. „7 Noiembrie" din 
comuna Șerban Vodă. Intr-o adu
nare generală U.T.M., noi utemișii 
și tinerii colectiviști am discutat 
despre felul cum putem contribui 
la dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Am hotărît atunci să 
propunem conducerii gospodăriei 
și organizației de partid să ne în
credințeze acest sector. Propune
rea a fost acceptată bineînțeles 
după ce ni s-a atras atenția că 
ne-am asumat o sarcină de mare 
răspundere. Era în joc pres
tigiul nostru, al gospodăriei. 
Utemiștii au fost primii care au 
luat în primire fermele de anima
le. Meseria de îngrijitor de ani
male nu mai e subapreciată de ti
neri, dimpotrivă fiecare din ei sînt 
mîndri că lucrează în acest sector. 
A fost nevoie să învățăm mult. 
Mai în fiecare seară tehnicianul 
veterinar ne vorbea despre felul 
cum se cresc animalele, cum se 
îngrijesc ele. Fiecare tînăr se stră- 
d ia ca la locul său de muncă să 
domnească cea mai perfectă or

torva generalități, de multe ori ex
primate incorect, sau confuz. Așa, 
de pildă, vorbind despre caracterul 
organizației noastre, utemistul Do- 
rel Dobre a spus: U.T.M. unește 
masele de tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, intelectuali din toa
tă țara — fără să arate caracterul 
revoluționar al organizației noas
tre, faptul că acei care exploatează 
munca altora nu pot deveni membri 
ai U.T.M. precum și faptul că ti
nerii care doresc să intre in rîn- 
durile organizației trebuie să cu
noască și să fie de acord cu scopul 
pentru care luptă organizația 
noastră, să lupte neobosit pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care par
tidul le pune in fața U.T.M. Din 
păcate nimeni din seminar nu l-a 
corectat. N-a făcut precizări, nici 
măcar propagandistul.

Discuții simpliste și abstracte au 
fost purtate și în jurul principiului 
organizatoric care stă la baza 
U.T.M. — centxalisrnul democratic. 
De fapt aci discuția s-a mărginit 
doar la o singură latură a centra
lismului democratic și anume la 
faptul că toate organele de condu
cere se aleg. Nu s-a vorbit nimic 
despre democrația internă de orga
nizație, despre faptul că organele 
alese dau socoteală de activitatea 
lor, despre disciplină, despre prin
cipiul muncii colective etc. De a- 
semenea, probleme ca drepturile și 
îndatoririle utemiștilor, necesitatea 
întăririi disciplinei de organizație, 
a combativității revoluționare a u- 
temiștilor, au fost expediate în cî
teva fraze generale, rupte complect 

dine. La ferma de vaci a fost în
ființată chiar o mică bibliotecă cu 
volume de specialitate. In timpul 
liber, tinerii citesc, studiază. După 
un singur an de zile, rezultatele 
obținute sînt îmbucurătoare. Numai 
din sectorul zootehnic, gospodăria 
noastră a realizat un venit de a- 
proape 35.000 lei. Anul viitor vrem 
să realizăm și mai mult.

O muncă politică 
intensă

în cadrul consfătuirii însă a re
ieșit printre altele că în unele gos
podării colective, tinerilor nu li se 
creează posibilitatea de a munci 
în sectorul zootehnic. La G.A.G. 
din comuna Modelu, de pildă, s-a 
obținut o producție mică de lapte, 
iar vacile nu sînt bine îngrijite. 
Tinerii de aici, au propus condu
cerii gospodăriei să li se încre
dințeze sețtorul zootehnic. Ion 
Șerban, președintele gospodăriei, 
nu a satisfăcut dorința tineretului, 
sub pretextul că tinerii sînt lipsit’ 
de experiență în acest sector de 
producție. Cu toate că aveau cu
noștință de această situație, tova
rășii de la comitetul raional 
U.T.M. nu au insistat pe lîngă 
conducerea gospodăriei, nu au luat 
măsuri pentru a rezolva cererea 
tinerilor colectiviști.

Cu toate măsurile luate, ritmul 
de sporire numerică a efectivului 
de animale și a producției obținu
te de la acestea, nu a ajuns încă 
la nivelul dorit. în raionul Călă
rași există încă posibilități pentru 
o sporire considerabilă a număru
lui de animale.

După cum a reieșit din consfă
tuire, comitetul raional U.T.M. are 
de rezolvat sarcina mobilizării ti
neretului la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, contribuind în acest fel 
la aprovizionarea oamenilor mun
cii cu mai multă carne, ouă, brîn- 
ză etc. Rezultatele obține pînă 
acum, sînt numai un început bun, 
care trebuie continuat printr-o 
susținută muncă politică dusă în 
rîndul tineretului. Permanentizarea 
cadrelor în sectorul zootehnic, ca
lificarea lor, organizarea de 
schimburi de experiență între ti
nerii crescători de animale, sînt 
numai cîteva probleme care au 
fost pierdute uneori din vedere și 
care trebuie să stea permanent în 
atenția comitetului raional U.T.M.

de viața organizației lor, de acti
vitatea și comportarea concretă a 
utemiștilor.

In tot timpul seminarului rolul 
propagandistului s-a mărginit doar 
ia anunțarea întrebărilor și la nu
mirea celui care urma să dea răs
punsul, în loc să conducă discuțiile 
pentru lămurirea deplină a proble
melor, pentru legarea lor de acti
vitatea practică a utemiștilor. Cu 
toate acestea la sfirșit — propa
gandistul a apreciat că seminarul 
a decurs bine, cursanții dovedind 
că au învățat, problemele puse 
în discuție fiind bine tratate. Nici 
o observație critică, nici un apel 
la îmbunătățirea activității lor vii
toare.

Cum a fost predată lecția urmă
toare ? Propagandistul a ascultat 
la raion o lecție amplă despre 
structura de stat a R.P.R., despre 
nașterea orînduirii democrat-popu- 
lare în țara noastră, despre func
țiile statului și în care a fost 
vorba firește și despre sectoa
rele economice și clasele sociale 
din țara noastră. Fără nici un dis- 
cernămint, a reprodus aproape în 
întregime această lecție în fața 
cursanților, fără să se orienteze 
după lecția din program și anume 
„Sectoarele economice și clasele so
ciale în R.P.R." precum și după 
nivelul general de pregătire al ti
nerilor din cerc. Nefiind el însuși 
suficient clarificat asupra proble
melor cuprinse în această temă 
vastă, a trecut peste chestiuni 
esențiale, a făcut confuzii grave. 
Așa, de pildă, n-a vorbit nimic 
despre Partidul Muncitoresc Romin 
ca forță conducătoare în statul 
nostru, despre necesitatea întăririi 
vigilenței tuturor oamenilor muncii 
in vederea apărării cuceririlor re
voluționare, despre sarcinile tine
retului în această direcție. Vorbind 
despre sectoarele economice a con
fundat proprietatea de stat cu cea 
cooperatist-colectivistă, a ameste
cat sectorul micii producții de măr
furi cu sectorul capitalist. Toată 
lecția a fost ca o avalanșă; noțiuni 
mai puțin familiare celor care as
cultau n-au fost explicate, ci doar 
enunțate în fugă.

Trebuie spus că atît in conducerea 
seminarului cit și în expunerea 
lecției, propagandistul n-a pornit 
de la realitatea concretă din cercul 
său. Cursanții din acest cerc — 
tineri intre 16—17 ani, n-au mai 
studiat pină anul acesta într-o 
formă organizată. Ei trebuie a-
jutați incepind de la a-i invăța cum 
să citească materialul, cum să;șj 
scoată notițe atit din cartea citită 
cit și din expunerea din cerc și 
pină la formularea cit mai clară a 
răspunsurilor, la însușirea unor 

! concluzii juste. In această situație 
propagandistul nu poate avea un 
rol pasiv ; el trebuie să fie acela 

; care să-i ajute pe tineri să facă 
acest lucru. Dar pentru aceasta 
propagandistul trebuie să fie bine 
pregătit din punct de vedere politic 
și ideologic, să cunoască profund 
problemele pe care le pune în dis
cuție, activitatea organizației de 
bază respective, munca utemiștilor 

Pasivitatea, lipsa de combativi
tate, munca mecanică, sînt cu totul 
străine propagandistului utemist, 
a cărui activitate trebuie să fie în 
esență combativă, creatoare. Acest 
lucru, trebuie să-l înțeleagă tova
rășul Alexandru Gaspar pentru a-i 
putea ajuta cu adevărat pe ute- 
miștii din cercul său în ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic.

M. VIDRAȘCU

Satira
Nu încape îndoială că ceea ce 

atrage în primul rînd pe specta
tor către piesa „Partea leului", 
prezentată în premieră de către 
Teatrul de Stat din Orașul Stalin, 
este profunda ei actualitate. „Par
tea leului" tratează cu mijloacele 
satirei ofensive o problemă de cea 
mai mare importanță a activității 
noastre de zi cu zi : dragostea ce
lor ce muncesc pentru proprietatea 
socialistă, grija pentru avutul ob
ștesc, lupta hotărîtă a oamenilor 
cinstiți împotriva hoților, escroci
lor, delapidatorilor. Intriga piesei 
este simplă și autorul a făcut bine 
că nu s-a hazardat în complicații 
inutile, că, dat fiind lipsa de expe
riență, inerentă debutului, a impri- 
mat piesei o spontaneitate fără 
pretenții, nu și-a propus obiective 
prea grele, pe care de fapt nu le-ar 
fi putut atinge. Unii cronicari dra
matici au denumit maniera directă, 
simplă a autorului de a trata in
triga—satiră publicistică, dar pă
rerea noastră este că, indiferent 
dacă e așa sau nu, piesa este foarte 
folositoare și nu vedem nici un in
convenient în faptul ca dramatur
gia să fie la fel de operativă și 
eficientă în sezisarea fenomenelor 
realității și luarea de atitudine ca 
și presa, ci dimpotrivă. Un merit 
al piesei îl constituie de asemenea 
faptul că, prin însăși existența ei, 
dovedește netemeinicia teoriei dău
nătoare despre exclusivitatea sati
rei fără eroi pozitivi : în „Partea 
leului" combaterea elementelor 
negative nu cade numai în sarcina 
autorilor și a publicului, ci înșiși 
eroii înaintați ai piesei, oameni ai 
muncii, cinstiți și devotați statului 
democrat-popular sînt cei care de 
mască și ridiculizează pe dușman

Costin Teodoru cunoaște pro
blemele pe care le tratează și acest 
lucru se poate vedea în desfășura
rea piesei, într-o seamă de carac
tere pregnante făurite de el. Foarte 
interesant este faptul că, de pildă, 
galeria ticăloșilor prinși în foca
rul lentilei sale oferă o diversitate 
pitorească de nuanțe. Dacă Barto
lomeu Moțoc, șeful șantierului este

Luni a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Moscova, un grup de 
oameni de artă pentru a participa 
la închiderea expoziției de artă 
plastică a țărilor socialiste.

Grupul este alcătuit din artistul 
poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici din R.P. 
Romînă, Virgil Florea, director 
general al artelor în Ministerul în 
vățămintului șl Culturii, pictorii 
Corneliu Baba, maestru emerit al 
artei și Eugen Popa, criticii de artă 
Mircea Popescu și Mircea Deac.

La plecare grupul a fost condus 
de reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii și ai U- 
niunii artiștilor plastici din R.P. 
Romînă.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpree)

Vizitele delegației 
economice franceze
Delegația economică franceză, 

condusă de dl. Jean Dectry, a vi
zitat sîmbătă dimineața un âmp 
petrolifer unde funcționează insta
lația 4 UI, una din cele mai re
cente și mai importante realizări 
ale industriei noastre de utilaj pe
trolifer. Membrii delegației au a- 
sistat la demonstrații practice. 
Oaspeții au vizitat apoi uzina de 
utilaj petrolifer „1 Mai" Ploești.

In continuarea călătoriei pe Va
lea Prahovei, membrii delegației 
au vizitat castelul Peleș, stațiunea 
climaterică Predeal fi Orașul 
Stalin.

Duminică seara oaspeții au asis
tat la un concert al orchestrei de 
muzică populară „Barbu Lăutaru".

Oaspeții au fost însoțiți de mem
bri ai delegației romîne oare par
ticipă la tratativele pentru stabili
rea volumului de mărfuri pe acest 
an în cadrul acordului existent.

(Agerpres)
OOO

și cele

Mai multă atenție legăturii 
dintre cunoștințele teoretice 

practice
învățămîntului și Culturii trebuie 
să dea o atenție mai mare întocmi
rii programelor analitice pe baze 
științifice, să le revadă și să le 
îmbunătățească ori de câte ori se 
simte nevoia. La rîndul lor con
ducerile școlilor trebuie să sezi- 
seze mai operativ forurilor superi
oare deficiențele constatate și să 
dea dovadă de mai multă inițiativă 
în punerea de acord a studiului 
teoretic cu lucrările practice.

La punerea de acord a acestor 
două laturi esențiale ale pregătirii 
elevilor de la acest grup școlar 
poate să aducă o contribuție 
însemnată și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Făgăraș care are datoria 
să urmărească modul cum își în
sușesc tinerii cunoștințele, cum 
se desfășoară practica ucenicilor și 
elevilor, cum se desfășoară și cît 
de eficient este întregul proces e- 
ducativ-istructiv ce se desfășoară 
aici.

-- -------------- ------- ■

(Urmare din pag. l-a)

de la Grupul școlar petrol-chimie 
din Făgăraș a fost și aceea că nu 
s-a realizat întotdeauna o concor
danță între lecțiile practice de la
borator și cele teoretice la chimia 
analitică. Această neconcordanță 
este cauzată în mare parte și de 
faptul că atît la școala tehnică cît 
și la școala profesională nu există 
la această disciplină același profesor 
și pentru teorie și pentru labora
tor. Acest lucru a făcut ca unori 
să se predea lecțiile la curs, iar la 
laborator să se facă cu totul alt
ceva.

Trebuie luate măsuri urgente- 
Este nevoie ca viitorii lucrători 
ai marilor combinate chimice din 
țara noastră să fie cât mai bine pre
gătiți. Iată de ce direcțiile de re
sort din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei și Ministerului

militanta pe scenă
tipul excrocului cu tupeu și fan
tezie, sigur de sine cît îi merg 
panamalele, bun diplomat și trăgă
tor de sfori, Pompilian îi este oa
recum complimentar, fiind un 
pungaș mărunt și mărginit, fricos, 
mistic și în același timp naiv. Con
fruntarea dintre aceste două tipuri, 
stupoarea lui Pompilian în fața 
metodelor de glare anvergură ale 
lui Moțoc, felul cum acesta din 
urmă se folosește de prostia și do

CRONICA
TEATRALĂ

cilitatea lui Pompilian oferă mari 
resurse de comic de situație pe ca
re autorul le-a exploatat bine, pig- 
luentîndn-le cu umorul de replică, 
de multe ori reușit.

Dar oricît de „genial" ar fi în 
meseria sa Moțoc, el rămîne un ti
călos neputincios în fața avîntu- 
lui vieții noastre noi, și prin a- 
ceasta este condamnat la pieire. 
Autorul a avut o idee bună atunci 
cînd a introdus în piesă pe ofițe
rul de miliție, care-1 uluiește pe 
Moțoc, prezentîndu-i-se sub numele 
personajului fictiv inventat chiar 
de el în interesul hoțiilor sale, și 
prefăcîndu-se a-i fi complice dar 
din păcate această „găselniță" este 
singura de natură să aducă ceva 
mai original în legătură cu eroii 
pozitivi, în rest ei fiind destul de 
palizi. Trebuie deci să-i cerem au 
torului să țină seamă la creațiile 
viitoare de faptul că eroii pozitivi 
trebuie nu numai să existe, nu nu
mai să acționeze și să-i biruie pe 
cei negativi, dar trebuie să fie cel 
puțin la fel de bine creionați ca 
aceștia. Ori ce ar fi nu trebuie să 
se repete cazul personajului ingi
nerul Varlaam care are de spus 
în piesă cîteva cuvinte și acelea 
cît se poate de nesemnificative, mai 
ales în raport cu însemnătatea

Oră de muzică pentru elevii clasei a VII a E a Școlii medii „I. L. Caragiale" din București,
au fost invitați de la cercul de muzică elevii Sanda Clondcscu din clasa a IX-a D și Radu Jelescu din 
clasa a X-a G. lată-i în fotografie interpretînd Concertul nr. 23 de Viotti- In acest fel la cei mici se 

cultivă dragostea pentru muzică.
Fotografia : DUMITRU F. DUMITRU

Ion — București.Georgescu
Dip numeroasele informații 

pe care le-ai trimis în ultima 
vreme pentru concursul orga
nizat de ziarul nostru, n-a 
putut apare — din păcate — 
nici una. Deși temele tratate 
sînt interesante, faptul că 
informațiile abundă numai de 
cifre și nume de tineri, dau 
materialului un caracter de bi
lanț.

Pe viitor arată contribuția 
adusă de tineri în consfătuirile 
de producție privind reducerea 
consumurilor specifice, propu-

postului de răspundere deținut de 
erou.

în cea mai mare parte regizorul 
Mihai Pascal a avut o viziune 
justă a transpunerii piesei pe 
scenă, în sensul că, pornind de la 
modestia și lipsa de pretenții a în
suși autorului, nu a încercat să 
creeze „atmosferă" „tensiune dra 
matică" sau alte lucruri ce s-ar fi 
dovedit artificial în acesț caz, ci 
a conceput spectacolul la nivelul 

firesc și cotidian, lăsînd umorul 
simpatic al multor situații și re
plici și mai ales morala piesei, ca 
să zicem așa, să se degaje direct, 
nemijlocit. Acest lucru s a făcut 
simțit mai ales in munca cu acto
rii care au fost îndrumați să joa
ce natural, fără veleitatea de a 
crea roluri nemuritoare, dar cu 
dorința sinceră de a fi convingă
tori. Cel care s-a afirmat cel mai 
bine pe această linie a fost E. Mi- 
hăilă Brașovcanu, care a dovedit 
din nou marile sale resurse de co
mic valoros, cu mari perspective 
de dezvoltare. Mihăilă-Brașoveanu 
a creat un Pompilian cu persona 
litate foarte distinctă, un tip in
genios construit, un tîlhar mărunt, 
bigot și laș, care fură tremurînd 
neîncetat, dîndu-și seama că 
va fi prins, dar nerezistînd to
tuși tentației. Cu totul altfel 
apare Bartolomeu Moțoc în in
terpretarea lui Virgil Fătu : 
se vrea măreț și acționează cu 
precizie și îndemînare cît i se pare 
că e nedescoperit ; de îndată ce 
e demascat se dezumflă însă, în- 
țelegînd cît de zadarnică a fost 
credința lui că va reuși să „ducă 
de nas" un colectiv de oameni in
tegri. Din păcate însă Virgil Fătu 
uită adesea că joacă într-o coaie-

eficacitatea eco- 
obțintrte

nerile făcute, 
nomică și realizările 
în urma aplicării lor.

Scrie-ne cum sînt 
tinerii să lucreze la 
fruntașilor.

Așteptăm noi vești.

ajutați 
nivelul

Anton Balmuș — directorul 
căminului cultural, satul Pogo- 
nești, raionul Bîrlad.

Dintre epigramele trimise, 
aceea adresată gestionarului 
C. Bădărău de la cooperativa 
din satul Coroești, comuna 
Bogdămța, care obișnuiește să 
pună multă apă in gazul ce-l 
distribuie țăranilor muncitori, 
ni se pare cea mai realizată : 
Zic unii, plini de necaz 
(Seara cînd aprind vreo lampă) 
„Costel n-a pus apă-n gaz 
Ci prea puțin gaz în apă”.

Stelixm Marcu — Olănești.
Materialele primite pînă în 

prezent de la dumneata în 
cadrul concursului corespon
denților voluntari ridică pro- 

Felul în 
ne 
că

bleme interesante, 
care sînt tratate temele, 
îndreptățește să credem 
dumneata aj posibilități de a
scrie materiale și mai intere
sante. Iți indicăm însă a evita 
tratarea problemelor la modul 
general. De asemenea e bine 
să te fereștj de introducerile 
prea lungi care diminuează con
ținutul materialului. Ultima 
observație se referă la materia
lul : „Utemiștii, exemplu în 
acțiunea de refacere a păduri
lor" unde introducerea cu
prinde mai mult de jumătate 
din material.

Ne interesează în mod deo
sebit faptele și experiența că-

die și personajul său pierde nu o- 
dată coloratura satirică, atît de ne
cesară. Cu totul invers se prezintă 
lucrurile în ceea ce privește jocul 
Getei Grapă Țînțu care șarjează și 
afectează prea mult, deși în citeva 
momente prinde bine aerul de și 
retenie și mistificare lunecoasă al 
soției și complicei lui Pompilian.

Grupul de actori care interpre
tează eroii pozitivi a câștigat mult 
în ochii spectatorilor pentru fap
tul că s-a străduit să suplinească 
deficiențele textului; jnterpreții au 
reușit într- adevăr să-și facă cît se 
poate de simpatice personajele. A- 
eest lucru se poate spune în pri
mul rînd despre George Ferra în 
rolul veselului zidar Luigi, despre 
Dan Puican în rolul lui Pavel Ba- 
laban, falsul excroe, adevăratul o 
fițer de miliție (cu rezerva că ac
torul e prea zglobiu și săltăreț 
pentru răspunderea și situația per
sonajului său, chiar dacă e vorba 
de o comedie), despre Vivi Can- 
drea-Neleanu, care joacă cu emoție 
și căldură, despre Emil Siritino 
viei, Savu Rahoveanu și Ion Ne- 
leanu.

Spuneam, vorbind despre regie, 
că a avut o viziune justă în cea 
mai mare parte tocmai fiindcă 
există și unele scăderi. Ne referim, 
de exemplu, la încercarea de a a- 
tribui valori simbolice piesei, 
combinată cu împrumutarea de 
procedee din arsenalul fabulei cla
sice ( lui Bartolomeu Moțoc, de 
pildă, care reclamă la împărțeala 
prăzii „partea leului" i s-a făcut 
o grimă care aduce cu un cap de 
leu etc.) care este deplasată în cazul 
de față, chiar dacă autorul piesei a 
tins în vreun fel spre așa ceva. 
Aceste lipsuri însă, ca și 
semnalate mai sus, nu pot 
meritul colectivului care a 
scenă în mod reușit o piesă 
de un real folos educării maselor 
în spiritul vigilenței revoluționare 
față de cei ce primejduiesc avutul 
obștesc.

altele 
eclipsa 
pus în 
ce este

B. DUMITRESCU 

pătată de tineri în acțiunea 
respectivă.

Ion Oprea — Reghin — Re
giunea Autonomă Maghiară

Caricaturile trimise au unele 
slăbiciuni din punct de vedere 
al realizării artistice. Dar nu 
numai atît. Textul care le 
exemplifică n-are aproape nici 
o legătură cu caricaturile. Avem 
impresia " • ■'
referă Ia 
probabil 
dacție.

că textele trimise se 
alte caricaturi pe care 
nu le-ai trimis la re-

Oros — TimișoaraVarga
De pe șantierul de construc

ție a locuințelor, puteți scrie 
despre preocuparea organiza
ției de bază U.T.M. pentru 
mobilizarea tinerilor la lupta 
pentru scăderea continuă a 
prețului de cost pe metru pă
trat de suprafață construită, 
pentru lichidarea oricărei ri
sipe de materiale. Ar fi bine să 
arătați cum contribuie brigăzile 
utemiste de muncă patriotică la 
ieftinirea lucrărilor și la darea 
lor în folosință înainte de ter
men. Așteptăm noi vești de la 
dumneata.

SPECTACOLELE DE AZI
Născuți In furtună — Patria, 

București, înfrățirea între popoare ; 
Voluntarii — Republica, Gh. Doja, 
Alex. Sabia ; O cu'să obișnuită — 
Magheru, Lumina, Dorica Simo ; 
Comicos — V. Alecsandri, I. C. 
Frimu ; Moralitatea d-nei Dulska
— Central, Arta ; Legenda dragos
tei — 13 Septembrie ; D-ale carna
valului — Maxim Gorki ; Vasile 
Roaită, Miorița ; Un dJitec din ca
val — Victoria, 8 Marrie, N Băl- 
cescu : Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi ; Ciclu de filme in 
cinstea Săptăminii Mondiale a Ti
neretului — Tineretului, T. Vladi- 
mirescu ; Ne-am împrietenit la 
Moscova — Alex Popov Tatăl meu 
actorul — Grivița, Libertății ; De
zertorul — Cultural, 8 Mai ; Visul 
spulberat — 1 Mai ; Căi greșite — 
Unirea ; Lupta nu s-a sfirșit încă
- C. David ; Răsfățatul — Flacă
ra, 23 August, Drumul Serii ; Bra
vul soldat Swejk — Munca ; Omul 
meu drag — Popular. 16 Februarie; 
Călătorie peste 3 mări — G. Coș. 

Ca urmare a tratativelor ce s-au 
desfășurat într-un spirit de priete
nie, la 22 martie 1959 s-a semnat 
la Pekin Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plăți între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Populară Chineză pe anul 
1959.

Protocolul prevede o creștere a 
schimbului de mărfuri față de anul 
1958.

Republica Populară Romînă va 
livra în Republica Populară Chine
ză instalații de foraj, turbosuflante, 
utilaje pentru centrale electrice, li
nii de ciment, tractoare, vagoane- 
cisterne, produse petrolifere și alte 
mărfuri.

Republica Populară Chineză va 
livra în Republica Populară Ro
mînă metale, semințe oleaginoase, 
materii prime pentru industria 
textilă, mașini, mătăsuri, ceai, bu
nuri de larg consum și alte măr
furi.

Protocolul a fost semnat din 
partea romină de șeful delegației 
guvernamentale economice, preșe
dintele Camerei de Comerț, Mihail 
Ciobanu, iar din partea chineză de 
locțiitorul ministrului Comerțului 
Exterior al Republicii Populare 
Chineze, Lin Hai-lun.

La semnare au asistat E Țzi- 
ciuan, ministrul Comerțului Exte
rior al Republicii Populare Chine
ze, Kieni Po-tzin, directorul adjunct 
al Direcției de relații cu Uniunea 
Sovietică și țările din Europa O' 
rientală din Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Chineze, precum și Ion Bașchiru, 
însărcinatul cu Afaceri ad-interim 
al R.P.' Romîne în R. P. Chineză 
și membrii delegației guvernamen
tale economice a R.P. Romîne.

(Agerpres)
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In librăriile bucureșlene sînt 
folosite interesante forme de 
popularizare a cărții. Expozițiile 
de cărți au devenit obișnuite 
în majoritateu librăriilor din Capi
tală. Peste cîteva zile, cititorii — 
mai ales cei tineri — vor avea pri
lejul să cunoască ultimele noutăți 
editoriale din cele mai variate do
menii și prin mijlocirea unor ex
poziții. La librăriile Nr. 3 (Cal. 
Griviței) și Nr. 12 (șoseaua Ștefan 
cel Mare) între 8—15 aprilie va 
fi deschisă o expoziție de litera
tură pentru școlari. Micii cititori 
vor putea lua cunoștință de lucră
rile tipărite în „Biblioteca școla
rului", în colecția „Oameni de 
seamă", „Patria noastră" etc. Se 
anunță interesantă expoziția lucră
rilor de critică și istorie literară, 
pe oare o va găzdui Librăria noas
tră nr. 17 din B-dul Magheru în
tre 10—20 aprilie. La Librăria 
tehnică din B-dul N. Bălcescu, 
intre 6—11 aprilie va putea fi vi
zitată o expoziție a cărții de chi
mie și industrie chimică.

S. SPIREA

ooo

buc ; Patru: pași tn nori — Giga 
Bancic ; Marinarul îndrăgostit — 
Aurel Vliaicu, Clubul C.F.R.-,,Grivi^ 
ța Roșie" ; Cerul infernului — G. 
Bacovla ; Razia — B. Delavran- 
cea ; Viața nu iartă — M. Errines- 
ou, 30 Decembrie ; Afacerea nu s-a 
clasat — Ilie Pintilie.

—•—

(WOTLFIMMIAIIfQ
Pentru următoarele trei zile în 

tară : vremea se menține frumoasă 
și călduroasă cu cerul variabil, mai 
mult senin în prima parte a inter
valului. Acoperiri parțiale se vor 
produce în Banat și vestul Transil
vaniei, unde către sfîrșitul interva
lului pe alocuri va ploua. Tempe
ratura în creștere la început, apoi 
staționară : minimele vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 6 grade, 
iar maximele între 16 și 26 grade. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potri
vit din sud și sud-vest.
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O caldă manifestare 
a prieteniei romîno-ungare

C« prilejul vizitei delegației de partid și guvernamentala 
a R. P. Romîne în R. P.

BUDAPESTA 23 Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația 
de partid și guvernamentala a 
K. P. Romîne, condusa de tovară
șul Emil Bodnâraș, membru al Bi
roului Politic al C. C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la fes
tivitățile cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare, a pără
sit Budapesta în dimineața zilei 
de 22 martie.

La plecare, în Gara de Vest, de
legația a fost salutată de Fock 
Jeno și Marosan Gyorgy, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Sik Endre, ministrul Afacerilor 
Externe, general-colonel Revesz 
Geza, ministrul Apărării Naționale, 
precum și de numeroase alte per
sonalități ale vieții politice și ob
ștești ungare.

în gara se aflau de asemenea 
sute de oameni ai muncii din ca
pitala ungara, membrii ambasadei 
R. P. Romîne la Budapesta, pre
cum și ai altor misiuni diploma
tice.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare și trecerea în revistă a com
paniei de onoare, tovarășii Maro
san Gyorgy și Emil Bodnăraș au 
rostit scurte cuvîntări.

în aceeași zi, la amiază, delega
ția romînă însoțită de tovarășul 
Fock Jeno, a sosit la Debrețin.

în gara Debrețin împodobită cu 
drapele de stat romîne și ungare, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
conducători ai Comitetului jude
țean și orășenesc de partid, ai

Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean $i orășenesc, 
precum și de numeroși oameni ai 
muncii.

In cursul dimineții delegația a 
depus o coroana de flori ia mo
numentul Eroilor romîni cazuți în 
cel de-al doilea război mondial în 
luptele pentru eliberarea orașului, 
după care au vizitat expoziția con
sacrata Republicii Sovietice Un
gare din 1919 și Universitatea din 
Debrețin.

Dupa-amiaza oaspeții romîni au 
asistat la dezvelirea plăcii come* 
morative în amintirea luptătorului 
comunist austriac Leo Rothziegel, 
comandantul unui batalion din di' 
vizia roșie internaționala, căzut în 
luptele pentru apărarea Republicii 
Sovietice Ungare. Delegația romî- 
na a depus o coroana de flori la 
placa comemorativă.

Seara a avut loc la Debrețin o 
ședință festivă consacrată aniver
sarii Republicii Sovietice Ungare. 
Din prezidiu au făcut parte și 
membrii delegației, precum și 
membri ai grupului de cetățeni 
romîni, participanți la revoluția 
proletară ungară din 1919.

Tovarășul Fock Jeno, luînd cu- 
vîntul în cadrul ședinței, a adre
sat un fierbinte salut delegației de 
partid și guvernamentale romîne. 
Vorbitorul a subliniat solidarita
tea de luptă a clasei muncitoare 
din Ungaria și Romînia și unita
tea de țeluri care leagă astăzi cele 
două popoare în marea familie a 
țărilor socialiste.

Tovarășul Emil Bodnăraș a 
rostit apoi următoarea cuvîntare :

Cuvintarea tovarășului Emil Bodnăraș
Iubiți cetățeni ai Debreținului, 

dragi tovarăși și prieteni,
Delegația de partid și guverna

mentală romînă a acceptat cu 
mare bucurie invitația Partidului 
.Muncitoresc Socialist Ungar și a., 
guvernului revoluționar muncito- 
i esc-țărănesc ungar de a participa 
1 ’. a 40-a aniversare a Republicii 
Sovietice Ungare.

Venim de la Budapesta, fru
moasa capitală a țării dv„ unde 
au avut loc manifestări care an 
afirmat solidaritatea internaționa
lă indestructibilă a țărilor lagăru
lui socialist și au demonstrat cal
da simpatie a oamenilor muncii 
<ic pretutindeni față de harnicul și 
talîiitatul popor ungar, care strîns 
unit in jurul partidului, al Comite
tului său Central, în frunte cu to
varășul Kadar Janos, construiește 
cu succes socialismul.

Delegația romînă a venit cu 
dragă inimă la Debrețin și trans
mite populației acestui frumos oraș 
salutul fierbinte al întregului po
por muncitor romîn.

Numele orașului Debrețin este 
cunoscut la noi in întreaga țară. 
FI este înscris pe drapelul de lup
tă al uneia dintre diviziile noastre.

Armata romînă. după insurec
ția armată victorioasă de la 23 Au
gust 1944, organizată și condusă 
<le Partidul Comunist Romîn, a 
urmat chemarea partidului și s-a 
ridicat la luptă, participind în 
război, alături de glorioasa arma
tă sovietică, pină la victoria de
finitivă asupra fascismului. Divi- 
r’a Tudor Vladimirescu a primit 
aici botezul focului și și-a dat 
jertfa de singe dobîndind numele 
de slavă: Divizia Tudor Vladimi- 
rcscu-Debrețin. Despre aceasta 
vorbește monumentul eroilor ro
mîni ridicat în acest oraș. Pen
tru cinstirea memoriei ostași
lor romîni căzuți aici, în lupta 
împotriva fascismului, aducem oa-

re-menilor muncii din Debrețin 
cunoștința noastră.

După ce țările noastre au 
eliberate de sub jugul fascist, 
poarele romîn și ungar și-au luat 
soarta în propriile lor mîini. Oa
menii muncii din Romînia și Un
garia, sub conducerea partidelor 
lor marxist-leniniste, au pășit la 
construirea socialismului. în pro
cesul luptei pentru socialism s-au 
dezvoltat și întărit tot mai mult 
colaborarea frățească dintre po
poarele noastre și legăturile de 
prietenie sinceră, izvorîte din 
unitatea de țeluri care caracteri
zează întreaga comunitate a țări
lor lagărului socialist.

Atunci cînd în 195S poporul un-
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fost
po-

Ungară 
gar a trecut prin zilele grele 
contrarevoluției dezlănțuite de 
țele reăcțiunii internaționale 
complicitate cu cea internă, 
parul romîn a fost cu trup și 
iiet alături de poporul ungar, 
ne-am bucurat nespus de mult că 
poporul ungar a învins forțele 
contrarevoluției, că a păstrat cu
ceririle revoluționare ale socialis
mului și înaintează cu pași siguri 
pe calea dezvoltării socialiste.

In 1956 nu s-a putut repeta 
1919, cînd intervenția armată or
ganizată de puterile Antantei, la 
care a participat și ticăloasa bur
ghezie și moșierime romînă, a 
reușit să înăbușe Comuna ungară. 
De astă dată, reacțiunea interna
țională a primit în Ungaria o lec
ție usturătoare din partea forțelor 
puternicului lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică. Lec
ția aceasta a dovedit că au trecut 
vremurile cînd imperialiștii pu
teau să se joace după bunul lor 
plac cu soarta popoarelor.

Vizita la Budapesta, în noiem
brie 1956, a delegației de partid 
și guvernamentale romîne, în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, cit și vizita la București, 
în primăvara anului trecut, a de
legației de partid și guvernamen
tale ungare, în frunte cu tovară
șul Kadar Janos, au constituit 
mărturii ale relațiilor frățești care 
s-au stabilit pentru totdeauna, 
între popoarele țărilor noastre, pe 
baza de neclintit a internaționa
lismului proletar. Această prie
tenie, închegată 
marxism-leninistnului, între 
noastre reprezintă o mare cuceri
re a poporului frate ungar și a 
poporului romîn.

Urăm poporului frate ungar ca. 
strîns unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, con
tinuatorul tradițiilor eroice 
Comunei ungare din 1919, să rea
lizeze noi și mărețe succese 
drumul 
liste.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar în frunte cu Co
mitetul său Central!

Trăiască guvernul revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar 1

Trăiască poporul frate ungar!
Să trăiască și să înflorească 

prietenia dintre poporul romîn și 
poporul ungar I

ale 
fur

ia 
po- 
su- 
Noi

sub steagul
țările

a!e

Pe 
făuririi orînduirii socia-

După tratativele anglo-americane

0 recunoaștere a necesității unei conferințe 
Est-Vest la nivelul cel mai înalt

NEW YORK 23 (Agerpres). — vele făcute în declarațiile sale 
Luni au luat sfîrșit tratativele din
tre premierul Macmillan și preșe- 
dintele Eisenhower. încheindu-se 
astfel primul stadiu — acela al 
micilor conferințe occidentale la 
nivel înalt. în ebaboraera unei po-' 
ziții occidentale comune față de 
propunerile sovietice privind re
glementarea problemelor Germa
niei și a 
petuarea 
Berlinul

Ca și 
trevederi 
tawa, Macmillan a prezentat pre
ședintelui S.U.A. concluziile dis
cuțiilor avute cu conducătorii so
vietici. După cum s-a mai anun
țat, președintele Eisenhower a 
acceptat ideea unei conferințe 
Est-Vest la nivelul cel mai înalt, 
renunțînrf la o parte din rezer-

situației create prin per- 
regimului de ocupație in 

occidental.
in precedentele sale în
de In Paris, Bonn ji Ot-

anterioare.
Deși, potrivit relatărilor presei, 

premierul britanic 
serie de 
favoarea 
pozițiile 
continuă
„Divergențe de vederi încă apre
ciabile par să i despartă pe en
glezi de americani în ce privește 
tactica de urmat și propunerile 
de formulat la masa conferinței, 
ia special asupra problemei ger
mane și a celor legate de securi 
tatea din Europa". Faptul acesta 
este confirmat, relatează corespon
dentul agenției France Presse. 
„de atitudinea purtătorilor de cu 
vînt ai celor două delegații care 
s au abținut de la orice declarație 
de natură să indice o apropiere 
între pozițiile celor două gu
verne".

a acceptat o 
concesii importările in 

tezelor americane, intre 
celor doi oameni de stat 

să existe diferențe.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 martie 
era 10 dimineața (ora Moscovei) 
s-a deschis in marele palat al 
Kremlinului Congresul al Xll-'ea 
al Sindicatelor din U.R.S.S.

Deschizind lucrările congresu
lui, Victor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S. a subliniat că la 
Congresul al XI 1-lea al sindicate
lor din U.R.S.S. participă 1.275 de 
delegați. La lucrările congresului 
iau parte delegații ale sindicate- 
Icr vin toate țările socialiste și 
din majoritatea țărilor capitali
ste, precum și conducători ai Fe
derației Sindicale Mondiale

Delegații și oaspeții au intîm- 
pinat cu aplauze apariția in sală 
a lui Leonid Brejnev, Ecaterina 
Furțeva, Nikita Hrușciov, Nikolai 
Ignatov, Alexei Kiricenko, Frol 
Kozlov, Otto Kuusinen, Nuritdin 
Muhitdinov, Nikolai Șvernik, A- 
ieksei Kosighin și Piotr Pospelov.

După ce au fost alese organele 
de lucru — prezidiul, secretaria
tul, comisiile redacțională și de 
validare, delegații la congres au 
aprobat următoarea ordine de zi:

1. — Raportul de activitate al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S. și sarcinile sin
dicatelor din U.R.S.S. in legătu
ră cu hotărîrile Congresului 
XXl-lea al P.C.U.S.

2. — Darea de seamă cu 
vire la activitatea 
revizie.

3. — Cu privire 
dificări in statutul 
sovietice.

4. — Alegerea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S. 
ți a Comisiei de revizie.

Aleksei Kiricenko a dat citire 
mesajului de salut al Comitetu
lui Central al P.C.U.S.

Cei cincizeci de milioane de 
muncitori, și funcționari, membri 
ai sindicatelor, se spune în mesa
jul de salut, constituie un sprijin 
do nădejde pentru Partidul comu
nist a lupta pentru comunism.

In salutul Comitetului Central, 
care este adresat nu numai Con
gresului sindicatelor sovietice, ci 
și tuturor muncitorilor, funcționa
rilor și intelectualilor, se arată că
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sarcina principală a sindicatelor 
sovietice este mobilizarea maselor 
largi ale oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XXl-lea al P.C.U.S. și pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor planului septenal. In 
mesajul de salut se subliniază 
marea importanță a mișcării 
triotica a udarnicilor muncii 
muniste.

Raportul cu privire la activitatea 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U-R.S.S. și la sarcinile sindi
catelor în legătură cu hotărîrile 
Congresului al XXl-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice a fost prezentat de Victor 
Grișin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor 
U.R.S.S.

Analizînd activitatea sindicate
lor din U.R.S.S. în cei aproape 
cinci ani care au trecut de la ul
timul congres, el a subliniat că 
ea a fost legată indisolubil de 
lupta poporului sovietic pentru 
construirea societății comuniste.

După ce a subliniat activitatea 
vastă pe care o duc sindicatele 
pentru desfășurarea întrecerii so
cialiste, raportorul a arătat că 
în cei cinci ani care au trecut a- 
ceastă întrecere a luat o amploare 
și mai mare în toate ramurile eco
nomiei naționale.

Victor Grișin s-a ocupat pe larg, 
în raportul său, de activitatea sin
dicatelor pentrii atragerea oameni
lor muncii la conducerea produc
ției.

Victor Grișin a consacrat ulti
mul capitol al raportului său legă
turilor internaționale ale sindicate
lor sovietice și luptei lor pentru 
pace și prietenie între popoare.

Victor Grișin a subliniat că sin
dicatele sovietice sint fidele prin
cipiului internaționalismului 
letar și năzuiesc spre 
scindării din mișcarea 
mondială-

Sindicatele sovietice, 
încheiere Victor Grișin, își 
extinde și pe viitor activitatea in
ternațională, vor sprijini Federa
ția Sindicală Mondială, vor în
tări colaborarea și prietenia cu 
sindicatele tuturor țărilor.

pro-
lichidarea 
sindicală

a spus în 
vor

Vizitele delegațiilor R. P. RomîneA
111

PARIS 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite : De peste trei 
săptămîni de cînd se află în Franța 
delegația economică romînă, con
dusă de Mihai Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului, a vizitat nu
meroase întreprinderi și a avut mai 
multe întrevederi cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri franceze.

Adjunctul ministrului comerțu
lui al R.P.R. a avut o lungă între
vedere cu Max Flechet, secretar de 
stat pentru afacerile economice al 
Franței cu care a discutat ansam
blul relațiilor economice franco- 
romîne și posibilitățile de lărgire a 
schimburilor comerciale și tennice 
dintre cele două țări. De ambele 
părți s-a exprimat dorința de a se 
face tot posibilul pentru dezvol
tarea acestor schimburi.

Membri; delegației după ce au 
vizitat o serie de uzine și com
panii au primit invitația de a vi
zita mai multe întreprinderi meta
lurgice, îndeosebi din nordul Fran. 
țci, cercurile de afaceri franceze 
mănifest'ndu-și dorința de a lua 
contact și de a duce tratative cu 
delegația 
romînă.

Suder, invitată să viziteze salonul 
internațional al construcțiilor și 
materialelor de construcții de la 
Paris, a continuat vizitele sale la 
unele șantiere și întreprinderi din 
Franța. In ultimele zile, delegația 
a vizitat centrul tehnic și științific 
al construcțiilor din Champs Sur 
Morne, uzina de placaje din Blanc 
Mesnil, șantierul de locuințe de la 
Sarcelleri, șantierul de locuințe de 
la Curbevoie.

In vizitele pe care le a făcut, 
delegația romînă a fost primită cu 
căldură de reprezentanții ministe
rului construcțiilor și de conducă
torii întreprinderilor.

...

Masele populare franceze aprobă 
politica fermă a Partidului Comunist 

Cuvîntarea Iui
Ja plenara CC. al P.C.F.

Maurice Thorez

mul plan lupta pentru instaurarea 
păcii în Algeria pe calea tratati
velor, pentru reglementarea paș
nică a problemei Berlinului și pen
tru promovarea de către Franța a 
unei politici externe independente.

După aceea, Maurice Thorez a 
analizat unele concluzii parțiale ce 
sa desprind din alegerile munici
pale- In primul rind, a spus el, 
alegerile au confirmat că Partidul 
socialist trece prin criză, iar pozi
țiile lui slăbesc, in al doilea rînd, 
la alegerile municipale au suferit 
un dezastru „diferitele fracțiuni" 
alo Partidului radicalilor. In al 
treilea rînd. candidații „Uniunii 
forțelor democrate și ai Partidu
lui socialist autonom au înregis
trat un succes neînsemnat. Aceste

PARIS 23 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la plenara CC. al Parti
dului Comunist Francez, Maurice 
Thorez, secretarul general al C.C., 
a subliniat că trăsătura principală 
a alegerilor municipale care au a- 
vut loc în luna martie o constituie 
tendința spre alianța comuniștilor 
cu socialiștii și ceilalți republicani. 
In numeroase localități au fost 
constituite carteluri electorale, mai 
cu seamă la cel de-al doilea tur de 
scrutin, care au asigurat succesul 
republicanilor într-o serie de lo
calități.

După ce a subliniat că alegerile 
municipale au prilejuit o verificare 
a justeței politicii și tacticii Parti
dului comunist, secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez a spus că, după cum arată» partide nu trebuie nesocot'te, dar 
rezultatele alegerilor, masele popu
lare aprobă politica fermă și clară 
a partidului în lupta împotriva po
liticii antidemocratice a partidelor 
guvernamentale.

Thorez a subliniat că în curînd 
Partidul comunist va pune pe prî-
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tehnică și economică

★

23. — Corespondentul 
transmite : Delegația ro-

PARIS
Agerpres 
mină condusă de tovarășul Mihai

Conferința
a tineretului muncitor din Franța

națională

Industria siderurgică a R. P. 
Chineze se află în plin avînt. In 
anul 1959 se vor produce 18 mili
oane tone de oțel, cu 7 milioane mai 
mult ca în anul 1958. în fotografie: 
Cocseria din Anșan, mare centru 
siderurgic din R. P. Chineză.
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La 28 februarie, peste 1000 de 
delegați veniți din întreaga Franță 
din inițiativa C.G.M. s-au întîlnit 
la Conferința Națională pentru a- 
părerea drepturilor și organizarea 

' tinerilor muncitori și ucenici.
Interesul tinerilor muncitori 

pentru o astfel de manifestare este 
lesne de înțeles. Aceștia sini lo
viți in mare măsură de efectele ac
tualei politici a guvernului fran
cez. Cine, dacă nu tinerii plătesc 
in primul rind tribut războiului 
din Algeria ? De la frageda vîrstă 
ele 20 de ani ei sini usvîriiți in 
viitoarea războiului colonialist 
Zeci de mii de tineri chemați sub 
erme sînt ținuți timp îndelungai 
departe de rudele lor, de uzină, bi
rou sau ogor. Șl nu puțini sînt 
aceia care nu se mai inupoiază din 
acest război murdar. Cei care dez
bracă, in sfirșit. haina militară tre 
buie să-și emile iarăși de lucru. 
Greutățile, necazurile, il copleșesc 
pe tinăr chiar in pragul acestei 

. vieți de adult pe cure abia o in 
cepe.

Lia chemarea marei centrale sin 
dicale, cei peste 1000 de deteguți 
au venit la Paris să-și definească 
in strinsă unitate obiectivele și 
mijloacele de luptă specifice lor. 
.4 patra parte a delegaților era for
mată din tineri și tinere de o vîr
stă foarte fragedă. Faptul e expli
cabil. Datorită mizeriei, fumiliilj de 
muncitori francezi sînt obligate

să-și trimită copiii în vîrstă de 11 
ani să și cîștige pîinea la fel ca și 
cei mari. 14 ani! Intr-adevăr acea
sta este vîrstă unui metalurgist de 

i la Saint Ettienne, precum și a unui 
tinăr muncitor din industria de în
călțăminte, Măsurile luate de ac
tualul regim cu privire la prelun
girea școlarității pină la 16 ani se 
dovedesc demagogice ; familiile 
muncitorești sînt private in conti
nuare de mijloacele necesare între
ținerii copiilor la școală, măsurile 
devin inoperante. Aspectul acestor 
probleme a constituit bineînțeles 
obiectul unor dezbateri în timpul 
lucrărilor conferinței.

O problemă viu discutată la con
ferință a fost și aceea a uceniciei. 
Zeci de mii de tineri rt-au putut 
intra unul acesta în centrele de u- 
cenicie. care sînț prea puțin nu 
meroase, prea mici și cu un număr 
insuficient de maiștri. Așa cum 
mi-a mărturisit și un tinăr din 
Ras-de-Galuis, in departamentul 
său se află 198.000 de tineri, dar 
puțini sînt aceia care pot căpăta 
o instruire profesională.

„Eu locuiesc în Arras — mi a 
declarat un tinăr — în apropierea 
uzinei de textile Boussac. Am citit 
un anunț : „Fetele peste 16 ani 
să nu se prezinte '. Patronii au 
lnat această măsură deoarece cu 
cît muncitoarele sînt mai tinere, 
cu atîta le plătesc mai puțin",

— Da, răspunde un adolescent.

La Boulogne, pentru a căra lăzi de 
40 kg. sînt angajați de preferință 
tineri între 14—17 ani, deoarece 
li se plătesc cu 4000 de franci mai 
puțin pe săptămînă decît adulților.

Din discuțiile dclegaților la con
ferință a reieșit apoi că in Franța 
tinerele care doresc să se califice 
pentru industria metalurgică, în 
marea lor majoritate, n-o pot face, 
că în industria de confecții o mun
citoare sub 18 ani ciștigă mult mai 
puțin decît una adultă, avind a- 
ceiași calificare, că satele sînt pă
răsite de tinerii țărani care nu mai 
au cu ce trăi ccolo, fiind siliți să 
îngroașe rîndurile proletariatului 
industrial etc.

Puternic frământați de proble
mele lor de viață, delegații vorbeau 
rînd pe rind de soarta tinerilor șo
meri, de ritmul infernal de muncă 
atît de dăunător sănătății, țintind 
hi o accelerare maximă, bine
înțeles în folosul patronilor etc. etc.

Tinerii muncitori francezi socot 
pe bună dreptate că singura cale 
pentru a ieși din această situuție 
este lupta. De aceea ei au îmbrăți
șat cu căldură chemarea pe care 
le-a adresat-o Benoit Frachon, se
cretarul general al C.G.M.-ului : 
„Timpul nu așteaptă. Tineri dați 
pildă de unitate

Tinerii muncitori francezi știu 
foarte bine că unitatea în lupta 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor este una din condițiile esențiale

ale victoriei. Conștienți de acest 
lucru, la sfârșitul conferinței lor, 
cei 1000 de muncitori și ucenici 
și-au manifestat dorința fermă de 
a forma acel „bloc indivizibil" 
despre care vorbea Benoit Frachon 
și au adoptat charta lor, a chartă, 
in primul rind revendicativă, in 
care se cere : reducerea zilei de 
lucru pentru tinerii sub 21 de ani; 
reintegrarea lor după satisfacerea 
serviciului militar în posturile pe 
care le ocupau înainte de a fi che
mați sub arme ; plată de ajutoare 
pentru tinerii șomeri ; construcția 
de locuințe ; dezvoltarea mijloace 
lor privind activitățile sportive și 
culturale ; înlăturarea discrimină
rilor în salarizare ceea ce consti
tuie vechea revendicare a tineretu
lui francez : pentru muncă egală, 
salariu egal ; posibilitatea ce tre
buie acordată tinerilor de a învăța 
și de a și exercita profesia pe care 
și au ales o...

A doua zi participanții la con
ferință se aflau la locul de muncă. 
Acolo au făcut cunoscute pe larg 
tovarășilor lor problemele dezbătu
te la conferința de la Paris.

Ei au pornit activ la îndeplini
rea sarcinei esențiale, și anume, 
realizarea unității tineretului în 
lupta pentru satisfacerea revendi
cărilor sale economice și politice.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris

Sărbătoarea națională 
a primăverii

mocrație" nu puteau fi rostite 
Cei care îndrăzneau să pronunțe 
cu glas tare aceste cuvinte erau 
amenințați cu închisoarea și 
lagărele de concentrare. Aceste 
vremuri întunecate sînt însă, 
pentru totdeauna; de domeniul 
trecutului.

La Bagdad și în alte orașe din 
republică au avut loc mari de
monstrații sub lozincile luptei 
pentru pace și prietenie între 
popoare, împotriva uneltirilor și 
comploturilor imperialiștilor stră
ini și agenților lor.

în parcul Al-Mansur din Bag
dad a avut loc, într-o atmosfe
ră festivă, începerea amenajării 
unei noi părți a parcului și sădi
rea de pomi. La festivitate au a- 
sistat primul ministru Abdel Ke
rim Kassem, care a sădit un pom, 
miniștri, membri ai corpului di
plomatic, reprezentanți ai opiniei 
publice din capitală, numeroase 
delegații ale organizațiilor sindi
cale, de tineret și de studenți și 
de femei.

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

Pentru o strinsă colaborare 
a țărilor arabe

CAIRO 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarul „Al-Ahram" re
latează că Hasuna, secretarul ge
neral al Ligii țărilor arabe, sta
bilește contacte cu reprezentanții 
diplomatici ai țărilor arabe în 
scopul „realizării unității rindu
rilor arabe". In ultimele zile el 
a avut întrevederi cu Mahmud 
Favzi, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.A.U., cu Hussein Zulfi-

BAGDAD 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 martie, 
poporul irakian a sărbătorit tra
diționala zi a sădirii pomilor, 
care simbolizează începutul pri
măverii.

Străzile Bagdadului erau împo
dobite cu steaguri naționale, cu 
panouri și lozinci, cu ramuri de 
palmieri și ghirlande de flori. 
Piețele centrale ale Bagdadului 
erau pline de însuflețire. Pretu
tindeni lumea era îmbrăcată în 
haine de sărbătoare, 
principală — Rașid 
văzut un uriaș afiș 
porumbelul păcii și 
scripția : „Trăiască

In strada 
— putea fi 
reprezentînd 
purtînd in- 
sărbătoarea 

națională a primăverii în Repu
blica democrată Irak 1“

Acest afiș este profund simbo
lic deoarece tînăra republică Irak 
își sărbătorește prima primăvară 
salutînd pacea și transformările 
democratice înfăptuite de poporul 
și guvernul irakian în frunte cu 
Abdel Kerim Kassem. In condi
țiile regimului monarhic reac
ționar cuvintele „pace" și „de-

nici nu trebuie exagerată impor
tanța lor.

Thorez a explicat că Partidul co
munist nu trebuie neapărat să se 
lege de mase prin intermediul a- 
cestor partide și că el nu trebuie 
să-și modeleze linia politică după 
politica dusă de aceste partide. In
succesele în alegeri ale „Uniunii 
forțelor democratice" și ale Parti
dului socialist autonom, a spus 
Thorez, se explică în primul rînd 
prin refuzul lor de a duce o luptă 
comună cu comuniștii.

In încheiere secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez a subliniat că Partidul 
comunist trebuie să lupte pe două 
fronturi pentru a face fată cu suc
ces sarcinilor ce-i revin : atît îm
potriva devierii de dreapta, care 
constituie primejdia principală, cît 
și împotriva devierii de stînga, 
împotriva sectarismului îngust, care 
„trebuie înlăturat pentru a putea 
desfășura cu succes munca în ve
derea unirii forțelor de stînga și 
a lichida devierea de dreapta". 
„Lupta pe două fronturi, a arătat 
Maurice Thorez, este necesară 
pentru a traduce în viață linia par
tidului, pentru a obține o largă 
unire a forțelor muncitorești și de
mocratice, care s a conturat în

Pregătiri 
pentru Festival

Ji BONN (Agerpres). — După 
B cum relatează ziarele vest-ger~ 

mane, in ultimele cinci suptă- 
mini aproximativ 1.000 de ti- 
neii și tinere din Germania oc
cidentală și au anunțat dorința 
de a lua parte la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care va 
avea loc anul acesta la Viena. 
Și-au anunțat în mod oficial 
participarea la Festival Uniunea 
studenților liberali, organizația 
vest germană a studenților 
evanghelist; 
de tineret din

s a
și alte organizații 

R. F. Germană.
★

PRAGA 22 (Agerpres). — 
Cehoslovacia aTineretul din 

hotărît să creeze un fond al so
lidarității în vederea celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Viena. Tinerii și tinerele din re
publică au și adunat 2 mi
lioane de coroane pentru acest 
fond.

★
ROMA 22 (Agerpres). — La 

Roma a avut loc o înt'lnire 
între parlamentarii comuniști 
și delegațiile de tineret care au 
strîns semnături în rîndurile ti. 
nerilor italieni în sprijinul pro
iectului de lege prezentat de 
Partidul ~ 
potriva 
atomice

în cursul cuvîntărilor ținute 
la întîlnire, Trivelli, secretarul 
Federației tineretului comunist 
a chemat la dezvoltarea acțiunii 
comune pentru pace împreună 
cu tineretul socialist și catolic 
sub semnul pregătirilor în ve
derea celui de al Vll-lea Festi
val mondial al tineretului care 
va avea loc la Viena.

Comunist Italian Im- 
amplasării de rachete 

pe teritoriul italian.

VA 1 MEC HM A M

kar Sabri, locțiitorul acestuia, și 
cu As Sammarai, ambasadorul 
Republicii Irak în R.A.U.

Hasuna ă adeclarat unui re
prezentant al ziarului că dorește 
sa obțină ca R.A.U. și Republica 
Irak „să ajungă la o înțelegere" 
și „ca toate țările arabe să cola
boreze între ele în scopul întări
rii unității rindurilor arabe și al 
preîntimpinării oricărei surprize".

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

ÎN APĂRAREA
LUI MANOLIS GLEZOS!

PRAGA (Agerpres). — La 20 
martie, în aula Universității „Ko- 
mensky" din Bratislava a avut 
lec o adunare de protest împo
triva deținerii în închisoare a e- 
roului național grec Manolis 
Glezos. Adunarea a adresat le
gației Greciei la Praga o rezo
luție cerînd punerea in libertate 
a acestui luptător antifascist. Se-

cretariatul din Slovacia al 
tetului cehoslovac pentru 
rea lui Manolis Glezos a 
mit aproximativ 30.000 de scri
sori și telegrame de protest, prin 
care oamenii muncii din diferite 
regiuni ale Slovaciei cer punerea 
in libertate a lui Manolis Gle
zos.

Comi- 
apăra- 
și pri-

BERLIN. — Agenția Associated 
Press anunță că cancelarul Ade
nauer a primit luni pe liderii 
P.S.D.G., Erich Ollenhauer, Carlo 
Schmid și Fritz Erler, care au 
avut recent ‘întrevederi cu N. S. 
Hrușciov, in legătură cu problema 
germană.

După întrevederea cu Adenauer, 
Ollenhauer a declarat că a discu
tat cu cancelarul vestgerman toate 
aspectele situației internaționale 
in legătură cu Germania. El a 
subliniat că „discuțiile cu cance
larul Adenauer nu au dus la nici 
un rezultat concret".

BONN 22 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite : Un purtător de cuvînt 
al partidului social democrat din 
Germania occidentală a comunicat 
eă fracțiunea parlamentară social, 
democrată va cere Bundestagului 
să înceapă cît mai curînd dezbateri 
de politică externă cu privire la 
situația Berlinului și problema ger- 
mană precum și la destinderea în

cordării în Europa.
MOSCOVA. — La 22 martie a 

încetat din viață la Moscova. în 
vîrstă de 90 de ani, Olga Knipper- 
Cehova. văduva marelui scriitor 
Anton Cehov și cunoscută artistă 
dramatică a Teatrului Academic 
din Moscova.

PARIS. — Ziarul marocan ,,Al- 
Alam“ relatează că la 14 martie un 
avion militar francez a aruncat 
patru bombe asupra satului lisei 
din Maroc. Ziarul adaugă că în 
timpul acestui bombardament a 
fost omorită o femeie.

HANOI. — La 23 martie a avut 
loc la Hanoi un mare miting con. 
sacrat prieteniei vietnamezo-indie- 
ne la care au .participat 200.000 de 
oameni. Mitingul a fost organizat 
de Comitetul Administrativ al ora
șului Hanoi, cu prilejul vizitei pre
ședintelui Indiei Rajendra Prasad 
în Republica Democrată Vietnam.

LVOV. — La Lvov a început tur
neul lui Ladislau Konya, solist al 
Teatrului de operă și balet al 
R.P.R. Tinărul artist a etntat la 
teatrul de operă și balet din loca
litate în ooerele ..Traviata* șl 
„Evgheni Oneghin".

TBILISI. — David Ohanesian, 
solist al Teatrului de Stat de O- 
peră și Balet din București, a Ln- 
terpretat rolul titular în opera 
„Rigoletto" de Verdi prezentată pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
„Zahari Paliașvili" din Tbilisi.

STOCKHOLM. — La 21 martie 0 
avut loc în Palatul Poștelor din 
Stockholm deschiderea ..Expoziției 
Filatelice București", Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de către 
H. P. Matthis. președintele Aso. 
ciației de prietenie „Suedia-Romi. 
nia“.

UST-KAMINOGORSK. - După 
ce pe rîul siberian Irtîș va fi crea, 
tă marea artificială de la Buhtar- 
ma și va fi construită o ecluză. 
China de nord-est va fi unită cu 
Oceanul înghețat de Nord prin- 
tr-o cale navigabilă cale va tra. 
versa Kazahstanul și Siberia Ocij- 
dentală.
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