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TINERII Proletari din toate țările, uniți-vă!

la electrificarea

In aceste zile se va îndeplini

satelor

Pină la 1 Mai 
întreaga comună 

va fi electrificată

*
in fruntea acțiunii de electrifica
re. Sub conducerea organizației 
de partid, colectiviștii și mai ales 
tinerii au muncit cu entuziasm la 
realizarea acestui vis. S-au săpat 
zeci de gropi, s-au plantat stîlpi 
și a fost întins cablul electric. 
Numeroși utemiști mobilizați de 
organizația U.T.M. au prestat 
zeci de ore de muncă voluntară 
realizind însemnate economii. P. 
Stoica, Ion Caraman, Ion Bulor- 
cea sînt numai cîțiva dintre ute- 
miștii care mai 
și-l petreceau pe 
munei" așa cum

4

tot timpul liber 
„șantierul co- 

1-au denumit ei.
A. ANGHEL 

colectivist

O 
veche dorință a țăranilor munci
tori din comuna Baru Mare — 
raionul Hațeg: electrificarea co
munei.

Acțiunea de 
munei inițiată 
tul executiv al sfatului popular a 
fost primită cu multă căldură de 
către tineri. Mobilizați de orga
nizația de bază U.T.M. ei s-au 
angajat să contribuie prin mun
că voluntară la executarea dife
ritelor lucrări necesare electrifi
cării. Astfel ei au contribuit la 
jalonarea liniilor, la săparea gro
pilor, la plantarea stîlpilor elec
trici și la instalarea firelor.

Pină în prezent s-au aprins 
becurile în casele de pe șoseaua 
principală, și în cele două școli 
elementare ale comunei.

In cinstea zilei de 1 Mai cetă-

Lucrările sint 
pe sfîrșite

co-electrificare a 
de către comite-

Odată cu venirea zilelor căldu
roase ale primăverii șoseaua 
principală a satului Stănești din 
raionul Curtea de Argeș a deve
nit un adevărat șantier. Aci ti
nerii din brigada utemistă de 
muncă patriotică a organizației 
U.T.M. din comună, participă zil
nic la terminarea lucrărilor în 
vederea electrificării satului.

încă în luna ianuarie tinerii 
din brigada utemistă de muncă 
patriotică au efectuat sute de ore 
muncă voluntară la cojirea și fa
sonarea stîlpilor electrici, la 
săparea gropilor și la plantarea 
stîlpilor. Exemplul utemiștilor a 
fost urmat de un număr mare 
de tineri săteni care și-au adus

teșjenii comunei noastre"au hotărît ~ U „e! aPprtul l°r_- Jn prezent-lu- 
să electrifice toate satele care a- c[ari*e de electrificare a satului

sînt .pe sfîrșite. Linia de .înaltă 
, tensiune a fost instalată și cuș 
. rînd pe ulițele satului vă străluci 
„Lampa lui Ilici". In acțiunea de 

• electrificare a satului organiza
ția U.T.M. din comună, îndruma
tă de organizația de partid, a 

cu petrol**o amintire avut un deosebit rol mobilizator a iroritiuliti organizator, Echipele de agi-
“ irevuiuiui tatori formate din cei mai buni

utemiști, sub conducerea organi
zației de partid, au desfășurat 
muncă de lămurire în rîndul să
tenilor în vederea achitării la 
timp a sumelor stabilite de sfa
tul popular în vederea electrifi
cării

parțin de comuna Baru Mare.

ION MANEA 
muncitor

Felinarul și lampa

De multă vreme, doreau țăranii 
din comuna Jirlău, raionul Fili- 
mon Sîrbu — regiunea Galați 
să-și vadă casele, satul luminate 
de becul electric. Dorința lor 
însă a devenit realitate abia a- 
cum, în anii regimului nostru de 
democrație-populară. O bună 
parte din locuitori s-au unit in 
gospodăria agricolă colectivă 
„Cel de al II-lea Congres al 
P.M.R.". Și colectiviștii au fost

satului.

CONSTANTIN 
BOROCHINA 

secretarul organizației de 
U.T.M.

bază

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Brigada de tineret nr. 3 este 
cunoscută ca una din brigăzile 
fruntașe în rindul tinerilor de 
la întreprinderea „Mătasea Ro
șie" din Cisnădie. Ea își depă
șește cu regularitate planul de 
producție, obținînd cel mai ma
re randament din secție la răz
boaie. Dă în același timp pro
duse de cea mai bună calitate. 
In plus, brigada s a angajat ca 
în anul 1959 să realizeze eco
nomii în valoare de 26.682 lei.

Rezultate deosebite în mun
că au obținut tinerele Dig Au
relia, Dumitraș Elena, Span 
Maria, Toader Maria, Crișan 
Maria, Bădăi Valeria.

In fotografie: membrele bri
găzii de tineret.

Foto: A. VIERU

Succesele 
coistroctorilor 
hidrocentralei 
da la Bicaz

Săptămîna Mondială a Tineretului

Ziua științei 
și acțiunilor culturale

în cadrul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, ziua de miercuri a 
fost consacrată științei și acțiunilor 
culturale. Cu acest prilej, in in* 
treaga țară au avut loc conferințe, 
simpozioane, seri literare, specta
cole artistice, întilniri ale tinere* 
tului cu oameni de știință, scriitori, 
compozitori, artiști.

în București asemenea manifes. 
tari au avut loc în numeroase în
treprinderi, instituții, școli, printre 
care Uzinele „23 August'. „Repu
blica", „Vasile Roaită", „Mao Țze- 
dunlt și „Semănătoarea^, Fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej". 
întreprinderile „Donca Simo", 
„Gri gore Preoteasa", Atelierele 
Centrale I.T.B., Academia R- P* 
Romine, Școala medie nr. 7 „l. L. 
Caragiale" și Școala profesională 
nr. 1 din raionul I. V. Stalin.

Tinerii din cercurile de „Prie
teni ai teatrului", „Prieteni ai fil
mului" și „Prieteni ai muzicii' din 
diferite întreprinderi bucyreștene 
ca Uzinele „Timpuri noi", între
prinderile „Flacăra Roșie", „7 No
iembrie", „Bella Brainer", „Mă
tasea populară" și altele au vizio
nat filme inspirate din viața tine
retului și au discutat apoi pe mar
ginea lor, au ascultat expuneri 
despre muzica populară romi* 
nească și dramaturgia noastră nouă, 
după care au participat la concerte 
și spectacole teatrale.

Tot miercuri au avut loc în toate 
raioanele Capitalei adunări cu res
ponsabilii brigăzilor de producție 
și ai posturilor utemiste de control. 
S-au decernat cu acest prilej dra
pele de brigăzi de producție și

posturi utemiste de control frun
tașe.

Sute de tineri bucureșteni au 
participat miercuri la discuțiile fi
nale purtate în cadrul concursului 
„Iubiți cartea".

(Agerpres)

ale
Sesiuni festive 
cercurilor științifice 

studențești
în cadrul zilei consacrate științei 

și acțiunilor culturale, în numeroa. 
se institute de învățămînt superior 
din Capitală au fost organizate 
adunări festive ale cercurilor știin
țifice studențești și conferințe cu 
caracter științific.

Astfel, la Institutul Politehnic în 
cadrul ședinței festive au fost pre
zentate ieri două comunicări știin
țifice deosebit de importante ale 
cercului de mașini și aparate elec
trice, și anume comunicarea inti
tulată: „Releu temporizat" a stu
dentului Vasiliu Alexandru din 
anul IV al Facultății de electro- 
energetică și „Micromotor unipolar 
pentru turații foarte mari" a stu
denților Cupșa Adrian și Ioniță 
Valentin din . anul IV al Facultății 
de electro-energetică.

Astfel, de conferințe 
și adunări festive ale 
științifice studențești
cinstea zilei științei și acțiunilor 
culturale au avut loc și în cele
lalte institute de învățămînt su
perior din Capitală.

științifice 
cercurilor 

ținute în

Joi 26 martie 1959

In întrecerea ce o desfășoară 
pentru îndeplinirea angajamentu
lui luat de a turna peste preve
derile planului pe anul acesta 
lOC.OOO m-c. de beton, constructorii 
marelui baraj de la hidrocentrala 
„V. I. Lenin" de la Bicaz au re
purtat un frumos succes. Miercuri 
dimineața ei au realizat planul 
pe trimestrul I și au început să 
lucreze în contul celui de-al doi
lea trimestru al anului.

Succesul constructorilor baraju
lui este cu atît mai important 
cu cît ei și-au propus să reali
zeze în acest an un volum de lu
crări dublu față de anul trecut. 
Numai în perioada 1 ianuarie—20 
martie a fost turnată în corpul 
barajului o cantitate de beton ce 
depășește pe cea turnată în pri
mele 5 luni din anul trecut.

In
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lui „Gh. Dimitrov", tinerii din Fer- 
neziu, un cartier al orașului, din 
școlile medii și cei de la sfatul 
popular au prestat peste 600 ore 
muncă voluntară. în oraș există 
aleea tineretului. Pină nu de mult 
aceasta nu avea instalație electrică. 
Brigada utemistă de muncă patrio
tică nr. 2, tinerii de la uzinele 
„Gh. Gheorghiu-Dej'' au electri- 
ficat-o cu materialele provenite din 
deșeuri.

Pe baza planului sfatului popu
lar orășenesc, brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică li s-au tra
sat obiective precise cum ar fi : 
săparea fundației la Școala medie 
și elementară nr. 2, amenajarea 
complexului grupului școlar miner 
spații verzi precum și ame
najarea complexului sportiv și a 
bazinului de înot, unde tinerii vor 
săpa peste 10.000 metri cubi pă- 
mint.

Un ajutor prețios îl vor da ti
nerii la racordarea orașului la re
țeaua de înaltă tensiune, lucrare 
care în prezent se execută și care 

■va alimenta mai bine orașul cu 
energie electrică.

Cu toate că nu a trecut mult 
timp de cind comitetul orășenesc 
U.T.M. sub conducerea comitetului 
de partid a trasat aceste obiective, 
pină acum s-au și obținut o serie 
de rezultate deosebite. Astfel, pe 
șantierul de săpături pentru ca
nale din oraș tinerii de la grupul

Am vizitat mai zilele trecute ora
șul Baia Mare. Cîndva mai poposi
sem pe aici. Acum orașul îmi apă
rea însă cu totul sub o altă înfăți
șare. Blocuri moderne pentru mi
neri, noi magazine, parcuri, alte 
blocuri în construcție.

La tot ce s-a realizat un aport 
serios I au adus și tinerii mobili
zați de comitetul orășenesc U.T.M., 
sub conducerea comitetului orășe
nesc de partid. E un fapt firesc pe 
care realitatea nouă din țara noa
stră îl înregistrează continuu. Ti
nerii consideră drept o datorie de 
conștiință ca să înfrumusețeze o- 
rașele și satele patriei cu miinile 
lor harnice. Locurile n/atale, ora
șul în care muncești sau inveți le 
iubești cu o pasiune, iar dragostea 
aceasta se exprimă nemijlocit prin 
asemenea fapte ca cele ale muncii 
patriotice pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor.

In carnet mi-am notat numai cî
teva din acțiunile sfatului popular 
la care tinerii și-au adus din plin 
aportul lor. Cifrele acestea vor
besc despre dragostea tinerilor 
pentru orașul lor pe care-l vor 
mereu mai mindru, mai frumos. 
In cifrele acestea se reflectă con
știința nouă, socialistă a tineretu
lui nostru, patriotismul său, min- 
dria de constructor a generației 
tinere, r

Prin muncă voluntară tinerii din 
oraș au scos din pepiniere un nu
măr de 87.000 puieți care au fost școlar minier, „Ferometal" și alții 

au efectuat 1.478 ore munci volun
tară. Pe șantierul de racordare la 
rețeaua electrică, tinerii de la școa
la mineri și cei de la uzina elec
trici au adus 129 m.c. balastru. Zi
lele trecute a început în oraș con-

strucția unui bloc cu 44 aparta
mente. Au trecut doar puține zile, 
insă săpatul fundației s a și termi
nat prin munca entuziastă a con
structorilor, a tinerilor care au 
lucrat pe șantier. Pină acum mun
ca depusă de tineri in sprijinirea 
acțiunilor sfatului popular a adus 
o economie de peste 23.000 lei.

Tinerii din Baia Mare pot fi 
mîndri. Ei și-au dovedit dragostea 
față de orașul lor, oraș muncito
resc dezvoltat în anii puterii popu
lare și și-au arătat prin fapte pa
triotismul lor fierbinte.

D. DUȚA

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui scrii
tor rus N. V. Gogol, Consiliul 
General A.R.L.U.S. în colabora
re cu Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, Uniunea Scriitorilor 
și Comitetul de radiodifuziune și 
televiziune, organizează între 1—5 
aprilie numeroase manifestări 
cultural-artistice.

In aceste zile la casele priete
niei romîno-sovietice din Bucu
rești și din alte orașe, la casele 
de cultură ale tineretului, la ca
sele de cultură ale studenților din 
București, Cluj, Iași, Timișoara 
și în cluburi muncitorești, vor a- 
vea loc expuneri, seri literare, 
consacrate operei lui N. V. Go
gol.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice din București se va des
chide o expoziție închinată vie
ții și operei lui N. V. Gogol.

Teatrele din Capitală și din 
alte orașe vor prezenta piesele 
„Revizorul" și „Căsătoria" de 
N. V. Gogol.

Discoteca muzicală a Casei 
prieteniei romîno-sovietice din 
București va organiza seri muzi
cale în care vor fi prezentate lu
crări ale compozitorilor sovietici 
inspirate din scrierile lui Gogol.

La librăriile principale din 
București vor fi amenajate expo
ziții de cărți. Editura Cartea 
Rusă a editat volumul VI din o- 
perele lui Gogol.

(Agerpres)

Cum s-a evaporat
n prințesă (l

*

Ca să vă faceți cit
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Răspunzînd cu entuziasm la chemarea Comitetului raional U.T.M. R acari din regiunea București. 650 de tineri din satele raionului, con- 
stituiți in 21 de brigăzi utemiste de muncă patriotică, au pornit spre șantierul de hidroameliorații din comuna Săbăreni, la săparea 

unui canal care va feri de la inundațiile rîului Săbar o suprafață de aproape 5.000 ha teren arabil
Foto: D. F. DUMITRU

„Pentru a asigura un ritm 
susținut al industrializării 
socialiste a țării trebuie mo. 
bilizate toate eforturile, re
zervele materiale și finan
ciare pentru sporirea rapidă 
a acumulărilor".

(Din expunerea făcută de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958).

Analizînd succesele obținute și 
posibilitățile de a contribui conti
nuu la sporirea acumulărilor socia
liste, muncitorii tineri și vîrstnici 
din 43 întreprinderi de interes re
publican, locale și cooperatiste din 
orașul Arad s-au angajat, răspun- 
zînd chemării celor 8 întreprinderi 
din Capitală, să realizeze anul a- 
cesta prin valorificarea rezervelor 
interne economii peste plan, în 
valoare de 17,5 milioane lei.

Primele succese au și fost obți
nute. La uzinele „Iosif Rangheț", 
de pildă, s eu economisit 174.000 
lei, la „Ml Decembrie" peste 
200.000 k: etc.

Ziarul nostru a organizat în cî
teva întreprinderi arădene un raid 
privind contribuția tinerilor la 
descoperirea și valorificarea rezer
velor interne. Publicăm mai jos 
constatările noastre.

Inovațiile — prețioasă 
rezervă internă

Comitetul U.T.M. de la uzina 
„Iosif Rangheț" acordă o mare

IZVOARE
in
in

atenție antrenării tinerilor 
mișcarea de inovații, folosind 
acest sens forme variate.

Anul trecut, în cadrul unei șe
dințe de comitet, s-a hotărît or
ganizarea primei brigăzi de tineri 
inovatori 1

In mai puțin de 8 luni, cei 10 
membri ai brigăzii conduse de ing, 
Arthur Sziisz au făcut 82 propu
neri de inovații și. raționalizări. 
Inovațiile aplicate au adus eco
nomii de 186.084 lei și au dus 
la ușurarea strungului S3 cu circa 
35 de kg.

Numai inovația „reducerea nu
mărului de curele trapezoidale la 
strungul S3", a adus economii de 
66.815,28 lei, iar inovația „modi
ficarea capacului cutiei roților 
de schimb" realizată de ing. 
Sziisz a ușurat greutatea a- 
cestuia de la 28 kg. la 3,5 kg., eli- 
minind totodată patru repere 
de prindere. Pentru aportul adus 
în procesul de producție, bri
gada de inovatori a fost distinsă 
cu diploma Comitetului regional 
U.T.M. Timișoara, pentru succese 
deosebite în muncă, tn acest an co-

economii
miletul U.T.M. urmărind să gene
ralizeze experiența dobîndită a or
ganizat 5 brigăzi de inovatori pe 
secții in care uu fost încadrați și 
membrii primei brigăzi de inovații,

Raid—anchetă în cîteva 
întreprinderi arădene 

cu privire îa activitatea 
tinerilor pentru descope

rirea și valorificarea 
rezervelor interne

care, avind experiență în condu
cerea mișcării de inovații sprijină 
îndeaproape pe începători.

Pină acum s-au făcut deja 32 
de propuneri.

Dna din acestea, „dispozitiv mul
tiplu pentru găurit", permite gău- 
rirea simultană a 17 repere ! Pen
tru ca să dezvolte la tineri pa
siunea pentru tehnică comitetul 
U.T.M. desfășoară o intensă muncă 
politică. Gazetele de perete, adună-

rile generale, consfătuirile de bri
găzi. schimburile de experiență, 
conferințele cu caracter tehnic ți- 
-iiute în fața tinerilor urmăresc an
trenarea unui număr mai mare de 
tineri în mișcarea de inovații. în 

^acest fel tineretul va contribui la 
realizarea angajamentului luat de 
uzină de a economisi anul acesta 
peste sarcinile de plan 750.000 lei.

.Succese însemnate în ■ acțiunea 
de valorificare a rezervelor inter
ne au fost obținute și de tinerii 
de la Atelierele C.F.R., de la între
prinderea „Teba** și din alte în
treprinderi unde comitetele U.T.M. 
desfășoară o muncă susținută pen
tru atragerea tinerilor la descope
rirea și valorificarea din plin a 
tuturor rezervelor de creștere a 
producției și productivității mun
cii, de reducere a prețului de cost.

Lucrul făcut numai 
pe jumătate

In industria textilă, costul ma
teriei prime reprezintă mai mult 
de 70 la sută din prețul de cost al 
produselor. La uzinele textile „30

plantați în oraș. In această 
acțiune s-au evidențiat in mod deo
sebit tinerii de la grupul școlar 
miner, de la Școala medie nr. 2 și 
întreprinderea „Petre Gheorghe". 
La curățirea și amenajarea parcu-

AL STĂVILIT APELE
în creierul Carpaților de 

miazăzi, la izvoarele rîului 
Doamnei se întind așezările 
oierilor și tăietorilor de lemne 
din comuna Corbi, raionul 
Curtea de Argeș. Aci, riul 
Doamnei pe cît e de mic pe atit 
de capricios. In lunile dezghe
țului de primăvară și al ploilor 
de toamnă apele rîului se um
flau și spumegînd se revarsă 
peste maluri distrugînd tot ce 
întilneau în cale. Stăvilirea lor 
era pentru întreaga comună o 
problemă care cerea de urgen
ță rezolvarea.

De curînd, într-o adunare ge-

Decembrie" ne-am interesat de 
contribuția tinerilor la reducerea 
consumurilor specifice.

Ne-am oprit în secția filatură. 
Tinerele de aici, printre care Maria 
Rusan, Ana Relinski, Margareta 
Meszes, Gheorghița Nișulescu și 
altele, lucrînd cu îndemînare și a- 
tenție economisesc lunar însem
nate cantități de materie primă și 
auxiliară. Astfel anul trecut s au 
economisit sute de mii dc lei. Cu 
toate acestea există nenumărate re
zerve interne care nu sînt valorifi
cate așa cum trebuie. Așa, de e- 
xemplu, în secție zac aruncate sub 
mașini, strivite în picioare nume
roase țevi.

Intr-un raid fulger s-au adunat 
zeci de țevi aruncate, rupte, stri
vite. E drept că o țeavă costă 15—- 
20 de, bani. Fiecare ban este însă 
prețios'.„

Uneori bumbacul 
așa cum trebuie.

Un calcul sumat 
Ion Varga, inginer 
latură și responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M. 
arată că dacă fiecare muncitoare 
ar economisi zilnic minimum 10 
grame de bumbac, s-ar reda lunar 
producției peste 120 kg. bumbac, 
cantitate din care se pot produ
ce 940 metri țesături. Acest lucru 
ar trebui să 1 știe tînăra Emilia 
Sălăjcan, care aruncă cu bumbac

LIDIA POPESCU
V. CONSTANTINESCU 

(Continuare în pag. 3 a)

nerală a organizației U.T.M. 
tinerii — pentru că acuma sînt 
condițiile de muncă cele mai 
bune — au hotărît să constru
iască un dig în vederea stăvi
lirii apelor rîului. Inițiativa ti
nerilor a fost primită cu entu
ziasm și sprijinită de întreaga 
comună.

în cîteva zile brigada ute
mistă de muncă patriotică a 
construit două diguri lungi de 
20 m. și înalte de 1,50 m. fie
care.

Prin săparea acestor diguri 
șuvoaiele de apă revărsate din 
rîul Doamnei, nu vor mai 
inunda niciodată recoltele să
tenilor.

PETRE D. TUDOSE 
învățător

nu este folosit

făcut de tov. 
în sectorul fi

In anii regimului democrat- 
popular, dispensarele și medicii 
au devenit ceva obișnuit în sa
tele regiunii Constanța.

In fotografie: Dr. Rodica 
Dutescu de la dispensarul co
munei Topalu, consultind un 
copil din comună.

Foto: AGERPRES

Ca să vă faceți cît de cit o im
presie despre ea trebuie să știți ci 
era zvelți ca trasă prin inel și 
plină de o suavă sensibilitate. Fi
zicul și psihicul se împleteau ar
monios dind naștere unui tot uni
tar de o rară distincție și poezie.

Ca să vă dați seama de cită 
gingășie sufletească era capabilă 
această fată zveltă ca trasă prin 
inel, e deajuns să arătăm că nu 
suporta nici un fel de zgomot și 
de țipăt și că ziua în amiaza 
mare spunea maică-si :

— Mama, fii te i „ 
dacă nu te superi, inchide ferea
stra...

In aceeași ordine de idei, min- 
ca puțin ca o păsărică. Ciugulea 
și ea puțin, dar, în linii mari, lă
sa mincarea 
atinsă. Avea în 
mod sincer o 
părere bună des
pre lipsa ei de 
poftă de mân
care. O aprecia 
ca pe o mani
festare a gingă
șiei sufletești ;

căci e știut că gingășia se mani
festă in toate domeniile.

— Mie... numai puțin, 
mult, mersi. Ajunge... să nu vă re
ft--

Masa era servită. Prințesa — 
așa o răsfățase mama și tata — 
privea cu silă fripturile și salatele 
și încerca o sinceră satisfacție la 
gindul că nu se va atinge de toa
te aceste 
ușor la o 
de demnitate :

— Eu seara nu beau decît un 
ceai...

Era răsfățata familiei, a rudelor, 
a cunoscuților. Toți o cocoloșeau 
și o înfofoleau : „Pune ceva gros 
pe tine să nu răcești".

După sărutările onomatopeice 
pe amindoi obrajii, alintările, di
minutivele, răsfățurile, toate au 
innăbușit-o și-au izolat-o de restul 
lumii.

— Fă-i tu lecțiile... spunea 
mama tatălui... nu vezi ce sensibilă 
e micuța... și o săruta pe amîndoi 
obrajii. Să vie la școală cu temele 
nefăcute ? Ar intra in pămint de 
rușine.

— O lași pe ea să facă patul — 
se injuria capul familiei și bătea 
cu pumnul în masă. Nu știi că ea 
pune totul la inimă... și, plin de 
tandrețe, îi mai punea un fular 
gros de lină, să nu răcească fetița 
că in bucătărie e curent și trage.

— Să învețe o meserie ? Spui 
enormități... E singurul nostru 
copil ...și mămica îi despletea pă
rul și, in fața oglinzii, il făcea fru
mos.

Tata o răsfăța dintr-un punct 
de vedere, mama o rizgîia din alt 
punct de vedere.

Fetița a crescut. Are douăzeci 
de ani. N-are nici o meserie și nu 
știe pe ce lume trăiește. Părinții 
se simt grozav de bine. Se laudă 
la toată lumea :

— Avem o fiică foarte reușită...
Ea se plimba liniștită și suavă 

și, in această vreme, ca niște

rog bună... ți

sclavi devotați, părinții munceau, 
învățau și gindeau pentru ea. 
După ce se întorcea de la plim
bare, prințesa se așeza intr-un fo
toliu și-i asculta distrată, ca un 
boier rapoartele administratorului.

— Lecțiile sint gata... fetița 
mamii. Ți-am pus caietul pe bis 
rou...

— Ne-am sfătuit împreună. Nu 
vei intra în cîmpul muncii.

— Acum, în legătură cu Liviu. 
Poți săi iubești fata mea... E 
înalt, e pedant, n-o să ai grijă da 
nimic...

ne-

Prea

o sinceră satisfacție la

bunătăți. Le împingea 
parte și amintea plină

★
Totuși a trebuit să meargă la («s 

cultate. O fată gingașă trebuia să 
se cultive. De altfel ea însăși de 
darase că-i place „natura și cui-, 

tura". La jacul- 
tale era mai greu 
să răspundă în 
locul ei mămica 
sau tăticu. Ca ȘÎ 
cum faptul ci 
nu învăța îi a- 
corda o anumet 
superioritate, la 
examen prințesa 
aristocratic. Erqt 

._ __ mîndră de igno-
i, cum era mîndră și da 

. Mărturisea cu vocea

tăcea distinsă și 
ignorantă și era 
ranța ei, cu 
toaletele ei. 
ei suavă și cristalină :

— N-am știut lecțiile, dar i-ant 
săgetat cu o privire ironică.

Drama cea mare s-a născut cind 
prințesa cu calitate de studentă a 
trebuit să plece la practică. Mama 
și tata au făcut un zid de netrecut 
în jurul prințesei.

— Unde trebuie să pleci ?
— La practică la țară.
— Tu la țară... fata mamii ? —i 

se îngrozi mama la aflarea cum-i 
plitei vești.

— Dar este absurd.., adăugă 
plin de indignare capul familiei.

Mămica își îmbrățișă fetița și o 
sărută pe amîndoi obrajii.

— Lasă să te dea afară... Tu ai 
viața ta sufletească bogată. Mai 
bine rămii acasă, faci niște injecții 
să te întremezi... Lasă facultatea... 
La facultate nu se ințelege gingășia 
și sensibilitatea ta.

★
Părinții au răsfățat-o atit de 

mult, au sărutat o cu atita dragoste 
părintească pe amîndoi obrajii in
cit au stricat-o și au înăbușit-o 
pină n-a mai rămas nimic din ea.

Gingășia prințesei este de fapt 
lene in sensul cel mai strict al 
cuvintului. Sensibilitatea ei aleasă 
nu este decît lipsă de sensibilitate. 
Suavitatea și distincția ei nu sint 
decit dispreț grosolan față de iei 
din jur. Prințesa nu este decit un 
Zero 'are a atîrnat cîteva toalete 
sclipitoare. Prințesa ce s-a născut 
din lene și dispreț se întoarce acum 
spre lene și dispreț.

Pătrunși de patosul muncii crea
toare oamenii noștri trec cu pași 
uriași înainte, în vreme ce, pe jos, 
o microscopică picătură de apă 
murdară arată locul unde a eșuat 
jalnic „distinsul" balon de săpun,

TEODOR MAZILU



îngrijirea pășunilor

In întovdrdșîre

Toate lucrările în comun

agricultură. Ele sînt chemate să mobilizeze 
tineretul din sectorul creșterii animalelor în 
acțiunea de sporire a producției pe cap de 
animal furajat, pentru creșterea efectivului de 
animale și îmbunătățirea calității aces 
tora.

Este necesar ca organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze în aceste acțiuni întregul tineret 
muncitor de la sate care, îndeplinind la timp 
și in cele mai bune condiții lucrările din cam
pania agricolă de primăvară, își va aduce 
aportul la traducerea în viață a sarcinilor 
puse de partid și guvern în fața oamenilor 
muncii din agricultură.

Tinerele avicultoare Gherghina 
Stan și Stela lonescu de la 
G.A.C. „Viață Nouă" din satul 
Romanești, raionul Ploești, s-au 
angajat ca pînă la sfirșitul a- 
cestei primăveri să scoată de la 
incubatoare un număr de 6.000 

pui de găină.

Foto: DUMITRU F DUMITRU

LA ORDINEA ZILEI
In această perioadă tinerii din agricultură 

sînt chemați să participe cu toate forțele lor 
la terminarea cît mai grabnică a însă- 
mînțărilor de primăvară, la efectuarea 
lucrărilor agricole la un nivel agrotehnic su
perior, lucrări de care depinde succesul vii
toarei recolte. Concomitent cu bătălia însă- 
mînțărilor organizațiile de bază U.T.M. sint 
chemate să organizeze un număr cil mai ma
re de brigăzi utemiste de muncă patriotică 
care trebuie să-și asume răspunderi precise 
privind contribuția lor la lucrările de redare 
de noi terenuri agriculturii, prin îndiguiri, 
desecări, regularizarea cursului apelor, extin-

derea irigațiilor, ameliorarea terenurilor. De 
asetnenea organizațiile U.T.M sînt datoare 
să mobilizeze tineretul la alte acțiuni patrio
tice cum sînt: îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor, plantarea viței de vie și a pomilor 
fructiferi, refacerea și protecția patrimoniului 
silvic, etc. Organizațiile de bază U.T.M. sub 
conducerea organizațiilor de partid, trebuie 
să desfășoare o muncă politică susținută 
pentru lărgirea sectorului socialist-coopera- 
tist, pentru efectuarea tuturor lucrărilor în 
comun în întovărășirile agricole, să-și aducă 
aportul la consolidarea economico-organiza- 
torică a unităților socialist-cooperatiste din

Cu toate forțele pentru succesul
campaniei de însămînțări

Echipa de tineret 
a însămînțat 

ia timp
Perioada scurtă în care trebuie 

să se efectueze arăturile și însă- 
mințările, însemnătatea acestor lu
crări pentru producția agricolă, re
clamă lucrări agricole superioare, 
încadrate in termenii calendaris
tici optimi. Respectînd aceste in
dicații învățate la cursurile cercu
lui agrozootehnic, echipa de tine
ret de la G.A.C. „Gheorghe Doja“ 
din satul Dobrotinet, raionul Sla
tina, ocupă un loc de frunte pe 
gospodărie în desfășurarea lucrări
lor agricole de primăvară. Astfel, 
pentru a putea să obțină producții 
medii la hectar de 3.500 kg. po
rumb, 2.000 kg. floarea soarelui și 
28.000 kg. sfeclă de zahăr, primele 
zile de primăvară i-au găsit pe 
membrii echipei de tineret pe 
cîmp. Ei au început arăturile pe 
suprafața de 17 ha, ce le-a fost re
partizată și au transportat la cîmp 
60 de tone de îngrășăminte natu
rale. Concomitent cu pregătirea 
terenului echipa de tineret a se
lecționat și tratat triale cantitățile 
necesare de semințe.

înainte de începerea însămînță- 
rilor, îri Cadrul echipei de tineret 
a avut loc o cbnsfătuire de pro
ducție în cadrul căreia s-au stabi
lit măsurito necesare pentru o cît 
mai bună organizare a muncii. Ti
nerii eu fost repartizați la mtnui- 
rea semănătorii în. cîmp, li s-a în
credințat sarcina să verifice în 
fiecare zi reglarea distribuitorului 
de fa semănătoare, adîncimea se
mănăturilor și distribuția semințe
lor pe rînduri. Organizîndu-și bine 
lucrările în cîmp, folosind din plin 
timpul prielnic, pînă în prezent 
echipa de tineret a terminat însă
mînțatul florii-soarelui și al sfeclei 
de zahăr pe o suprafață de 8 ha. 
După recomandările tehnicianului 
agronom al gospodăriei colective, 
Zilele acestea echipa de tineret va 
începe și semănatul porumbului.

NICA CONSTANTIN 
prim secretar al 

Comitetului raional 
U.T.M.

•• ■ >.
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Pe întreg, cuprinsul țării noastre se dă acum bătălia pentru 
recolta anului acesta. Practica a dovedit că unul din factorii 
cate influențează în mod considerabil asupra obținerii de pro
ducții agricole sporite la hectar îl constituie executarea la timp 
și în bune condiții a însămînțărilor. Timpul este în curs de 
încălzire. Razele soarelui și palele de vînt au zvîntat marea 
majoritate a terenurilor. Sînt create deci condiții pentru a ieși 
la cîmp și a executa lucrările de care depinde belșugul viitoarei 
recolte.

în aoriste zile organizațiile de bază U.T.M. de la sate trebuie 
să ia cele mai corespunzătoare măsuri în vederea mobilizării 
tuturor forțelor tineretului din S.M.T., G.A.S. și G.A.C., înto
vărășiri, comune și sate pentru intensificarea ritmului însămîn
țărilor de primăvară. Fiecare mecanizator, tînăf conductor de 
atelaje, din G.A.C., fiecare tînăr tare lucrează în agricultură 
trebuie să considere participarea sa la însămînțări ca una din 
sarcinile de mare răspundere. Raidul de față scoate în evidență 
cîteva aspecte ale participării tinerilor la campania de însă
mînțări.

Tărăgănări păgubitoare
Situația însămînțărilor în raio

nul Ploești este nesatisfăcatoare. 
Pînă la data de 19 martie din su
prafața totală ce trebuia insămîn- 
țata în epoca îhtîia, tiu a fost rea
lizat decît 1,3 la sută. Sînt orga
nizații de baza UTM ca cele din 
Buda, Darniănești, Palanga și altele 
care pina la data de 19 martie, nu 
luaseră încă nici un fel de masuri 
în vederea mobilizării tineretdlui la 
lucrările de însămînțări. Din su
prafața ce trebuia să se însămîn- 
țeze pîna la acra data nu se efec
tuase nici I la suta. Fața de aceasta 
situație, secretarii organizațiilor de 
bâză UTM, Dumitru Arcanu, Gh. 
Neguț, Gh. Agiliu din comunele 
niai sus amintite dan dovadă de o 
atitudine de nepermisa nepăsare. 
Prin aceste comune, an trecut de 
curînd și instructorii comitetului 
raional U.T.M., Traian Bădică, Pe 
tra Ilie și Ion Dima, care
mulțumit numai să constate aceste 
stări de lucruri, fără a lua măsuri 
corespunzătoare.

Situații asemănătoare există 
și. în unele comune și sate din re
giunea Bacău. Organizații U.T.M. 
ca cele din comunele Dragomirești 
Bălănești, Postăveni din raionul 
Tg. Neamț, deși timpul a fost fa
vorabil pentru însămînțări, totuși 
pînă la data de 19 martie încă nu 
au mobilizat tineretul pentru a 
începe campania de însămînțări.

In aceste comune organizațiile 
de bază UTM au neglijat desfă
șurarea unei intense munci politice

în rîndul tineretului pentru a-1 
convinge că este necesar să folo
sească din plin timpul de lucru și 
sa însămînțeze in perioada optimă. 
Situafia aceasta se datorește și 
muncii slahe desfășurate de comi
tetele raionale UTM Ploești, Tg. 
Neamț care s au mulțumit numai 
cu indicațiile date, fără a controla 
sistematic in ce măsură tineretul 
își îndeplinește sarcinile din aceas
tă perioadă.

Timpul nu așteaptă. Se impune 
ca organizațiile de bază UTM de 
la sate să ia cele mai eficace mă
suri politice și organizatorice, pen
tru mobilizarea tuturor forțelor ti
neretului, în campania de însă
mînțări.

I. CORNEA

s-au

V

Folosirea 
întregii capacități 

a tractoarelor
An de an, brigada noastră de 

tractoare, a fost fruntașă în cam
paniile agricole. Acest lucru a fost 
posibil datorită faptului că ne-am 
preocupat în permanență de ridi
carea calificării profesionale a 
mecanizatorilor, de organizarea în 
cele mai. bune condiții a muncii 
în brigadă, Un factor care ne-a a- 
jutat în obținerea succeselor a fost 
faptul că de 7 ani brigada noastră 
lucrînd în același loc, la gospodăria 
agricolă colectivă din Valul Tra
jan, cunoaște temeinic terenul pe 
care trebuie .să-l lucreze și conlu
crează rodnic cU cei din colectivă.

încă din Iarnă noi ne-am orga
nizat bine munca în brigadă, fie
care mecanizator cunossîndu-și 
bine sarcinile ce-i revin. Ma
șinile le-am reparat la timp. Cînd 
am ieșit în campanie totul era 
pregătit. încă din primele Zile bu
ne de lucru, noi am putut folosi 
din plin toată capacitatea de lueju 
a tractoarelor, astfel că la data dt 
16 martie terminasem deja de iu- 
sămînțat culturile din epoca întiia 
(100 hâ. ovăz, 600 ha. orz de pri
măvară. 100 ha. floarea-soarelui 
16 ha. cu sfeolă de zahăr).

De asemenea am grăpat toate cele U.T.M. care, deși cunoștea sta- 
400 ha. cu grîu de toamnă, iar rea de lucruri din comuna Leor- 
terenurile pe care le vom însămînța da nu a luat nici 6 măsură pentru 
cu —- —J‘- —

Printre lucrările importante care 
trebuie efectuate în această pe
rioadă și la care , tineretul de la 

isate trebuie să-'și aducă un aport 
substanțial este si întreținerea pă
șunilor și fînețelor. Prin executa- 

: rea la timp a lucrărilor, de ad
ministrare a cantităților corespun
zătoare de îngrășăminte, curățatul 
pășunilor de mărăcini, cioate, pie
tre, distrugerea mușuroaielor, de
frișarea arboretelui etc., producti
vitatea pășunilor crește considera
bil.

O parte din comitetele comunale 
U.T.M- din raionul Botoșani au în
treprins unele acțiuni pentru mo
bilizarea tinerilor la întreținerea 
pășunilor. De pildă, comitetul co
munal U.T.M. Bucecea și-a propus 
ca din cele 450 ha. pășune, cîte e- 
xistă în comună, 300 ha. să fie în
treținute de către tineret. Datorită 
muncii politice perseverente duse 
de către comitetul comunal U.T.M. 
în rîndul utemiștilor și tinerilor 
aceștia au curățat pînă în prezent 
200 ha. pășune.

Din păcate, mai sînt și cornițele 
comunale U.T.M. care nu acordă 
suficientă atenție acțiunii de în
treținere a pășunilor. De exemplu, 
în comufia Leorda, vecitiă cu co
muna Bucecea, deși sînt condiții 
asemănătoare, rezultatele sînt di
ferite. In comuna Leorda nu s-a 
făcut aproapa nimic pentru curăța
tul pășunilor. Pe cele 260 hecta
re de pășune, pe care comitetul 
comunal U.T.M. s-a angajat să le 
întrețină, nu s-a realizat încă ni
mfe.

Răspunzător pentru această si
tuație este și comitetul raional

porumb sînt și ele pregătite.
CONSTANTIN POPA 

șef de brigadă de 
tineret de tractoare la 
S.M.T. Valul Traian 
Regiunea Constanța

îndreptarea situației.

V. APARASCHIVEI

Din primăvara acestui an, la 
indicațiile comitetului raional de 
partid, întovărășirea agricolă „1 
Mal" din satul Letea Veche, ra
ionul Bacău și-a organizat toate 
lucrările agricole în comun. In 
cadrul activității desfășurată de 
conducerea întovărășirii pentru a 
le explica membrilor întovărășiți 
însemnătatea și foloasele muncii 
în comun și-a adus aportul și 
organizația de bază U.T.M. Agi
tatorii utemiști aU inițiat discuții 
colective pe grupe de case și pe 
ulițe cu tinerii întovărășiți în le
gătură cu efectuarea tuturor lu
crărilor în comun, cu organizarea 
tinerilor în brigăzile de cîmp și 
în echipele de lucru. In cadrul a- 
cestor discuții, tinerii îmbrățișînd 
cu căldură ideea organizării tutu
ror lucrărilor in comun, au făcut 
numeroase propuneri în sprijinul 
acestei idei. Pe baza unei propu
neri a fetelor, care reprezintă ma
joritatea membrilor din întovără-

șire, conducerea întovărășirii 
cadrul cercului a- 

mefflbrii 
conducere 
agricole

a

La întovărășirea tineretului

Plantarea pomilor
Plantarea nucilor în izlazurile 

comunale degradate este una din 
importantele acțiuni inițiate de or. 
ganizațiile de bază U.T.M. din re
giunea Pitești

Acțiunea tineretului este serios 
sprijinită de sfaturile populare co
munale și raionale

Pentru ca în această primăvară 
organizațiile de bază V.T.M. să-și 
poată îndeplini angajamentul luat 
de a planta 24.000 de nuci în iz-
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Zilele acestea brigada de tineret de la Stațiunea experimentală agricolă Țigănești, din raionul Snagov, 
a început însămîntatul diferitelor soiuri de arpagic pe loturile experimentale din cîmp 

Foto: D. FLOREA

lazurile comunale, organele de stat 
le-au pus la dispoziție suprafețe 
de teren și numărul necesar de 
puteți.

tn această perioadă cînd timpul 
este prielnic acestei lucrări, tinerii 
din satele regiunii, ctitistituiți în 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, muncesc cu multă însuflețire 
la plantatul nucilor. Cele mai im
portante reulizări le-au obținut 
pină acum organizațiile de bază 
U.T.M. din raioanele Argeș, Băbeni 
și Drăgășanl care au plantat 2.500 
de nuci. Aducîndu-și o contribuție 
efectivă la dezvoltarea plantațiilor 
de nuci, organele și organizațiile 
de bază U.T.M. din satele regiunii 
Pitești, vor asigura cantități serioa
se de lemn fin pentru industria de 
mobilă și mari cantități de nuci 
pentru aprovizionarea oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

L. PETRE

Primii locuitori din comuna Tezlui, raionul Slatina, care au ieșit în campania de 
primăvară au fost membrii întovărășirii tineretului „Tînăra Gardă".

In fotografia noastră vf-j prezentăm la însămînțatul sfeclei de zahăr.

invitat în 
grozootehnic, 
mitetele de 
întovărășiri 
care au vorbit despre 
lor în organizarea tuturor lucră
rilor în comun, a brigăzilor de 
cîmp și a echipelor de lucru și 
despre rezultatele obținute în 
producție.

învățămintele acestor schimburi 
de experiență le-au fost de mult 
folos întovărășirilor din Letea 
Veche. încă înainte de începe
rea lucrărilor de primăvară, con
ducerea întovărășirii a supus spre 
aprobarea adunării generale, în
ființarea unui număr de două 
brigăzi de cîmp și crearea în ca
drul fiecărei brigăzi a cîte trei 
echipe de lucru, care să efectueze 
toate lucrările în comun de la îh- 
sămînțări pină la recoltare. Fie
care brigadă de cîmp a pri

mit o suprafață 
de pămînt egală 
cu aceea cu 
care s-au în
scris în întovă
rășire cei care-o 
compun. Repar
tizarea întovără
șirilor pe brigăzi 
s-a făcut în așa 
fel, îneît fiecărei 
brigăzi i-a reve
nit același nu
măr de atelaje. 
Totodată, rudele 
și vecinii au 
fost 
în aceeași 
gadă și în 
eași echipă 
lucru.

Extinzînd 
ganizarea mun
cii în comun la 
toate lucrările a- 
gricole, s-a creat 
posibilitatea fo
losirii mai depli
ne a brațelor de 
muncă și a ate
lajelor și efec
tuarea la timp a 
anumitor lucrări 
de campanie

co*din 
ale unor 
fruntașe, 

experiența

vecinii 
constituiți 

bri- 
ace- 

de

or-

care trebuie urgentate și care 
o mare concentrare de brațe

cer
■ de 

muncă. Roadele acestor măsuri n-au 
întîrziat să apară. Tntr-o singură 
decadă de lucru întovărășiții au 
arat 68 hectare și au însăniînțat 
5 ha. de floarea-soarelui și 2 ha. 
de sfeclă de zahăr.

Atît în cadrul acestor lucrări, 
cît și în alte acțiuni inițiate de 
conducerea întovărășirii în acea
stă primăvară, tinerii și-au adus 
contribuții deosebit de importante.

Strîngereâ semințelor de la 
membrii întovărășirii necesare pen
tru însărtiînțarea suprafețelor co
masate este una din princi
palele condiții în vederea des
fășurării tuturor lucrărilor în 
comun. Sarcina aceasta și-a asu
mat-o o echipă de tineret. In- . 
tr-un timp scurt tinerii din echipă 
au strîns de Ia mertibri. au se
lecționat și tratat o cantitate de 
860 kg. porumb și 60 de kg. se
mințe de floarea-soarelui din so« 
iul WNIIMK.

Printre factorii care influen
țează într-o mare măsură crește
rea producției Ia hectar, sînt și 
îngrășămintele organice. In sa
tul Letea Veche se iroseau im
portante cantități de îngrășămin
te organice. în acest an, tinerii 
întovărășiți au cărat pe ogoarele 
unite ale întovărășirii 140 de tonă 
de îngrășăminte organice.

De asemenea primele zile de 
primăvară i-au găsit pe finirii 
întovărășiți pe clmp la lucrările 
de irigare a unei suprafețe de 11 
hectare teren arabil, care va fi 
cultivată cu sfeclă de zahăr șl 
floarea-soarelui și care va deveni 
lot al tineretului. Desfășurind o; 
activitate politică neîntreruptă în 
rindurile tinerilor întovărășiți, de a 
efectua toate lucrările în comun, In- 
cepînd cu arăturile și însămînțările 
de primăvară, organizația de bază 
U.T.M. și-a adus astfel o contribu
ție importantă la crearea condițiilor 
pentru obținerea unor recolte bo
gate.

P. LUNGU

!

Gospodăria agricolă de stat Criț 
din raionul Rupea, regiunea Sta
lin, are un pronunțat profil Zoo
tehnic. Pe lingă alte animale, mun
citorii do aici cresc multe oi cu 
lină fină și semifină. în acest an 
gospodăria are peste 3000 Capete 
de oi din care peste 90 lâ sută 
sînt cu lină fină și semifină. Ac
țiunea de meririozare și Spânei- 
zare continuă astffcl Ca in urmă-i 
toni doi ani toate oile pe Care le 
are G.A.S. să fie Cu lină fină ți 
semifină. Majoritatea miincitorilor 
în acest important sector de pro
ducție sînt tineri. încă din iarnă, 
organizația de bază U.T.M, â- 
nalizind activitatea tinerilor cres
cători de animale, felul ctim 
ei și-au îndeplinit sarcinile de 
producție stabilite în lumina do
cumentelor Consfătuirii de la Con
stanța, a apreciat Că tinerii din 
sectorul ovin au obținut unele 
realizări frumoase. Dar deși planul 
atît la producția de lapte cit și la 
producția de lină a fost îndeplinit, 
rezultatele obținute nu sînt încă 
pe măsura posibilităților reale 
existente în gospodărie. Spre exem
plu, în brigada condusă de Gheor
ghe Cîrstdi, din cele 1000 de oi 
pe care le are în îngrijire, 100 de 
oi au dat o producție de lină cu 
1-300 grame mai puțin față de 
planul de producție. Una din cau
zele acestor scăderi a fost și fap
tul că biroul organizației de bază 
U.T.M. s-a mulțumit, doar la în
ceputul anului trecut Să stabileas
că pentru fiecare utemist ce are 
de făcut, fără a desfășura însă pe 
parcurs un control și o îndrumare 
eficace asupra muncii fiecăruia. 
Tinerii din acest sector nu au 
fost îndrumați să studieze diferite 
materiale de specialitate despre 
creșterea oilor, despre căile de

Măsuri pentru sporirea 
producției de lină iinâ 

$1 semifină
sporiră â producției pe cap de 
oaie, să folosească cit mai bine 
timpul liber pentru a-și ridica ni
velul politic și de cultură gene
rală.

Prin îngrijirea mai rațională a 
oilor, a organizării sistematice a 
pășupâtului, a mulsului la timp, a 
adăpatului la timp și a respec
tării regulilor veterinar-sanitare 
brigada I-a condusă de Băjan Tra
ian a reușit să se situeze fruntașă 
în întrecerea socialistă organizată 
între brigăzi. Merită apreciat fap 
tul că tinerii crescători de oi din 
această brigadă s-au preocupat și 
de ridicarea cunoștințelor profesio
nale prin citirea cărților de spe
cialitate, precum și de ridicarea 
nivelului politic prin citirea cu 
regularitate a presei și a Carnetu
lui agitatorului. Muncind în felul 
acesta brigada a cîștigat titlul de 
brigadă fruntașă pe gospodărie. 
Experiența acestei brigăzi nu a 
fost însă popularizată și extinsă Ia 
celelalte brigăzi.

Trăgînd învățăminte din lipsu
rile pe care le-a avut anul trecut, 
organizația de bază U.T.M. sub 
conducerea organizației de partid

sprijinită de conducerea gospodă
riei agricole de stat a bl at măsuri 
concrete pentru a ridica nivelul 
cunoștințelor politice și profesio
nale ale tinerilor crescători de a- 
nimale. în primul rînd toți ute- 
miștii și tinerii din acest sector au 
fost încadrați în învățămîntul po
litic U.T.M. Tinerii participă 
de asemenea cu regularitate și la 
învățămînttil agro-zootehnic unde 
au căpătat cunoștințe bogate des 
pre felul cum trebuie îngrijite și 
întreținute oile pentru a se obține 
de la ele producții mari de lînă și 
lapte pe cap de oaie. Aici medi
cul veterinar Gheorghe Comănici 
le-a vorbit despre felul în care se 
fac însămînțările artificiale, despre 
importanța selecției în vederea ob
ținerii de oi de mare productivi
tate cu lînă fină și semifină. Or 
ganizația de bază U.T.M; a cerut 
organizației de partid și condu
cerii G.A.S. ca acest sector să fie 
dat tineretului. Nu mult după ce 
s-a aprobat acest lucru, organiza 
ția de bază U.T.M. a trecut 
la organizarea a trei brigăzi de ti
neret, stabilindu se pentru acestea 
sarcini concrete. Intre cele trei bri

găzi de tînefet a început încă din 
primele zile întrecerea pentru tit
lul de crescător fruntaș și briga
dă fruntașă. Brigăzile s-au anga
jat ca în acest an să obțină pe cap 
de oaie peste 2,75 kg. lînă și 
peste 40 litri lapte. De asemenea 
mortalitatea la oi va fi redusă în 
acest an față de anul trecut cu 15 
la sută, printr-o mai bună îngri
jire. îndeosebi vor feri oile de a 
paște pe timp de rouă, li se va 
face baie și tratament contra pa- 
raziților conform prevederilor ve
terinar sanitare. Pentru creșterea 
productivității pășunilor, sarcină 
de seamă în perioada actuală, ti
nerii din acest sector au hotărît să 
facă prin muncă voluntară lucrări 
de întreținere și îmbunătățire a 
pășunilor pe o suprafață de 400 hec, 
tare. Pîijă în prezent ei au curățat 
dă pietriș, scaieți . și mușuroaie 
peste 300 hectare, iar în iarnă au 
ajutat la transportul și împrăștia
tul a 200 kg. de îngrășăminte chi
mice pe fiecare hectar. Tinerii vor 
face de asemenea canale pentru 
drenarea bălților de pe pășune. 
Din cantitatea de 2000 tone nutre 
țuri, care vor fi însilozate în acest

an în gospodărie, 600 tone vor fi 
destinate sectorului ovin. Tinerii 
din cele trei brigăzi de tineret din 
sectorul ovin vor însiioza prin 
muncă voluntară 60 de tone nu
treț. Tinerii crescători de oi acor
dă totodată atenție studiului, ridi
cării nivelului lor de cultură ge
nerală. La fiecare brigadă, adică 
la cele 3 saivane au fost amena
jate biblioteoi volante, pe care ti
nerii le vor lua cu ei în timpul 
verii la stîni. Ei și-au făcut abona
mente la ziar, pe care le vor citi 
zilnic în colectiv, vor studia în 
continuare problemele privind 
creșterea oilor, iar mai spre toam
nă vor organiza un concurs „Cine 
știe, cîștigă“ pe tema creșterii oi
lor.

Tinerii crescători de pi de la 
G.A.S. Criț sînt hotărîți să obțină 
rezultate cît mai bune. Dragostea 
față de avutul statului ce le-a fost 
încredințat, față de această meserie 
de cinste îi va face să nu precu
pețească nici un efort.

Modul în care tinerii crescători 
de oi de la G.A.S. Criț și-au otgă- 
nizat activitatea poate constitui un 
exemplu pentru tinerii crescători 
de animale din alte unități. Este 
necesar ca organizațiile de bază 
U.T.M. să ia cele mai corespunză
toare măsuri, în vederea mobiliză
rii tinerilor crescători de oi pentru 
a întreține cît mai bine oile, să le 
asigure o pășune mai productivă 
și de calitate prin efectuarea da 
lucrări de îmbunătățirea pășuni
lor și fînețelOr, sarcini care tre
buie rezolvate îucă din primăvară.

L. MOt.DOV.AN



Și-au îndeplinit 
planul

ORAȘUL STALIN. La sfirșitul 
schimbului din ziua de 25 martie 
oțelarii uzinelor de tractoare 
„Ernst Thălmann" au dat ulti
mele tone de oțel prevăzute în 
sarcinile planului de producție pe 
trimestrul I. In fruntea întrecerii 
pentru îndeplinirea planului de 
producție înainte de termen s-au 
situat echipele conduse de prim- 
topitorul Balint Francisc și de oțe- 
laruf Zoltan Deszi, care au elabo
rat șarje cu o greutate mult mai 
mare decît cele elaborate pînă a- 
cum folosind la maximum capaci
tatea cuptoarelor. Ca urmare, pe 
întregul sector, indicele de utili
zare a cuptoarelor a crescut la 
peste 8 șarje în 24 de ore, 
față de 6,13 șarje cît a fost în tri
mestrul 4 al anului trecut.

★

Planul trimestrial al producției 
globale a fost îndeplinit cu 6 zile

Pentru iubitorii de turism

Un nou bloc pentru odihna oa
menilor muncii construit de curînd 

la Eforie

Pe urmele materialelor publicate

trimestrial
înainte de termen și de colectivul 
fabricii de rulmenți a uzinei de 
autocamioane „Steagul Roșu". 
Prin gospodărirea cu grijă a .me
talului, reducerea consumurilor 
specifice de materie primă și ma
teriale, în sectoarele fabricii s-au 
realizat în primele două luni eco
nomii în valoare de aproape 60.000 
de lei.

PITEȘTI. Miercuri minerii din 
întregul bazin carbonifer Schitu 
Golești și-au îndeplinit planul pe 
trimestrul I al acestui an. In frun
te se găsesc minerii de la Godeni, 
Poenari și Pescâreasa, care lu
crează de citeva zile în contul tri
mestrului II. In primele două luni 
ale anului, acest harnic colectiv 
a realizat o creștere a producti
vității muncii cu 6,76 la sută față 
de plan și a realizat economii prin 
reducerea prețului de cost al pro
ducției în valoare de 527.000 lei.

ORADEA. Metalurgiștii de la 
fabrica de mașini-unelte „înfrăți
rea" din Oradea au realizat cu 10 
zile mai devreme planul de pro
ducție pe trimestrul I. In primele 
două luni ale anului ei au sporit 
productivitatea muncii cu 5,4 la 
sută și au redus simțitor prețul 
de cost al produselor. In prezent, 
metalurgiștii de la „înfrățirea" 
lucrează la fabricarea unor mașini 
destinate noului laminor de la 
uzinele „Nicolae Gristea" din Ga
lați.

Cu prilejul zilei naționale a Da
nemarcei, tovarășul 1. Gh. Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romine 
a adresat la 11 martie a.c. regelui 
Prederik al IX-lea următoarea te
legramă de felicitare :

Majestății Sale Regelui 
Frederik IX al Danemarcei

Cu ocazia aniversării zilei Safe 
de naștere, rog pe Majestatea 
Voastră să primească sincere feli
citări și cele mai bune urări din 
partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romine ți a mea personal.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

La aceasta s-a primit următorul 
răspuns :

„Excelenței Sale Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romine 

Ion Gheorghe Maurer

O bibliotecă
își pierde 

cititorii

Nu prea le place studenților 
din lași să se laude. Dacă ai 
să-i întrebi, de pildă, ce activi
tate cultural artistică desfășoară, 
se vor rezuma poate la citeva 
cifre. „Avem pe centrul nostru 
universitar cinci echipe de tea
tru, cinci formații corale, cinci 
echipe de dansuri naționale, pa
tru brigăzi artistice de agita
ție... (aici, presupusul interlocu
tor își va permite, probabil, o 
mică abatere de la sobrietatea 
statisticii)... și o orchestră de 
muzică populară de două ori 
laureată pe țară, premiată cu..."

Orchestra de: muzică popu
lară despre care' e vorba, for
mată din studenți și studente ai 
Universității „Al. 1. Cuza", s a 
născut acum cițiva ani. Or
chestra numără 40 de instru
mentiști și patru soliști vocali. 
Dirijorul orchestrei este Gheor
ghe Jeverdan de la Facuitatea 
de fizico-matematici.

Am asistat deunăzi la una din 
repetițiile orchestrei și vă asi
gur că — în ciuda a ceea ce 
este plictisitor și chiar enervant 
la orice repetiție : întreruperi 
și reluări, repetări pe grupe de 
instrumente etc. — satisfacția 
unei reușite manifestări artis
tice nu mi-a lipsit de fel. N-ai 
să găsești printre tinerii instru
mentiști nici un mare virtuos; 
studii inalte de armonie și 
contrapunct n-a urmat niciunul. 
Toți sitit artiști instrumentiști 
amatori. Dar entuziasmul tine
resc și dragostea de ansamblu 
au făcut adevărate minuni.

Remarcabil lucru, este însiiși 
repertoriul ansamblului, care 
implică, o bogată muncă de in
formare folclorică. Ajutat de 
cițiva colaboratori — studenți 
din ansamblu — tovarășul Je
verdan, dirijorul, Colindă raioa
nele și comunele regiunii lași 
pentru a afla cele mai alese 
melodii ale creației populare 
pe care apoi le adaptează ne
cesităților orchestrale ale an
samblului. Am ascultat cu 
multă plăcere verva cu Care au 
fost interpretate admirabilele 
jocuri populare însoțite de stri
gături vesele și caustice culese 
la Ruginoasa, Tg. Frumos și în 
alte locuri ale regiunii.

Pentru frumoasa și intere
santa activitate a acestui an
samblu pe linia valorificătii co
morilor creației populare, Insti
tutul de folclor al Academiei 
R.P.R, a acordat ansamblului 
studențesc din lași „Premiul 
Miorița".

Doi ani la rînd, (1957 și 
1958) ansamblul a cucerit ti
tlul de laureat pe țară al con
cursurilor de trecem in revistă 
a formațiilor artistice studen
țești. Acest rtvnit titlu a însem
nat pentru membrii formației și 
satisfacție dar și stimulent.

în mod deosebit se mindrește 
ansamblul ieșean cu prezența 
în formația orchestrată a nu
meroși studenți ca Dumitru 
Ciobanu de la Facultatea de 
chimie, Boris Crăciun de la fi
lologie, Mariana Chirilă și 
Radu Baltazar de la științe ju
ridice și alții, care la titlurile 
de laureat și premiat al ansam
blului adaugă laurii propriei 
lor sirguințe la învățătură, 
exemplu pentru toți ceilalți stu
denți.

Nu de mult a apărut in Editura 
in limbi străine din București ghi
dul „Rominia". ‘Tipărit in splen
dide condiții grafice, conținind 
numeroase fotografii,, grafice, de
sene, hărți și planșe colorate, ghi
dul oferă o imagine de ansamblu 
a țării noastre, a realizărilor regi
mului democrat-popular, atit pen
tru turiștii străini cit și pentru cei 
romini—iCele 862 de pagini ale 
cărții cuprind descrierea geografiei 
fizice și .economice a țării, dări de 
seamă asupra populației și organi
zării’ de stat, asupra dezvoltării so
cietății umane pe teritoriul Repu
blicii Populare Romine și istoriei 
naționale, prezentări ale artei și 
culturii romînești, ale organizării 
protecției sănătății publice și tu
rismului in țara noastră precum și 
descrierea amănunțită a frumuse
ților și realizărilor însemnate din 
fiecare regiune.

La alcătuirea acestui ghid au co
laborat diferite colective din insti
tutele de cercetări ale Academiei 
R.P.R., academicieni ca tovarășii 
Constantin Daicoviciu, Gheorghe 
Oprescu, Duliu Mărcii, Alexandru 
Priadcenco, oameni de cultură și 
scriitori ca Pictor Eftimiu, Ion Ma
rin Sadoveanu, Demostene Botez, 
Silvian lostfescu etc. Volumul a 
fost bogat ilustrat de artiști plastici 
ca Jules Perahim, Iosif Molnar, 
George Itister, Ioana Olteș și alții.

îndrăgostitul de turism are posi
bilitate astfel de a avea adunate la 
un loc toate datele cele mai de 
seamă asupra frumuseților, bogă
țiilor și tradițiilor minunatei noa
stre patrii, asupra schimbărilor 
fundamentale în viața ei pe care 
le-a adus regimul democrat-popu
lar. Călătorul străin poate afla de 
asemenea cu ajutorul ghidului cum 
arată costumele naționale din dife
rite regiuni, care sini cele mai în
semnate monumente istorice și ma
rile construcții ale socialismului 
din țara noastră, care sini tablou
rile mai însemnate ale pictorilor 
noștri clasici și contemporani pre
cum și ce opere renumite din te
zaurul artelor plastice universale 
găsește în Muzeul de artă al 
R.P.R., unde poate face o frumoasă 
excursie în munți, ce stațiuni 
balneare mai însemnate se află pe 
malul mării, ce magazine poate 
vizita in București, liniile interna
ționale aeriene și de cale ferată și 
legăturile necesare pentru a veni 
in țara noastră. Ghidul „Rominia" 
apărut in limba franceză, care 
va apare și in limbile romină, 
rusă, engleză și germană constituie 
o lucrare de o mare utilitate, pre
zentat într-o formă deosebit de fru
moasă și atrăgătoare.

Din nou zimbri 
Tn pădurile noastre

Dispariția zimbrilor din pădurile 
țării noastre se pierde în trecutul 
îndepărtat al vremii. Se spune că 
cel din urmă exemplar al acestui 
„suveran al pădurilor" a fost ucis 
acum aproape 200 de ani (1790) 
în obcinele Călimanului. De atunci, 
la noi în țară, nu s-a mai semna
lat nici un specimen de acest fel. 
Și iată că de curînd localitatea 
Hațeg, din regiunea Hunedoara, a 
oferit ospitalitate celor 2 zimbri, 
pe nume Polunka și Podacec, 
aduși din Polonia. Ei își duc viața 
pe o întindere de 10 hectare și se 
pară că se simt foarte bine. Taurul 
cîntarește peste 1000 de kilograme 
iar perechea lui 700. Pînă anul tre
cut această pereche de zimbri trăia 
într-o localitate din regiurteâ Cra
covia „veteranii" fiindu-ne oferiți 
în dar de către prietenii polonezi. 
De acolo și pînă la Hațeg, noua 
lor reședință, zimbrii au călătorit 
într-un vagon special amenajat, in 
prezent, ei sint dați in grija unui 
specialist romîn care îi îngrijește 
pe baza unei documentații primite 
din R. P. Polonă. • în primăvara 
aceasta numărul zimbrilor va 
crește fa trei, urmînd ca descen
dentul acestei originale familii să 
fie boteZat cu un nume roniînesc, 
sub care va figura în catalogul in
ternațional. lată că după aproape 
200 de ani, zimbrul revine în țara 
care cu secole în urmă deținea un 
loc de frunte în ceea ce privește 
numărul animalelor de acest fel, 
care viețuiau în nesfîrșitele păduri 
ale Carpaților.

(Agerpres)

Rog pe Excelența Voastră să 
primească mulțumirile mele sin
cere pentru felicitările adresate cu 
ocazia zilei mele de naștere.

FREDERIK"

Informații
Marți noaptea a părăsit Capi

tala,. plecînd spre Nisa, delegația 
grupului național romîn al Uniunii 
Interparlamentare care va partici
pa la lucrările Consiliului Uniunii 
Interparlamentare, pentru pregăti
rea celei de-a 48-a conferințe a- 
rtUale a Uniunii Interparlamentare.

Din delegație fac parte deputății 
Marii Adunări Iraționale Petre 
Constantinescu-Iași, președintele 
Comitetului de conducere al grupu 
lui național romîn al Uniunii In
terparlamentare, Gh. Vasilichi, vi
cepreședinte, și C. Patăschivescu- 
Bălăteanu, secretar.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost conduși 
de deputați ăi Marii Adunări Na
ționale a R. P- Rdmîrte.

Miercuri seara, ministrul Fran
ței la București, Jacques Emile 
Paris, a oferit o recepție în sa
loanele legației cu prilejul prezen
ței în R. P. Romînă a delegației 
economice franceze conduse de dl. 
Jean Deciry, din Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței.

Au luat pârte Alexandru Lăză* 
roanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Radu Mănescu, 
adjunct âl ministrului Finanțelor, 
Nicolae Angliei, secretar general 
în Ministerul Comerțului, funcțio
nări superiori din Ministerul Afă-

cerilor Externe și Ministerul Co
merțului.

Miercuri a avut loc închiderea 
lucrărilor consfătuirii pe țară a 
Arbitrajului de Stat.

La lucrările consfătuirii au par
ticipat lucrători din Arbitrajul de 
Stat de pa lingă Consiliul de Mi
niștri, din arbitrajele regionale, ar
bitrajele ministerelor, consilieri ju
ridici din ministere și din instituții 
Centrale, precufn și cadre dm eco
nomie.

Sub auspiciile Comisiei naționale 
a Republicii Populare Romine pen
tru U.N.E.S.C.O., se va deschide in 
Capitală, la I aprilie a.c., tn Ga
leriile de aria ale Fondului plastic 
din B-dul Magheru nr 20, expo
ziția U N.E.S.C.O. : „Acuarela in 
pictura Orientului și Occidentului".

Expoziția se numără printre ac
țiunile inițiate de Comisia națio
nală pentru aplicarea Proiectului 
major U.N.E.S.C.O. cu privire la a- 
precierea reciprocă a valorilor cul
turale ale Orientului și Occidentu
lui.

Printre cele 72 de reproduceri fi- 
furează opere de Ru Rai Re, Yen 

i pen, Ciu Tuan, Fujiwara no Ta- 
kanobu, Ogata Korin, William 
Blake, Braque, Cezanne, Marc 
Chagall Constable, Daumier. De
gas, Delacroix, Gauguin, Van 
Gogh, Jongklnd, Fernand Leger, 
Edouard Manet, Berthe Morisot, 
Picasso, ToulOusi-Lautrec, Turner, 
Vlaminck, ș.a.

Răspunzînd sezisărilor unor ti
neri cititori, în luna februarie 1957 
„Scînteia tineretului" a publicat 
în numărul 2429 articolul intitu
lat „Asupra unei hotărîri pripi
te" prin care se lua atitudine 
împotriva mutării Bibliotecii 
Centrale a Capitalei din str. Ba- 
tiștei nr. 15 într-un local impro
priu situat în str. . Slătineanu 
nr. 16. In acel articol ziarul atră
gea atenția Secțiunii Culturale a 
Sfatului popular al Capitalei ca a- 
ceastă mutare va influența negativ 
activitatea bibliotecii, va aduce 
prejudicii unei instituții cu o veche 
tradiție culturală.

Secțiunea Culturală a Sfatului 
popular al Capitalei (director V. 
Ungureanu) situîndu-se pe o pozi
ție de respingere totală a criticii, a 
dispus totuși mutarea bibliotecii.

De atunci au trecut doi ani iar 
slabele rezultate obținute de bi
bliotecă în noul sediu, confirmă 
pe deplin justețea criticii făcută 
în urmă cu doi ani. Daca înainte 
de mutate biblioteca avea anual 
11.000 cititori, în prezent — deși 
fondul "de cărți a crescut cu peste 
45.000 volume — numărul cititori
lor deabia ajunge la 4000 anual.

Această scădere a numărului 
de cititori se datorește atît pozi
ției izolate a noului sediu al bi
bliotecii cît și altor cauze curți 
sînt; noul local nu oferă condiții 
necesare pentru a se organiza ac
țiuni culturale de masa, secția de 
copii și tineret nu are o cameră 
unde să-și desfășoare activitatea, 
sala de lectură are o capacitate 
mică, nu există o secție de îndru
mare metodică și bibliografie (sec
ția care a fost desființată odată cu 
mutarea bibliotecii).

Este cazul să ne oprim și asu* 
pra altor consecințe negative.

Ani de zile Biblioteca Centra
lă a Capitalei a îndeplinit un 
rol de seamă în îndrumarea me
todică a celor 40 de biblioteci 
populare și raionale din Bucu
rești, fiind totodată un adevărat 
centru de studiu al muncii cu 
cartea pus Ia dispoziția tuturor 
bibliotecarilor din rețeaua S.P.C.

In prezent — prin desființarea 
secției metodică și bibliografie — 
îndrumarea metodică a celor 40 
de biblioteci populare și raionale 
din București a fost abandonată.

Nu putem trece cu vederea fap
tul că prin mutarea bibliotecii 
într-un local impropriu nu se 
poate asigura buna întreținere a 
valorosului fond de cărți.

Un fond documentar de circa 
50.000 cărți printre care volume u- 
nice, tipărite la începutul secolului 
al XVII-lea, colecții de publicații 
periodice din secolul al XVIII-lea 
zac aruncate de-a valma, ame
nințate de distrugere, în subso
lul igrasios, într-un garaj umed.

★
întreaga răspundere pentru a- 

ceastă situație revine Sfatului 
popular al Capitalei — Secțiunea 
Culturală — care ignorînd cri
tica făcută de ziarul „Scînteia ti
neretului" cît și recomandările 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii a mutat Biblioteca Cen
trală a Capitalei într-un local ne
corespunzător și subapreciind a- 
portul pe care-1 putea aduce a- 
ceastă instituție în opera de cul
turalizare, nu a creat condiții op
time pentru ca activitatea primei 
biblioteci cu caracter de masă din 
București să se ridice la un ni
vel superior. Este surprinzător 
faptul că deși cunoaște această 
situație Sfatul popular al Capita
lei nu ia măsuri de îndreptare, to
lerează distrugerea unui fond do
cumentar valoros, și că cei care 
și-au permis să sfideze critica, să 
sfideze recomandările ministerului 
de resort nu sînt făcuți răspunză
tori pentru faptele lor.

Apreciem ca o problemă acută 
care trebuie să stea în atenția 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei crearea u- 
nor condiții optime pentru acti
vitatea bibliotecii de masă oră
șenești, instituție menită să con
tribuie din plin la răspîndirea 
științei și culturii în masele de 
oameni ai muncii.

D. PAUL

(CiSEMLVTOKttAFE)

E. DASCALU

O noua sală 
de lectură

Cărți noi
Un nou sortiment de cărți au in

trat zilele acestea in librării. Prin
tre lucrările apărute in ultimele 
zile pe care vi le recomandăm să 
le procurați și să le 
„Despre construcția de 
V. I. Lenin, „Strămoșii 
Olga Necrasov apărută 
S.R.S.C., „Descrierea
N. Milescu Spătarul precum și cea 
de a doua ediție u „Jurnalului de 
călătorie" a lui N. Milescu Spăta
rul, „Versuri" de Jan Neruda apă
rute in colecția „Cele mai fru
moase poezii" precum și „Zece 
basme mitologice" ale lui Alexan
dru Odobescu.

D. BENESCU

INSTANTANEE

Promisiuni

P. VICTOR

citiți sini : 
partid" de 
omului" de 
in colecția 

Chinei" de

Cu puțin timp in urmă, oame
nii muncii veniți la odihnă in pi
toreasca stațiune Slănic Moldo
va au încercat o mare bucurie. 
Numeroase afișe ahunțau ispi- 
titoarea veste că Teatrul de 
Stat din Bacău, secția Piatra 
Neamț va da un spectacol în 
localitate. In citeva zile aproape 
toate biletele erau vindute, iar 
oamenii așteptau cu nerăbdare 
evoluția artiștilor din Piatra 
Neamț, despre care de altfel unii 
auziseră multe lucruri frumoase. 
Pentru ca spectacolul să se des
fășoare in cele mai bune condiții

ale tinerilor noștri sportivi 
hotare

nerespectate
organizatorul cultural din Slănic 
a _ „
lat reprezentația cinematografică 
ce urma să albă loc, s-a asigu
rat cazarea trupei teatrului, masa 
etc. într-un cuvînt, n-a fost pier
dut din vedere nici un 
care ar fi putut 
spectacolului.

Iată, insă, că 
mult așteptatului 
telefon urgent a 
intristeze inimile 
teatru. Se anunța că teatrul iți 
amină turneul din cauza îmbol
năvirii a doi dintre ihterpreții 
principali. S-au resemnat oame
nii zicindu-ți că fiind caz de 
boală amînarea spectacolului este 
justificată.

Printr-un miracol greu de dez
legat spectacolul a avut loc... Dar 
nu la Slănic. In seara in care ur
mau să dea spectacolul la Slă
nic Moldova, actorii din Piatra 
Neamț se aflau pe scena din... 
Tîrgu-Ocna, adică la o distanță 
de cițiva kilometri.

A fost, cum s-ar spune, o cu
rată lovitură de... teatru.

Oamenii muncii aflați la odih
nă Ia Slănic Moldova au fost însă 
impresionați neplăcut de atitudi
nea Teatrului din Piatra Neamț.

E, PITULESCU

ganizatorul cultural din --------
luat toate măsurile. S-a anu-

umbri
amănunt 

reușita

puțin înaintea 
spectacol un 

avut darul să 
iubitorilor de

La cercul de fotografie al Palatului Pionierilor din București. Pio
nierii Gheorghiu Mihai, Zonet Aure lia și Varlam Virgil lucrează la 

aparatul de mării al laboratorului
Fotos S. NICULESCU

Născuți îrt furtună — Patria. 
București. înfrățirea între popoare ; 
Voluntarii — Republica, Gh. Doja. 
Alex. Sahia ; O cursă obișnuită — 
Magheru, Lumiha, Donca Simo ; 
Comicos — V. Alecsandri, I. C. 
Frimu; Moralitatea d-net Dulska
— Central, Arta ; Legenda dra
gostei — 13 Septembrie ; D-ale 
carnavalului - Maxim Gorki, Va
sile Roaită, Miorița ; Un cintec din 
caval — Victoria o Martie. N. 
Bălcescu ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi ; Ciclu de filme în 
cinstea Săptăminii Mondiale a Ti
neretului — Tineretului, T. Vladi- 
mtrescu ; Ne-am împrietenit la 
Moscova — Alex. Pupov : Tatăl 
meu actorul — GriVița. Libertății ; 
Dezertorul — Cultural, 8 Mai : Vi
sul spulberat — 1 Mai; Căi gre. 
șlte — Unirea : Lupta nu s-a sfir- 
șii încă — C. David : Răsfățatul
— Flacăra, 23 August. Drumul 
Serii; Bravul soldat SWejk — 
Munca ; Omul meu drag — Popu
lar, 16 Februarie ; Călătorie peste 
3 mări — G. Coșbuc ; Patru pași 
In nori — Olga Ban-ciC ; Marina-

Timpul 
probabil
Pentru următoarele trei zile tn 

(ară : vremea se va menține căldu
roasă cu deosebire tn partea de 
sud și sud-est a țării, Insă se va 
răci ușor în jumătatea de fiord a 
țării. Cerul va fl variabil, tempo
rar noros. Ploi locale vor cădea tn 
Banat, Transilvania și nordul Mol
dovei. Temperatura în scădere 
ușoară : minimele vor oscila între 
minus 2 și plus 6 grade, iar maxi
mele între 12 șl 20 grade, fiind lo. 
cal mai ridicate la începutul inter
valului.

rul îndrăgostit — Aurel Vlaicu, 
Clubul C.F.R. ..Grivița Roșie", 
Clubul ..Boleslaw Bierut" ; Cerul 
infernului — G. Bacovia ; Razia 
— B. Delavrancea ,

ÎN CURÎND
Pe ecranele Capitalei

0 PtOiUJCT/E A SWD/OULUf C/ftEVATOGMEft 
„BveuKfsrr

cu Lazăr Vrabie, Ion Bodea- 
nu, Andrei Codarcea, Lucia 
Mara Dabija, Ion Ulmeni. 
Scenariul: Francisc Munteanu 
în colaborare cu Sinișa Ive- 
tici și Andrei Blaier. Regia: 
Sinișa Iveîicî și Andrei Blaier. 
Imaginea : Lupu Gutman. De
coruri : Labancz Ladislau. Mu

zica : Anatol Vieru.

Zilele trecute a avut loc la 
minai studențesc nr. 1 al Institu
tului Politehnic București inaugu
rarea unei noi săli de lectură

Amenajată prin mtinca voluntară 
a studenților căminiști (1,050 
ore muncă voluntară) și cu mijloa
cele proprii ale institutului, noua 
sală de lectură, are o capacitate de 
peste .1-50 locuri. Dotată cu scautie 
și meșe noi și prevăzută cu o bi
bliotecă ce numără peste 10.000 de 
volume, cărți tehnice și de specia
litate. ea contribuie la îmbunătăți
rea esențială a condițiilor de stu
diu ale Viitorilor ingineri, oglin
dind încă o dată grija partidului 
Șl guvernului pentru a crea stu
denților condiții de muncă și viață 
din eă tn ce mai bune.

ca-

ARISÎICA BRINZAN 
student

peste
SOFIA 25 (Agerpres). - Echipa 

de fotbal a juniorilor romîni a de* 
butat cu' succes în cea de-a 12-a 
ediție a turneului U.E F.A.. cîști- 
gînd cu scorul de 5—0 (2—0) me
ciul cu echipa Turciri. disputat 
miercuri în orașul DimitrOvO în fa
ța a TO.OOO de spectatori. După 
Cum transmite comentatorul spor, 
tiv al Agenției Bulgare de Presă 
B.T.A., tinerii fotbaliști romîni au 
prestat un joc spectaculos, de Utl 
bun nivel tehnic. în compania unei 

■echipe oare s-a apărat, cu multă 
dîrzenie îți prima repriză.. De re. 
'marcăt că în selecționata juniori, 
lor turci a jucat și interul dreapta 
Cean. titular în echipa națională a 
Turciei.

Meciul a început cu atacurile vi
jelioase ale fotbaliștilor romini 
care au deschis scorul chiar'; dțn 
primul-minut prin interul .sttnga 
Rațiu Echipa Turciri contraatacă 
și domină teritorial pîriă în mlnu* 
tul 15 dar toate acțiunile sînt res
pinse de apărarea fermă a echipei 
noastre. Inițiativa trece din nou de 
partea jucătorilor romini In mi. 
nul 28 Varga execută o lovitură li
beră de la’.25 m și. înscrie imoa- 
rabil Pînă lă sftrșitul reprizei jo
cul decurge în nota de dominare 
a echipei rointne.

După pauză timp de 10 minute, 
jde de centru; apoi acțiuni perlcu. 
loase ale - atatanților romini In 
urma unei combinații pe tripletă. 
Nisipeanu marchează cel de.al 
treilea gol în milîutu! S» Apărarea 
echipei turce nu mal tezistă și 
echipa . romînă Inso ie fiică două 
puncte prin Varga (minutul 76) și 
Rațiu (minutul 80)

Din echipa R. P. R. s-au remar-

oat întreaga lini* de atac și por
tarul Florea.

Tot în grupa B, la Sofia echipa 
•Italiei, una din principalele echipe 
favorite ale competiției, a Învins 
Anglia cu scorul de 3—0 (1—0).

La 27 martie în grupa B se dis. 
pută meciurile: R. P. Romînă— 
Grecia la Sofia șl Turcia—Italia la 
Pazargik.

★

disputat la 
internațio- 

dintre echi-

Marți seara s-a 
Namur dubla întiinire 
nală de tenis de masă 
pete selecționate masculine și fe
minine ale R. P. Romine și Bel
giei. In ambele meciuri, victoria a 
revenit echipelor rominești- La fe
minin, echipa noastră s-a dovedit 
superioară repurtind o categorică 
victorie cu scorul de 3—0, tără a
superioară repurtind o categorică 
victorie cu scorul de 3—0, fără a 
pierde nici un set. In primul joc, 
Pitică a invifis-o cu 2—0 pe Van 
Ketnpen, ca apoi Biro să dispună 
cu același scor de Rolland. In me
ciul de dublu, perechea noastră Bi
ro, Pitică a întrecut cu 
Rolland, Van Ketnpen.

intiliîirea masculină a 
întreceri spectaculoase, 
romini au cîștigat cu scorul 
5—1. Rezultatele înregistrate in a- 
cest meci au fost următoarele : Co 
vaci—Bertrand 2—1 ; Negulescu— 
Juliens 2—0 : Rethy—Rolland
0—2: Negulescu—Bertrand 2—0 : 
Covaci—Rolland 2—0 : Rethy— 
Juliens 2—0.

2—0 pe

prilejuit 
Jucătorii 

d»

Izvoare de economii
(Urmare din pag. l-a) 

după băieți sau Stela Micula care 
produce numeroase bobine defecte. 
Uzina s-a angajat în cadrul apli
cării inițiativei colectivului de la 
uzinele „Ianoș Herbak" să renunțe 
la 40 de tone bumbac din planul de 
aprovizionare. De aceea trebuie in
tensificată munca comitetului UTM 
privind educarea tineretului în spi
ritul atitudinii plină de grijă față 
de bunul obștesc. Comitetul UTM, 
a organizat citeva posturi utemiște 
de control, care din păcate și-au 
transformat gazetele în afișiere. In 
loc să vorbească despre lipsurile 
existente, postul utemist de con-

Mașînile trebuie
sectorul 11 mecanic al uzi- nă importantă. Dar poate fi 

Gh. Dimitfov". ^e valorificarea acesteia în 
girne, atîta vreme cît mai sînt ti
neri care nu-și îndeplinesc planul 
printre care Petru Asztaloș, Vasile 
Fica și alții, cînd tineri ca Petru 
Asztaloș, Petru Blajevici, Nicolae 
Guilah și alții lasă mașinile să 
meargă în gol, din neglijență con
damnabilă, consimțind curent e- 
lectric, uzîiul mașinile ?

Comitetul tJ.T.M cunoaște toa
te aceste lucruri. La recenta șe

tro’l de la filatură tratează proble
me care nu au directă legătură cu 
producția. Același lucru se intim- 
plă și în secția țesătorie III.

Noul comitet U.T.M., trebuie să 
facă din posturile utemiște de con
trol colective oare să contribuie in
tens la formarea unui puternic cur. 
rent de opinie împotriva acelora 
care risipesc materia primă și au
xiliară, care produc deșeuri, cu
poane, capete și ftșii. Cînd va fi 
atras fiecare tînăr în mișcarea 
de economii, cînd fiecare își va 
aduce contribuția, organizația 
U.T.M. va putea spune că și-a fă
cut datoria.

folosite din plin

manifestată de unii tineri se pot 
realiza numeroase produse în plus.

Este timpul ca, organizînd și în 
această secție un post utemist de 
control, comitetul U. T. M. să se 
ocupe mai mult de întărirea dis
ciplinei în rindul tinerilor. Și 
comitetul orășenesc U.T.M. tre
buie să facă mai mult.

*
Tinerii din multe întreprinderi 

arădene, printre care „Iosif Ran 
gheț“, Atelierele CJ’.R. și altele 
au obținut importante succese în 
producție valorificînd rezervele in
terne. Există însă și întreprinderi, 
cum sint „Gheorghi Dimitrov", și 
„30 Decembrie", unde comitetele 
U.T.M. nu s-au ocupat în perma 
nență de atragerea tuturor tineri
lor în această mișcare patriotică.

Deși a luat o seamă de măsuri, 
comitetul orășenesc U.T.M. a des
fășurat un control slab, ceea ce a 
făcut ca multe brigăzi și posturi 
utemiște de control să desfășoare 
o activitate formală.

Analizind aceste lipsuri, comite
tul orășenesc U.T.M. a luat măsuri 
de lichidarea lor (recent a fost 
organizată o consfătuire pe oraș 
privind valorificarea rezervelor in
terne de către tineret). Aceste mă 
suri vor trebui intregite cu altele 
care să facă posibilă mobilizarea

vorba 
întrede vagoane „<

o seamă de tineri care nu 
capacitatea 

una 
rezerve interne.

La 
oelor 
există 
folosesc în întregime
de producție a utilajului 
din însemnatele 
Cu prilejul unui control făcut de 
conducerea sectorului. în urmă cu 
cîtva timp, a reieșit că unii tineri 
pierd zilnic din timpul de lucru 
cîte o oră, o oră și jumătate

Folosirea timpului de lucru a 
mașinilor, constituie o rezervă inter.

ii, iuviuli. ua ici rma ■ . .. - . .j. w „ . tuturor tinerilor muncitori din A-
dmt» plenara s a subliniat cu tărie rw| lu luplă pKnlru valorifi,.,ire(1
faptul că lichidînd indisciplina rezervelor interne ale producției.
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MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 martie la 
Moscova a fost dată publicității 
o declarație a guvernului sovietic 
in legătură cu acordurile militare 
bilaterale ale S.U.A. cu Iranul, 
Turcia și Pakistanul. In declarație 
se arată că încheierea unor acor
duri militariste bilaterale intre Sta
tele Unite, pe de o parte, și Ira
nul, Turcia și Pakistanul, pe de 
altă parte, cu participarea directă 
a Angliei constituie un act ostil la 
adresa Uniunii Sovietice.

Guvernul sovietic arată în de
clarația sa că in Republica Popu
lară Chineză, India, Afganistan, 
Republica Irak și in alte țâri iubi
toare de pace încheierea acestor 
acorduri militare este apreciată pe 
bună dreptate drept un act profund 
ostil la adresa acestor țări. Cercu
rile guvernante din S.U.A., se 
spune in declarație, apar in cazul 
de față în rolul nedemn de jan
darm internațional împotriva țări
lor din Orient eliberate de curind 
de sub jugul colonial. S.U.A. mi
zează pe alianțe care au drept 
scop amestecul in treburile interne 
ale țărilor din Orient pentru re
primarea acelor forțe care nu sint 
pe placul imperialiștilor.

In declarația sa guvernul sovie
tic arată că cercurile militariste 
americane intenționează să trans
forme Turcia in principala bază 
atomică și de rachete din apropie
rea frontierelor de sud ale U.R.S.S. 
Uniunea Sovietică, se subliniază 
în declarație, sincer interesată in 
Stabilirea de relații de prietenie și 
bună vecinătate cu Turcia nu poate 
să nu aprecieze politica actualului 
guvern al Turciei drept o politică 
cu totul periculoasă.

Uniunea Sovietică, se subliniază

în declarație, nu poate trece cu 
indiferență pe lingă faptul că în
cheierea acordului militar dintre 
S.U.A. și Iran crează posibilita
tea transformării teritoriului Ira
nului intr-un cap de pod militar 
strategic al puterilor imperialiste 
împotriva U.R.S.S. Acordul militat 
cu S.U.A., semnat de guvernul 
iranian, contravine flagrant obli
gațiilor ce revin Iranului potrivit 
acordurilor sovieto-iraniene din 
1921 și 1927 aflate în vigoare.

Guvernul sovietic, în demersurile 
sale pe lingă guvernul Pakistanu
lui, se spune in declarație, a ară 
tat deja pericolul pe care îl pre
zintă incheierea de către Pakistan 
a noului acord militar cu S.U.A. 
Această politică a guvernului pa
kistanez, se menționează în decla
rație, provoacă o îngrijorare fi-

rească vecinilor pașnici ai Pakis
tanului.

Incheirea acordurilor militare 
bilaterale de către S.U.A. cu Tur
cia, Iranul și Pakistanul, se spu
ne in declarația guvernului so
vietic, intensifică încordarea in
ternațională și crează un pericol 
pentru cauza păcii in Orientul 
Mijlociu și Apropiat și in Asia de 
Sud-Est. Guvernul sovietic nu 
poate să nu aprecieze ca fiind duș
mănoase Uniunii Sovietice, dușmă
noase cauzei păcii, aceste acțiuni 
ale guvernelor S.U.A., Iranului, 
Turciei și Pakistanului.

In ceea ce-l privește, guvernul 
U.R.S.S., se subliniază în decla
rație, va lua firește, măsurile ne
cesare pentru asigurarea securi
tății frontierelor U.R.S.S. și men
ținerea păcii.

Plenara C. C. al U. T. C. L. 
din U. R. S. S.

A1OSCOVA 25 
TASS transmite: 
mitetului Central 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S., care a avut loc 
la 25 martie, a eliberat pe 
Vladimir Semiceastnii din func
ția de prim-secretar și membru 
dl C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., în legătură cu 
rea sa într-o muncă de 
de răspundere.

Plenara l-a ales pe V. Semi
ceastnii ca membru de onoare

(Agerpres).— 
Plenara Co
al Uniunii

din 
trece- 
partid

al U.T.C.L. Ca prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. a fost ales 
Serghei Pavlov. Natela Vasad- 
ze a fost eliberată de asemenea 
din funcțiile de secretar și 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S.. în legă
tură cu trecerea ei intr-o altă 
muncă.

Marina .luravtiova și Abdul- 
Rahman Vezirov au fost aleși 
secretari și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Conferința studenților 
din Cehoslovacia

PRAGA. — La Praga a avut 
loc conferința pe întreaga țară 
a studenților la care participă 
aproximativ 600 de delegați din 
toate institutele de învățămint 
superior din Cehoslovacia.

La conferință a participat o 
delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia in frunte cu Jiri 
llendrich, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia.

Ud coffîiinicat [, 
al Ministerului Âîaceriior< 
Externe al U. R. S. S.

CAIRO 25 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția China 
Nouă, secretariatul permanent al 
Conferinței de solidaritate a ță
rilor din Asia și Africa a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă încheierea acordurilor mi
litare bilaterale dintre Statele 
Unite, Turcia, Iran și Pakistan.

Secretariatul a propus ca po
poarele Asiei și Africii să pro
clame ziua de 20 aprilie 1959 ca

zi de luptă împotriva pactelor 
militare, organizînd în această 
zi demonstrații pentru pace în 
fața ambasadelor și consulatelor 
S.U.A. și trimițînd Secretariatu- 
lui general al O.N.U. și guver
nelor Statelor Unite, Turciei, Ira
nului și Pakistanului telegrame 
în care să condamne acordurile 
militare Încheiate de Statele Uni
te cu aceste țări.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității un comunicat 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al, U.R.S.S. în care se spune că 
guternul sovietic împărtășește pe 
deplin. îngrijorarea guvernelor R.P. 
Chineze și R.D„ Vietnam în legă
tură cu. situația țâre se creează 
in regiunea. Laosului și a cărei 
evoluție amenință în mod serios 
pacea și securitatea popoarelor In- 
dochiriei. . .

Comunicatul se referă la scriso
rile adresate în februarie celor , doi 
președinți ai conferinței de la Ge
neva pentru, Indochina dej către 
înmiștrii Afacerilor Externe ai
R. D. Vietnam și R.P. Chineze. In 
aceste' scrisori se menționează 
printre altele că în Laos se intro
duc mari cantități de armament și 
echipament american și că a fost 
trimis un numeros grup de perso
nal militar al S.U.A. Guvernul
S. U.A., se spune in scrisori, insti
gă în mod fățiș guvernul Laosu- 
lui să încalce acordurile de la 
Geneva cu privire la Laos. Se a- 
cordâ de asemenea atenție faptu
lui că primul ministru al Lnosuliii 
s-a pronunțat împotriva reluării 
activității Comisiei internaționale 
de supraveghere și control pentru 
Laos.

Toate aceste acțiuni și declarații,1 
se menționează în scrisori, atestă 
tendința forțelor agresive de a 
transforma Laostil într-o bază mi
litară străină și într-un instru
ment pentru crearea încordării in 
regiunea Indochinei, pentru sub
minarea păcii in statele vecine cu 
Laosul.

In comunicatul Ministerului Afa
cerilor Externe se arată că guver
nul sovietic, care reprezintă pe 
unul din președinții conferinței de 
la Geneva pentru Indochina, a 
adresat guvernului Marii Britanii, 
care reprezintă pe celălalt preșe
dinte, o notă în care se recoman
dă ca cei doi președinți să ceară 
Comisiei internaționale pentru 
Laos ca aceasta sâ-și rcînceapă 
cît se poate mai grabnic activi
tatea practică în domeniul supra
vegherii și controlului asupra în
deplinirii acordurilor de la Gene
va cu privire la Laos.

In comunicatul Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S..S. 
menționează că se așteaptă 
punsul părții engleze.

----- •—_

american Intre Statele Unite și întreaga 
Europă occidentală se desfășoară 
un război economic, subteran, de 
mari proporții. Răbufnirile parte- 

i ncrilor nemulțumiți din Europa 
occidentală față de șantajul „pro
tectorului" american ies la supra
față din cînd in cind. lată de pilii 

. piața cărbunelui și relațiile ,.prie- 
,'i" dintre Germania occiden

tals și Statele Unite. După cum 
se știe, sute de mii de tone de 

’ cărbune din Ruhr zac neplasate, 
abate 

criza. Germania occidentală a luat 
măsuri pentru a restrirtge importu
rile de cărbuni din S.U.A. Imediai 
s-a stirnit un adevărat val de pro
test în cercurile de afaceri ameri
cane.

— Ce înseamnă îndrăzneala 
asta ?... De ce noi să n-avem el i- 
enți și să ne pască criza ?... Mai 
bine s-o suporte ei — adică „prie
tenii" — cei din Germania occi
dentală...

Și au început presiunile. „Socie
tățile carbonifere americane — 
informează „Financial Times" — 
exercită puternice presiuni și fac 
intervenții la Departamentul de 
Stat cerindu-i ca S.U.A. să ia ime-

Verdictul : 6 luni în închisoare 
sub observația poliției înarmate cu 
mitraliere.

Inculpatul : E. Howard vicepre
ședinte al sindicatului minerilor 
din industria extractivă și a Iamb tenești' 
norilor- *

,Crima" : E. Howard, a condus L_ 
populației de culoare locale Intr-un ultim efort de a

diat măsuri de represalii", preco- 
nizind. de pildă, o reducere masivă 
a importul'ii de mașini din R.F.ii. 
Așa, să-și bage mințile in cap c<m- 
curenții ăștia din Germania occi
dentală...

De unde se vede că „prietenia" 
unchiului Sâni nu merge decît atit 
cit o țin interesele...

—•-
„N.A.T.O. pitic"lupta

Colosul african se mișcă. Rhode- 
■zia de Nord și de Sud, Kenya. 
Congo belgian, provoacă spaimă 
în rînctiil puterilor colonialiste. Se 
caută un „remediu". Și iată că 
isteții politicieni occidentali au in
spirat Uniunea Sud-Africană să 
ceară S.U.A.. Angliei, Franței. Bel
giei. Spaniei și Portugaliei să cre
eze un „N.A.f.O. pitic". Actual
mente se pun la punct ultimele 
detalii. Se pare că s-a uitat un 
singur „amănunt" : creșterea tu
multuoasă a mișcării de eliberare 
națională a popoarelor din țările 
Africii. Și tocmai acest „amănunt" 
ii Împiedică cumplit pe colonialiști.

Valsul lui Strauss
pentru dreptul de a participa la 
alegeri.

Instanța
Tribunalul 
Alabama).

Mai era 
monstreze că acest „fapt divers' 
s-a petrecut în Statele Unite ale 
Amcricii ?

care a dat sentința:, 
din Bessemer (statul

oare nevoie să se de-

Strauss, ministrul de Război al R.F.G.: — Permiteți-mi să vă 
invit la un tur atomic.

(Din „Comsomolskaia Pravda")

Irakul pășește pe calea libertății 
și independenței

— Conferința de presă a lui Kassem —
BAGDAD 25 (Agerpres). — tiștii de la Mossul au acționat îm- 

TASS transmite : La 24 martie, potriva „puterii legale din Irak pe 
primul ministru ai Irakului Abdel care poporul irakian a smuls-o d:n 

organizat la tjiîinile unui, grup restrîns de foști 
1 presă guvernanți reacționari și a pre

dat-o poporului irakian1-.
Refer indu-se în continuare la 

politica externă a guvernului ira
kian, Kassem a arătat că în ciuda 
campaniei dușmănoase duse îm
potriva Republicii Irak și a con
ducătorilor săi, care s-a intensifi
cat în uîtirna vreme, în ciuda afir
mațiilor că guvernul irakian ar 
tinde să scindeze popoarele arabe, 
el va continua politica șa de în
tărire a solidarității arabe în in
teresul popoarelor din țările arabe.

★
BAGDAD 25 (Agerpres. — Po

porul irakian a primit cu bucurie 
vestea despre ieșirea Irakului din 
Pactul de la Bagdad. Corespon
denții de presă relatează că la 
Bagdad a avut loc o mare de
monstrație populară în cadrul că
reia locuitorii orașului au salutat 
retragerea din Pactul de la Bag
dad și judecarea trădătorilor care 
au participat ța complotul 
Mossul.

—•—

Cine face legi 
în R.F.G.

Kerim Kassem a < 
Bagdad o conferință de 
pentru ziariștii irakieni și străini.

Vorbind despre scopurile și sar
cinile revoluției irakiene — elibe
rarea poporului irakian de sub ju
gul regimului reacționar monarhic 
și de sub dominația colonialiștilor 
străini, Kassem a spus că de la 
revoluție Irakul pășește pe calea 
libertății și independenței. „Intru- 
cit după revoluție Irakul a devenit 
un stat liber și independent, a a- 
dăugat Kassem, el reprezintă as
tăzi un izvor al libertății pentru 
celelalte țări vecine cu el“.

Vorbind despte politica guvernu
lui irakian față de problema petro
lului, Kassem a amintit că în con
formitate cu acordurile existente 
intre Irak și societățile petrolifere 
străine guvernul irakian are drep
tul să-și sporească veniturile de pe 
urma petrolului dacă alte țări pro
ducătoare de petrol își vor spori și 
ele veniturile. El a arătat de a- 
semenea că guvernul irakian a și 
înfăptuit unele transformări în a- 
cest domeniu Astfel, exploatările 
petrolifere „lianekin Oil Com
pany" au trecut în mîinile guver
nului irakian, iar în regiunea gol
fului Basra extracția de petrol se 
află de asemenea la dispoziția gu
vernului irakian.

Trecînd la problema recentului 
complot de la Mossul. Kassem a 

a
El

se 
răs-

Autoritățile din R.F.G., mai pre
cis cele din landul Bavaria desfă
șoară la ora actuală o puternică 
acțiune de reclamă în favoarea 
unei cărțulii intitulată „Spre rațio
nalizarea legislației". Cartea abun
dă în panseuri tipic SS-iste, revan
șarde și urmărește să anuleze chiar 
și ultimul rest de democratism 
existent în R.F.G. Revoltător 
este și numele autorului : crimi
nalul de război Franz Sclile- 
gelberger, care în 1947 a fost 
condamnat de tribunalul militar 
de la Niirnberg la închisoare pe 
viață. „Miloasele" autorități occi
dentale au eliberat din închisoare 
criminalul, în 1950, pentru motive 
de... sănătate. Săracul criminal de 
război, care a asasinat cinic mii de 
oameni nevinovați, o fi răcit ori 
poate că chiar a început să tu
șească. Pe deasupra autoritățile 
vest-germane 1 au premiat cu o 
pensie lunară de 1.009 de mărci.

Autorul proaspetei lucrări fas
ciste, care încearcă să „raționali
zeze" legislația, nu este altul decît 
fostul secretar de stat hitlerist la 
Ministerul Justiției, intre anii 
1941—1942. Acest Franz Schlegel- 
berger este și autorul așa-numitului 
„Proiect de reguli cu privire la 
răspunderea penală a polonezilor 
și evreilor", a cărui aplicare a 
provocat zeci de mii de victime, 
lată.de ce, indignîndu se, ziarul 
vest-german „Neue Rhein Zeitung" 
afirmă cu ironie : „Acest caz de
monstrează că Germania (citește 
occidentală), cel puțin într o sin
gură privință, este țara tuturor po- 
sibilităților..."

Pericolul 
radioactivității 

neliniștește opinia 
publică americană

WASHINGTON 25 (Agerpres) 
Pericolul radioactivității continuă 
să constituie o preocupare serioa
să pentru opinia publică america
nă. După cum relatează agenția 
Associated Press, senatorul demo
crat Clinton Anderson, președin
tele Comitetului congresului pen
tru energia atomică, a acuzat co
misia americană pentru energia a- 
totnieă că ascunde informațiile re
lative la căderile radioactive. Ba- 
zîndu-se pe comunicările Ministe
rului de Război al S U.A. cu privi
re la efectele exploziilor nucleare 
efectuate în S.U.A., Anderson a 
declarat că stronțiul 90, cel mai 
periculos element radioactiv, co
boară din stratosfera într-un ritm 
mult maț rapid decît se Credea și 
că cele mai mari căderi se produc 
în regiunea de nord a Statelor 
Unite. El a mai precizat că con
centrarea de stronțiu 99 este mai 
mare în Statele finite decît în 
orice altă regiune a lumii.

Fantoma șomajului
in timp ce părinții lor se afundă 
tot mai adtric în bezne descu
rajării totale" .

NEW YORK. — In prezent Se
natul S.U.A. discută proiectul de 
lege cu privire la măsurile pen
tru ajutorarea regiunilor " 
telo Unite aflate într-o 
cronică.

In timpul discuțiilor 
care sprijmă acest ____ ___
lege au prezentat date amănun
țite cu privire la mizeria și 
metea ce domnesc în aceste 
giuni.

Senatorul Randolph, care 
ocupat cu cercetarea situației 
Virginia de vest, a declarat: 
..Noi am ascultat expuneri întu
necate. care pot fi comparate nu
mai cu relatările din perioada 
nurii crize economice din anul 
1930. despre bărbați care nu a- 
veau de lucru nu numai timp de 
săptămîni sau luni, dar ani de a 
rtnd.il. despre copii rare riu merg 
la școală pentru că nu au îm
brăcăminte. despre bărbați care își 
părăsesc familia pentru ca soțiile 
și copiii lor să poată primi 
aiutoare. despre furturi săvîrș’te 
de părinți pentru a putea da 
de mîncare copiilor lor".

Fantoma șomajului îndelungat 
și a sărăciei, a declarat senato
rul Douglas, „rătăcește pe, străzi 
și pe drumurile satelor în nume, 
roase și vaste regiuni ele țării. 
Acest șomaj nu este ceva trecă
tor... El s-a întins asupra unor 
regiuni uriașe din New England, 
statele Atlanticului mijlociu șl de 
sud. precum și părți dfn Vestul 
central, Sud, Vest și Vestul în
depărtat.

Această fantomă a șomejulul 
îndelungat nu rătăcește singură. 
Adeseori este însoțită de foamete, 
boli și suferințe morale. Ea își 
pune amprenta pe fețele Istovite 
ale copiilor flămînzi, prost îm
brăcat!, care nu pot face nimic

din Sta- 
mizerie

senatorii 
proiect de

COPII, CIȚl
VOȘTRI

DINTRE PĂRINȚII 
AU SLUJBA?

i«a. 
re-

elementară dîu loca-La o școală 
litatca Blakley, statul Virginia de 
vest, învățătoarea Mary Burke, 
care are 30 de elevi in clasa a 
Il-a elementară, a întrebat : „Co
pii, cîți dintre părinții voștri au 
slujbă ?" La această întrebare nu
mai 13 din totalul 
au ridicat mina.

Semnificativ !

listă, a spus J. llendrich, a des. 
chis în fața intelectualității po
sibilități nelimitate pentru o 
muncă creatoare spre binele so
cietății.

Vorbitorul s-a oprit in mori 
special asupra problemelor 
reorganizării sistemului de în- 
rățămînt, care trebuie să contri
buie la înfăptuirea cit mai 
grabnică a sarcinilor trasate de 
Congresul al Xl-lea al P. C. 
Cehoslovac în opera de desă- 
vîrșire a construirii socialismu
lui în Cehoslovacia și a tre
cerii treptate spre construirea 
comunismului.

In cadrul dezbaterilor stu
denții și profesorii școlilor su
perioare cehoslovace au subli
niat că tineretul studențesc din 
republică manifestă un mare 
interes față de știință și față de 
teoria marxist-leninistă.

Participanții la conferință au 
adresat un mesaj de salut Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist și guvernului ceho
slovac.

de la

3

?? < . V.. um Kjviwstuvuciu.
<< . Conferința s-a desfășurat sub 
S> J lozinca : „Să învățăm și si 
Îz muncim pentru socialism și co-

< munism".

> Raportul principal la confe- 
? rință a fost prezentat de Mi- 

<2 loslav Vecher, președintele Co- 
mitetului Central al Uniunii Ti. 

neretului Cehoslovac. El a vor- 
« bit despre perspectivele dezvol
tării învățământului in Ceho
slovacia,

La conferință a rostit o cuvin- 
tare Jiri Hendrich, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Cehoslovac. Orinduirea socia-

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 25 (Agerpres). 

La 25 martie a avut loc o confe
rință de presă a președintelui 
Eisenhower care a fost consacra
tă aproape ' în întregime perspec
tivelor tratativelor cu Uniunea So
vietică.și rezultatelor întrevederii 
cu primul ministru Macmillan.

Râspunzînd la o întrebare în 
legătură cu sensul cuvintelor 
sale, că o conferință la înalt ni
vel trebuie să fie justificată de 
evoluția evenimentelor, Eisenho
wer a spus: Am folosit această 
expresie in sensul că conferința, la 
înalt nivel trebuie să fie justifi
cată de un progres obținut la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe. ., *

Râspunzînd la întrebarea cuin 
privește ideea organizării unor in- 
lilniri mai mult sau mai puțin 
periodice a șefilor de guverne.

idee care, potrivit relatărilor pre
sei a fost formulată de premierul 
englez în cursul tratativelor de la 
Camp-David, Eisenhower a spus 
că dacă va fi creată o atmosferă 
care ar contribui ca in cadrul 
unor asemenea intîlniți să se ob
țină rezultate favorabile, el, desi
gur, nu va fi împotriva unor ast- 
tel de tratative.

Răspunzind la întrebarea cum 
va influența asupra perspectivei 
tratativelor cu U.R.S.S. semnarea 
Tratatului de pace între Uniunea 
Sovietică și R.D. Germană, Eisen
hower a spus că acest fapt prin el 
însuși nu 
puterilor 
mania și 
influența 
tativelor 
și Uniunea Sovietică.

va afecta „drepturile" 
occidentale față de Ger- 
„după părerea lui", nu va 
asupra perspectivei tra- 

între puterile occidentale

■, t' ’ f
Conferința de presă a lui De Gaulle

PARIS 25 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la 25 martie în 
cursul unei' conferințe de presă, 
președintele Franței, De Gaulle, 
a caracterizat pozițiile l-'rauțci in 
unele probleme ale situației inter
naționale. Expunind poziția Fran
ței în problema Berlinului, De 
Gaulle a insistat asupra necesi
tății menținerii „drepturilor" de 
ocupație ale puterilor occidentale.

Președintele De Gaulle a decla
rat că guvernul francez nu inten
ționează să recunoască Republica 
Dohiocrată Germană ca un .stat in
dependent.

De Gaul'.e s-a pronunțat pentru 
reunificarca Germaniei cu condiția 
ca aceasta „să nu pună sub ame-

nințare actualeife frontiere în Apus, 
în Răsărit, la nord și la sud". 
„Noi credem că ambele părți ale 
Germaniei trebuie să-și înmul
țească legăturile intre ele în toate 
domeniile practice".

Referindu-se la tratativele posi
bile între Răsărit și Apus, de 
Gaulle a spus că nu are obiecții 
de principiu ca aceste tratative să 
înceapă. El a adăugat că ministrul 
Afacerilor Externe al Franței va 
participa la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe, iar el împreună 
cu primul ministru este gata să ia 
parte la conferința la nivel înalt 
care trebuie să fie, potrivit părerii 
sale, minuțios pregătită pentru ca 
discuțiilo să se desfășoare „intr o 
atmosferă pacificată".

subliniat că în acest complot 
fost amestecată o țară arabă, 
a spus în continuare că complo-

★
BAGDAD 25 (Agerpres) 

transmite: La tribunalul 
suprem din Irak a început 
sui participanților la complotul an
tiguvernamental-și la lebeliunea 
din Mossul In fața Tribunalului 
au compărut patru ofițeri superiori 
din forțele militare aeriene. Pro
curorul general militar Amin a ce
rut pedeapsa cu moartea pentru 
toți acuzații.

TASS 
militar 
proce-

Lucrările Congresului sindicatelor sovietice
MOSCOVA 25 (Agerpres), 

TASS transmite: 1 ""
cea de-a treia zi a lucrărilor Con
gresului al XII-lea al sindicatelor 
din U.R.S.S., au continuat discu-

Ygerpres). — In cadrul ședinței din diminea- 
La 25 martie, ța zilei de 25 martie Congresul a 
!u"ăr:!cr Cc::- fost salutat de conducătorii unor 

delegații sindicale străine — To
dor Prahov (Bulgaria), Aloașu

țiile pe marginea rapoartelor Con- Abdelkader (Algeria), Gogo Nushi 
silitilni Central al Sindicatelor din (Albania), Li He Sun (Corcea),
U.R.S.S. și Comisiei de Revizie. losio Minami (Japonia).

calelor sovietice noi și depline suc- 
cose în activitatea lor pe calea 
construcției desfășurate a comu
nismului, în lupta pentru continua 
întărire a sistemului mondial so
cialist, pentru întărirea solidari
tății internaționale, pentru pace și

■ colaborare între popoare".

Cuvîntul tovarășului A. Moisescu
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul ședinței dip seara zilei de 
24 'martie a celui de-al XII-lea 
Congres al Sindicatelor din 
U.R.S.S., a luat cuvîntul tov. A. 
Moisescu, vicepreședinte al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă....................

După ce a transmis Congresu
lui un fierbinte salut frățesc din 
partea Consiliului Central al Sindi
catelor și a tuturor oamenilor 
muncii din R: P. Romînă, toxt. A.. 
Moisescu a subliniat însemnătatea 
covîrșitoare pe-care o are Congre
sul Sindicatelor Sovietice care are 
loc în condițiile trecerii U.R.Ș.S. la 
construirea desfășurată a comu
nismului, pe baza hotărîrilor Con-

gresului al XXl-lea al gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovie 
tice.

„Sindicatele noastre — a arătat 
tov. A. Moisescu — se, inspiră per
manent în activitatea lor din bo
gata experiență a sindicatelor so
vietice și din experiența sindicate
lor din țările do democrație popu
lară. Această ne-a îmbogățit pro
pria noastră experiență, ne a per
mis să rezolvăm cu mai mult suc
ces problemele pe - care le ridică 
construirea socialismului în țara 
noastră.

In numelo muncitorilor,. tehni
cienilor, inginerilor și funcționari
lor, organizați în sindicatele din 
R. P. Romînă, a spus tov. A. Moi- 
sescu, urăm din toată inima sindi

LONDRA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Corespondentului 
TASS i s-a declarat în cercurjle 
oficiale engleze că nu sînt adevă
rate relatările presei din Washing
ton în sensul că primul ministru 
Macmillan și-ar fi schimbat poziția 
în privința R. D- Germane și că 
ar înclina acum spre recunoașterea 
ei, ca și relatările că Macmillan 
și-ar fi schimbat poziția în proble
ma politicii „dezangajării".

BAGDAD — După cum 
tează piesa. Republica

reJa-
_ _ „ __ .____ Irak a

ratificat acordul încheiat săptămt- 
na trecută între U.R.S.S. și Repu
blica irak cu privire la colabora, 
rea economică și tehnică între cele 
două țări.

TOKIO: — Comitetul Central al 
Partidului Socialist Japonez a a- 
probat activitatea delegației con
duse de Asanuma care a vizitai

•-----

MarețaJu] Amer 
a primit un grup de 
specialiști sovietici

CAIRO 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 martie 
mareșalul Amer, vicepreședinte 
al R.A.U. și președintele Comi
tetului pentru construcția bara
jului de la Assuan, a primit 
grupul de specialiști sovietici în 
construcții hidrotehnice condus 
de prof. I. V. Komzin, care se 
află la Cairo.

In timpul acestei întîlniri au 
fost discutate probleme legate de 
activitatea grupului specialiștilor 
sovietici în timpul șederii lor în 
R.A.U.

In seara zilei de 24 martie 
Musa Arata, ministrul Lucrărilor 
Publice al regiunii egiptene a 
R.A.U., a oferit o masă în cin
stea specialiștilor sovietici.

Emma Goering a avut nerușina
rea să invoce această calitate într-o 
cerere făcută in scopul de a rtxlo- 
bîndi averea însușită cu japca de 
către soțul ei, fostul feld-mareșal 
Herman Goering.

Pentru a pune mina pe aceste 
bunuri;care nu-i aparțin, Emma l-a 
declarat pe Goering drept „victimă 
a nazismului’f. Cînd s-a întîmplat 
această transformare din călău în 
victimă? In ultimele'zile alo hitle- 
rismului, susține Etntpa, cind Hitler 
ascuns în beciurile betonate 
încercînd o ultimă diversiune pen
tru a salva-; odiosul.'j regim l-a 
„denîis" pe asociâtul șău din func
țiile pe car» le deținea.

Așadar, Goering „victimă a na-

de 30 de elevi

Neobrăzare fără margini

- „victimă a nazismului"
zismului I" Unul din stîlpii regi
mului hitlerist, organizatorul in
cendierii Reichstagului și al proce
sului înscenat lui Dimitrov, Goe
ring, șeful puternicului trust care-i 
purta numele, cel mai bogat din
tre conducătorii hitleriști, Goering 
unul dintre cele patru căpetenii 
ale regimului nazist, conducătorul 
criminalei aviații hitleriste, inspi
ratorul bombardării populației ci
vile din orașele întregit Europe, 
„victimă a nazismului".

Herman Goering unul din prin
cipalii autori ai provocărilor în
dreptate împotriva țărilor vecine, 
unul din coautorii planurilor cri
minale ce au dus la izbucnirea 
războiului, unul din organizatorii

masacrelor comise pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, „victimă a nazis
mului". Calitatea de „victimă a na
zismului" 1 Nu poate exista jig
nire mai mare pentru memoria ce
lor căzuți în lupta împotriva fas
cismului împotriva milioanelor de 
victime ale hitlerismului, împotriva 

front și din rezfs-

Emmei Goering a- 
nerușinării. Ea nu 
totuși dacă n-ar fi

tn U R.S.S., au

în fotografie: un dramatic marș al foamei care a avut loc în provincia Siena din Italia.

R. P. Chineză și a hotărlt să cea'ă 
guvernului Kiși restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Japonia și 
China.

MOSCOVA. - La 24 martie An
drei Grom'ko, ministrul Afacerilor 
Externe al U R. S. S. și Patrick 
Reilly, ambasadorul Marii Britanii 

” , _ procedat la un
schlnib de note cu priviie la in- 

cutra.'ea în' vigoare a acordului 
privire la comunicațiile aeriene în
cheiat între U.R.S.S. și Marea 
tanie

TIRANA. — La 23 martie 
ambasadorul R P.R. la Tirana. 
Velcescu. a oferit o gală de filme 
docurrentare romînești.

BEIRUT. — La 25 martie. în- 
, țr-o localitate situată la frontiera 
dintte Liban și regiunea siriană a 
R.A.U. a avut loc o întrevedere în
tre președintele R. A. U., Gamal 
Abdel Nasser, și președintele Li
banului, Fuad Șehab

«EDAC1IA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafi- „Casa SGutcii".’~ 1 STAS 3152 52.

eroilor de pe 
tență.

îndrăzneala 
tinge limitele 
s-ar fi produs
existat climatul potrivit și unele 
antecedente. Prin sentința unor 
tribunale vest-germane, Emma 
Goering a reintrat în posesia unor 
bijuterii și a unor titluri în valoare 
de 60 milioane franci francezi.

Aceste acte au încurajat faptele 
văduvei lui Goering, care prin ac
tuala cerere, țintește să pună mîna 
printre altele și pe 
mareșalului furate 
Europei.

Cum tribunalele 
sînt îmhîcsife de 
ziști, cum vechii
arme ai lui Goering conduc noul 
Wehrmacht, cum in Germania oc
cidentală neohitleristniil e încu
rajat, n-ar fi de mirare ca pe ce
rerea Enimei să se serie : „apro
bat" și astfel lui Goering să I se 
acorde titlul de „victimă a nazis
mului". In condițiile sus mențio
nate nimic n-ar fi imposibil >4j) 

al. gîrneața ‘
__ ,

tablourile feld- 
din muzeele

vest-germane 
foști na- 

camarazi de

lat%25c4%2583.de
rtnd.il

