
Sa organizam 
participarea larga a tineretului 

la îngrijirea parcurilor!
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Exemplul 
tinerilor 

bucureșteni
Lunile de iarnă și-au lăsat 

urmele în parcuri. Primăvara 
care a venit mai de vreme de- 
cit deobicei a avut în unele 
parcuri neplăcuta surpriză de 
a găsi locurile de odihnă și re
creație atît de îndrăgite de 
bucureșteni năpădite de buru
ieni și gunoaie. Tinerii nu se 
pot însă împăca cu imaginea 
unor parcuri și grădini pără- 
ginite. Ei iubesc spațiile verzi 
ale orașului și consideră de 
datoria lor “ ‘ ‘
să le facă 
moașe.

Parcurile 
avut 
neobișnuite — o mulțime de 
vizitatori. Ei nu veniseră însă 
să se plimbe ci pentru a înlătu
ra urmele pe care le-au lăsat 
zilele iernii.

Imaginea tinerilor veniți să 
îngrijească parcurile am în- 
tilriit-o duminică în întregul 
București. Acțiunea întreprin
să de Comitetul orășenesc 
U.T.M. București pentru ame
najarea și înfrumusețarea locu
rilor de odihnă și distracție
— acțiune care a început du
minică și va continua toată 
vara — s-a bucurat de un pu
ternic ecou. înarmați cu lo- 
peți, greble și roabe, aproape 
20.000 de tineri — dintre care 
o mare parte elevi și pionieri
— au plantat puieți, au cură
țat aleile, au cărat pietriș și 
nisip. Domnea o atmosferă de 
voioșie pe care numai tinere
țea entuziastă este capabilă să 
o genereze. Numai în raionul 
Lenin peste 7000 de elevi au 
amenajat 100.000 m.p. spații 
verzi.

Masiva prezență a tinerilor 
la munca patriotică din 
parcuri, rezultatele obținute, 
ilustrează dragostea tineretu
lui nostru pentru orașul în 
care muncește, învață și tră
iește, năzuința de a-l face me
reu mai frumos, înfloritor ca 
și întreaga -noastră patrie so
cialistă. Și în munca pentru a- 
tnenajarea parcurilor își gă
sește expresie patriotismul so
cialist al tineretului nostru. 
In cadrul acțiunii întreprinse 
de Comitetul orășenesc U.T.M, 
București o sarcină deosebită 
le-a revenit pionierilor. Bucu- 
reștenii au avut și plăcuta 
surpriză de a vedea echipele 
de pionieri și școlari ce în 
stații de tramvaie, în parcuri,' 
pe străzi, veghează la cură
țenia orașului.

Munca voluntară de dumi
nică dimineață în parcurile 
bucureștene este doar un în
ceput. Utemiștii și tinerii sînt 
hotăriți ca în vara aceasta să 
îngrijească spațiile verzi ale 
orașului, minunatele podoabe 
naturale ale Bucureștiului. 
Este un exemplu ce merită a 
fi subliniat. Și mai mult decit 
atît: exemplul acesta trebuie 
să fie urmat de tinerii din în
treaga țară.

Să organizăm participarea 
largă a tineretului la îngri
jirea parcurilor!

să le îngrijească, 
mereu mai

bucureștene 
duminică — la
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martie 
se în- 
aproa-

căruțele ce veneau 
dovadă a ritmului in
se desfășura curățirea

dimineață, Parcul 
răsunat de clocotul

La Fundeni pe locurile unde altă dată era o groapă, azi se întinde un frumos parc. Duminică tinerii 
din școli și cartier au contribu it la înfrumusețarea lui.
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Flamurile roșii a zeci de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică flu
turau duminică dimineață și în 
parcul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin". De la Arcul de Triumf și 
pînă în șoseaua Nordului, de la 
Piața Stalin la Casa Scînteii, elevi 
și studenți utemiștii, pionierii și 
școlari din raionul Stalin împînzi- 
seră marea grădină. Băncile pe 
care de abea se uscase vopseaua 
erau încărcate cu haine, iar pe pla- 
tourile de iarbă crudă și printre 
pomii ce încep să înmugurească — 
mii de tineri greblau, săpau, mătu
rau, adunau pietre, fiare, uscături, 
frunze, împrăștiau nisip pe alei, 
îndepărtau iarba răsărită unde nu 
trebuia, pe scurt : făceau toaleta 
marelui parc al Capitalei, a locu
rilor de odihnă, de recreiere și 
de distracție atît de iubite de tine
retul nostru cu conștiința că a 
îngriji parcurile este o treabă ti
nerească, o sarcină utilă și plăcută.

Nu departe de statuia Stalin, pe 
platourile ce înconjoară un nou 
colț cu distracții pentru copii, bri
găzile de muncă patriotică ale cla
selor a IX-a A și a IX-a B de la 
Școala medie nr. 28 „Dr. Petru 
Groza" adunaseră movile mari de 
frunze și uscături ; 90 de utemiști 
și utemiste de la grupul școlar 
Chimie împrăștiau pietriș pe aleile 
parcului distractiv din nord ; pio
nierii de la Școala elementară nr- 
28 sub supravegherea instructoarei 
Elena Moisescu scoteau pietrele și 
cărămizile de prin boschetele de pe 
malul lacului și făcuseră și o gră
madă bunicică de fier vechi; alți 
60 de utemiști din diverse școli 
ajutau sub supravegherea oameni
lor de specialitate la dezgroparea 
trandafirilor din insulă etc.

Am întîlnit-o pe tînăra ingineră 
horticolă Viorica Rusu. Umbla de 
la o brigadă la alta, sfătuia, ajuta.

maseră munți de frunze și crengi. 
O brigadă de muncă patriotică a 
utemiștilor elevi de la școala nr. 
19 descărca 
tot mai des, 
tens în care 
parcului.

Duminică 
Stalin a 
muncii patriotice a utemiștilor și 
pionierilor. Rar întâlneai vizitatori. 
Dar către prînz cînd brigăzile de 
muncă patriotică cu drapelele roșii 
în frunte au pornit încolonate 
miile de bucureșteni, veniți în a- 
ceastă zi de primăvară să-și revadă 
parcul drag l-au găsit curat, cu 

împrăștiat și cu 
păm'ntul reavăn, de abia săpat de 
brigadierii care atunci cînd au 
predat sculele nu au uitat să 
anunțe: /

— Venim și duminica viitoare !

în cîteva cuvinte ne-a informat 
despre mersul lucrărilor :

— S-au plantat cca 600 de tran
dafiri, garduri vii din vreo 3000 
de spiree, s-a amenajat o alee de 
tei și trandafiri la „Pescăruș", de 
o parte și de alta a aleelor de ac
ces la jocurile pentru copii s-au 
plantat cireși, pe insula trandafiri
lor s-au plantat alți 500 de tran
dafiri, iar de la statuia Stalin și 
pînă la bazine vom avea în curînd 
un covor de „miozotis", cunoscute 
de băieți și fete sub numele de... 
„nu mă uita". Puteți vedea de ase
menea că răsadurile de panseluțe 
au și înflorit.

Către centrul parcului, utemiștii pietriș proaspăt, 
din colectivele sportive „Voința", 
S.P.C. și altele veniseră și ei să 
facă muncă voluntară : au scos 
din remize bărcile, caiacele, le-au 
înșirat de-a lungul malului și acum 
le chituiau, le vopseau...

La platforma de gunoi se for- GH. ANGELESCU

Acolo unde a răsărit
un parc...

Tinerii îngrijesc parcurile 
din Timișoara

TIMIȘOARA (Prin telefon). — 
R' spunzind cu entuziasm la che
marea comitetului regional U.T.M., 
peste 700 tineri și tinere din orașul 
Timișoara mobilizați de organiza
țiile U.T.M. au participat du
minică la acțiuni de folos obștesc 
contribuind mai ales îngrijirea 
parcurilor. Tinerii din cadrul ce
lor 30 de brigăzi de muncă patrio
tică au efectuat în această zi un 
număr de peste 2000 ore muncă 
voluntară.

Tinerii muncitori, elevi, stu- 
denți și militari au demonstrat 
dragostea lor fierbinte față de 
orașul drag, elanul lor tineresc cu 
care muncesc 
țarea continuă 
șoara. Astfel, 
patriotică de 
„Ion Fonaghi', 
lucrat la curățirea parcului „Pădu
rea verde" prestind aproape 300 
ore muncă voluntară. S-au eviden
țiat în deosebi candidata de partid 
Ana Boldoran de la întreprinderea 
„Ion Fonaghi', utemistul Mîrza
Ovidiu de la fabrica „Teba" și to
varășii Bugariu Viorica, Nicolae
Elisabeta de la U.T.T. Și pe aleea 
C.F.R. elevii școlii speciale nr. 2 
au muncit cu entuziasm la curăța
rea șanțurilor, în lungime de cca 
400 m.

Utemiștii care sînt fruntași la 
învățătură ca și în munca practică 
s-au dovedit și aici la fel de har
nici. Printre aceștia amintim pe : 
Rușcioreanu Ion, Gelginescu Emi
lion și alții.

Pentru amenajarea Parcului 
Central, 14 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică ale tineretului au 
săpat și transportat pămîntul de 
peste 72 mc., au plantat 10 stîlpi 
pentru lumina electrică și au trans 
portat 48 tone piatră. Brigăzile 
utemiste de la fabrica de pălării 
„Bernath Andrei", de la școala teh 
nică petrol-chimie, facultatea de 
chimie și o unitate militară au de 
venit fruntașe.

Tinerii Enășescu Nicolae, Ni
co ară Mircea, de la școala tehnică 
petrol chimie, Mioara Balița de la

fabrica „Arta Textilă", Rițel Titus 
de la fabrica de pălării, Cechin 
Silviu de la fabrica „Bernâth An
drei" au fost printre cei mai 
harnici. Și pe viitor tinerii din
orașul Timișoara mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid, sint ho- 
tărîți 
buna 
șului.

să muncească cu sîrg pentru 
întreținere a parcurilor ora-

STELIAN LASGU 
muncitor la fabrica Tehnolemn

In zilele cînd soarele își revarsă 
îmbietor razele ca în duminica 
trecută, zeci și sute de locuitori își 
îndreaptă pașii spre parcuri. Este 
un divertisment preferat mai ales 
al celor tineri.

Parcurile trebuie să ofere toate 
condițiile pentru ca cetățeanul să 
găsească aici reconfortarea pe care 
o așteaptă, să se poată bucura din 
plin de ospitalitatea naturii. In ul
timii ani, numărul parcurilor a 
crescut considerabil. Peste tot unde 
condițiile permiteau, sau amenajat 
parcuri. Dacă însă parcurile din 
centrul orașului, dat fiind și aflu
ența mare a cetățenilor, sa bucură 
de mai multă atenție în ceea ce 
privește întreținerea și înfrumuse
țarea lor, celelalte aflate în cartie
rele mărginașe sînt tratate uneori 
cu mai puțin interes. Tocmai dea- 
ceia duminică mulți dintre tinerii 
veniți să participe la acțiunea în
treprinsă de comitetul orășenesc 
U.T.M. se îndreptau spre parcurile 
mărginașe.

Am revăzut cu 
groapa Fundenilor. 
cîtva timp această 
un aspect puțin ispititor pentru 
locuitorii din împrejurimi. Am re
văzut groapa Fundenilor, s-au mai 
bine zis am revăzut locurile unde 
altădată se afla groapa. Astăzi, pa 
acel loc se întinde un frumos parc, 
mîndrie legitimă a locuitorilor din 
cartier. In această grădină publică

acest prilej... 
In urmă cu 

groapă oferea

pentru infrumuse- 
a orașului Timi- 

brigăzile de muncă 
la întreprinderile 
„Teba", U.T.T. au

Pionierii
ai curățeniei orașului...

păzitori
~- •

Duminică dimineață. Trecătorii 
priveau mirați la pionierii care cu 
o mătură — împrumutată operativ 
nu știu de unde — curățau trotua
rul din preajma cinematografului 
„Alexandru Sahia", în apropierea 
unei stații de tramvai. Cind treaba 
a fost terminată, pionierii n-au 
plecat. Răbdători, s-au postat acolo 
unde opresc de obicei tramvaiele.

— Ce-o fi cu țintii ăștia ? — 
se întrebau curioși cetățenii de 
prin împrejurimi.

„Țintii" — pionieri de la Școala 
elementară nr. 72 — i-au lămurit 
îndată pe curioși. Cînd primul 
tramvai a oprit în stație, pionierii 
urmăreau atenți pe călătorii care 
coborau. Unul din pasageri a arun
cat biletul de călătorie pe trotuarul 
proaspăt măturat. O fetișcană cu 
cravata roșie la gît s-a apropiat de 
cetățean, i-a spus „bună ziua" și 
apoi — cuvincioasă — l-a dojenit:

— Tovarășe, de ce nu reopectați 
curățenia Capitalei ? Coșul de pe 
acest stîlp este pentru hîrtii...

Cetățeanul, rușinat, a ridicat 
hîrtia de pe jos, a aruncat-o în coș 
și i-a strîns mina fetiței ce se îm
bujorase.

Dar să-i lăsăm pe pionierii a- 
ceștia să-și vadă de treabă mai de
parte și să peposim la stația Tra
ian. Un tînăr gonește pe bicicletă. 
Farul roșu de la întretăierea stră
zii semnalizează stop. Se oprește și 
in timp ce aștepta să-și reînceapă 
călătoria pe pedale ronțăie un măr. 
Nu știu dacă mărul era putred sau 
pur și simplu gustul nu-i plăcea. 
Cert este că tînărul cu pricina l-a 
aruncat pe jos. în fața lui se afla 
însă un coș. Pionierii care se gă
seau prin apropiere au intervenit 
imediat :

— Tovarășe, dumitale nu-ți pla
ce ca orașul să fie curat ? De ce fi
nind mărul pe jos tind ai un coș 
în apropiere ?

Tînărul era furios că pionierul 
îndrăznise să-l critice.

— Dar cine mai ești și tu ?
Pionierul i-a explicat. Tînărul 

biciclist era pornit pe ceartă. Cîțiva 
cetățeni aflați în apropiere l-au 
pus însă ia punct.

Aproape 2000 de elevi și pio
nieri, băieți și fete, au ajutat pe 
cetățeni la păstrarea curățeniei, la 
mai buna îngrijire a străzilor, pen
tru ca Bucureștiul să fie mai fru
mos ca orieînd. Tinerii păzitori ai

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag. 3-a)

O întrecere însuflețită
Realizări asemănătoare 

mai fost obținute și de către ti
nerii din întovărășirile „Nico
lae Bălcescu", „Ion Creangă" și 
„7 Noiembrie" din comuna Cuz- 
drioara unde planul însămînțări
lor de primăvară este realizat în 
proporție de 37 la sută iar al a- 
răturilor de 75 la sută.

Folosind din plin fiecare ceas 
bun de lucru și în mod rațional 
capacitatea complectă a tractoa
relor și agregatelor, tinerii meca
nizatori de la gospodăria agri
colă de stat „Dej" au executat 
toate însămînțările din epoca I-a, 
urgența I-a pe o suprafață de 54 
hectare cultivate cu orz și bor
ceag, sfeclă de zahăr, ovăz și al
tele, cu 3 zile mai repede față de 
data planificată. Organizația de 
bază U.T.M. a mobilizat activ pe 
tinerii mecanizatori în vederea 
traducerii în fapt a lozincii „Ma
ximum de hantri, în minimum de 
timp" și „Producții sporite la 
hectar". Lupta pentru cît mai 
mulți hantri continuă. Deocam
dată în fruntea întrecerii pornite 
între mecanizatori se află comu
nistul Ștefan Cîmpeanu și ute
miștii Gavril Barla, Gheorghe 
Vlad și Nicolae Blăjan.

Realizările obținute pînă acum 
sînt rezultatul muncii politice 
permanente dusă de către orga
nizațiile de bază U.T.M. din sa
tele raionului Dej, cărora le re
vine sarcina de mare răspundere 
de a contribui din plin la termi
narea lucrărilor de arături și în
sămînțări de primăvară.

V. APARASCH1VEI

In raionul Dej, lucrările de a- 
rături și însămînțări de primă
vară se desfășoară într-un ritm 
rapid. Pînă la data de 27 
într-o singură săptămînă 
sămînțase o suprafață de 
pe 5.400 hectare.

îndrumate și sprijinite 
tre comitetul raional U.T.M., or
ganizațiile de bază U.T.M. își 
aduc o contribuție efectivă la a- 
ceste lucrări. De pildă, organiza
ția U.T.M. din gospodăria agri
colă colectivă „7 Noiembrie" din 
comuna Cășei, cu mult înainte de 
începerea campaniei agricole, a 
ținut o adunare generală des
chisă unde s-au arătat sarcinile 
de producție ce stau în fața gos
podăriei și aportul care trebuie 
să îl aducă tineretul în această 
privință. Utemiștii și tinerii și-au 
luat angajamente concrete și s-au 
chemat la întrecere unii pe alții. 
Cînd timpul a permis tinerii au 
pornit la muncă cu multă însu
flețire. Numai în cinci zile cele 
6,5 hectare cu borceag și mazăre, 
3 hectare cu floarea-soarelui, 2 
hectare cu ovăz și 2 hectare cu 
in au și fost însămînțate, termi- 
nîndu-se astfel însămînțările din 
epoca I-a. Concomitent cu aceste 
lucrări, tinerii colectiviști au par
ticipat și la lucrările de arături 
pe o suprafață de 20 hectare care 
va fi însămînțată cu porumb. Se
cretarul organizației U.T.M. Va
sile Daboc se interesează îndea
proape de felul cum utemiștii și 
tinerii își îndeplinesc angajamen
tele luate. Pînă acum, fruntași 
sînt utemiștii Ion Săplăcan și Ni
colae Cherecheș.

au venit duminică dimineață peste 
250 de tineri din școlile cartierului 
și din organizațiile U.T.M. din 
fabricile și instituțiile raionului — 
pentru a-și aduce contribuția la în
frumusețarea lui. Intr-o atmosferă 
de veselie și entuziasm tineresc, 
împărțiți în grupe, tinerii lucrau cu 
rîvnă la grupatul peluzelor, întin
sul nisipului pe alei, adunatul pie 
trelor și buruienilor etc. Am găsit 
aici elevi de la Școala mixtă nr. 34, 
școala de steno-dactilografie, tineri 
din organizația U.T.M. de cartier 
nr. 13 etc. Li s-au alăturat însă și 
numeroși tineri cetățeni din cartier 
bucuroși de a participa la îngriji
rea. parcului unde își caută adesea 
odihna, și unde acum odată cu ve
nirea primăvorij o vor căuta și 
mai des.

După cîteva ore de muncă șus 
ținută, parcul din Fundeni își 
schimbase vizibil înfățișarea, fiind 
gata să-și primească vizitatorii. 
Deci cetățenii din cartierul Fun
deni, poftiți — în parc. Tineretul 
s-a străduit să-i schimbe înfățișa
rea să-l facă mai frumos, mai cu
rat, 
iere

mai ispititor pentru . o recre 
plăcută și îl va îngriji mereu.

P. EUSEBIU

A

Se impun masuri urgente
în, aceste zile lucrătorii ogoare

lor își sporesc eforturile pentru a 
termina cit mai grabnic însămin- 
țările. Cu Urate acestea, mai sint 
unele comune unde mersul însă
mînțărilor se desfășoară intr-un 
ritm nepermis de lent. Așa stau 
lucrurile în comuna Crevedia Mi
că din raionul Domnești, regiunea 
București. De la începutul cam
paniei agricole de primăvară și 
pînă acum nu s-au însămînțat de
cit 15 hectare, dintre care 13 cu 
floarea-soarelui din cele 65 hecta
re planificate.

Cum se explică această serioasă 
rămînere în urmă la însămînțări ? 
Trebuie spus că sfatul popular co
munal n-a luat măsuri din timp 
pentru a mobiliza pe toți țăranii 
muncitori la lucrările agricole. în
suși președintele sfatului popular 
comunal nu se interesează serios 
de mersul însămînțărilor. Agrono
mul comunei, Aurel Stecherescu, 
în loc să meargă pe teren să în
drume activitatea țăranilor mun
citori la însămînțări, stă mai mult 
în birou printre hîrtii și dosare.

De această situație însă, se face 
vinovat in bună măsură și comi
tetul comunal U.T.M. (secretar 
Gheorghe Vlășceanu), care n-a fă
cut aproape nimic în vederea mo
bilizării tineretului din comună la 
actualele lucrări agricole. Unii 
dintre tinerii întovărășiți din co
mună se ocupă de alte lucruri în 
loc să participe la munca 
lui.

Pentru

pare față de însămînțări, comite
tul raional V.T.M. Domnești tre
buie să tragă la răspundere comi
tetul comunal U.T.M. din Crevedia 
Mică. Aceasta pe de o parte, iar 
pe de altă parte, activiștii comite
tului raional V.T.M. și, în primul 
rînd instructorul care răspunde 
de această organizație, să acorde 
un sprijin neîntîrziat și calificat 
comitetului comunal V.T.M. în ve
derea mobilizării tuturor tinerilor 
din Crevedia Mică la grăbirea în
sămînțărilor. Aceste măsuri se im
pun de altfel și în comune ca 
Poenari, Gorneni și altele care de 
asemenea sint rămase in urmă.

B. NICOLAE

timpu-

«ceasta lipsa de preocu-

w

In parcul „8 Mai", alături de elevi și pionieri, la acțiunea de îngri
jire a parcului au participat și numeroși tineri din organizațiile din 

întreprinderi și cartiere.
Foto: D. FLOREA

Tinerii Marin Mănăilă și Vasile Radu proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale a uzinelor ..Republica" sînt inițiati în munca practică 

de utemistul Marin Neagu strungar în secția sculerie
Foto : N. STELORIAN

Au realizat planul trimestrial 
înainte de termen

în 
lalte 
țară, pentru sporirea producției de 
metal și ca urmare a valorificării 
unor noi rezerve interne și a sporir 
rii indicilor de utilizare a agrega
telor, muncitorit, inginerii și teh
nicienii Combinatului siderurgic 
din Hunedoara au obținut un im
portant succes : realizarea planu
lui trimestrial de producție pe în
tregul combinat cu trei zile înainte 
de termen.

O contribuție de seamă la reali
zarea planului trimestrial înainte 
de termen au adus-o oțelarii și la- 
minatorii combinatului. Pînă în 
seara zilei de 29 martie ei au dat 
peste planul trimestrial 10.314 tone

întrecerea socialistă cu cele- 
întreprinderi siderurgice din

de oțel Martin și electric ți 9.123 
tone de laminate. De asemenea 
muncitorii de la uzina cocso-chimi- 
că au produs, peste sarcinile planu
lui trimestrial, 14.100 tone de cocs 
metalurgic de bună calitate.

(Agerpres)

Citiți
în pag. 2-a:

SPORT

„în scopul lărgirii mișcării de 
inovații, în regiunea Iași se va 
aplica inițiativa tinerilor de la 
„Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș. 
In acest sens, comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. vor organiza 
consfătuiri cu tinerii inovatori și 
raționalizatori și cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din întreprin
derile regiunii. Se vor organiza 
cursuri de minim tehnic iar acolo 
unde există cercuri de economie r_„,_ ____ ______________ _
concretă, tineretul va fi îndrumat' mg. Sima Grișaru, șefa serviciului 
să le frecventeze cu regularitate", tehnic. T ' "

va 
de 
ționalizări și va orgarțira i;-i 
curs

(Din hotărîrea conferinței regio
nale U.T.M. Iași).

in primul rînd 
ridicarea calificării
Anul trecut, la atelierele S.F.R. 

„Iile Pintilie" în cadrul adunărilor 
de alegeri, utemiștii au criticat as
pru comitetul U.T.M. penii u fap
tul că nu s-a ocupat cu seriozi
tate de buna funcționare a cursu
rilor de minim tehnic, de atrage
rea unui număr cit inai mare de 
tineri la aceste cursuri. Insușin- 
du-și critica, comitetul U.T.M. 
a luat în acest an t 
care să ducă la intensificata miș
cării de inovații și raționalizări. 
Astfel o atenție sporită s-a acor
dat ridicării pregătirii profesionale 
a tineretului. In acest scop au 
fost organizate 6 cursuri de mi
nim tehnic, conduse de tineri in
gineri și frecventate de peste 100 
de tineri. Tinerii din secția scule
rie au pornit o întrecere pasio-. 
nantă cu obiectivul: ------ "
nâr să devină 
raționalizator".

Rezultatele acestei munci n-au 
întîrziat să se arate. Vasile Bom- 
bică, Florian Ionescu, Frederic Si- 
ber și alții au realizat deja cite 
o inovație. Dispozitivul conceput 
de exemplu de tînărul Florian Io
nescu aduce anual o economie an- 
tecalculată de 196.000 lei.

Pentru a obține rezultate și mai 
bune în mișcarea de inovații, co
mitetul U.T.M. în colaborare cu 
cercul A.S.I.T. și cabinetul tehnic

„Fiecare ft- 
un inovator sau

prezenta tineretului un ciclu 
conferințe despre inovații și ra- 

i con-
pe această temă.

Un „stimulent" 
original

. La fabrica „Moldova“-Tricotaje. 
lucrurile stau cu totul altfel. Res
ponsabil cu munca de inovații este

In ianuarie, de exemplu, ■ 
ea nu a întreprins nici o acțiune 
concretă, întrucît „a avut de re
zolvat" șase propuneri restante, 
din 1958. Secretara celor 116 ute
miști, tov. Eugenia Niga, a fost 
plecată într-un concediu, mai lung. 
Inginerul tehnolog Rene Marcu,

fabrica „Moldova“-Tricotaje.

cieni etc. Din toate acestea nu 
făcut însă nimic. In schimb, 
găsit o soluție „originală", de 
mulare a inovatorilor. Pe la ... 
ceputul lunii februarie, a fost pre
miată o propunere care în mod 
practic nu are nici o valoare. Și 
tovarășii de la Moldova Tricotaje 
și-au pus toate speranțele în acea
stă metodă birocratică .și străină 
muncii noastre. Și-au văzut liniș
tiți de alte treburi așteptînd să le 
pice propunerile de inovații.. NIGI 
UN TINAR n-a prezentat însă 
cum er,a și de înțeles — cabinetu
lui tehnic vreo propunere de ino
vație. Tovarășii Sima Grișaru, 
Rene Marcy, tînărul Gh. Șerban 
inginer șef, care a accep
tat această metodă de „stimula
re" și alți tovarăși în loc să ia 
măsuri practice, eficace de stimu
lare a interesului tinerilor pentru 
inovații, așteaptă și acum cu dosa
rul deschis să se facă propuneri.

0 concepție 
retrogradă

s-a 
s-a 
sti- 
în-

responsabilă cu producția și cali- 
măsurî fjcarea jn comitetul U.T.M. și tot- 

odată responsabila cercului 
A.S.I.T., așteptînd să se întoarcă 
secretara, nu a întreprins nici ea 
nimic. Așa se - face că abia în 
luna februarie și-a dat seama că 
în toată luna precedentă nu s-a 
primit nici o propunere de ino
vații sau raționalizări.

— Trebuie stimulată întrecerea 
pentru invenții și raționalizări au 
hotărît ele. Dar cum ?

In mod normal, aceasta se face 
printr-o muncă de educație politi
că prin stimularea pe toate căile 
a interesului tinerilor pentru 
tehnică. In acest sens, pot 
fi_ folosite forme diferite, ca stu
diul temeinic și organizat al ma
terialului tehnic, schimburi de ex
periență cu tinerii inovatori și ra
ționalizatori, concursuri cu teme 
de inovații, cursuri de minim teh
nic, prelegeri — la care să fie 
antrenați tineri ingineri și tehni-

Intr-o vizită făcută in luna ia
nuarie la Tabrica „Textila Roșie" 

există un 
față de 

acel timp 
inovator.

..........................    cabinetul 
tehnic, înființat în urmă eu un an, 
fusese încredințată tov. Ligia Săn- 
dulescu. El exista însă numai eu 
numele. Tov. Vasile Scîntei, se
cretarul comitetului U.T.M. nu știa 
nimic în legătură cu preoruparea 
tinerilor pentru tehnica nouă. Ca 
urmare a acestei activități forma
le, în fabrică nu exista nici un 
tînăr inovator.

Vă rugăm să veniți peste două 
sau trei luni — au spus tovarășii 
de aici. Vom acționa energic și 
vom obține rezultate bune...

Zilele trecute am fost din nou 
în fabrică.

— Să vedeți — au încercat să

mi-am dat seama că 
dezinteres condamnabil 
mișcarea de inovații. In 
nu era nici un . tînăr 
Responsabilitatea pentru

C. SLAVIC

(Continuare în pag. 3-a)
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GĂLAțl : campioni la trîntâ
ION LUGOJAN 

(regiunea București) 
Campion la categoria 65 kg.

In campionatul 
categoriei A 
de fotbal

Un nou lider: C.C.A.

•••

■ '

GALAȚI (De la trimisul nostru 
special).

Duminică, după trei zile de con
curs, la Galați au fost desemnați 
campionii la trintă ai celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Buna pregătire, voința și dirze- 
nia de care au dat dovadă fina- 
liștii au făcut ca întrecerile să fie 
deosebit de disputate.

In primele meciuri, reprezentan
ții regiunii Stalin se anunțau prin
cipalii pretendenți la obținerea 
titlurilor supreme.’ In turneul final 
însă situația s-a schimbat. Ei au 
întâmpinat’o dîrză rezistență din 
partea reprezentanților regiunilor 
Galați, Graiova și reprezentanților 
orașului București, clasați de alt
fel pe primele locuri în clasamen
tul general.

Prima finală a opus, în cadrul 
categoriei 55 kg., pe Constantin 
Varghida, elev în clasa a 10-a a 
Liceului „Nicolae Bălcescu" din 
Călărași, și Mircea Mîrsu, regiu
nea Timișoara. Meciul dintre ei a 
fost deosebit de disputat. Pînă la 
urmă, juriul a dat decizia de meci 
nul. Titlul de campion a fost acor
dat lui 0. Varghida la greutate.

Deosebit de disputat a fost și 
meciul dintre Ioan Popescu, tur
nător la centrul mecanic Galați și 
loan Palagea din regiunea Gluj. 
Prima repriză se desfășoară sub 
evidenta superioritate tactică și 
tehnică a lui Popescu. In repriza 
a II-a, meciul se echilibrează, Pa
lagea luptând de la egal la egal. 
Avantajul luat în prima repriză 
a fost însă hotărîtor. Juriul a de
clarat cîștigător la puncte pe I. 
Popescu.

Gu cit întrecerile la categoria 
de peste 84 kg. se apropiau de 
sfîrșit cîștigătorul se profila și el. 
Tinărul Nermin Omer, sudor la 
fabrica de ciment din Medgidia, 
posesor al unor calități deosebite
— voință, putere de luptă — și-a 
dominat net adversarii, cîștigînd 
nrin tuș majoritatea întâlnirilor. In

.1 a trebuit însă să uzeze 
întreaga gamă de resurse fizi

ce și morale pentru a-1 învinge
— E. Reiter, regiunea Cluj. Pînă

prin tuș t 
finală, el 
de

pe

CAMPIONII celei de a 
ediții a Spartachiadei de 
a tineretului la trintă :

patra 
iarnă

Categoria 55 kg. Var
ghida Constantin — regiu
nea București.

Categoria 61 kg. Alexan
dru Constantin—oraș Bucu
rești.

Categoria 68 kg. Gheorghe 
Gheorghe — regiunea Ba- 
cău.

Categoria 76 kg. Dumitru 
Sasz — oraș București.

Categoria 84 kg. Ioan Po
pescu — regiunea Galați.

Categoria peste 84 kg. 
Omer Nermin — regiunea 
Constanța.

„Criteriul mondial 
de scrima 

al tineretului" 
Au fost desemnați primii 

învingători ai competiției „Cri. 
teriul Mondial de scrimă al 
tineretului" care se desfășoară 
în sala „Huyghgns" din capi
tala Franței. In proba de flo
retă (feminin) titlul a fost 
cucerit de trăgătoarea sovie
tică Prudskova care a totali
zat 4 victorii în turneul final. 
O excelentă comportare a avut 
reprezentanta țării noastre 
Olga Orban clasată pe locul 
doi, într-un lot de floretiste de 
mare valoare. Deși a debutat 
într-un concurs de amploare 
desfășurat peste granițele ță
rii, tânăra noastră sportivă Va
leria Lutman a arătat o pregă
tire superioară fiind eliminată 
după baraj (în sferturile de 
finală). Iată clasamentul pro
bei: 1. Prudskova (U-R.S.S.) 
4 victorii; 2. Olga Orban
(R.P.R ) 3 victorii; 3. Klei- 
weg (Olanda) 2 victorii; 4. 
Schmidt (R. F. Germană) 2 
victorii; 5. Petrenko (U.R.S S.) 
2 victorii; 6. Passini (Italia) 
2 victorii.

La masculin luxemburghezul 
Link și-a reînnoit victoria 
realizată anul trecut la Bucu
rești. (Agerpres)

la urmă Nermin Omer a obținut 
victoria prin tuș și odată cu ea 
și titlul de campion. După meci 
am stat de vorbă cu el. Mi-a spus 
că este nespus de fericit.

— Nu practic de mult timp a- 
cest sport — spunea proaspătul 
campion. Anul acesta am partici
pat pentru prima dată la Sparta- 
chiadă și după cum vedeți am cîș
tigat.

Mult rîvnitul titlu de campion 
a mai fost cîștigat și de Alexan-

dru Constantin, lăcătuș la între
prinderea 139 București, Gh. 
Gheorghe — din Bacău și Dumi
tru Sasz—București.

Alături de cei care și-au văzut 
visul împlinit devenind campioni 
ai Spartachiadei de iarnă a tine
retului, întrecerile au scos la ivea
lă și o serie de tineri talentați ca 
Bratu Ștefan, colectivist din Se- 
garcea, regiunea Craiova, Țulucă 
Mihai elev al Școlii medii „Uni
rea" din Focșani, Moțoc Gheorghe 
elev — Centrul școlar petrol-chi- 
mie din Cîmpina, Constantinescu 
Gheorghe, elev din regiunea PIo
ești, Marian Alexandru din Ora
dea, Mormocea Florea, colectivist 
din raionul Filimon Sîrbu, care, 
fără îndoială, pregătindu-se temei
nic vor putea obține în viitor suc
cese de seamă în sportul pe care 
l-au îndrăgit.

Buna pregătire îizică și tehnică, 
precum și calitățile morale deose
bite de care au dat dovadă majo
ritatea participanțifor, denotă că, 
spre deosebire de anii trecuți, 
acest
U.T.M. și U.C.F.S. au acordat o 
atenție deosebită pregătirii concu- 
renților. L-am rugat pe tovarășul 
Gheorghe 
Federației 
ne spună 
finale.

„Față 
ale Spartachiadei, anul acesta în
trecerile finale s-au ridicat la un 
înalt nivel tehnic. întrecerile finale 
au fost echilibrate, finaliștii dove- 
dindu-se a fi de forțe sensibil 
egale".

întrecerile celei de a patra edi
ții a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, au constituit și in acest 
an un succes de seamă al spor
tului nostru de masă, mijloc de 
frunte pentru depistarea de noi 
și noi tinere talente.

il

în 
an comitetele regionale

Uță, secretar general al 
Romîne de Lupte, să 
părerea despre aceste

de edițiile precedente

D. DUȚA

In campionatul 
republican de rugbi

Campionatul republican de rugbi 
a continuat cu desfășurarea jocu
rilor din cadrul celei de-a III-a 
etape. Echipele bucureștene au do
vedit o pregătire superioară repur
tând frumoase victorii.

Iată rezultatele înregistrate: Pro- 
fresul — Constructorul Bîrlad 5-3; 

, tiința Cluj — C.F.R. Grivița Ro
șie 0-6 ; C.S.M.S. Iași — Construc
torul București 0-11; C.C-A. — 
Știința Timișoara 9-3; Dinamo — 
Metalul Mig 27-5.

DUMITRU TRANDAFIR 
(regiunea Pitești) 

Vicecampion la categoria 75 kg, 
de o manieră care l-a impus 
atenției federației de specialitate 

pentru promovarea în lotul 
național

IOSIF SORESCU 
(regiunea Stalin) 

Campion la categoria 55 kg.

PITEȘTI: s-au afirmat puternic noi talente
la halterePITEȘTI (De la trimisul nos

tru special).
Disputa celor mai tineri halte

rofili, participant! la cea de a 
IV-a ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului s-a sfîrșit du
minică în orașul Pitești, prin vic
toria reprezentativei regiunii Sta-

Tinărul muncitor clujean Frilzi 
Balaj (regiunea Cluj) unul din va

loroșii concurenți ai întrecerilor 
de haltere

lin care a cucerit Cupa Federației 
Romîne de Haltere. Cei mai buni : 
IOSIF SORESCU, ION LUGO
JAN, MANOLE DUMITRU și AU
GUSTIN CULICI au cucerit titlul 
de campioni ai Spartachiadei. în
trecerea a constituit o prețioasă 
victorie a sportului de masă din 
țara noastră. Semnificativă ni se 
arată în acest sens declarația 
maestrului sportului Lazăr Baro-

ga — dublu campion al țârii — 
exprimată după terminarea fina
lei :

„Entuziasta întrecere a tinerilor 
halterofili a constituit o veritabilă 
mărturie a interesului de care se 
bucură astăzi în țara noastră spor
tul celor puternici și dîrzi. Două 
elemente : o creștere importantă a 
rîndurilor halterofililor noștri cu 
tineri muncitori deosebit de dotați 
pentru această dificilă disciplină 
sportivă — Ion Lugojan (oraș 
București) Dumitru Trandafir (re
giunea Pitești), Iosif Sorescu (re
giunea Stalin), Augustin Culici

Campionii Spartachiadei 
de iarnă a tineretului 
la haltere:

Categoria 55 kg. Iosif So. 
rescu, regiunea

Categoria 65 
gojan, regiunea

Categoria 75

Stalin.
kg. Ion Lu 
București.

___ „___  . kg. Manole 
Dumitru, regiunea Galați.

Categoria peste 75 kg. 
Augustin Culici, regiunea 
Oradea.

(regiunea Oradea), Dumitru Ma- 
nole (regiunea Galați) precum șl 
atragerea simpatiei unui numeros 
public pentru sportul halterelor".

Evoluția finaliștilor halterofili în 
ultimele probe, mai cu seamă cate
goria 75 kg. și respectiv peste 75 
kg., a întregit buna comportare, a 
reprezentanților regiunii Stalin, 
Timișoara șr celor din orașul 
București. Situată la un nivel teh
nic corespunzător — majoritatea 
concurentilor dovedind o bună

Meciul de volei între echipele feminine Dinamo București—Voința Orașul Stalin au demonstrat forma 
bună a dinamovistilor care au cîștigat toate cele trei seturi

Foto : D. D. FLOREA

pregătire tehnică. Puterea de lup
tă, hotărîrea de a învinge a hotărit 
în ultimă instanță ca victoria ia ca
tegoria 75 kg. să revină talenta
tului halterofil bucureștean Ion 
Lugojan. Performanța sa — 95 kg. 
este deosebit de valoroasă, dacă 
avem în vedere un amănunt; cu 
același rezultat gălățeanul Dumi
tru Manole a cucerit titlul de 
campion la categoria imediat su
perioară. Acest rezultat il cotează 
pe tânărul matrițor bucureștean ca 
pe un autentic talent în sportul 
halterelor. Un rezultat remarcabil 
a reușit în ultima probă a compe
tiției peste 75 kg. orădeanul Au
gustin Culici, ridicînd halterele în 
greutate de 107,500 kg. In aceeași 
probă a zilei de duminică, s-a im
pus în atenția specialiștilor tină
rul strungar reșițean Itiliu Meresz, 
vice campion la numai 19 ani, ri
dicînd 102,500 kg. Clasîndu-se pe 
locul II în clasamentul probei — 
Meresz a confirmat buna compor
tare a reprezentativei timișorene 
situată pe locul III în clasamentul 
general la numai două puncte dis
tanță de echipa învingătoare. De 
altfel, ceilalți componenți ai echi
pei regiunii Timișoara s-au clasat 
în probele respective pe locul III 
și numai unul singur — Vasiie 
Fifor a ocupat locul zece. Și cu 
prilejul acestei finale ne-a fost dat 
să constatăm slaba pregătire a 
concurenților din regiunea Sucea
va. Ultimul loc pe care s-au si
tuat sucevenii vorbește de la sine 
de mediocra evoluție a acestor 
halterofili. Constantin Doreanu 
(categoria peste 75 kg.) a reușit 
un rezultat egal cu al primilor 
patru clasați din categoria... 55 
kg. și respectiv 75 kg.

Rezultatele obținute In ansam
blu în cadrul acestei mari între
ceri sportive a tineretului consti- 
tue un remarcabil succes al spor
tului de masă din țara noastră.

V. RANGA

Etapa de duminică a campio
natului categoriei A de fotbal, 
cu rezultate aparent normale, 
oferă totuși anumite aspecte 
care vin să sublinieze, odată în 
plus, lacune serioase tn pregă
tirea echipelor noastre de fot. 
bal din prima categorie și din 
păcate chiar la unele echipe 
fruntașe.

Fără îndoială că pe primul 
plan se situează Rapid a cărei 
comportare tn meciul cu C.C.A. 
trebuie să pună serioase semne 
de întrebare celor care răspund 
de pregătirea acestei echipe. 
Printre cei care urmăresc ma
nifestațiile sportive sînt destul 
de mulți cei care au sperat și 
susținut chiar că Rapid concu
rează cu șanse serioase la ctș- 
tigarea campionatului în acest 
an, bizuindu-și afirmațiile pe 
valoarea tinerilor componenți 
ai acestei echipe, oare polari
zează atâtea simpatii în ju- 
rul ei.

Dar spre surprinderea gene
rală, Rapidul — prin jocurile 
prestate — a dezamăgit. Cu o 
etapă în urmă a realizat în 
ultimele secunde un norocos 
rezultat de egalitate cu Steagul 
Roșu. In fata echipei C.C.A. a 
capotat însă lamentabil, fiind 
întrecută cu categoricul scor de 
4—0 (el putea fi și mai sever 
dar vina este a echipei C.C.A. 
care n-a insistat mai 
Cum poate fi explicată această 
comportare deplorabilă a Ra
pidului. unde trebuie 
cauzele ?

După părerea noastră, eșecul 
suferit de Rapid nu este în
tâmplător. El e urmarea fi
rească a unor greșeli în pro. 
cesul de pregătire a jucătorilor, 
în căutările de formule — de
loc fericite — pe care le face 
conducerea tehnică a clubului 
Rapid. Dar ceea ce ni se pare 
trai grav este faptul că în pre
gătirea morală șl de voință a 
jucătorilor rapidiști există lip
suri serioase. Cum ar putea fi 
explicată altfel blazarea și re
semnarea pa care au arătat-o 
atît în jocul cu Steagul Roșu 
cît mai ales în cel disputat în 
compania echipei C C.A. Nu 
este o rușine să pierzi, dar a 
renunța la luptă, a te resemna, 
este SMv și nu e cîtuși de pu
țin caracteristic sportivilor d» 
tip nou din fara noastră

Multiplele greșeli tehnice pe 
care le au făcut rapidiștii, lipsa 
de orizont a înaintașilor mai 
ales, sînt lipsuri ce trebuie 
grabnic remediate; dar pe pri
mul plan trebuie să stea fără 
îndoială pregătirea morală și 
da voință a jucătorilor. Numai 
procedînd în acest fel, anali- 
ztndu-se cu toată seriozitatea 
lipsurile și luîndu-se măsurile 
cele mai potrivite, Rapidul va 
ieși din impasul în care se află. 
Și această schimbare radicală 
o așteaptă miile de spectatori 
pasionați ai meciurilor de 
fotbal.

Din păcate după etapa de di>- 
trinică trebuia să consemnăm 
și un alt aspect negativ de 
astă-dată de ordin disciplinar. 
Fr. Zavoda (C.C.A.) a fost eli
minat. pe bună dreptate, de pe 
teren, pentru lovirea Intențio
nată a lui Greavu. Zavoda este 
recidivist (și în toamnă tot în 
meciul cu Rapid el a fost etâ- 
irinat pentru aceeași vină). 
Fată de această atitudine este 
do datoria Federației și măi 
ales a clubului C.C.A. să 
măsuri energice. Jucătorii 
echipei C.C.A. pot fi pe bună 
dreptate revoltați de atitudinea 
colegului lor <je club, al că'-ui 
gest le-a umbrit comportarea 
atît în fazele frumoase de 
fotbal pe care .le-au creat rit 
și în atitudinea Ier corectă 
•față de adversari. Prin contrast, 
gestul nesportiv al lui Zavoda 
apare cu 4itît mai urtt.

A. DANCU

mult)

căutate

Iată și rezultatele înregis
trate. Dinamo București— 
Progresul București 0—1 ; 
C.C.A.—Rapid 4—0 ; Farul Con
stanța—Minerul Petroșani 3—1: 
Dinamo Bacău - Știința Cluj 
2—0 ; Petrolul PIoești—Steagul 
Roșu Orașul Stalin 1—0 ; Știin
ța Timișoara—(J.T .A. 1—2.

Duminică a fost inaugurat sezonul motociclist. Pe stadionul Constructorul, numeroși spectatori au asistat 
la intreceri. Deosebit de atractive au fost săriturile la trambulină

Foto: M. RAMURA

Izvoarele prețuirii
O vitrină aflată chiar la intra

rea în uzinele „Vasiie Roaită" în
fățișează numeroase trofee sporti
ve cucerite de muncitorii acestei 
întreprinderi. Atît numărul lor, cit 
și varietatea disciplinelor la care 
șe referă, ne-au îndemnat să ne 
interesăm mai îndeaproape de ac
tivitatea sportivă ce se desfășoară 
în această uzină. De altfel, numele 
asociațioi sportive „Sirena" nu 
este necunoscut iubitorilor C. 
sport. Echipele de volei, fotbal, 
rugbi, popice, ciclism etc., forma
te din tineri ai acestei uzine și-au 
cîștigat o binemeritată populari 
tate în rîndurile amatorilor de 
sport.

Sportivii uzinelor „Vasiie Roai
tă" ocupă locuri fruntașa in com
petițiile la care iau parte (astfel 
echipele de fotbal și echipa de volei 
feminină sint fruntașe jn campiona
tul raional). O intensă activitate 
sportivă se desfășoară și la ci • 
clism, asociația sportivă dispu- 
nînd pentru aceasta de tot utila
jul necesar. Cu ocazia Spartachia
dei de iarnă a tineretului la care 
au luat parte peste 800 de tineri 
din uzină, o nouă disciplină spor
tivă și-a ciștigat o largă popu
laritate in rindul muncitorilor de 
aici — halterele. Inițiativa a apar
ținut cazangiului Nicolae Niță care 
a confecționat din resurse proprii 
o halteră cu care să se antreneze 
zilnic. Roadele perseverenței sale 
s-au dovedit la întrecerile Sparta
chiadei, cind el a reușit frumoasa 
performanță de a ocupa locul întii 
pe raion. Exemplul lui a constituit 
un imbold și pentru restul tinerilor 
din uzină astfel, incit, la un mo
ment dat, haltera confecționată de 
Niță a trebuit să fie „planificată" 
pe ore, căci zeci de tineri din fa
brică iși manifestau dorința de a 
se antrena în acest sport. Sezisaiă 
de acest lucru asociația sportivă 
a hotărît înființarea unei secții de 
haltere dotând-o cu materialul ne
cesar și care în prezent funcțio
nează sub îndrumarea unui antre
nor de specialitate.

Acestea sint doar cîteva spicuiri 
din bogata activitate sportivă ce 
se desfășoară la uzinele „Vasiie 
Roaită". Toate succesele obținute 
de sportivii acestei uzine iși gă
sesc insă explicația in atitudinea 
lor față de munca educativă des
fășurată de organizația U.T.M., în
drumată de organizația de partid, 
în felul în care acești sportivi în
țeleg să împletească activitatea

O fază spectaculoasă din meciul C.C.A.—Rapid
Foto: P. LUCIAN

Campionatele mondiale de tenis de masă
Luni au continuat la Dortmund 

meciurile pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. în competiția masculină, 
dotată cu cupa „Swaythling", echipa 
R.P. Romîne a susținut un joc de
cisiv în compania echipei R.P. Un
gare, la capătul căruia a fost de
semnată cîștigătoarea grupei A. 
Deși au rost învinși cu scorul de 
5—3, tinerii jucători romîni au 
avut o comportare admirabilă, fur- 
nizind o serie de jocuri de mare 
spectacol. Din nou Radu Negulescu 
a fost cel mai bun jucător al echi
pei, reușind să învingă de o ma
nieră strălucită pe cei 3 compo
nenți ai echipei maghiare in frunte 
cu campionul european Zoltan 
Berczik. Iată rezultatele înregistra
te în cursul acestui meci: Sido— 
Covaci 2—0 ; Negulescu—Foeldy 
2—1; Berczik—Rethy 2—0 ; Negu-

lescu—Sido 2—0 ; Berczik—Covaci 
2—0 ; Foeldy—Rethy 2—0 ; Negu
lescu—Berczik 2—1 (7—21 : 21— 
15 ; 21—17) ; Sido Rethy 2—1.

In urma acestei victorii, echipa 
R.P. Ungare s-a calificat pentru 
turneul final alături de echipa Ja
poniei, care a învins cu 5—0 for
mația Iugoslaviei. In celelalte gru
pe, cele mai mari șanse de califi
care le au echipele R. P. Chineze 
(grupa B), Vietnamul de Sud și 
R. Cehoslovacă (grupa D.).

In cupa „Corbillon", rezervată 
echipelor feminine, formația țării 
noastre alcătuită din Pitică și 
Biro, după ce a învins cu 3—0 e- 
chipa Țării Galilor, a jucat meciul 
decisiv in compania chipei R. 
Cehoslovace. Jucătoarele ceho
slovace au cîștigat la limită : 3—2.

Turneul 
internațional 

de fotbal U.E.F.A.
în turneul internațional de fotbal 

U.E.F.A., rezervat echipelor de ju
niori, duminică s-au desfășurat 8 
meciuri. în grupa B, echipa 
Angliei a terminat la egalitate l—1 
cu echipa Turciei, iar Italia « 
cîștigat eu 1—0 meciul cu Grecia. 
Echipa R. P. Romîne a avut zi 
liberă uimind ca astăzi să joace la 
Pazargik cu echipa Angliei. Rezul
tatele din celelalte grupe : 
hoslovacă—R. P. Polonă 
R. D. Germană—Franța 
R. F. Germană—Iugoslavia 
R. P. Ungară—Luxemburg
Spania—Austria 3—0: R.P. Bulga
ria—Olanda 3—1.

R Ce-
1-1 i
3—1; 
1-0 ; 
10—1;

(Ager preș)

sportivă cu munca entuziastă pe 
care o depun zi cu zi în vederea 
îndeplinirii și depășirii planului. Ei 
nu văd în practicarea sportului un 
mijloc de a se sustrage de la 
muncă, ci dimpotrivă un mijloc 
de călire fizică pentru a îndeplini -nelpr 
mai bine sarcinile de producție. Și 
în acest sens sportivii uzinei „Va- 
sile Roaită" oferă nenumărate 
exemple.

Ion Bratu, de exemplu, este unul 
din sportivii fruntași ai uzinei. El 
figurează însă și pe lista fruntași
lor în producție împreună cu bri-

Cum muncesc 
în producție tinerii 

sportivi de ia uzinele 
„Vasiie Roaită0 

din Capitală

gada de tineret pe care o conduce. 
Brigada lui înscrie lunar depășiri 
de plan și importante realizări de 
economii. Numai în 2 luni brigada 
condusă de Ion Bratu a realizat 
economii în valoare de peste 15.000 
lei.

Exemple de acest fel se pot da 
multe căci peste tot pe unde-și 
desfășoară activitatea, tinerii spor
tivi sint fruntași la locurile de 
muncă, exemple personale în pro
cesul de producție. Să-i amintim 
pe lăcătușii Rădoi Gheorgi.e, Ion 
Nicolae, Dragnea Mihai. Să amin
tim brigada de la pompe-centrifu-

gale condusă de Dumitru Boie- 
rescu. Ea iși depășește sarcinile de 
plan și realizează economii însem
nate. Toate aceste succese pe care 
ie obțin atât pe linie ue producție 
cit și pe linie de sport tinerii uzi- 

• „Vasiie Roâita" exprimă dra
gostea lor fierbinte față de uzină, 
seriozitatea cu care privesc atit 
munca cit și sportul.

Un capitol important al preocu
părilor pe linia educării comuniste 
a sportivilor il constituie pregătirea 
politică. Semnificativ in această 
direcție este faptul că toți sportivii 
participă cu regularitate la invăță- 
mîntul politic U.T.M. organizat in 
mod special in zilele cind nu sint 
programate antrenamente. InvățăT 
mintul politic contribuie din plin 
la creșterea conștiinței socialiste 
a tinerilor sportivi, in cadrul invă- 
țăinintului politic U.T.M., au loc 
dezbateri însuflețite ce vădesc inte
resul manifestat de sportivi pentrj 
lărgirea orizontului poiitico-ideolo- 
g.'c.

Din întreaga comportare a tineri
lor sportivi de la uzinele „vasiie 
Roaită* rezultă faptul că organi
zația U.T.M. din această întreprin
dere desfășoară o intensă muncă 
politică în rîndul tinerilor sportivi, 
fapt pentru care aceștia se bucură 
de aprecierea muncitorilor mai 
virstnici atit pentru succesele in 
muncă, cit și pentru cele obținute 
pe terenurile de sport. Dovadă este 
și faptul că la fiecare întâlnire 
sportivă pe care o susțin, ei sint În
soțiți și încurajați de zeci de supor
teri — muncitori ai uzinelor „Va- 
sile Roaită".

E. PITULESCU

,,Cursele morții“
Anul 1959 nu a început sub 

auspiciile cele mai favorabile pentru 
„sportul" automobilistic din Occi
dent. Deschiderea sezonului inter
național, desfășurată în urmă cu 
10 zile in localitatea Sebring din 
Florida (S.U.A.) a prilejuit, cum 
era și de așteptat de altfel, pri
mele două accidente mortale. Me
canicul englez Gilbert Johnson și 
pilotul american Lawrence au plă
tit tribut cu viețile lor, concuren
ței între marile firme producătoa
re de automobile.

Intr-o perioadă extrem de scurtă, 
de numai doi ani și trei luni, 
„sportul" automobilistic occidental 
este răspunzător pentru uciderea a 
nu mai puțin de 10 dintre cei mai 
renumiți ași ai volanului. In ia
nuarie 1957 englezul Ken Whar
ton, in virstă de 
40 de ani, a mu
rit în timpul li
nei curse desfășu
rate la Auckland 
(Noua Zeelan- 
dă). în mai 1957, 
marchizul de 
Porta go (Spania), 
ucis în cursa „Miile Miglia"; Ar
chie Scott-Brown (Anglia), 31 de 
ani, a murit în mai 1958 în Bel
gia ; Luigi Musso (Italia), 31 ani 
și-a pierdut viața in circuitul de 
la Reims; Peter Collins (Anglia), 
26 de ani, la Nurburgring (R.F. 
Germană; Peter Whitehead (An
glia), 43 ani, in timpul desfășu
rării Turului Franței de automobi
lism; Stuart Lewis-Evans (An
glia), 28 de ani, la Casablanca; 
Claude Storez (Franța), 30 ani, la 
Reims și acum cei doi automobi- 
lișli omoriți în Statele Unite.

Pe bună dreptate, în fața unei 
liste atit de lungi a victimelor 
sportului automobilistic, iubitorii 
cinstiți de sport iși pot pune în
trebarea : cărui fapt se datorește 
această stare de lucruri, 
oameni tineri sint trimiși 
știință la moarte ? Răspunsul nu 
este greu de dat și poate fi aflat 
în însăși modul de viață al socie
tății capitaliste. Presa progresistă 
din țările occidentale a atras de 
nenumărate ori atenția că toate 
aceste campionate mondiale nu ur
măresc în fond decit un singur 
scop — reclama pentru marile fa
brici de automobile; vînzări mai 
mari și deci profituri mai mari. 
La ora actuulă în „sportul" auto
mobilistic occidental se duce o 
luptă pe viață și pe moarte pen
tru supremația între i 
brici italiene constructoare de au
tomobile Ferrari și Masseratti și 
fabricile engleze Lister-Jaguard și 
Aston Martin. Pînă în prezent în 
clasamentul victoriilor internațio
nale conduce Ferrari, dar cu ce 
preț; viețile lui Collins, Luigi

28

Musso și mai înainte a lui Euge
nio Castellotti.

Anul trecut, în deosebi după 
moartea tragică a campionului ita
lian Luigi Musso, 
din halva a lansat 
campanie de 
continuării acestor 
ții**, cum sint denumite întrecerile 
automobilistice în Occident. în 
parlamentele Italiei și Franței s-au 
făcut auzite pentru prima dată 
chemări pentru interzicerea aces
tor „competiții sportive" care nu 
au nimic altceva comun cu sportul 
decit întocmirea unor clasamente 
de către „arbitri" și decernarea de 
premii cîștigătorilor^ în fața aces
tei Șamponiii patronul fabricii Fer
rari, d-l Enzo Ferrari,' s-a simțit 
„obligat" să răspundă urmărind 

bine înțeles să-și 
apere mai depar
te afacerea. Cu 
prilejul unei con
ferințe de presă 
care a avut loc 
Ia Modena, indu
striașul Ferrari a 

spus : „Am fost calificat drept un 
constructor asasin. Totuși sînt con
vins că am făcut totul pentru a 
evita accidentele". Ce a făcut d-l 
Ferrari nu a declarat, pentru că în 
realitate nici nu ar avea ce spu
ne. El a ales însă o cale mult mai 
șireată pentru a se feri in conți” 
nuare de minia întemeiată a itor 
lienilor — aceea de a angaja piloți 
din alte țări. Cu prilejul aceleiași 
conferințe de presă Enzo Ferrari 
a spus : „Am încercat mai mulți 
tineri italieni, dar nu mai vrem 
să ne asumăm răspunderea în 
urma criticilor care ne-au fost a- 
duse". Și în consecință, firma ita
liană Ferrari a alcătuit 
nouă din care fac parte francezul 
Jeân ” ’ 
Gendebien, 
Dan Gourney și englezul Hal!ison. 
Oare viețile acestora nu mai con
tează ?

Puțiv, îi pasă lui Enzo Ferrari, 
ca și altor constructori asasini din 
occident că mulți dintre angajații 
lor iși vor sfirși zilele în chip 
tragic. Principalul este ca aface
rile lor să meargă mai departe.

Lista lungă a victimelor „spor
tului" automobilistic occidental 
demonstrează că în realitate 
mobilismul în fehu cum este or
ganizat și practicat in țările, capi
taliste este foarte departe de no
țiunea de sport. în societatea capi- 

marile fa- țalistă, însă, profitul este mai im
portant decit viața oamenilor Și 
de aceea otita timp cit vor mai 
exista asemenea „curse ale mor- 
ții" vor exista și victime in po
fida protestelor opiniei publice și 
ale oamenilor cinstiți care iubesc 
sportul adevărat.

L RETEGAN

de ani, a fost

în care 
cu bună-

opinia publică 
o adevărată 

protest ' împotriva 
„curse ale mor-

o chipă

Behra, belgianul Olivier 
americanii Phil Hill,



Problema noastră centrală:
Intensificarea muncii 

politico - educative
Intr-o vreme în școala noastră 

medie nr. 2 din Galați, organi
zația U.T.M. nu-și exercita cu a- 
devarat rolul său in procesul mun
cii instructiv-educative, comitetul 
U-T.M. nu îndruma cu maturitate 
munca utemiștilor. Ajutorul orga
nizației de partid din școală, al 
profesorilor comuniști a venit însă 
la timp: organizația U.T.M. a fost 
îndrumată și ajutată să-și concen
treze toate forțele pentru a inten
sifica munca politico-educativă. 
Rezultatul acestei activități avea să 
se simtă curînd în viața elevilor 
școlii, în comportarea lor, în atitu
dinea Jor față de învățătură. Dar 
să lăsam faptele, să vorbească...

Invățămîntul politic U.T.M. a
devenit într-adevăr forma cea mai 
importantă a muncii politice în
școală. Experiența noastră în a-
cest domeniu s-a îmbogățit, am 
reușit ca în majoritatea celor 12 
cercuri politice să fim la zi cu 
lecțiile. S-ar putea vorbi foarte 
mult despre desfășurarea lecțiilor, 
a discuțiilor, despre pregătirea 
cursanților. Mă voi opri însă asu-' 
pra celorlalte forme ale muncii 
politico-educative din școală, for
me care au. întregit cu succes ac
tivitatea din cercurile politice-

De pildă, informările, politice. 
Ele au devenit cu adevărat o ne
cesitate în viața școlii noastre, în 
viața elevilor, dezvoltînd, interesul 
acestora pentru cunoașterea vieții 
politice, interne și internaționale, 
pentru regulata citire a presei. 
N-a fost întotdeauna așa ; într-o 
vreme era chiar greu să-i aducem 
pe elevi la informările politice pe 
care le organizam și care erau 
șablon, plicticoase, anoste. Acum, 
însă, caracterul informărilor poli
tice este cu totul altul. In primul 
rînd temele sînt bine alese, intere
sante, stimulează- pe elevi să ia 
parte la discuții- Așa au fost de 
pildă temele : „O călătorie prin 
Chiria populară, „Lupta tineretului 
din colonii", „Transformarea so
cialistă a agriculturii noastre", 
„Prin orașele industriale din 
patria noastră" etc. Și forma 
de organizare a informărilor s-a 
schimbat cu totul. Astfel, cu 
multe 'zile înainte de data fixată 
pentru ținerea informării politice

se anunță tema informării și ma
terialul bibliografic ce trebuie stu
diat. Toți elevii se pregătesc, studia
ză și în ziua fixată secretarul birou
lui U.T.M. al clasei numește pe 
cel ce va ține informarea. In a- 
cest fel am reușit ca toți elevii 
să vină foarte bine pregătiți pentru 
informarea politică, să poată par
ticipa activ la discuții. De altfel, 
cea mai mare și mai importantă 
parte a informării politice nu o 
constituie referatul ci discuțiile a- 
prinse ce au loc după referat. To
tuși, ne-am gîndit să mai variem 
această formă de desfășurare a

Din experiența 
comitetului organi

zației de bază U.T.M. 
de la Școala medie 

nr. 2 Galați

informărilor. De curînd am ținut o 
informare politică la întreprinderea 
„Gristea Nicolae". Aici, un vechi 
membru al colectivului fabricii 
ne-a vorbit despre istoricul ei și 
despre sarcinile actuale ale uzinei, 
pe care elevii au vizitat-o apoi, fă- 
cînd cunoștință cu oamenii, cu pro
blemele de producție. Modul a- 
cesta de desfășurare a informări
lor politice ni se pare de aseme
nea foarte bun, și-l vom genera
liza.

Alături de informările politice 
conferințele au contribuit din plin 
la lărgirea orizontului politic, cul
tural și științific al elevilor, la 
îmbunătățirea mujicii de educație 
în clase- Tematica ciclului de con
ferințe a fost stabilită la capătul 
unui studiu făcut în fiecare clasă, 
pentru a vedea în ce direcție tre
buie să ne concentrăm atenția, ce 
interesează în deosebi pe elevi, 
care sînt slăbiciunile ce s-au ma
nifestat în fiecare clasă în proce
sul muncii de educație. In acest 
fel au fost stabilite temele con
ferințelor care se țin, după speci
fic, pe clase. De pildă, ne-am dat 
seama că în rîndul elevilor mai 
sînt și unii care, datorită insufi-

Ca urmare a chemării lansate de cele 8 Întreprinderi din Capitală, 
colectivul Combinatului chimic nr- 1 Făgăraș s-a angajat ca anul 
acesta să facă economii prin reducerea prețului de cost și a consumu
rilor specifice în valoare de 3.250.000 lei.

Luptind pentru realizarea angajamentelor colectivul secției mase 
plastice a Combinatului (unde se fabrică peste 100 sortimente cum 
ar fi: articole pentru menaj, voiaj, ambalaje cosmetice, jucării, arti
cole industriale, ambalaje pentru medicamente etc.) a reușit ca in 
primele două luni ale anului să realizeze economii de aproape 200.000 
lei.

In fotografie muncitorul fruntaș Joantă Gheorghe de la presa pen
tru volane și lagăre necesare industriei din cadrul acestei secții.

cientei pregătiri, se mai află încă 
sub influența concepțiilor înapo
iate, mistice. Organizația de par
tid ne-a sfătuit, de aceea, să ți
nem în fiecare clasă conferințe cu 
temele „Știința și religia", „Ce sînt 
superstițiile" ?, „Somnul și visele". 
In același scop a fost ținută și 
conferința „Rolul muncii în trans
formarea maimuței în om".

Am observat uneori în rîndul 
elevilor anumite manifestări de in
disciplină : unii suflau, copiau, 
chiuleau de la ore etc- Se impunea 
deci să inițiem și unele conferințe 
pa teme de etică, să-i ajutăm pe 
elevi să cunoască principiile mo
ralei comuniste. Pe această linie 
s-a ținut conferința „Cinste și a- 
devăr", „Despre tovărășie", „Cum 
să ne comportăm în societate" etc. 
Aceste conferințe au fost urmate de 
discuții aprinse tocmai pentru că 
se bazau pe o realitate, pe exem
ple pozitive și negative din clasele 
noastre. S-au mai ținut și altfel de 
conferințe pe linie științifică cum 
ar fi de pildă, „Locul pămîntului 
în cosmos".

Adunările generale U.T.M., prin 
tematica lor, au urmărit aceeași 
nouă orientare a noastră de a pune 
în discuția elevilor probleme esen
țiale pentru formarea lor ca cetă
țeni cu un profil moral-politic 
înaintat, determinîndu-i astfel să-și 
spună părerea cu curaj despre co
legii lor, să hotărască singuri mă
surile cele mai eficace pentru în
lăturarea unor abateri. La început 
timid dar mai apoi tot mai puternic 
opinia colectivului a început să 
acționeze în școală cu rezultate 
eficace.

Fără a neglija temele care pri
vesc activitatea de zi cu zi a ele
vilor, rezultatele lor la învățătură, 
problemele de disciplină, tematica 
adunărilor generale U.T.M. a avut 
și un caracter educativ mai larg. 
Astfel teme ca „Despre cinstea de 
a fi cetățean al R.P.R.", „Cinstea 
de a fi utemist", „Ce înseamnă să 
fii om cult", „Ce înseamnă adevă
rata prietenie" au fost dezbătute 
aproape în fiecare clasă.

Care sînt rezultatele acestor ac
țiuni ? Numai dacă am aminti că 
sînt clase în care nu există nici 
un elev corijent (de pildă, în cla
sa a Xl-a A), clase în care există 
doar un singur corijent (clasele 
a IX-a A și a IX-a B),că în întrea
ga școală elevii se întrec să învețe 
bine — ar fi deajuns să confirme 
faptul că munca educativ-politică 
a dus la creșterea simțului de răs
pundere a elevilor, la creșterea 
conștiinței lor politice. Dar la a- 
ceste rezultate mai pot fi adăugate 
și altele : faptul că elevii în marea 
lor majoritate s-au încadrat în 
brigăzile utemiste de muncă patrio
tică care muncesc cu entuziasm pe 
șantierele de construcție din oraș, 
că au trecut la autpdeservire în 
clase, că colectivele de elevi luptă 
cu fermitate pentru a înlătura orice 
act de indisciplină etc.

N-am fi ajuns niciodată la a- 
ceste rezultate dacă n-am fi înțe
les cu toții — comitetul U.T.M. și 
utemiștii — că sfatul părintesc al 
comuniștilor din școală trebuie ur
mat cu sfințenie. Ei ne-au ajutat 
să vedem că orice acțiuni am or
ganiza, așa-zise distractive și atrac
tive, dacă ele nu vor purta o pu
ternică amprentă educativă, nu vor 
avea un puternic rol politic, un bo
gat conținut de idei, ne vom irosi 
zadarnic eforturile, vom organiza 
acțiuni de dragul de a le organi
za. Am înțeles aceasta ; am înțeles 
că scopul final al muncii noastre, 
sarcina de seamă ce revine orga
nizației U-T.M. din școală este a- 
ceea de a pregăti din fiecare elev 
un viitor constructor al societății 
socialiste. Acestui scop îi închi
năm noi întreaga activitate.

GEORGETA N01MAN 
secretara comitetului organizației 

de bază U.T.M. din Școala medie 
nr. 2 — Galați

De ce sînt puțini 
inovatori în orașul Iași

(Vrmara din pag. I~a) 

ne explice situația chiar de la ușă 
tovarășii în frunte cu Ion Ciobanu, 
tehnician în cadrul serviciului 
plan-producție, responsabil cu ino
vațiile — situația încă nu s-a 
schimbat.

Vasile Scîntei, secretarul comi
tetului U.T.M. ne explică mai 
concret.

— Organizația noastră de bază 
U.T.M. numără 73 de utemiști, 
dintre care 9 băieți și restul fete. 
Muncitorii — continuă el — și în 
special muncitoarele tinere nu sînt 
capabile să facă inovații. Inovația 
presupune studierea tehnicii noi, 
căutări, frămîntări. Or, tinerele 
muncitoare nu au timp de așa 
ceva...

Intr-adevăr munca de Inovații 
și raționalizări este o muncă de 
creație, de necontenită descoperire 
și aplicare a noului, ea fiind ex
presia atitudinii noi, socialiste, 
față de muncă a tinerilor munci
tori și presupune, se înțeilege, un 
studiu temeinic, multilateral, multă 
perseverență. Concepția tovară
șului Vasile Scîntei cu privire 
la posibilitatea antrenării tine
relor foite în . mișcarea de ino
vații însă este de-a dreptul retro
gradă. Ea constituie o frînă se
rioasă în dezvoltarea mișcări: de 
inovații și raționalizări la fabrica 
„Textila Roșie", nu . creează posi
bilitatea ca tinerele, muncitoare 
să-și poată ridica necontenit cali
ficarea profesională, să poată stu
dia tehnica nouă și astfel să poa
tă pătrunde în rîndurile inovato
rilor și raționalîzatorilor.

★
Cum se explică această stare 

de lucruri ? Comitetul orășenesc 
U.T.M. Iași, cu sprijinul comisiei 
tineret muncitoresc de pe lîngă 
Comitetul regional U.T.M. Iași, a- 
vea datoria să îndeplinească mă
surile stabilite de conferința re
gională U.T.M. Faptele dovedesc 
că membrii Comitetului orășenesc

U.T.M. Iași și-au uitat îndatori
rile, n-au făcut nimic pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce re
veneau comitetului din hotărîrea 
conferinței regionale U.T.M. To
varășul Dumitru Bălțatu, prim se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. și alți activiști de răspun
dere ai comitetului orășenesc 
în loc să meargă pe teren, 
să îndrume concret munca orga
nizațiilor de bază își petrec 
timpul mai mult în ședințe. In ul
tima vreme, unii activiști — prin
tre care tov. Sofia Bercovici, care 
răspunde de fabricile „Țesătura", 
„Moldova“-Tricotaje și „Textila 
Roșie" — s-au obișnuit să se lau
de mult și să nu facă mai nimic 
concret, iar laudele lor sînt luate 
de către primul secretar al comi
tetului drept muncă efectivă.

In ceea ce privește sprijinul pe 
care comisia tineret muncitoresc, 
Comitetul regional U.T.M. trebuia 
să-l dea Comitetului orășenesc 
U.T.M., acesta a lipsit cu totul. 
Astfel nu estn de mirare că în ora
șul Iași hotărîrile conferinței regio
nale U.T.M. au fost date uitării. Ca 
urmare, mișcarea inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor nu ocupă locul cu
venit în activitatea organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderile orașu
lui Iași. In întreprinderile amintite 
lucrează aproximativ 4.600 de ti
neri dar numai 15—20 dintre ei 
fac parte din rînduri inovatorilor 
și raționalizatorilor.

Este necesar ca acestei stări de 
lucruri să i se pună capăt.

Comitetul regional U. T. M. 
Iași trebuie să ajute în mod 
concret comitetul orășenesc U.T.M. 
Iași să-și îndeplinească cu simț 
de răspundere sarcinile importan
te ce-i revin,, să traducă în 
fapte hotărîrile conferinței re
gionale U.T.M. privind antre
narea unui număr cit mai mare 
de tineri în mișcarea de inovații 
și raționalizări.

Informapi
Academia R. P. Romîne a ținut 

luni după-amiază o ședință plenară 
în întîmpinarea celei de-a 10-a ani
versări a mișcării mondiale pentru 
pace.

Acad. Mihail Rale a, membru în 
Biroul Consiliului Mondial al Păcii, 
a făcut o amplă expunere despre 
dezvoltarea mișcării mondiale pen
tru pace în cei 10 ani care au tre
cut de la înființarea ei și despre 
lucrările recentei sesiuni de la 
Moscova a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii.

★
Duminică la Galați a avut loc 

o consfătuire a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din tur
nătoriile întreprinderilor indus
triale ale regiunii. Referatele pre
zentate cu acest prilej au subli

niat rezultatele obținute în sec
țiile de turnătorie de la Uzinele 
metalurgice „Progresul" din Bră
ila, Șantierul naval și Fabrica 
de piese de schimb din Galați 
prin aplicarea unor metode îna
intate de turnare, reducerea re
buturilor și a consumului de me
tal. Totodată s-a analizat și 
munca politică de masă desfă
șurată în aceste unități indus
triale. Numeroși participanți la 
discuții au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea indicilor de u- 
tilizare a agregatelor, sporirea 
producției de oțel pe m.p. vatră 
de cuptor, extinderea metodelor îna
intate de turnare și ridicarea ca
lificării muncitorilor.

(Agerpres)

Sectorul legumicol al gospo
dăriei agricole de stat din co
muna „Bragadiru" regiunea 
București, a crescut în acest an 
cu încă 146 ha. teren de cultură 
ajungînd la o suprafață totală 
de 700 ha. Din această supra
față peste 85 la sută este iri
gată.

Recolta de legume și zarza
vaturi ce se va obține de pe în
treaga suprafață de cultură va 
fi de cca. 9.000 tone.

In fotografie : Aspect de la 
însămînțare în secția Măgurele 
a GA.S. Bragadiru, regiunea 
București.

Foto : Agerpres 
-----•------

Ședința de lucru 
a grupului 

de deputați în 
Marea Adunare 
Națională din 

regiunea Craiova
Duminică a avut loc ședința de 

lucru a grupului de deputați în 
Marea Adunare Națională din re
giunea Craiova.

In cadrul lucrărilor ședinței, 
deputatul Ion Predescu a informat 
pe cei prezenți asupra rezultatelor 
obținute în regiunea Craiova pen
tru traducerea in viață a liotărîrilor 
partidului și guvernului.

In discuții deputafii au vorbit 
despre activitatea lor în circum
scripțiile electorale în care au fost 
aleși, despre unele probleme ridi
cate de alegători. Deputății Du
mitru Simulescu, Aneta Marinescu 
Simion Dumitru și alții au vorbit 
despre necesitatea stabilirii unei 
mai strinse legaturi între deputați 
și alegatori, atragerii în număr cit 
mai mare a alegatorilor la rezolva
rea diferitelor' probleme de interes 
obștesc.

Deputata Maria Ionescu a vorbit 
despre avîntul cu care țăranii mun
citori din comunele raionului Ca
racal participă în mod voluntar |a 
lucrările de îmbunătățiri funciare 
în vederea măririi suprafețelor ara
bile și creșterii producției agricole 
a regiunii. Vorbitoarea s-a referit 
de asemenea la însuflețirea cu care 
alegătorii iau parte la diferite lu
crări edilitare și cu caracter 
obștesc.

Alți deputați printre care Florea 
Fîntînă și Udrea Oprea s-au refe
rit la o serie de probleme impor
tante privind procesul de transfor
mare socialistă a agriculturii, în
tărirea economico-organizatorică a 
unităților socialist-cooperatiste, gră
birea lucrărilor agricole de primă
vară și acțiunea de întreținere și 
modernizare a drumurilor.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul deputatul Cornel Fulger, 
membru supleant al O.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Craiova al P.M.R., 
care a subliniat rolul important al 
deputaților Marii Adunări Naționale 
în acțiunea de mobilizare a cetățe
nilor în lupta pentru îndeplinirea 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din-noiembrie 1958.

TELE6RANE EXTERNE
Comunicat

cu privire la cea de a V-a sesiune a Comisiei 
permanente pentru colaborarea economică 
și tehnico-știintifică în domeniul agriculturii 

din cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

SOFIA 30 (Agerpres). — Intre 
24 și 30 martie 1959 a avut loc 
la Sofia cea de-a V-a sesiune or
dinară a- Comisiei permanente 
pentru colaborarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul a- 
griculturii din cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au luat 
parte reprezentanți ai R. P. Al
bania, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Un
gare și U.R.S.S.

La sesiune au fost prezenți în 
calitate de observatori reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene și R. P. 
Mongole.

La sesiunea comisiei au fost 
discutate o serie de măsuri im
portante în vederea îndeplinirii 
sarcinilor în domeniul agricultu
rii ce decurg din hotărîrile se
siunilor a IX-a și a X-a ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. S-a acordat o atenție 
deosebită problemelor sporirii re
surselor de lînă, precum și resur
selor de culturi oleaginoase și fi
broase, dezvoltării plantațiilor 
perene și sporirii producției de 
fructe și legume proaspete și 
prelucrate, ținîndu-se seama de 
necesitățile țărilor, precum și pe 
baza specializării acestei produc
ții între țările de democrație 
populară din Europa. Comisia 
permanentă a luat în discuție ra
portul cu privire la munca de
pusă de comisie în anul 1958 și 
la orientarea viitoare a activi
tății ei.

Comisia a analizat rezultatele

activității grupelor de lucru și 
consfătuirilor organizate în 1958 
și a adoptat recomandările res
pective în legătură cu ele. S-au 
examinat rapoartele și recoman
dările privind organizarea pro
ducției semințelor de soi la prin
cipalele culturi agricole, reco
mandările cu privire la combate
rea febrei aftoase și fabricarea 
preparatelor biologice, metodele 
de cercetări științifice și de apre
ciere a experiențelor în domeniul 
porumbului, la problemele creș
terii bovinelor și organizării în- 
sămînțărilor artificiale, la unele 
probleme de mecanizare a agri
culturii, precum și la alte pro
bleme.

La sesiunea comisiei au fost 
analizate și materialele referi
toare la rezultatele lucrărilor ce
lei de-a treia conferințe pentru 
coordonarea lucrărilor științifice 
în domeniul agriculturii și silvi
culturii, precum și ale celei de-a 
IX-a conferințe pentru carantina 
și protecția plantelor împotriva 
bolilor și dăunătorilor.

Comisia a discutat și aprobat 
planul său de lucru pe 1959.

Cea de-a V-a sesiune a Co
misiei permanente pentru agri
cultură s-a desfășurat în spiritul 
colaborării frățești și ajutorului 
reciproc între țările membre ale 
C.A.E.R. Recomandările adoptate 
în unanimitate vor contribui la 
lărgirea și adîncirea continuă a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice în domeniul agricul
turii între țările membre ale 
C.A.E.R.

Telegrama președintelui ad-interim 
al Comitetului de pregătire pentru 

constituirea Regiunii Autonome Tibetane 
adresată lui Mao Țze-dun și Ciu En-lai

Sa organizâm 
participarea larga a tineretului 

la îngrijirea parcurilor!

Viitorii medici amenajează 
un loc de odihnă

Pionierii — păzitori 
ai curățeniei orașului...

(Urmare din pag. Pa) 

curățeniei orașului și-au ciștigat 
simpatia cetățenilor care i-au în
conjurat cu dragoste. Elevii și pio
nierii au promis că vor putea fi în
tâlniți cit mai des pe străzile Ca
pitalei noastre dragi apărîndu-i cu
rățenia.

Se cuvine să cităm pe cîțiva din 
cei mai harnici. Ni s-au povestit 
lucruri frumoase despre pionieri ca 
Paul Stănescu de la Școala elemen
tară nr. 84, Natalia Savu de la

Școala elementară nr. 72, Găina 
Virgil de la Școala elementară nr. 
50... De fapt ar trebui să cităm 
2000 de nume. Vă mirați ? Nu 
exagerăm: ar fi nevoie să pomenim 
2000 de nume pentru că toți pio
nierii care au participat duminică 
la acțiunea inițiată de comitetul 
orășenesc U.T.M. și-au făcut pe de
plin datoria și merită să fie lău- 
dați. încă ceva .• inițiativa merită 
să fie extinsă și în alte orașe ale 
țării.

EUGENIC OBREA

Locul de odihnă 
al tinerilor din cartier

Dis de dimineață, parcul 8 M?i tineri, elevi și pionieri, membri ai 
de pe malul lacului Tei a primit brigăzilor utemiste de muncă pa- 
vizitg unor numeroase grupuri de triotică. in scurt timp aleile și

punctele mărginașe ale parcului au 
fost luate în primire și tinerii au 
inceput să lucreze de zor la strin- 
gerea gunoaielor, pietrelor, buruie
nilor etc. In cele cîteva ore cit a 
durat această „operație" tinerii 
s-au dovedit foarte harnici, judecind 
după rezultatele obținute. Ei au cu
rățat de buruieni o suprafață de 
30.000 m.p., au prășit circa 5000 
m.p. și grăpat peluze de iarbă pe 
aproape 4000 m.p.

Intr-un colț al parcului un grup 
vesel de tineri și tinere ne-au atras 
atenția nu numai prin ritmul viu in 
care pliveau buruienile ci și prin 
veselia pe care o degajau. Erau 
membrii organizației de bază 
U.T.M. nr- 10 din cartierul Tei.

— Este parcul din cartierul în 
care locuim — ne-a spus secretara 
organizației, utemista Niculina Ba
ciu —- parc pe care îl vizităm cu 
plăcere și pe care îl dorim mereu 
mai bine îngrijit și din acest motiv 
am considerat firesc ca toți ute
miștii din organizație să fie pre
zenți la acțiunea de înfrumusețarea 
și curățarea lui. De altfel, vom veni 
mereu nu numai să-1 vizităm, ci

să-l și îngrijim. E o muncă tine
rească pe care ne angajăm s-o 
facem-..

Spre ora prinzului cînd munca 
era aproape gata pionierii n-au ui
tat să dea o raită pe la tobogan. 
Avuseseră o zi „încărcată", drept 
pentru care acum își permiteau un 
mic divertisment.

S-a scurs repede dimineața de 
muncă voluntară în parcul 8 Mai. 
Numeroși elevi ai școlii mixte nr. 
30, școlii de cinematografie, pionie
ri sau tineri din fabricile raionului 
au pornit spre casele lor- In urma 
lor parcul a rămas curat, purtînd 
vizibil amprenta eforturilor lor 
rodnice. Seara, cînd cetățenii și-au 
plimbat pașii pe aleile sale au pri
vit mirați metamorfoza prin care 
parcul a trecut în numai o jumă
tate de zi- Și acest parc, ca și ce
lelalte din raionul 1 Mai, au fost 
îngrijite de aproape 1200 de tineri 
și de peste 350 de pionieri care 
prin munca lor voluntară s-au stră
duit să le dea un aspect cît mai 
frumos în acest început de primă
vară.

P. VICTOR

In șoseaua Nordului, peste drum 
de parcul de cultură și odihnă 
I. V. Stalin exista pînă duminică 
de dimineață un teren de cîteva 
zeci de hectare plin de gunoaie, de 
pietre, cu dîmburi și gropi pe care 
creștea în voie pir și scaieți. A fost 
dar... nu mai este. De la orele 8 
și pînă la orele 13, peste 400 de stu- 
denți și studente de la 1-M.F. Bucu
rești au schimbat fața acestor 
locuri: au săpat, greblat, nivelat au 
scos toate pietrele, fiarele, rădăci
nile de pir. Cele 5 brigăzi ale anu
lui II medicină generală — seria l-a 
despre care se spune multe lucruri 
bune și în legătură cu sutele de 
ore de muncă patriotică efectuate 
la conducta de la Grozăvești sau 
la amenajareia terenului sportiv al 
Institutului — au fost și duminică 
în fruntea întrecerii.

Tov. Panait Popa, care răspunde 
din partea comitetului U.T.M. al 
Institutului de activitatea brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică, 
trece pe la brigăzi împreună cu 
tehnicianul Sfatului popular al Ca
pitalei și dirijează mersul lucrări
lor. Pe carnețelul său sînt notați 
apoi din fiecare brigadă, fruntașii: 
Cornel Radu, Ileana Gherban, Olga 
Buzoianu, Stan Stoic, Florica Se
cară — iată cîțiva dintre studenții 
care s-au evidențiat în mod deose
bit în această dimineață, muncind 
cu entuziasm la înfrumusețarea 
unui nou colț al Capitalei noastre, 
rămas în paragină pînă acum.

Printre studenți, circulă într un 
dute-vino continuu un tractor cu o 
remorcă. Tractoristul Gheorghe 
Constantin, salariat al Sfatului 
Popular al Capitalei, stă țanțoș la 
volanul unui „UTOS 26" și pri
vește cu uimire la viteza în care 
sînt încărcate remorcile. E și el 
astăzj la muncă voluntară, el în1 
suși ofeirindu-se să vină cu trac
torul să ajute la înfrumusețarea a 
cestor locuri...

Cei 92 de studenți ai anului VI 
sînt la prima ieșire în acest an- Ei 
au lucrat intens în spitale iar acum 
se găsesc în plin efort pentru în
tocmirea lucrărilor de diplomă. Dar 
în această duminică au lăsat con
deiele și seringile, au pus mîna pe 
tîrnăcoape și lopeți și alături de 
toți uteimiștii au pornit la înfrumu
sețarea locurilor de odihnă ale Ca
pitalei noastre.

I-am văzut pe studenții de la 
I.M.F. București la terminarea lu 
crului. Au pornit încolonați, cu dra
pelele roșii într-o coloană compactă 
pa șoseaua Nordului. Viitorii me
dici ai patriei noastre își aduseseră 
contribuția la curățarea unui teren 
plin de gunoaie ce va deveni o 
nouă grădină, un nou izvor da să
nătate pentru oamenii muncii, lo
cuitori ai acestui cartier. Plecau 
puțin obosiți, dar veseli și plini de 
justificată mîndrie.

A. GHEORGHE

PEKIN 30 (Agerpres). - Chi
na Nouă transmite: La 29 mar
tie Pancen Ertni Ciughiganțan, 
președinte ad-interim al Comite
tului de pregătire pentru consti
tuirea Regiunii Autonome Tibe
tane, a adresat lui Mao Țze-dun, 
președintele Republicii Populare 
Chineze și lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, o telegramă în 
care declară că sprijină ordinul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze cu privire la dizolvarea gu
vernului local din Tibet și lichida
rea rebeliunii.

In telegramă se spune:
In numele meu personal, pre

cum și în numele maselor largi 
ale clerului și populației civile 
din Tibet, declar că sprijin cu 
hotărîre ordinul Consiliului de 
Stat cu privire la dizolvarea gu
vernului local din Tibet și li
chidarea rebeliunii. Declar de 
asemenea că sprijin apelul regiu
nii militare tibetane a Armatei 
Populare de Eliberare.

Fostul guvern local și vîrfurile 
reacționare din Tibet au zădăr
nicit și subminat în mod siste
matic eforturile Guvernului cen
tral popular, ale populației și pa- 
trioților Tibetului în vederea în
deplinirii integrale a acordului 
cu privire la eliberarea pașnică a 
Tibetului, au desfășurat în mod 
sistematic o activitate complo
tistă avînd ca scop dezbinarea și 
subminarea unității naționale, 
s-au opus în mod sistematic 
transformărilor democratice me
nite să ducă poporul tibetan pe 
calea făuririi unei societăți so
cialiste înfloritoare și fericite. A- 
ceste acțiuni reacționare sînt în 
totală contradicție cu interesele 
poporului tibetan și sînt contrare 
voinței poporului tibetan. Iar, înce- 
pînd de la 10 martie a.c., după ce 
I au răpit pe Dalai Lama, ucigînd 
persoane cu vederi progresiste și 
patriotice, persecutînd pe activiș
tii și muncitorii tibetani, ele au 
pornit în mod fățiș pe calea cri
minală a trădării patriei și po
porului. Intrînd în cîrdășie cu 
imperialiștii și cu clica ciankai- 
șistă, în noaptea de 19 martie, ele 
au întreprins un atac armat pe 
scară largă împotriva organelor 
și unităților garnizoanei din Lha
sa a armatei Populare chineze 
de Eliberare. Crimele vîrfurilor 
reacționare din Tibet arată că ele 
sînt trădătoare de patrie, duș
mane ale poporului tibetan și 
drojdia tibetanilor din Tibet. Cri
mele lor, care reprezintă o tră
dare a patriei, sînt incompatibile

cu legile statului și au fost în- 
tîmpinate cu proteste hotărîte d« 
masele largi populare și de pa- 
trioții din Tibet. Operațiile mili
tare desfășurate în Tibet de uni
tățile Armatei Populare de Eli
berare, care execută întocmai or
dinul Consiliului de Stat, operații 
întreprinse în vederea dizolvă
rii guvernului local din Ti
bet și .al lichidării rebeliunii, co
respund întrutotul intereselor po
porului tibetan și de aceea se bu
cură de sprijinul tot mai larg, 
tot mai călduros al poporului ti
betan. în numele meu personal și 
în numele clerului și al populației 
civile din Tibet salut marea vic
torie deja- repurtată de Armata 
Populară de Eliberare în lichida
rea rebeliunii.

îmi exprim profunda compăti
mire și grijă față de soarta lui 
Dalai Lama care a fost răpit și 
se află în mîinile rebelilor reac
ționari. Sper că el va putea să 
se smulgă în curînd din mîinile 
rebelilor reacționari. Pentru pe
rioada în care Dalai Lama va ră- 
mîne în mîinile rebelilor am ac
ceptat întrutotul ordinul Consi
liului de Stat care îmi încredin
țează funcția de președinte ad-in
terim al Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane.

Voi depune cele mai mari și 
mai sincere eforturi pentru a realiza 
unirea clerului, a populației ci
vile și a tuturor patrioților din 
Tibet și voi sprijini activ, cu de
plină fermitate, unitățile Armatei 
Populare chineze de Eliberare în 
vederea lichidării rebeliunii și a 
zdrobirii definitive a tuturor mîr- 
șavelor mașinațiuni trădătoare cu 
care se îndeletnicesc vîrfurile 
reacționare din Tibet cu sprijinul 
imperialiștilor și al clicii’ ciankai- 
șiste. Sînt profund convins că, 
sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist Chinez, a preșe
dintelui Mao Țze-dun și a Guver
nului central popular, cu spriji
nul hotărît al tuturor popoarelor 
patriei noastre care are o popu
lație de 650 milioane locuitori, 
poporul tibetan împreună cu Ar
mata Populară de Eliberare va 
putea, fără îndoială să lichideze 
rebeliunea și va putea în mod in
contestabil să construiască un 
Tibet nou, socialist, înfloritor și 
fericit.

Trăiască marea noastră patrie I
Trăiască Partidul Comunist 

Chinez I
Trăiască președintele Mao Țze- 

dun, marele conducător al tutu
ror popoarelor patriei noastre !

PANCEN 29 martie 1959.

Schimbul de scrisori 
între Dalai-Lama și generalul 

Tan Guan-san
PEKIN 30 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : Intre Dalai-Lama 
și generalul Tan Guan-san, repre
zentantul ad-interim în Tibet al 
Guvernului Central Popular, comi
sar al regiunii militare Tibet, au 
fost schimbate șase scrisori cu în
cepere de la 10 martie cînd clica 
trădătoare a organizat rebeliunea 
în Tibet și pînă la răpirea lui Da
lai-Lama din Lhasa în noaptea de 
17 martie.

Trei scrisori de-ale lui Dalai-La
ma sînt scrise de el personal.

La 11 martie Dalai-Lama i-a 
scris generalului Tan Guan-san 
o scrisoare de răspuns în care se 
arată că „sub pretextul apărării 
securității mele, elemente reacțio
nare duc o activitate care îmi adu
ce prejudicii".

La 11 martie generalul Țan 
Guan-san a adresat lui Dalai-La
ma o scrisoare în care a arătat că 
elemente reacționare au întreprins 
o provocare militară fățișă și că el 
a cerut guvernului tibetan local 
s-o lichideze de îndată.

La 12 martie, Dalai-Lama i-a 
trimis generalului Tan Guan-san o 
scrisoare de răspuns în care i-a 
explicat încă o dată că „incidentul 
care subminează în mod grav rela
țiile între guvernul central și local" 
a fost provocat de elemente reac
ționare sub pretextul asigurării 
securității lui și a comunicat că el 
„ia toate măsurile posibile pentru 
aplanarea incidentului".

La 16 martie Dalai-Lama i-a 
scris generalului Tan Guan-san o 
scrisoare în care îi comunica că a 
dat dispozițiile corespunzătoare 
persoanelor competente din guver
nul tibetan local și că este posibil 
ca în cîteva zile el să viziteze sta
tul major al regiunii militare. Dar 
în noaptea de 17 martie, a doua zi 
după expedierea de către Dalai- 
Lama a scrisorii susmenționate, ua 
grup de trădători ai patriei l-a dus 
cu forța pe Dalai Lama din Lhasa 
în regiunea Loka, la sud est de 
Lhasa.



instrument principal
al politicii agresive imperialiste

MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS 
transmite Declarația guvernului boi 
vietic în legătură cu apropiata se
siune de la Washington a Consi
liului Uniunii nord-atlantice:

Intre 2 și 4 aprilie a.c. va avea 
loc la Washington sesiunea ordi
nară a Consiliului Uniunii Atlanta 
cului de Nord (NATO), convocată 
cu prilejul împlinirii a zece ani de 
la semnarea acordului de înființare 
a acestei organizații.

Numeroasele declarații făcute de 
conducătorii țărilor membre ale 
N-A.T.©. în ultimele luni arată că 
se intenționează să se folosească 
această sesiune pentru a prezenta 
N.A.T.O. cu și mai multă pompă 
drept o alianță a unor state care 
ar urmări scopuri defensive.

Or, astăzi, după zece ani de exis-

Declarația guvernului sovietic în legătură cu apropiata 
a Consiliului Uniunii nord-atlanticesesiune

tontă a N.A.T.O., numai oameni 
care au pierdut simțul realității și 
nu doreso să țină seama de fapte 
pot fi de. părere că această organi
zație ar fi defensivă și nu agresivă. 
Activitatea de zece ani a N.A-T.O., 
acțiunile acestei organizații au de
monstrat mai limpede decît orice 
declarații esența agresivă a liniei 
politice externe a Uniunii Atlanti
cului de Nord. încercarea de a do
vedi contrariul este echivalentă cu 
încercarea de a prezenta drept alb 
ceea ce este negru.

Ce au urmărit puterile imperialiste 
prin crearea

In anul 1949, atunci cînd această 
organizație era pe cale de consti
tuire, guvernul sovietic a atras a- 
tenția inițiatorilor N-A.T.O. asupra 
urmărilor grave pe care le va a- 
vea pentru cauza păcii și colabo
rării internaționale crearea unei a- 
semenea organizații.

Caracterizînd blocul nord-atlan
tic, guvernul sovietic a declarat că 
acest bloc reprezintă expresia ex
tremă a tendințelor agresive ale 
unui grup restrîns de puteri care 
doresc să adapteze, într-o măsură 
sau alta, la înfăptuirea acestor 
scopuri politica guvernelor unor 
alte state docile sau direct depen
dente de ele. Acest bloc, arăta pe 
atunci guvernul sovietic, urmărește 
stabilirea prin violență a domina
ției mondiale a uneia sau a două 
puteri participante la bloc și co
respunde astfel scopurilor dezlăn
țuirii unui nou război.

Guvernul sovietic a arătat de a- 
semenea că, prin crearea blocului 
nord-atlantic, guvernele S-U.A. și 
Marii Britanii se degajează de o- 
bligațiile de a colabora cu Uniunea 
Sovietică în domeniul menținerii 
securității internaționale, obligații 
pe care și le-au asumat în confor
mitate cu acordurile de la Yalta și 
Potsdam, precum și cu Carta 
O.N.U.

Guvernul sovietic a propus stă
ruitor puterilor occidentale să nu 
urmeze calea creării unei grupări 
militare restrînse, opusă altor sta-1 
te, ci să respecte cu fermitate acor-’ 
durile dintre cele patru puteri și să 
rezolve problemele reglementării 
postbelice prin eforturile unite ale 
statelor, în interesul întăririi păcii 
și dezvoltării colaborării interna
ționale.

Dar inițiatorii N.A.T.O. au refu
zat să urmeze această cale. Nu 
este necesar să se vorbească mult 
despre cauzele pentru care condu
cătorii N.A.T.O. și, în primul rînd, 
guvernul S.U.A. au refuzat să un 
meza această cale, singura justă, 
care corespunde intereselor tuturor 
popoarelor. Un rol hotărîtor în a- 
■•easta l-a avut faptul că cercurile 
guvernante ale S.U.A. considerau 
în acea vreme că dețin monopolul 
armei atomice și că, sprijinindu-se 
pe aceasta, vor putea dicta condiții 
pentru reglementarea postbelică în 
avantajul S.U.A.

întrucît era vorba de încerca
rea de a sili prin presiuni U.R.S.S. 
și țările de democrație populară să 
accepte satisfacerea cererilor gu
vernului S.U.A. care, fără nici un 
temei, a început'să pretindă rolul 
conducător în problemele interna
ționale, întreaga activitate a NATO 
a avut ca scop să încercuiască U- 
niunea Sovietică cu baze militare, 
să amplaseze pe aceste baze arma 
atomică și să constrîngă Uniunea 
Sovietică să facă concesii. S-a dez
lănțuit o gălăgioasă propagandă în 
jurul afirmației că nu se poate 
vorbi cil Uniunea Sovietică altfel 
decît „dă pe poziții de forță"; în 
țările! participante la N.A.T.O. s-a 
desfășurat o cursă febrilă a înar
mărilor;

GercuriM guvernante ale S.U.A., 
care au creat N.A.T.O. ca instru
ment principal al politicii lor a- 
gresive, au pornit de asemenea de 
la considerentul că existența baze
lor militare americane pe teritoriul 
altor state va face ca, în cazul izi 
bucnîrii unui nou război, S.U.A. să 
rămînă în afara zonei operațiilor 
militare directe și ca pentru orice 
aventură militară a N.A.T.O. să 
plătească popoarele statelor pe ale

N.A.T.O.-ului
căror teritorii au fost înființate 
baze militare americane, în primul 
rînd cele ale țărilor Europei Occi- 

i dentale.
Oare nu este acum limpede pen-

■ tru oricine că politica organizatori
lor N.A.T.O. a suferit un eșec to
tal ? Aceasta reiese în modul cel 
mai clar chiar și din faptul că 
N-A.T.O. nu a reușit să creeze o 
forță predominantă, așa-zisa ,,po
ziție de forță“, cu ajutorul căreia 
organizatorii N.A.T.O. voiau să-și 
dicteze condițiile Uniunii Sovietice 
și țărilor de democrație populară.

Inițiatorii N.A.T.O. trebuiau să 
înțeleagă clar lipsa de temei a 
acestor calcule chiar din primii 
ani de existență a organizației, 
cînd devenise evident că S.U.A. 
nu dețin nici un fel de monopol 
atomic. Dar, din păcate, cercu
rile conducătoare ale S.U.A. nu 
au tras din aceasta concluzii 
juste și au început să se conso
leze cu ideea că America are un 
număr mult mai mare de bombe 
atomice și cu hidrogen, că S.U.A. 
continuă să se afle într-o situa
ție privilegiată, întrucît Uniunea 
Sovietică nu ar avea mijloace e- 
ficiente pentru a transporta bom
be atomice și cu hidrogen pînă 
la continentul american și că 
S.U.A. vor putea, ca și în cazul 
altor războaie, să cîștige un răz
boi împotriva U.R.S.S. cu ajuto
rul bazelor militare create pe te
ritoriile altor state.

Realizările științei și tehnicii 
din Upiunea Sovietică au răstur
nat însă și aceste calcule. In ul
timii 2-3 ani chiar și cei mai în- 
căpățînați adepți ai politicii 
N.A.T.O. au constatat personal 
aceasta. In această ordine de 
idei ar putea fi amintită declara
ția secretarului de stat al S.U.A., 
J. F. Dulles, că racheta intercon
tinentală sovietică poate ajunge 
pe continentul american în 15 
minute. Specialiștii militari ame
ricani recunosc fără înconjur că 
Statele Unite nu au, și de fapt 
nici nu pot avea, nici un fel de 
mijloace de a opri sau intercepta 
aceste rachete.

Dacă ne referim la aspectul 
militar al acestei chestiuni, se 
vede că dezvoltarea științei și 
tehnicii a atins în prezent un a- 
semenea nivel îneît tipurile de 
arme care se creează abia apar 
și sînt înlocuite cu tipuri de noi 
arme și mai cumplite. Ca urmare, 
uriașele mijloace și eforturi 
consacrate cursei înarmărilor 
sînt aruncate în vînt, și statele 
continuă să urmeze calea acestei 
curse a înarmărilor care cere 
cheltuieli continue de forțe și re
surse colosale și mărește primej
dia izbucnirii unui nou război.

Ce altceva oare demonstrează 
sutele de miliarde de dolari care 
în anii existenței N.A.T.O. au fost 
cheltuite pentru cursa înarmări
lor ? Experții economici ai 
N.A.T.O. au calculat că în cei 10 
ani de existență a acestei orga
nizații cheltuielile ei militare au 
depășit cu mult 500 miliarde do
lari și continuă să sporească în 
fiecare an.

Trebuie amintit oare că toate 
aceste cheltuieli uriașe reprezin
tă o povară fiscală care apasă 
din greu pe umerii maselor popu
lare ? Doar este un fapt că în 
prezent în S.U.A. impozitele în
ghit aproximativ o treime din ve
nitul anual al unei familii ameri
cane mijlocii.

Activitatea N.A.T.O. este profund 
dușmănoasă cauzei păcii, agresivă 

și antipopulară
întrucît chiar constituirea 

N.A.T.O. a avut ca scop promo
varea politicii „de pe poziții de 
forță" și a cursei înarmărilor, în
treaga sa activitate practică a ur
mărit să împiedice destinderea 
situației internaționale și îmbu- 
n itățirea relațiilor dintre state, 
să zdruncine nervii oamenilor și 
să țină lumea într-o stare de per
manentă febră războinică.

In cursul întregii perioade de 
zece ani a existenței N.A.T.O., 
țările membre ale acestei organi
zații nu numai că nu au făcut 
nici un pas constructiv, dar au 
și respins toate propunerile Uniu
nii Sovietice și țărilor de demo
crație populară; care urmăreau 
întărirea păcii șî dezvoltarea în
crederii între state. S-ar putea 
cita numeroase exemple ale acti
vității N.A.T.O. profund dușmă
noase cauzei păcii urmărind să 
submineze securitatea multor sta
te, să ațîțe vrajbă și ură între 
popoare.

Să luăm de pildă problema 
creării de către S.U.A. a bazelor 
militare pe teritoriile altor state 
situate la o depărtare de multe 
mii sau chiar zeci de mii de kilo
metri de continentul american și 
problema stocării de arme ato-

mice și rachete pe aceste baze. 
Numai oameni cu totul neprice- 
puți în politică ar putea crede că 
aceste baze au fost create în sco
puri defensive pentru asigurarea 
securității SjU.A. Doar se știe bine 
că nimeni nu a amenințat și nici 
nu amenință S.U.A. și celelalte 
state membre ale N.A.T.O. Pe de 
altă parte, dacă este nevoie de 
alte fapte care să dovedească 
scopul agresiv al acestor baze 
îndreptate împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație 
populară, zborurile neîntrerupte 
în direcția frontierelor U.R.S.S. 
ale avioanelor americane de pe 
aceste baze, avînd la bord bom
be atomice și cu hidrogen, nu 
lașă nici o îndoială asupra scopu
lui în care au fost create aceste 
baze.

Primejdia pe care o prezintă a- 
ceste baze pentru cauza păcii nu 
poate fi în nici un caz subapre
ciată, deși dezvoltarea tehnicii 
militare din ultimii ani a redus 
radical însemnătatea lor militară- 
strategică.

Oamenii politici și generalii a- 
mericani încă mai speră că, dez
lănțuind un nou război, ei vor 
reuși cu ajutorul acestor baze să 
abată sau cel puțin să slăbească

contralovitura dată Statelor U- 
nite. Deși aceste calcule sînt ne
întemeiate, totuși aceasta nu 
scade primejdia pe care o repre
zintă bazele militare, în primul 
rînd pentru țările pe ale căror 
teritorii sînt situate. Se înțelege 
de ce popoarele Europei și Asiei 
se pronunță tot mai hotărît îm
potriva creării de baze militare 
pe teritoriile lor și a înzestrării 
acestora cu arme atomice și ra
chete.

Caracterul agresiv al Uniunii 
nord-atlantice a devenit deosebit 
de evident pentru popoare atunci 
cînd organizatorii ei au inclus în 
acest bloc Germania occidentală 
și s-au angajat pe calea înzestră
rii armatei vestgermane cu arme 
atomice și cu hidrogen, iar pe te
ritoriul acestei țări au început să 
amplaseze instalații pentru arme 
nucleare și rachete. De altfel, se 
mizează în mod vădit pe folosirea 
generalilor și ofițerilor hitleriști 
revanșarzi care sînt puși în frun
tea Bundeswehrului și sînt numiți 
în importante posturi de comandă 
în cadrul N.A.T.O. De fapt, Ger
mania occidentală se transformă 
într-o bază militară de atac în 
centrul Europei, a cărei existență 
intensifică pe zi ce trece primejdia 
de război și pune în pericol de 
moarte în primul rînd însăși popu
lația Germaniei occidentale. Este 
în afară de orice îndoială că, în 
cazul dezlănțuirii unui nou război 
de către blocul nord-atlantic, con
tralovitura nimicitoare cu arme 
nucleare și rachete va fi dată toc
mai regiunilor unde sînt situate 
principalele baze de arme nuclea
re și rachete din Europa și din 
Orientul Mijlociu, precum și baze
lor de dincolo de Ocean.

Trebuie să fie limpede pentru 
oricine că U.R.S.S. și aliații ei nu 
vor fi nepăsători față de securita
tea lor. S-ar putea oare închipui 
că evenimentele s-ar desfășura în
tr-un alt mod dacă puterile occi
dentale ar dezlănțul un război a- 
gresiv împotriva țărilor lagărului 
socialist ?

Prin acțiunile lor agresive, con
ducătorii N.A.T.O. au împins în 
acești zece ani lucrurile pînă aco
lo îneît în prezent situația interna
țională s-a înăsprit mult, creîn- 
du-se o situație în care un pas 
imprudent ar putea avea consecin
țe grave. Mai mult, cînd în urma 
unor acțiuni ale Uniunii Sovietice 
și ale altor state iubitoare de pace 
în situația internațională se con
turează într-un moment sau altul 
o destindere, conducătorii N.A.T.O. 
întreprind în grabă acțiuni care 
intensifică din nou încordarea și 
aduc adesea omenirea în pragul 
războiului.

Astfel au stat lucrurile atunci 
cînd Marea Britanie și Franța, 
două state membre ale N.A.T.O., 
au săvîrșit cu sprijinul efectiv al 
cercurilor guvernante ale S.U.A. 
agresiunea împotriva Egiptului. La 
sfîrșitul anului 1957 prin acțiunile 
forțelor agresive ale țărilor mem
bre ale N.A.T.O., a fost creată 
primejdia izbucnirii unui incendiu 
militar în regiunea Siriei. In anul 
1958, S.U.A. și Marea Britanie au 
încercat să-și mențină pe calea 
armelor vechile lor poziții colonia
liste și să înăbușe revoluția na
țională din Irak. In acest scop 
ele au debarcat trupe ale lor în 
Liban și Iordania, folosind pentru 
transportul trupelor și al echipa
mentului militar în aceste țări 
baze militare ale N.A.T.O. situate 
pe teritoriile R. F. Germane, Ita
liei și Turciei.

In toate aceste cazuri, lumea a 
fost salvată de la o gravă catas
trofă numai datorită poziției hotă- 
rîte a Uniunii Sovietice și a celor
lalte state iubitoare de pace, pre
cum și datorită faptului că aceste 
acțiuni agresive au fost condam
nate la O.N.U.

In scopul întăririi dominației 
lor și al menținerii posesiunilor 
lor coloniale în diferite părți ale 
lumii, statele colonialiste membre 
ale N.A.T.O. se străduiesc să fo
losească alianța militară nord- 
atlantică pentru înăbușirea mișcă
rii de eliberare națională care ia 
o amploare tot mai mare. De mai 
bine de patru ani se duce un răz
boi de exterminare împotriva po
porului algerian cu ajutorul arme
lor primite din partea S.U.A. prin 
intermediul N.A.T.O. Temîndu-se 
de popoarele Africii care se tre
zesc, puterile colonialiste ale 
N.A.T.O. încearcă să zdrobească 
mișcarea de eliberare națională 
din țările Africii (Kenya, Congo 
Belgian, Nyasaland și altele). Din 
inițiativa statelor colonialiste s-a 
discutat în cadrul tuturor recente
lor sesiuni ale Consiliului N.A.T.O. 
problema situației coloniilor din 
Africa ; acest lucru însă este as
cuns popoarelor care acționează 
tot mai hotărît pentru lichidarea 
totală a rînduielilor colonialiste 
putrede și rușinoase din Africa și 
Asia. Un exemplu grăitor al ac
tivității Uniunii nord-atlantice, 
care nu are nimic comun cu sco
purile „defensive" proclamate de 
inițiatorii ei, este faptul că la se
siunile din decembrie 1957 și mai 
1958 ale Consiliului N.A.T.O. a 
fost discutată problema situației 
din Indonezia.

Faptul că această chestiune a 
fost discutată constituie o încăl
care a Cartei O.N.U. care inter
zice amestecul in treburile interne 
ale statelor, a reprezentat un șan
taj politic la adresa poporului in
donezian și a guvernului Republi
cii Indonezia și a dus apoi la 
acordarea de sprijin rebelilor care 
luptau împotriva guvernului legal ( 
al Indoneziei.

Atrage atenția faptul că în ulti
mii ani conducătorii N.A.T.O. se 1 
străduiesc să realizeze sub o for- ‘ 
mă sau alta planurile de unificare 
a unor blocuri militare ca N.A.T.O. 1 
S.E.A.T.O., pactul de la Bagdad, ’

create prin eforturile puterilor oc
cidentale în diferite părți ale lumii.

Este vorba să se lege și mai 
strîns între ele blocurile agresive, 
să se întindă tentaculele lor în a- 
cele regiuni ale lumii în care crește 
și se lărgește mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor și se nă
ruie temeliile seculare, ale colonia
lismului. Este absolut evident că 
unirea de state pe scara cîtorva 
continente, pe platforma pregătirii 
unui război agresiv, implică conse
cințe grave pentru cauza păcii.

S-ar putea continua enumerarea 
faptelor care dovedesc că activita
tea N.A.T.O. este agresivă și an
tipopulară, fapte care arată că a 
ceastă organizație nu este un in
strument al păcii ci o organizație 
pentru pregătirea unui război. Pri
mejdia tot mai mare a izbucnirii 
unui nou război, pricinuit de poli
tica și acțiunile blocului N-A.T.O.. 
a făcut ca cele mai largi pături ale 
populației din înseși țările membre 
ale N.A.T.O. să privească cu neli
niște soarta păcii.

In prezent, după zece ani de la 
crearea acestei organizații, nic> u- 
nul din statele care fac parte din 
N.A.T.O. nu poate afirma că se 
află într-o mai mare securitate de
ck înainte de crearea acestui bloc. 
Acest lucru nu-I pot afirma nici en
glezii. nici francezii, nici germanii

din Germania Occidentală. Dimpo
trivă, datorită activității desfășu
rate de această uniune agresivă și 
creării de baze militare pe terito
riile statelor membre ale N.A.T.O., 
aceste țări s-au pomenit într-o ase
menea situație incit fără să vrea 
ele s-ar putea vedea atrase într-un 
conflict militar, cu toate consecin
țele groaznice care ar decurge de 
aici în epoca noastră a armelor ras 
chetă și nucleare.

Toate acestea explică de ce în 
prezent în toate țările lumii răsună 
tot mai tare cererile de a se înceta 
absurda cursă a înarmărilor, de a 
se renunța la politica „războiului 
rece“ de care popoarele s-au sătu
rat și de a se angaja în mod ferm 
pe calea coexistenței pașnice și a 
colaborării largi între toate statele. 
Tocmai aceasta este calea pe care 
a propus-o și o propune guvernul 
sovietic. Această cale nu oferă nici 
unui stat nici un fel de avantaje 
unilaterale, în schimb ea corespun
de intereselor vitale ale tuturor 
popoarelor întrucît numai pășind 
pe această cale omenirea poate 
evita un nou război. Ce s-ar putea 
întreprinde încă într-un viitor a- 
propiat pentru a asigura o cotitură 
radicală în evoluția situației inter 
naționale actuale în direcția întă
ririi relațiilor de prietenie între 
state și a creării uijei atmosfere de 
încredere ?

Propunerile Uniunii Sovietice 
reprezintă calea coexistenței pașnice 
și a colaborării între toate statele
Guvernul sovietic consideră că 

! un pas important în această direc 
, ție ar putea fi încheierea unui tra

tat de neagresiune între N.A-T.O. 
■ și organizația Tratatului de la Var

șovia, așa cum au propus statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Încheierea unui tratat de 

i neagresiune ar fi o confirmare a 
faptului că aceste două organizații 

. sînt gata să facă tot ce depinde de 
, ele pentru slăbirea încordării in- 
. ternaționale și stabilirea încrederii 
, între ele. Totodată, încheierea unui 
. tratat de neagresiune ar reprezenta 
. un serios factor pentru înfrînareă 
. oricărui agresor care, dacă ar dez- 
, lănțui un război, s-ar pomeni într-o 
. situație de izolare internațională cu 
. toate consecințele decurgînd de aici.

Guvernul sovietic este de părere
I că în actualele condiții ar cores

punde întrutotul intereselor întă-
• ririi păcii în Europa și o astfel de 
i măsură, care ar putea fi întreprinsă 

încă într-un viitor apropiat, ca rea
lizarea între țările membre al 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de 
țelegeri în 
agresorului.
ta, guvernul sovietic atrage atenția 
guvernelor țărilor membre ale 
N.A.T.O. asupra propunerii făcute 
de el în decembrie anul trecut, de 
a se discuta introducerea în textele 
tratatelor Atlanticului de Nord și 
de la Varșovia a unei clauze care 
să prevadă că statele membre ale 
acestor tratate nu vor acorda aju
tor militar și economic sau sprijin 
moral nici unui agresor.

Ținînd seama că stipulațiile pac
tului nord-atlantic prevăd posibili
tatea revizuirii și modificării iui 
după expirarea a zece ani de la in
trarea sa în vigoare, adică în a- 
prilie a.c., guvernul sovietic propu
ne să se cadă de acord asupra in
troducerii în textele Tratatului de 
la Varșovia și pactului nord-atlan
tic a unor clauze corespunzătoare 
cu privire la nesprijinirea agreso
rului.

Asumarea de către țările membre 
ale N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia a unei 
asemenea obligații ar corespunde 
întrutotul țelurilor și principiilor 
Cartei O.N.U. și ar avea o însem
nătate pozitivă apreciabilă pentru 
preîntîmpinarea unei agresiuni. Iar 
dacă agresiunea ar avea totuși loc, 
atunci obligația de a nu sprijini pe 
agresor nu ar permite ca acest 
conflict să se transforme într-un 
incendiu mondial și l-ar localiza 
chiar în starea sa embrionară.

Guvernul U.R.S.S. consideră de 
asemenea că în prezent devine o 
problemă tot mai urgentă preîntîm
pinarea stocării primejdioase de 
arme nucleare și racheta în centrul 
Europei — regiune în care se află 
într-o nemijlocită apropiere consi
derabile forțe armate ale celor 
doua grupări militare opuse. In le
gătura cu aceasta, guvernul sovie
tic face apel la guvernele țărilor 
membre ale N.A. I’.O. să cadă de 
acora asupra traducerii în viață a 
propunerii guvernului Republicii 
Populare Pomne de a se crea in 
Europa Centrală o zonă în care să 
nu existe arme atomice, cu hidro
gen și arme rachetă. Este absolut 
cert că crearea unei asemenea 
zone ar slăbi considerabil încorda
rea existentă pe continentul euro
pean și s-ar răsfrînge în mod fa
vorabil asupra întregii situații in
ternaționale.

Situația existentă in Europa 
in mod imperios realizarea 
înțelegeri și într-o problemă 
de importantă ca reducerea în 
porții stabilite de comun acord a 
efectivelor trupelor străine care se 
află pe teritoriul Germaniei și în 
iiimteie altor state din Europa.

Guvernul sovietic a făcut nu c 
dată propuneri corespunzătoare în 
această problemă guvernelor țări
lor membre ale N.A.T.O., pornind 
de la faptul că prezența și sporirea 
forțelor armate străine pe terito 
riile altor țări constituie un feno
men anormal în timp de pace. 
Reafirmîndu-și în prezent propune
rile cu privire la reducerea efecti
velor trupelor străine de pe terito-

la Varșovia a unei în- 
problema nesprijinirii 
In legătură cu aceas-

cere 
unei 
ații 

pro-

fîonafe arzătoare ÎS cadrul finet 
conferințe a șefilor de guverne, 
așa cum a propus el în nota sa din 
2 martie adresată puterilor occi- 
dentale, ar fi de cel mai 
los.

Dacă însă guvernele 
occidentale nu sînt încă 
ia parte la o conferință

mare fo'

riul statelor europene, guvernul so
vietic este ferm convins că o ase
menea măsură ar contribui consi
derabil la asigurarea securității 
Europei.

Propunînd să se ajungă Ia o în
țelegere cu privire la reducerea e- 
fectivelor trupelor străine de pe te
ritoriul Germanie» și în limitele altor 
state europene, guvernul sovietic 
este dispus să ia parte , ’ ‘
examinarea unei probleme ca de
zangajarea forțelor armate

Și la

zangajarea forțelor armate ale ță
rilor membre ale N.A.T.O. și ale 
organizației Tratatului de la Var
șovia sau crearea unei zone de li
mitare a trupelor și armamentelor 
și de inspecție. Necesitatea unei 
asemenea măsuri devine tot mai 
evidentă ținîndu-se seama de fap
tul că apropierea nemijlocită din
tre forțele armate ale acestor două 
organizații implică primejdia per
manentă a unei ciocniri, a unor in
cidente și conflicte primejdioase. 
Retragerea reciprocă a trupelor 
N.A.T.O. și ale organizației Tra
tatului de Ig Varșovia, sau pentru 
început măcar limitarea armamen- 
teilor, a forțelor armate și a trupe
lor într-o anumită zonă ar slăbi 
considerabil această primejdie și 
ar micșora astfel eventualitatea ori
căror întîmplări neprevăzute, care, 
după cum o recunosc chiar condu
cătorii țărilor N.A.T.O., ar putea 
avea consecințe grave.

Guvernul sovietic subliniază din 
nou că este imperios necesar să 
fie rezolvate și asemenea proble
me importante și urgente ca inter
zicerea totală a armei nucleare și 
scoaterea ei din armamentele sta
telor, precum și necesitatea unei 
reduceri substanțiale a armamen
telor clasice și a efectivelor forțe
lor armate ale statelor. Ga un prim 
pas important pe calea spre solu
ționarea acestor probleme, Uni
unea Sovietică propune să se a- 
jungă neîntîrziat la un acord cu 
privire la încetarea pentru totdea
una a experiențelor cu armele ato
mică și cu hidrogen.

Este de asemenea clar că pacea 
pe continentul european nu poate 
fi asigurată atîta timp cît nu va fi 
rezolvată problema centrală din 
Europa — problema încheierii unui 
Tratat de pace cu Germania, pre
cum. și. problema normalizării si
tuației din Berlinul occidental. 
După părerea guvernului sovietic, 
pregătirea și încheierea Tratatului 
de pace cu Germania constituie în 
momentul de față sarcina cea mai 
esențială și urgentă. încheierea 
unui asemenea tratat ar însemna 
lichidarea situației anormale și 
intolerabile ca poporul german, la 
aproape 14 ani de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial, 
să nu aibă încă un tratat de pace 
și să fie lipsit de posibilitatea de 
a-și exercita în deplină măsură su
veranitatea de stat.

încheierea Tratatului de pace cu 
Germania ar pune capăt evoluției 
primejdioase a evenimentelor din 
Germania Occidentală, ar exclude 
posibilitatea folosirii militarismu
lui german împotriva oricăror sta
te și ar ajuta celor două state ger- 

principala 
unificarea 
pașnică și

puterilor 
gata să 
la nivel 

înalt, guvernul sovietic consideră 
că pentru discutarea problemelor 
Tratatului de pace cu Germania și 
a Berlinului Occidental s-ar putea 
convoca o conferință a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai statelor res
pective.

Totodată guvernul sovietic a 
declarat că este de acord cu pro
punerea guvernelor S.U.A., Marii 
Britanii și Franței ca la această 
conferință să fie reprezentate cele 
două state germane — R.D.Q. și 
R.F.G.

Aceasta este departe de a epui
za lista măsurilor de mult urgente 
și asupra cărora s-ar putea cădea 
de acord dacă guvernele interesate 
sînt animate de dorința de a se 
înțelege.

De-a lungul întregii perioade de 
după război guvernul sovietic a 
propus numeroase măsuri urmă
rind adoptarea de comun acord de 
către state a unor soluții care să 
contribuie la slăbirea ’ încordării 
internaționale, la întărirea încre
derii între țări și asigurarea unei 
păci trainice între popoare. Și nu
mai pentru că statele membre ale 
N.A.T.O. nu s-au arătat gata să 
vină în întîmpinarea acțiunilor 
pașnice întreprinse de Uniunea 
Sovietică și continuă să se orien
teze înspre agravarea relațiilor 
dintre state, în prezent dăinuie o 
situație primejdioasă și pe arena 
internațională se acumulează din 
ce în ce mai mult material infla
mabil.

Dacă se iau drept călăuză inte
resele păcii trebuie să se recu
noască că situația existentă este 
intolerabilă. Nu se mai poate în- 
tîrzia cu luarea de măsuri care să 
pună capăt cursei înarmărilor și 
„războiului rece", sau care să 
permită să se facă măcar primii 
pași în această direcție.

Dacă la viitoarea lor sesiune 
statele membre ale N.A.T.O. vor 
examina de pe aceste poziții pro
blemele internaționale urgente, în 
legătură cu care guvernul sovie
tic a prezentat destule propuneri 
constructive, ele ar face astfel un 
mare serviciu cauzei păcii. în ceea 
ce-1 privește, guvernul sovietic se 
va arăta și de acum înainte întru
totul gata să ajute la schimbarea 
mersului evenimentelor din lume 
în direcția creării unor condiții în 
care oamenii să nu se teamă pen
tru soarta lor, pentru soarta co
piilor lor.

(Subtitlurile și sublinierile apar
țin redacției).

acord 
la Geneva

Răspunsul guvernului sovloflu 
la notele guvernelor

S.U.A., Angliei și Franței
Guvernul sovietic este de 

ca la 11 mai să fie convocată
Conferința miniștrilor Afacerilor Externe
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 26 martie, 
guvernele S.U.A., Marii Britanii 
și Franței au adresat guvernului 
U.R.S.S. note referitoare la pro
blema conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe și a conferinței la 
nivel înalt.

In notele puterilor occidentale 
se propune ca la 11 mai 1959 să 
se convoace la Geneva o confe
rință la nivelul miniștrilor Aface
rilor Externe ai Franței, U.R.S.S,, 
^Regatului Unit și Statelor Unite în 
vederea examinării problemelor re
feritoare la Germania, inclusiv 
Tratatul de pace cu Germania și 
problema Berlinului.

In notele S.U.A. și Marii Brita
nii șe arată că „scopul conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe tre
buie să fie realizarea unor acor
duri pozitive într-o sferă cît mai 
largă de probleme și în orice caz, 

dintre
unor 

să fie 
confe-

atenuarea divergențelor 
părți, precum și pregătirea 
propuneri constructive care 
examinate în cadrul unei ____
rințe a șefilor de guverne ulterior, 
în cursul verii".

®ele două guverne declară că 
„în condițiile unui asemenea mod 
de a privi problema și de îndată 
ce mersul lucrărilor conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe va 
justifica ținerea unei conferințe la 
nivel înalt", ele ar fi dispuse să 
participe la o astfel de conferință.

Tn nota guvernului francez se 
spune că el va fi dispus să con
simtă la o conferință la nivel 
înalt „dacă conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe va permite să 
se prevadă un progres real".

Guvernele celor trei puteri occi
dentale declară în notele lor că la 
conferința proiectată pentru data 
de 11 mai trebuie să ia parte la 
început numai cele patru puteri 
răspunzătoare pentru Germania. 
Ele subliniază că guvernul sovie
tic a acceptat propunerea ca la 
această conferință să fie invitați 
consilieri germani spre a fi consul
tați.

La 30 martie, 
ministrul 
U.R.S.S., a primit pe ambasadorii 
S.U.A,, Angliei și Franței la Mos
cova și le-a înmînat notele de 
răspuns ale guvernului sovietic în 
problema conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe și a conferinței 
la nivel înalt.

Guvernul sovietic constată cu sa
tisfacție că în momentul de față 
guvernele S.U.A., Marii Britanii, 
Franței și U.R.S.S. au căzut de a- 
cord să rezolve problemele inter
naționale urgente în cadrul unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor 
Externe și al unei conferințe la ni
vel înalt, ceea ce va contribui,

A. A. Gromîko, 
Afacerilor Externe al

vel înalt, ceea ce

MOSCOVA. — Revista „Teatru 
tir. 3/1959 publică pe 22 de pagini 
un articol despre viața teatrală in 
R. P. Romînă. Autorul, V. Pime
nov, redactor șef adjunct al revistei, 
ne-a vizitat țara la sfîrșitul anului 
trecut. In însemnările sale el se 
oprește la o serie de piese pe care 
le-a vizionat la teatrele din Bucu
rești și alte orașe ale tării.

BEIRUT. — Întrunirea miniștri
lor Afacerilor Externe ai țărilor 
arabe, convocată din. inițiativa Li
gii Arabe care urma să aibă loc la 
31 martie la Beirut, a fost amînată 
la cererea guvernului marocan pen
tru 2 aprilie.

LONDRA. — La 30 martie, Mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei a dat publicității o declarație 
în care se arată că o dată cu ieși
rea Irakului din pactul de la Bag
dad acordul anglo-irakian din 1955 
care prevedea staționarea de per
sonal militar englez pe teritoriul 
Irakului a devenit caduc. In decla
rație se arată că, în baza înțele
gerii dintre guvernele Angliei și 
Irakului, personalul bazei militare 
aeriene engleze din Habbania va fi 
evacuat din Irak într-un viitor a- 
propiat.

PRAG A. — După cum anunță 
CETERA, la Praga a avut loc o 
ședință a Comisiei permanente 
pentru colaborarea economică și

tehnico-șiiințifică 
construcțiilor de 
lingă Consiliul de ........ ___
mic Reciproc. Pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, Comisia a e- 
xaminat și adoptat recomandări 
pentru specializarea și cooperarea 
producției la cele mai importante 
tipuri de mașini și utilaje.

BERLIN. — După cum transmite 
ADN, guvernul Republicii Demo
crate Germane a hotărît o sporire 
a salariilor pentru unele categorii 
de muncitori și funcționari. Hotă- 
rîrea va intra în vigoare în pe
rioada 1 aprilie — 1 iulie.

STALINGRAD. — La 28 martie a 
fost dat în funcțiune cel de-al pa
trulea hidrogenerator al centralei 
hidroelectrice Stalingrad. Puterea 
generatorului este de 115.000 kW. 
Hidrocentrala Stalingrad va fi 
pusă In funcțiune în anul 1960 cu 
întreaga ei capacitate de producție 
— 2.563.000 kW, cu 263.000 kW mai 
mult decît puterea hidrocentralei 
„Lenin“ de la Ruibîșev, cea mai 
mare din lume.

NICOSIA. — La 29 martie au 
avut loc în orașele Paphos și Li
massol din Cipru încăierări între 
soldații englezi și ciprioți. Soldații 
englezi eu rănit numeroși ciprioți. 
Opt ciprioți a-u fost arestați.

in domeniul 
mașini de pe 

Ajutor Econo-

Congresul pe întreaga Germanie 
al tineretului muncitor

mane să-și soluționeze 
sarcină națională — 
Germaniei pe o bază 
democratică.

In ceea ce privește
Berlinului, guvernul sovietic con
sideră că cea mai realistă cale de 
soluționare a acestei probleme o 
constituie acordarea statutului de 
oraș liber, demilitarizat Berlinului 
Occidental, la a cărui respectare ar 
putea să ia parte activă Organiza
ția Națiunilor Unite. După cum se 
știe, guvernul U.R.S.S. a prezen
tat și alte propuneri în scopul în
lesnirii unui acord între statele in
teresate în problema Berlinului. 
Lichidarea regimului de ocupație 
în Berlinul Occidental ar contribui 
la transformarea acestui oraș 
dintr-un focar at unor conflicte 
primejdioase într-un oraș al păcii 
și liniștii.

Guvernul sovietic consideră că 
examinarea problemelor interna-

problema

ERFURT 29 (Agerpres).—Cinci 
sute de tineri și tinere din R. D. 
Germană, aproximativ 2.000 de 
delegați din Germania occidentală, 
membri ai organizației social-de- 
mocrate de tineret „Șoimii", ai or
ganizației „Prietenii naturii", re
prezentanți ai tineretului sindical 
din Germania occidentală au so
sit la Erfurt pentru a participa la 
cel de-al doilea congres pe întreaga 
Germanie al tineretului muncitor 
care s-a deschis la 28 martie.

La congres participă de aseme 
nea o delegație a C.C. al P.S.U.G. 
în frunte cu P. Verner, membru 
supleant al Biroului Politic al Co 
miletului Central, delegații ale C.C. 
al P. C. din Germania, Uniunii sin 
dicatelor libere germane și Uniuni. 
Tineretului Liber German. Printre 
oaspeții la congres se 
zentanți ai ” 
Mondiale, ai 
a Tineretului Democrat, delegați 
din Polonia, - • •
ria, Franța, Austria.

Congresul se desfășoară sub lo
zinca „Împotriva militarismului, 
pentru un tratat de pace".

Raportul principal cu privire la 
sarcinile tineretului muncitor ger
man a fost prezentat de Erna, re
prezentanta Comitetului permanent 
al tineretului muncitor din Germa
nia.

Demascînd esența agresivă a

află repre
Federației Sindicali 
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propunerea 
declararea

Bimdeswehndui vest-german și me
todele de recrutare a tineretului în 
armata de la Bonn a N.A.T.O., 
Erna a declarat în aplauzele 
furtunoase ale participanților la 
congres că între scopurile foștilor 
generali hitleriști, care ocupă pos
turi de comandă in Bundesicehr, 
și interesele tineretului nu există 
nimic comun,

Raportoarea a salutat proiectul 
sovietic al Tratatului de pace cu 
Germania, precum și 
U.R.S.S. cu privire la
Berlinului occidental oraș liber de
militarizat.

Ea a arătat că una din cele mai 
importante sarcini ale tineretului 
liber german este încheierea trata- 
.ului de pace, crearea unei Confe
derații germane, lupta împotriva 
transformării R. E. Germane în- 
.r-un cap de pod al N.A.T.O,

La ședința din 29 martie a fost 
adoptată in unanimitate o rezolu
ție in care se subliniază că pe toți 
participanții la congres îi unește 
notărirea fermă de a lupta pentru 
menținerea păcii. Noi nu vom 
admite, se subliniază în rezoluție, 
ca aceleași forțe care sint vinovate 
de moartea părinților noștri, să a- 
tenteze din nou la viața noastră.

După cuvîntul de închidere, Con
gresul pe întreaga Germanie al ti
neretului muncitor și-a încheiat lu
crările

STAS 3452 62.

fără îndoială, la slăbirea încordă
rii în relațiile intre state și la în
sănătoșirea întregii situații inter
naționale.

Guvernul sovietic se declară de 
acord cu propunerea ca la 11 mai 
să fie convocată la Geneva o con
ferință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne care să examineze probleme
le referitoare la Germania, inclu
siv Tratatul de pace cu Germania 
și problema Berlinului.

Guvernul sovietic își exprimă 
regretul față de faptul că nu s-a 
ajuns încă la o deplină înțelegere 
în problema participării la confe. 
rință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai Poloniei și Cehoslovaciei. 
Totuși, ținînd seama de poziția pu
terilor occidentale, guvernul so
vietic consideră că este posibil ca 
problema participării acestor țări 
la conferință să fie rezolvată chiar 
în cursul lucrărilor ei, dat fiind 
interesul direct al Poloniei și Ceho
slovaciei față de rezolvarea pro
blemelor menționate, în calitatea 
lor de state vecine cu Germania 
care au fost primele victime ale 
agresiunii hitleriste.

In notele guvernului sovietic se 
subliniază că problema reprezen
tării celor două state germane — 
R. D. Germană și R. F. Germană 
— la conferința miniștrilor Aface
rilor Externe poate fi considerată 
ca fiind rezolvată de comun acord.

Referindu-se la declarația guver
nului francez că este dispus să 
accepte o conferință la nivel înalt 
dacă conferința miniștrilor Aface
rilor Externe va permite să se 
prevadă un progres real, guvernul 
sovietic arată în nota sa adresată 
guvernului Franței că acest pro
gres depinde de eforturile tuturor 
participanților la conferință. Gu
vernul U.R.S.S. declară că în ceea 
ce îl privește este gata să depună 
eforturi pentru succesul acestei 
conferințe și speră că și ceilalți 
participanți vor fi gata să proce
deze la fel.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că toți participanții la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe vor aduce o contribuție 
pozitivă la lucrările acestei confe
rințe și că ea va constitui un pas 
important spre instaurarea unei 
păci trainice în Europa. In ceea 
ce îl privește, guvernul sovietic va 
face tot ce-i stă în putință pentru 
a contribui la atingerea acestui țel.

—oxo—

Cei care au atentat 
ia independența 

Irakului își primesc 
pedeapsa

BAGDAD. — La Bagdad s-a at 
nunțat că a fost adusă la îndepli
nire sentința în procesul celor pa* 
tru foști ofițeri ai Forțelor Mili
tare Aeriene din Irak care au luat 
parte activă la rebeliunea antigu
vernamentală din Mossul — colo
nelul Abdullah Nadji, maiorul 
Kassam Al-Azzawi, precum și lo- 
cotenenții Ahmed Mahid Așur și 
Fadîl Nasser. Toți patru au fost 
împușcați la 30 martie.

In unele cartiere din Bagdad au 
avut loc manifestații ale militari
lor irakieni în sprijinul guvernului 
lui Abdel Kerim Kassem și în 
semn de protest împotriva uneltiri
lor și comploturilor imperialiștilor 
străini și a agenților lor care au a- 
tentat la independența și suverani
tatea Republicii Irak.

—0X0—

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
Secretariatul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat a dat spre 
publicare în presă următoarea de
clarație :

Acum 20 de ani — la 1 aprilie 
1939 — a luat sfîrșit războiul civil 
din Spania, iar urmările acestei 
tragedii, care a constituit preludiul 
celui de-al doilea război mondial, 
mai dăinuie încă- Peste 1000 de 
deținuți politici se află pînă în 
prezent între zidurile închisorilor 
franchiste și mii de alți republi
cani sînt nevoiți să rămînă emi- 
granți.

Mișcarea internațională a tinere
tului nu poate rămîne indiferentă 
față de suferințele îndurate de pa- 
trioții spanioli cinstiți dintre care 
mulți se află în închisori de 20 de 
ani, avînd ca singură „vină", a- 
ceea că au luptat pentru libertate 
Și democrație în patria lor.

Astăzi, tineretul spaniol se 
unește în spiritul unei înțelegeri 
naționale indiferent de deosebirile 
de concepții. El cere amnistia to
tală pentru toți deținutii și depor- 
tații. ’

F.MT.D., credincioasă tradițiilor 
sale de solidaritate și jurăinintului 
făcut la Londra în momentul înte
meierii Federației, de a nimici ori
ce urme ale fascismului pe pămint, 
declară că sprijină patrioții spa
nioli și cere amnistie totală pentru 
toate victimele războiului civil 
Spania. Federația se adresează 
turor organizațiilor de tineret, 
tregii mișcări a tineretului cu
pelul de a ridica glasul in apăra
rea democraților spanioli.

Să se deschidă porțile închisori
lor în care se afiș d"ținuții politici 
spanioli.

din 
tu- 
în-
a-


