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Tinerii bucureșteni
la îngrijirea parcurilor

Și străzilor
O dimineață ce inspiră certitu

dinea primăverii. Prima duminică 
din aprilie dăruie cu generozitate 
căldură și lumină, invită in mijlo
cul naturii reînnoite. E devreme, o- 
rașul mai pare încă somnoros dar 
mii de tineri pornesc din casele 
lor. De astă-dată nu se duc la locu
rile cotidiene de muncă și învă
țătură. îi vom întilni, puțin mai 
tirziu, pe șantierele muncii patrio
tice...

Cîteva zeci din ei au poposit 
în parcul „A Bălcescu". Matrico
lele de la mined le trădează iden
titatea : sînt elevii Școlii medii 
nr. 6. E ultima zi de vacanță și 
totuși sint împreună. Dealtfel, se 
intilnesc des in aceste locuri,

— E locul preferat de plimbare 
al elevilor ? — îl întreb pe secre
tarul organizației U.T.M. din școa
lă Dumitru Cîtu.

— E și un loc de plimbare pre
ferat. Dar e vorba și de altceva. Or
ganizația noastră U.T.M. a luat in 
păstrare parcul. Fenim in perma
nență aci spre a-l îngriji, spre n-l 
face mereu mai frumos. Utemiștii 
noștri nu se vor face de rîs...

Cele spuse de Dumitru Citu le 
întărește Leontina Mănăilă, elevă 
în clasa a lX-a ‘ B. :

— Cei mai mulți dintre noi 
locuim aci în cartier. Răspunderea 
pe care o avem pentru îngrijirea 
parcului ne preocupă serios. Am 
discutat în organizația noastră 
U.T.M. și am hotărît să ieșim in 
mod permanent la muncă volun
tară. Brigada din care fac eu parte 
are de-acum 115 ore de muncă vo
luntară numai în această dimi
neață.

Pentru că m-am interesat de 
cifre, secretarul organizației U.T.M. 
din școală ne-a informat că brigă
zile utemiste de muncă patriotică 
ale elevilor au efectuat de la în
ființarea lor 13.000 ore muncă vo
luntară. Este un bilanț ce cheză- 
șuiește îndeplinirea cu simț de răs
pundere a angajamentului pe care 
și l-au luat utemiștii de la Școala 
medie nr. 6. Mergem pe aleile par
cului privind pe harnicii tineri ce

lucrau cînd deodată observăm un 
grup numeros de oameni maț în 
vîrstă ce ajutau și ei. Erau mulți 
dintre părinții elevilor...

Dar in dimineața aceasta tinerii 
sint, prezenți în numeroase parcuri 
ale Bucureștiului. în parcul Liber
tății peste 300 de pionieri mun
cesc cu plăcere și voioșie. în Piața 
Unirii, pe șoseaua Kiselefl zeci și 
sute de tineri nivelează aleile, în
grijesc spațiile verzi. Acțiunea în
treprinsă de Comitetul orășenesc 
U.T.M. București antrenează din ce 
în ce mai mulți tineri. Duminică 
dimineață în raioanele orașului au 
ieșit la muncă voluntară 15.000 ti
neri*, care au prestat 46.000 ore. 
Este dovada dragostei tinerelului 
pentru orașul său pe cared vrea 
mereu mai frumos.

în spatele blocurilor din Bucu
reștii Noi, pe strada Cireșoaia, sute 
de tineri au sosit încă în zori înar
mați cu lopeți și tirnăcoape. Tinerii 
aceștia fac o muncă de pe urma 
căreia va rezulta o economie de 
150.000 lei. Ei și-au luat angaja
mentul să execute lucrările de să
pătură și încărcare a pămîntului 
necesare pentru pavarea străzii pe 
o suprafață de 16.000 m. p. Bri
gadierii muncii patriotice vor tre
bui să sape 6.000 m.c. de pămînt 
și să transporte 8.000 m.c. pămînt. 
3.000 de tineri din raionul Gri- 
vițc Roșie au ieșit pînă acum pe 
acest șantier efectuînd peste 10.000 
ore muncă voluntară.

— Pe care tineri să-i eviden
țiem ? — întreb pe un activist al 
comitetului raional U.T.M

Tovarășul se află o clipă în 
încurcătură. Ar avea mulți ce-ar 
merita să-i popularizeze.

— Scrie tovarășe despre brigada 
lui Tănase Șt. ion de la atelierele 
C.F.R. „Constantin David". Sînt 
băieți harnici și în atelier. Mai no- 
tează-i pe tinerii de la institutul 
de Proiectări Căi Ferate, pe cei 
de la Întreprinderea de lucrări

pentru telecomunicații... Dar dacă 
tot scrii, tovarășe, adaugă pentru 
tovarășii de la Sfatul populat Gri- 
vița Roșie c-am avea nevoie de 
mai multe mijloace de. transport, 
că să ridicăm mai repede pămîntul 
săpat...

La înfrumusețarea orașului și-au 
adus partea lor de contribuție și 
pionierii din echipele de curățenie. 
Duminică i-am întilnit din nou în 
stațiile de tramvai și autobuse ve
ghind cu atenție ca să fie păstrată 
curățenia. In stația G. Qoșbuc, în 
aglomeratul centru care este Piața 
Unirii, pe calea Fictoriei, la sta
ția din fața Teatrului de Operetă 
stijteau cu. răbdare băieți ji fele cu.. 

’ cravate roșii mustrindu-i — cuviin
cios — pe cetățenii ce nepăsători 
aruncau hlrtii pe caldarîm. Serio
zitatea cu care vegheau la apărarea 

-frumuseții orașului entuziasma. Să 
menționăm și de astă dată cîteva 
nume de pionieri : Ion Trandafir, 
de la Școala medie nr. 18, Matei 
Olimpia de la Școala mixtă nr. 121 
și să-i amintim — în colectiv — 
pe cei de la Școala nr. 122.

Tinerii bucureșteni sint prezenți 
cu entuziasm în munca pentru în
frumusețarea orașului. Exemplul 
lor trebuie să fie un imbold pen
tru tinerii din întreaga țară.

EUGENIU OBREA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Ii-a, Nr. 3079 4 PAGINI — 20 BANI

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Puterea 
de convingere 

a faptelor

Consecințele

Tinerii 
din Medgidia 
au amenajat 

un parc
CONSTANȚA. (De la cores

pondentul nostru).
Mobilizate de către comitetul 

•rășenesc U.T.M. brigăzile ute
miste de muncă patriotică ale 
tineretului din Medgidia, par
ticipă cu entuziasm la acțiunile 
de înfrumusețare a orașului. 
Recent brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din oraș și-au 
ales un nou obiectiv 
că : amenajarea unui 
va împodobi orașul.

In cpropierea gării 
în cursul anilor o imensă bal
tă. Brigăzile utemiste muncind 
aci cu entuziasm au reușit în 
scurt timp să asaneze această 
baltă și s-o transforme, așa 
cum au hotărît de la început, 
într-un frumos parc. Cei peste 
1.000 de 
parte la amenajarea parcului, 
asanînd balta, plantind 303 
pomi și amenajînd alei cu, flori 
au realizat totodată o econo
mie sfatului popular orășenesc 
de 15.000 lei. în mod deosebit 
in această acțiune s-au eviden
țiat brigăzile utemiste de mun
că patriotică ale organizației 
U.T.M. de la O.C.L. Mixt, fa- 
brica „Speranța" și gospodăria 
agricolă colectivă din Medgidia. 
Tinerii din Medgidia, amena- 
jind acest parc, împodobind 
orașul lor cu noi spații 
verzi, au dovedit dragostea for 
pentru orașul în care muncesc 
și trăiesc, pe care-1 vor mereu 
mai frumos și pentru al cărui 
aspect se consideră răspunză
tori.

de mun- 
parc care

se crease

tineri care au luat

munca

Utemiștii de la Școala medie nr. 6 au luat în îngrijire parcul „N. Bălcescu11 din răionul Grivița Roșie. 
Foto: V. RANGA

Angajamente...

.. .Secția telefonie a între
prinderii „Grigore Preoteasa" 
din Capitală este secție a tine
retului. Aici lucrează două 
brigăzi de tineret dintre cele 
mai bune din întreaga între
prindere. Alături de toți ceilal
ți tineri, membrii secției tele
fonie luptă pentru realizarea 
celor 600.000 lei pe care și-au 
propus să-i economisească în 
acest an tinerii din întreprin
dere în urma chemării la în
trecere a celor 8 întreprinderi 
din Capitală. Tinerii din secția 
telefonie s-au angajat să rea
lizeze lunar o economie de 
31000 lei prin recuperarea sir- 
mei de cupru email de la bo
binele rebutate și prin alte me
tode. Ținind seama de numărul 
tinerilor ca și de posibilitățile 
existente, trebuie arătat că 
acest angajament este cu mult 
sub posibilitățile colectivului 
secției, lată numai un exemplu: 
într-o lună și jumătate colec
tivul secției a realizat 76.003 
lei economii, adică și-a reali
zat și depășit cu încă o dată 
și ceva — exact cu III la sută 
— angajamentul luat pe tot 
anul. - ___

Acest lucru dovedește că ti
nerii și-au luat angajamente 
formale care se pot realiza fără 
nici un efort. Aceasta dovedeș
te de asemenea că organizația 
de bază U.T.M. n-a urmării și 

♦ v, nra .îndrumat tinerii ca pe baza 
posibilităților concrete de la 

... locul de muncă aceștia să-și ia 
angajamente mobilizatoare 
cadrul întrecerii.

tov.Dacă stai de vorbă cu 
Ivan Alexandru, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
secție, despre modul cum s-au 
luat angajamentele, acesta 
răspunde liniștit : ne-am luat 
un angajament ... modest ca 
să fim siguri că-l putem reuli- 
za. Care este însă urmarea a- 
cestui fapt ? Pentru că angaja
mentul anual a fost îndeplinit 
și depășit numai într-o lună și 
jumătate, pe luna martie, ti
nerii din cele două brigăzi de 
la telefonie nu și-au reînnoit an
gajamentele, iar preocuparea 
pentru realizarea economiilor 
a scăzut simțitor. Ne mai aeind 
un angajament concret care 
să-i stimuleze, să-i mobilizeze, 
în'lupta pentru economii, tine
rii au începui să se declare 
mulțumiți cu rezultatele obți
nute, să privească cu ochi li
niștiți cum multe posibilități 
de a realiza economii nu sint 
folosite.

Și, din păcate același lucru 
se întîmplu și la alte brigăzi 
de tineret de la întreprinderea 
„Grigore Preoteasa" din Capi
tală.

Comitetul U.T.M. al între
prinderii trebuie să analizeze 
această situație și să ia urgent 
măsurile necesare ca tinerii, pe 
baza analizării posibilităților 
reale de a realiza economii 
să-și reînnoiască angajamentele.

C. BANCILA

îți

Colaborare 
fructuoasă

po- 
in 

prof, 
conduce-

La Rectoratul Institutului 
litehnic din Timișoara, 
prezența tovarășului acad, 
dr. C. Miclosi, a 
rii Institutulri politehnic Ti
mișoara, a conducerii întreprinde
rii Regionale de Electricitate s-a 
semnat o convenție de colaborare, 
după modelul celor existente in 
U.R.S.S., prin care pe de o parte 
I.R.E.T. dă posibilitate studenților 
de la l.P.T. să efectueze o serie de 
lucrări practice în instalațiile 
I.R.E.T., lucrări ce sînt cuprinse in 
programa analitică și în cadrul 
proiectelor de an ale studenților, 
iar pe de altă parte colectivul 
corpului didactic și studenții de la 
l.P.T. pol elabora o serie de lu
crări științifice care vor folosi în
treprinderii Regionale de Electrici
tate.

încheierea acestei convenții are 
un rol important în pregătirea 
practică a viitorilor ingineri.

Printre alții, a luat cuvintul cu 
acest prilej și tov. Marlin loan, 
muncitor fruntaș, care salutînd in 
numele colectivului de muncitori și 
tehnicieni de la I.R.E.T. încheie
rea convenției sus-amintite a arătat 
că muncitorii întreprinderii aș
teaptă cu nerăbdare venirea studen
ților în cadrul întreprinderii 
și totodată a asigurat pe cei 
prezenți că aceștia vor fi încon
jurați cu multă căldură și dragoste 
de muncitorii, maiștrii și inginerii 
întreprinderii

L. CHRISTIAN 
secretar al organizației 

de bază U.T.M. de la I.R.E.T.

Muguri și flori...
(Foto: D. F. DUMITRU)

fit Brănești, comună și centru 
de raion, vestea organizării con
cursului permanent pentru citirea 
literaturii „Iubiți cartea" 
primită cu multă căldură, 
format de îndată două comisii, una 
raională, alta comunală, fiecare cu 
sarcinile ei și nu după multă vre
me la comitetul raional U.T.M. au 
fi început să sosească date-: Su
hatu, 40 de participanți ! Cernica: 
85 ! Belciugatele și Fundulea : 
138 1...

tn satele comunei Brănești am
ploarea concursului se putea ve
dea in însăși apariția, la încruci
șarea șoselelor din fața instituții
lor comunale, a unor panouri vop
site în culori deschise, pictate cu 
litere mari, atrăgătoare : „Tineri 
și tinere, participați cu toții la 
concursul „Iubiți cartea !". Iar la 
bibliotecă, tînăra Olga Bivolarii 
nu mai ostenea cu întrebările : 
„Te-ai înscris la concurs

Porniră deci și din aceste sate, 
curînd, către comitetul raional 
U.T.M. tabele cu date: in total, pe 
comună. 60 de participanți ! Ceva 
mai tirziu la școala silvică din lo
calitate s-a organizat chiar ~b dis
cuție finală cu aproape 40 de 
elevi. Discuția aceasta in cadrul 
căreia s-au inmînat primele insig
ne de „Prieten al cărții" a rămas 
de neuitat...

Animația aceasta ținu mai mult 
de o toamnă și o primăvară. Prea 
destul ca membrii celor două co
misii să-și poată pune baza unui 
raport de activitate și să respire, 
în sfirșit, ușurați din adîncul 
pieptului :

— Bine că trecu și iureșul ăsta! 
„Iureșul" adică concursul. „Con

cursul", cdică îndeplinirea fur-

mala a unei sarcini. Pentru că în 
afara impresionantei animații des
cris, mai la început, nici o acțiu- 

a fost ne nu mai amintește de existența 
S-au acelor două comisii.

— Cîți participanți aveți ?
t— 60, răspunde secretarul or

ganizației U.T.M., tovarășul Vic
tor Ivan.

— Și insigne cite ați inmînat ?
— 40... la școala silvici.
Înțelegem : aceleași rezultate 

obținute cu multă vreme în urmă.
Încerc să stau de vorbă cu ci

neva din comisia raională a con
cursului. Greu de găsit. Bibliote
cara șefă, Maria Șerbănică, e 
„nouă", împlinește curînd un an de 
zile in această funcție și... nu 
știe nimic. Mă duc la comitetul ra
ional U.T.M. și-l caut pe secre
tarul cu problemele de propagan
dă. tovarășul Gheorghe Neagu. 
Ghinion. E plecat de două săp- 
tămîni și toate tabelele cu pri
vire la concurs sint închise intr-un 
sertar. In slirșit o intilnesc pe
profesoara de limba romînă, to
varășa Maria Dinescu, membră 
comisie.

— Cum merge concursul ? — o 
întreb.

— Merge tovarășe, merge — răs
punde dînsa cu o nespusă învio
rare în glas. Iaca și date dacă do
riți : Suhatu 40, Cernica 85, Bel- 
ciugutele și Fundulea 138.

— Și 40 de insigne la școala 
silvică ! — complectez eu.

— Exact, de unde știți ? — se 
miră profesoara.

O întreb din cine-i formată co
misia, cine-i președinte, cine sînt 
membrii ei. Tovarășa profesoară 
mă trimite la raio.-ul U.T.M.

pe

in

cu cartea
./ h ia: ,

— Duceți-vă la raionul U.T.M. și rînd, datoria 
nirii acestui 
roului U.T.M. aruncă insă cu nepă
sare vina pe comisie. Cum au spri-' 
jinit ei însă în mod concret această 
comisie, care de fapt nu .trăiește 
decît pe un tabel închis într-un 
sertar ? De ce n-au trecut la re
organizarea comisiei cînd au văzut 
că aceasta s-a autodizolvat? Sînt 
atîtea posibilități de a face 
și în Brănești concursul 
biți cartea" să se 
așa ciim trebuie, 
există, tineri însetați 
tură sini. De curind s-a renovat și 

'căminul cultural unde se pot or
ganiza seri literare, concursuri ghi- 

■citori pe teme din literatură, acțiuni 
care să-i ajute pe tineri să înțe
leagă mai bine ideile cărților citite. 
Există chiar și stație de radio
amplificare la care se pot, de ase
menea, transmite recenzii ale unor 
cărți prevăzute in bibliografia con
cursului.

Există însă și multă superficiali
tate, mult formalism in înțelegerea 
necesității desfășurării intense și 
permanente a concursului, în or
ganizarea unor acțiuni menite să-i 
ajute pe tineri să înțeleagă cu mai 
multă profunzime ideile și mesajul 
din fiecare carte citită. Nici mem
brii biroului U.T.M., nici membrii 
comisiilor n-au înțeles, privind 
acest concurs, tocmai esențialul : 
scopul său, faptul că el e un mijloc 
important în formare a conștiinței 
comuniste a tineretului. Și nu sim
pla culegere a unor date pe care 
să le raportezi mai departe zicînd 
că (i-ai îndeplinit sarcina.

îi copiați de pe tabel.
l-am explicat că tabelul e închis 

intr-un sertar.
— Altă soluție nu-i. Eu nu mi-î 

mai amintesc...
Deci nimeni în afară de tovarășul 

Neagu nu cunoaște cine face parte 
din comisia raională. Fapt ce de
monstrează clar ... intensa activi
tate a comisiei raionale de îndru
mare și control al modului cum se 
desfășoară concursul permanent, 
pentru citirea literaturii, „Iubiți 
cartea! *

Și totuși tinerii citesc. Numai în < 
Brănești 473 de tineri sint cititori 
activi ai bibliotecii. Tinerii țărani . 
muncitori Teodor Popescu, Gheor
ghe Liscani, Vasile Ceaușu, Doina , 
Tudor, Petra Duncea, Mirea l'asile, 
Tuâor Ristea, citesc foarte mult, 
in lunile de iarnă, Tudor Ristea 
a citit peste 40 de cărți precum 
și numeroase reviste și broșuri. In 
fișa de cititor a tînărului Teodor 
Popescu sint înscrise alături de 
cărți de specialitate ca „îngrijirea 
semănăturilor", „Pepiniera tînăru
lui miciurinist" și cărți de literatu
ră printre care „David Copper- 
field" de Dickens, „Calvarul" lui 
Tolstoi, „Zodia cancerului" de M. 
Sadoveanu, „Moromeții" lui Marin 
Preda, „Străinul" lui Tilus Po- 
povici etc.

— M-am pregătit de mult pentru 
concurs — spune cu tristețe Fasile 
Mirea, dar parcă s-ar fi încheiat. 
Nimeni nu mai amintește de el. Și 
eu n-am primit nici o insignă. Nu 
știți dumneavoastră ce o fi cu con
cursul ?

Există în comună o organizație 
de bază U.T.M. Ea are, in primul

Succesele tinerilor 
siderurgiști hunedoreni

Tinerii siderurgiști de la combi- misit 4.373 tone de metal, față d-î 
natul Hunedoara aduc un aport 2.600 cit prevedea angajamentul 
prețios în î 
pentru sporirea producției de me
tal.

Tinerii din secția I furnale au 
produs peste plan în primul tri
mestru al anului, 801 tone de 

. fontă,, iar tinerii oțelari de la cup- 
orgamsăru și spriji- toatele Martin și electrice au dat 

concurși Membrii hi-i in aceeași perioadă, in afara sar
cinilor de plan, 8.553 tone de oțel.

De la începutul anului și pînă 
acum, tinerii din secțiile de pro
ducție ale combinatului au ecorfo-

întrecerea /patriotică lor pe , această perioadă. La agre
gatele și secțiile aflate sub patro
najul tineretului, prin reducerea 
prețului de cost, cit și prin acțiu
nea de economisire a metalului, 
de colectare a fierului vechi și 
prin executarea unor lucrări de 
folos obștesc de către brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, au 
fost realizate economii in valoare 
de peste 5 milioane lei.

Anul care a trecut a fost bogat 
în roade și pentru colectiviștii din 
raionul Focșani, regiunea Galați. 
Muncind pămîntul după regulile 
agrotehnice cu mașinile moderne 
ale S.M.T.-ului colectiviștii din 
Milcov-Vîrțejcoi au obținut o pro
ducție medie la hectar de 1.80(1 
kg. grîu, 1.606 kg. porumb boabe, 
13:000 kg. struguri etc.

Producții și venituri mari au ob
ținut și gospodăriile colective din 
comunele Jariștea, Odobești, Măr
tinești și altele. Valoarea zilei-mun- 
că în medie pe raion a fost în a- 
nul trecut de 53,91 lei. Pînă la 
sfîrșitul anului 1958, cele 23 gos
podării colectiv,, 
din raionul Foc
șani realizaseră 
un fond de ba
ză de 12.535.276 
lei.

Succesele ob
ținute de gospo
dăriile agricole 
colective au con
vins în mod practic pe mulți ță
rani muncitori cu gospodării indivi
duale să intre în GA.C. Astfel, în 
ultimele luni, datorită muncii, de 
lămurire pe care au dus-o organi
zațiile de partid, muncă la care 
și-au adus o contribuție însemnată 
și organizațiile U.T.M., au fost 
create încă 17 gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole.

Organizațiile de partid au arătat 
organizațiilor U.T.M. că mijlocul 
cel mai eficace în munca de atra
gere a noi familii de țărani munci
tori în formele socialiste de muncă 
în agricultură îl constituie popu
larizarea largă a rezultatelor obți
nute de gospodăriile agricole co
lective. Organizațiile U.T.M. popu- 
larizînd fiecare succes obținut de' 
gospodăriile agricole colective au 
creat posibilitatea ca tinerii 
țărani muncitori să vadă cu 
proprii lor ochi viață nouă, îmbel
șugată, a tinerilor colectiviști.

O experiență bogată a acumulat în • 
această/''privință" organizația de1 
bază U.T.M. din comuna Mării-' 
nești, care a desfășurat, s,ub con-' 
ducerea organizației de partid, o1 
muncă politică intensă pentru a- 
tragerea tinerilor țărani muncitori 
în sectorul socialist al agriculturii. 
Tn adunările generale deschise ale 
organizației U.T.M. din comună 
a fost prelucrat și dezbătut pe larg 
Statutul model al gospodăriilor a- 
gricole colective. La „Joile tinere
tului" au fost organizate interesan
te seri de întrebări și răspunsuri 
în legătură cu Statutul model al 
G.A.C., cu care ocazie au fost 
popularizate succesele obținute ds 
gospodăria colectivă din comună 
Sub conducerea organizației de 
partid, organizația de bază U.TM. 
din G.A.C. Mărtinești a ținut în 
fața tinerilor țărani muncitori cu 
gospodărie individuală din comu
nă, expuneri despre succesele ob
ținute de gospodăria colectivă. 
AceSte expuneri s-au bucurat de 
succes ele fiind prezentate în fața 
tinerilor de către brigadieri, șefi de 
echipe, șefi de ferme, de către co
lectiviști fruntași.

La adunările generale deschise 
ale organizației U.T.M. și la „Joile 
tineretului" au fost invitați să 
vorbească despre viața lor tineri 
colectiviști. La una din adunări, 
de exemplu, utemistul Gh. Matei, 
colectivist vechi, care și-a înte
meiat de curînd o familie, a vorbit 
tinerilor din satele comunei despre 
mizeria pe care o îndura în trecut 
cînd argățea la chiaburii din sat 
și despre viața luminoasă pe care 
i-o oferă acum munca în gos
podăria colectivă. A doua zi co
mitetul comunal U.T.M. a organi
zat o vizită la locuința utemistului

Gh. Matei. Tinerii au admirat cu 
acest prilej casa nouă pe care și-a 
construit-o Matei din veniturile ob
ținute la gospodăria colectivă, 
hambarele pline cu cereale și al
tele.

Vizite ale tinerilor țărani mun
citori au fost organizate nu numai 
la colectiviști acasă, ci și la gos
podăriile agricole colective. Atît 
cei din Mărtinești cit și cei din sa
tele Vîjîitoarea și Tătaru au vizi
tat în repetate rinduri grajdurile, 
și fermele gospodăriei colective 
din comună și din alte comune în
vecinate.

Ca rezultat al

In legătură cu munca de popu
larizare a succeselor gospodă
riilor agricole colective de către 
organizațiile' U.T.M. din raionul 

Focșani

satele comunei Cîm-

politică de masă <5s 
fost în organizația de

acestei susținute 
munci politice de 
masă desfășurate 
sub conducerea 
organizației de 
partid, comuna 
Mărtinești este 
astăzi complect 
colectivizată.

Această expe. 
riență bună în

popularizarea succeselor obținute 
de colectiviști a fost și este folo
sită și de organizațiile de bază 
U.T.M. din 
pineanca.

In munca 
mult folos a
bază U.T.M. din comuna Cîmpi- 
neanca și agitația vizuală. După 
încheierea bilanțului anual al gos
podăriei colective organizația 
U.T.M. a expus în centrul satului, 
mai multe panouri comparative, 
care scoteau in relief rezultatele 
superioare obținute de colectiviști 
față de țăranii muncitori cu gos
podării individuale. Panourile au 
st'rnit un viu interes pentru ti
nerii țărani muncitori și foarte a- 
dosea în jurul lor se poartă aprin
se discuții .cu care prilej utemiștii 
colectiviști dau și alte lămuriri 
suplimentare celor interesați.

Dar experiența bună a acestor
I. ȘERBU

(Continuare în pag. 3 a)

Cadouri
pentru Festival

ca 
,llî- 

desfășoare 
Bibliotecă 
de cui-

V. BARAN

(Agerpres)

Foto: N. STELORIAN

ln semn de prietenie cu tinere
tul iubitor de pace și progres din 
lumea întreagă, tinerii din între
prinderile orașului Constanța vor 
trimite peste 1.000 de cadouri par- 
ticipanților la cel de-al Fll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena.

La Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța au și fost aduse primele 
cadouri. Tinerii de la cooperativa 
meșteșugărească „Înainte" au lu
crat pînă acum 39 obiecte de ma- 
rochinărie — genți de călătorie, 
curele de ceas, albume etc., iar ti
nerii de la Întreprinderea comu
nală Constanța, au lucrat primele 
17 cadouri — obiecte de artă 
populară. La Șantierul naval ma
ritim tinerii lucrează peste 100 ca
douri, printre care numeroase 
machete de faruri și corăbii, țiga
rete, portțigarete și altele. Prin
tre cadourile ce le pregătesc tinerii 
de la Direcția regională a navi
gației maritime sint și pic
turi in ulei executate de tineri ar
tiști amatori ce înfățișează diferi
te aspecte din portul Constanța.

( Agerpres)

n
Inițiativa tinerilor reșițsni de 

a realiza cit mai malta econo
mii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste a găsit un 
larg ecou și în rindul tinerilor 
de Ia întreprinderea Electroapa- 
rataj din Capitală. Astfel, ti
nerii mentori și reglori din 
echipa maistrului Dumitru lo- 
niță au realizat în luna mar
tie, peste plan, trei contactoare 
automate de 60 A din economii.

Fotoreporterul nostru i-a sur
prins pe utemiștii Dumitru Nan, 
Paul Gheorghe, Dumitru Spirea 
și Stan Constantin făcînd ulti
ma revizie a aparatelor sub 
supravegherea maistrului.



La 15 aprilie începe 
Spartachiada de vară 

a tineretului
Peste^ puțin timp, stadioanele și Asemenea ședințe de analiză tre-, de regulamentul de desfășurare 

buie să organizeze și comisiile ra- Spartachiadei la care nu au cla- 
ionale, orășenești și regionale ale i! ” * *
Spartachiadei. In legătură cu or
ganizarea Spartachiadei, organiza
țiile U.T.M. trebuie să ducă o 
susținută muncă politică, mobili- 
zînd pe utemiști și tineri la între
ceri, folosind pentru aceasta toate 
mijloacele de agitație pe care le 
au la dispoziție. In acest fel se 
va realiza obiectivul principal — 
mereu mai mulți în întrecerile 
Spartachiadei.

Etapa a II-a raională și etapa 
a IH-a regională se vor desfășu
ra între 25 mai — 30 iulie. Ace
ste etape se vor desfășura conco
mitent cu festivalurile raionale și 
regionale ale tineretului. Etapa a 
IV-a (inter-regiuni la handbal, 
volei și oină) între 8—9 august, 
iar etapa finală între 17—22 au
gust la București.

La Spartachiada de vară a ti
neretului, pot participa toți tinerii, 
băieți și fete, de la orașe și sate, 
începînd de la vîrsta de 14 ani. 
Orice concurent are dreptul de a 
participa numai la două discipli
ne sportive prevăzute de regula
ment. I-a întrecerile etapei 1 pot 
participa sportivii începători și 
clasificați la categoria a III-a (sau 
cei care au performanțe echivalen
te cu normele categoriei a III-a) 
la acele ramuri de sport prevăzute

terenurile sportive de pe întreg 
cuprinsul țării vor cunoaște din 
nou freamătul marilor întreceri 
ale tradiționalei competiții sporti
ve — Spartachiada de vară a ti
neretului.

Cea de-a IV-a ediție a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului din 
acest an se organizează în întim- 
pinarea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și a 
celui de al Vll-tea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena. Competiția 
va stimula și mai mult masele de 
tineri din satele și orașele patriei 
noastre la practicarea sportului, 
va face cunoscute acestora multe 
discipline sportive, călindu-i pen
tru a deveni luptători hotăriți 
pentru cauza construirii socialis
mului în patria noastră.

Pentru conducerea, îndrumarea 
și controlul desfășurării Sparta
chiadei de vară se va forma co
misia centrală a Spartachiadei, 
care va coordona și răspunde de 
desfășurarea întregii competiții în- 
cepind cu etapa pe asociație pină la 
faza finală. Totodată se vor forma 
comisii regionale, raionale și oră
șenești, care vor răspunde de ase
menea de desfășurarea întrecerilor 
în limitele teritoriale respective.

Spartachiada de vară a tineretu
lui din acest an se organizează la 
următoarele discipline sportive: 
ATLETISM, NATATIE, CICLISM, 
HANDBAL, VOLEI,’ TIR băieți și 
fete, OINĂ și TRINTA băieți, toa
te cu etapa finală. în plus, 
spartachiadă mai sînt incluse și 
întrecerile de POPICE băieți 
fete și FOTBAL, acestea numai 
pină la etapa raională inclusiv. 
Pentru a stimula tradiția practică
rii unor 
nale de 
dei pot 
sportive 
tinerilor

întrecerile Spartachiadei de vară 
a tineretului vor începe la 15 apri
lie cu desfășurarea etapei pe 
asociații care va dura pînă la 
24 mai. Dat fiind faptul că acea
stă perioadă este scurtă, organi
zațiile U.T.M. și asociațiile spor
tive, vor trebui să treacă de înda
tă la luarea de măsuri concrete 
pentru buna desfășurare a Sparta
chiadei.* Astfel, trebuie ca în cet 
mai scurt timp să se analizeze în 
cadrul ședințelor comune ale or
ganizațiilor U.T.M. și asociațiilor 
sportive desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, pentru ca 
pe baza învățămintelor și a expe
rienței căpătate să se treacă la ex
tinderea experienței pozitive și la 
remedierea lipsurilor înregistrate.

sificare sportivă. în etapa a II-a, în 
afară de sportivii calificați de la 
etapa I-a, pot participa și sportivii 
care au îndeplinit norma pentru 
categoria a IlI-a sau sînt clasificați 
la categoria a IlI-a, la ramura de 
sport în care au clasificare. Spor- ’ 
tivii care au o clasificare supe
rioară categoriei a II l-a nu aii 
dreptul de a participa la Spar
tachiadă. De asemenea nu pot par
ticipa finaliștii spartachiadelor 
precedente, la acele probe la care 
au fost finaliști, ei avînd dreptul 
de a participa la celelalte disci
pline sportive. Școlarii și pionierii 
din clasele 1—7 întrucît participă 
la Spartachiada pionierilor nu au 
dreptul de a participa la Sparta
chiada tineretului.

Pentru ca și în acest an Spar- • 
tachiada de vară a tineretului, a- 
ceastă tradițională manifestare a \ 
mișcării noastre sportive de masă, 
să-și atingă scopul este necesar 
ca organizațiile U.T.M. și asocia
țiile sportive, să muncească după 
un plan comun, să treacă de înda
tă la popularizarea competiției, la 
înscrierea participanților, pentru ca 
prima zi, respectiv 15 aprilie, data 
cînd încep întrecerile din cadrul 
primei etape a Spartachiadei de 
vară, să însemne și primele suc
cese.

in

sporturi, comisiile regio- 
organizare a Spartachia- 
inciude și alte discipline 
care au tradiții în rîndul 
din regiunea respectivă.

lntîlnirea 
dintre gimnaștii romîni 

și maghiari
Timp de două zile în Palatul 

Sporturilor din Budapesta s-a des
fășurat intîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele R. P. 
Ungare și R. P. Romine. La femei, 
scorul a fost de 185—184,25 puncte 
în favoarea sportivelor maghiare. 
In concursul individual compus 
pe primul loc s-a clasat reprezen
tanta R.P.R. Sonia Iovan cu 
88,20 puncte; urmată de Dticza 
(R.P. Ungară) -37,95 puncte, Mack 
(R.P. Ungară) 37,55 puncte, Teo- 
dorescu (R.P.R.) 36,95.,puncte.

In meciul masculin, echipa R.P. 
Ungare a câștigat cu 280,70— 
276,15 puncte. La individual, locul 
întîi a revenit la Bekkes-si (R. P. 
Ungară) urmat de Heder (R. P. 
Ungară) și Stanciu (R.P.R.).

Îl /
't ■ —’"LJ

Ultima etapă a primei competiții internaționale de ciclism „Gupa F. R. e.« a prilejuit o dispută deo
sebit' de interesantă care s-a soldat cu victoria campionului mondial (amatori) Gustav Schur (R.D. 

Germană) urmat la numai 33 sec. de reprezentantul nostru G. Dumitrescu.
Foto : R. VASILE

Piticii de Ia Rapid la un antrenament.
Foto: D. F. DUMITRU

• Stadionul Tineretului, duminică 
dimineața. Meciurile de rugbi nu 
au reușit să atrtgă mulți specta
tori. Doar puțini suporteri credin- 

. cioși au rezistat tentației de a ur
mări pasionantul duel ciclist ce se 
desfășura la o distanță de doar 
cîteva zeci de metri. Pe unul din 
terenuri își disputau șansele două 
formații din categoria secundă — 
„Aeronautica** și „Petrol,Ghimie“. 
Sobrul final —■ ni s-a relatat — 
a fost favorabil celor de la 
nautica". în clipa în care arbitrul 
a fluierat sfîrșitul partidei, ne-am 
apropiat de locul disputei rugbis- 
tice. Spre surpriza noastră, la 
marginea terenului observăm o în
vălmășeală. O grămadă restantă nu 
putea fi. Ce se întîmpla acolo după 
ce arbitrul pusese capăt întrece
rii ? Spectatorii au alergat în gra
bă pe teren. Ne-am dumirit înda- 

Nu era nici o grămadă, ci pur 
simplu o bătaie, o încăierare 
pe maidan. Rivalitățile care nu 

fuseseră rezolvate în lupta sporti
vă erau acum reglementate cu a- 
jutorul... pumnului. Bătăușii erau 
jucători din cele două formații.

Era inutil să stabilim cine anu
me a declanșat bătaia. De altfel, 
cele două părți se acuzau reciproc. 
Deosebit de grav ni se pare fap
tul că pe un teren de sport a pu
tut fi posibilă o întîmplare de ge. 
nul celeia Ia care eram martori. 
Este un fapt de o gravitate deo
sebită, care dovedește lacunele 
muncii de educație în cele două 
asociații sportive. Indiferent de 
modul în care această bătaie a în
ceput, indiferent cine a fost pri-

95
Cînd i-am solicitat cîteva date 

despre elevii săi „piticii" clubului 
„Rapid'‘-București, care entuzias
maseră prin jocul lor pe spectatorii 
prezență cu o duminică în urmă 
pe stadionul Giulești, antrenorul 
Ion Costea mi-a răspuns zîmbind :

— Datele sînt poate seci și ele 
n-ar putea oglindi deplin ceea ce-i 
caracterizează pe elevii mei. Te 
invit să-i vezi la un antrenament 
și atunci sînt sigur că o să ai o 
imagine exactă despre ei.

Că antrenorul Costea avea drep
tate, mi-ani dat seama cînd, după 
cîteva zile, i-am văzut pe gazonul 
stadionului Giulești la antrenament 
pe cei mai mulți dintre cei peste 
50 de copii cîți activează în secția 
,,pitici" a clubului Rapid.

Cînd am intrat pe stadion, copiii 
împărțiți în grupe de cîte ■ 4—5 
exersau cu mingea, unii: lovituri cu 
capul, alții stbpuri pe piept sau 
la picior, fiecare după specificul 
postului pe care-l avea în echipă, 
într-un grup l-am recunoscut pe 
centrul atacant Niky Dumitriu, cel 
care reușise să marcheze un gol 
spectaculos.(Agerpres)

Cu prilejul reuniunii de box disputată duminică pe stadionul Dinamo, 
alături de consacrați,_.au evoluat și cițiva tineri pugitiști talentați. Vă 
prezentăm o imagine din întîlnirea V. Ungureanu (Școala sportivă 

U.C.F.S.) și dinamovistul Stan Bîrsu, terminată la egalitate.
Foto ț V, RANGA

Un /literat scurt, o indicație a 
antrenorului Costea și grupurile se 
contopesc mărindu-se. Se trece la 
exerciții cu balonul la picior în 
driblinguri scurte. Antrenorul ur
mărește din centrul terenului, face 
observații pe rînd, insistă, repetă, 
iar atunci cînd exercițiile i se par 
greșite se duce de la un grup la 
celălalt, arătînd practic cum tre
buie procedat.

La poarta din fund, impetuosul 
fundaș al Rapidului — Tache 
Macri —ajutor prețios al antreno
rului Costea în pregătirea piticilor, 
arată cîtorva copii cum se preia o 
minge și apoi cum se șutează sec.

Cei dai portari se antrenează pe 
o latură a stadionului. Nu știi unde 
să fii atent, ce să urmărești pentru 
că totul e făcut de micii fotbaliști 
eu pasiune.

Cînd după terminarea antrena
mentului am putut sta mai pe în
delete de vorbă cu antrenorul Cos
tea am aflat și alte lucțuri tot atît 
de interesante despre „piticii4 sec
ției de fotbal a Rapidului Bucu
rești.

Toți sînt fii de muncitori fero
viari, or ai muncitorilor care lo
cuiesc în cartierul Grant, Criteriul 
de selecție îl constituie fără îndo
ială calitățile fizice și situația la 
învățătură. Din cei 7 copii care 
s-au prezentat în ziua aceea pentru 
a fi primiți în rîndul membrilor 
colectivului, unul singur a fost 
admis. în afară de aprecierea cali
tăților sale de fotbalist — la pri
mirea lui Alexandru Radu, elev în 
clasa a VII-a a Școlii mixte nr. 
173 — în balanță a cîntărit serios 
și situația , lui școlară. Exigența se 
manifestă nu numai la primire ci 
și după aceea.

fConsili7il colectivului format din 
cei mai buni membri — în care 

■ sînt- trei utemiști și patru pionieri, 
dealtfel toți, copiii secției sînt ute
miști și pionieri — este foarte 

'..eXÎ^itț și jufdecă cu toată asprimea 
gteș&lile pe care le comit membrii 
secției, fie că aceste greșeli se re
feră la aspecte care țin de fotbal, 
fie că e vorba de comportarea pe 
teren sau în afara lui, de purtarea 
la școală, pe stradă șau acasă.

Antrenorul Costea îmi mărturi
sea că sarcinile sale sînt mult ușu
rate și că auto-controlul copiilor 
dă rezultate excelente

Mi-a relatat cazul tînărului Ma 
teescu, unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei. Atunci cînd 
consiliul colectivului și antrenorul 
și-au dat seama că toate observa
țiile și sancțiunile hotările împo
triva lui Mateescu pentru manifes
tările sale de indisciplină dovedite 
în măi multe rînduri, sînt zadar
nice, au hotă rit excluderea lui din 
colectiv.

— Pierdeam un talent autentic— 
îmi spunea Costea — dar pentru 
atmosfera sănătoasă, pentru disci
plina colectivului era o măsură ce 
se impunea. în această direcție, 
jnai ales consiliul celor mici îmi

mul care a lovit, cert este câ unii 
jucători din ambele formații au 
dat dovadă de atitudini străine 
sportului de tip pou. Un sportiv 
trebuie să știe să-și dispute șan
sele în lupta 
cele permise 
sportive^ iar 
trebuie să se 
perfecționeze 
sportivă, să-și examineze autocri
tic aspectele negative din pro- 

,Aero- pria-i activitate. Dorința de a în
vinge. este firească, însă ea tre. 
buie să stimuleze la o mai înaltă 
pregătire, la o luptă-cinstită, după 
normele sportivității, luptă la ca
pătul căreia victoria 
celui mai bun.

Cei care înlocuiesc 
tivă cu bătaia nu att 
zilele noăstre pe un 
sport. împotriva lor trebuie să se 
ia măsuri energice. Primele care 
trebuie să procedeze în această di
recție, trebuie să fie conducerile 
asociațiilor sportive. Măsurile dis
ciplinare sînt desigur necesa
re și vor fi bine venite. în- 
tîmplarea de duminică trebuie însă 
să îndemne 
muncă de 
de lichidare a mentalității dăună
toare ce mai răbufnește la unii 
sportivi din cele două echipe, tn 
această privință organizațiile 
U.T.M. din instituțiile respective 
trebuie să se preocupe ca în 
dul tinerilor sportivi să nu-și 
facă loc atitudini huliganice, 
tudini ce trebuie înfierate cu 
tă vigoarea.

în ceea ce privește Federația 
mînă de Rugbi, ea are datori 
trateze cu toată seriozitatea 
nifestărife huliganice pe care 
le-am semnalat și să ia cele mai 
energice măsuri ce se impun. Bă
tăușii n-au ce căuta pe terenurile 
de sport 1

sportivă, cu mijloa- 
de regulamentele 

ătuției cînd pierde 
simtă îndemnat să-și 
neîncetat pregătirea

să aparțină

lupta spor- 
ce căuta 

teren
în 
de

la o mai susținută 
educare a sportivilor,

rîn- 
mai 
ati- 
toa-

?«este de uri real folos in muncă 
el dă rezultate excelente.

Și rînd pe tind mi-an fost rela
tate o serie de probleme legate de 
modul de pregătire <al micilor 
fotbaliști. Anual, secția de „pitici" 
trimite secției de juniori aproape 
30 de jucători de a căror pregătire 
se ocupă în continuare antrenorii 
Urecheatu și Socec, iar aceștia la 
rîndul lor pe cei mai buni îi trimit 
echipelor de categorie superioară 
TAROM (fostul Rapid II) și 
C.F.R. Filaret.

Cu cîteva excepții, toți jucătorii 
echipei TAROM —. fruntașa seriei 
a II-a din categoria B, candidată 
serioasă la promovare in categoria 
A — au început să joace fotbal în 
echipele de „pitici" ale Rapidului. 
Dar foștii „pitici- și juniori ai Ra
pidului joacă nu numai în echipe 
ale feroviarilor. De aurind, în for
mația Progresul-București a fost 
remarcii un tînăr, despre compor
tarea căruia presa în unanimitate a 
făcut aprecieri elogioase. Este vor
bă de mijlocașul Petrescu. Piu de 
mult el era „pitic" și mai apoi ju
nior al Rapidului. Asemenea e- 
xemple s-ar putea da încă multe. ■ anul 1953 ai cupei Bride, 
Toate ar veni să complectele rezul
tatele bune pe care le obține un 
colectiv, unde grija pentru pregăti
rea noilor cadre este o preocupare 
de prim ordin. Or, la clubul Rapid 
acestei probleme i se acordă aten
ția cuvenită. Și pentru aceasta me
rită felicitări.

M. RAMURĂ

întrecerea celor mai 
bune palete ale lumii 

a luat tfîrșit

A. I. DANGEJ

Cea de-a 25-a ediție a oampio- 
natelor mondiale de tenis de masă 
a luat sfîrșit duminică șeara la 
Dortmund. Și actuala ediție a a- 
cestei competiții a fost dominată 
de jucătorii japonezi, care au cîști- 
gat 6 titluri mondiale din cele 7 
puse în joc. Totuși cel mai impor
tant titlu, la simplu bărbați, a fost 
cucerit într-un stil strălucit de re
prezentantul R. P. Chineze, Iun 
Kuo-tan, care întrerupe șirul suc
ceselor japonezilor, deținători din 

1 ~ , ce se
oferă învingătorului acestei probe. 
Prin dîrzenia și eficacitatea de care, 
au dat dovadă, jucătorii .din R.P. 
Chineză au constituit o adevărată 
revelație a campionatelor lumii de 
la Dortmund. Iun Kuo-tan, în vîrstă 
de 22 de ani, este student în pri
mul an al Institutului de Cultură 
Fizică din Canton.

{Ager preș)

Antrenorul
în finala de handbal a Sparta

chiadei de vară a tineretului din 
1958, o echipă cucerise spectatorii 
din tribune .prin puterea de luptă, 
voința și sobrietatea jocului pres
tat. Echipa care pînă la urmă a 
reușit frumoasa performanță de a 
cuceri titlul de campioană a Spar
tachiadei de vară era cea a mun
citorilor de la uzinele „Klement 
Gottwald“ din Capitală. Ea nu 
luase ființă de mult timp, ci nu
mai cu un an în urmă și — pa
radoxal — băieții erau... voleiba
liști.

Primul an, echipa a participat 
în campionatul raional. Clasîn- 
du-se pe primul loc a promovat în 
seria a II-a a campionatului oră
șenesc- în acest an ea activează în 
seria a I-a a campionatului oră
șenesc și ocupă unul din locurile 
fruntașe în serie, maj precis lo
cul III.

Trej ani numai, dar aceștia în
seamnă ani de succese pentru ti
nerii metalurgiști. Cum au reușit 
oare ei această performanță ?

în primul rînd trebuie spus că 
colectivul" sportiv „Electra" și

organizația U.T.M. au căutat ca în 
rîndurile echipei să fie selecțio 
nați cei mai buni tineri fruntași 
în producție și în munca obștească, 
tineri talentați pentru practicarea 
acestui sport ca Victor Cîrciu, Pa- 
luga Adrian, Selim Enver. în for
marea colectivului, un mare rol 
a revenit și antrenorului echipei, 
profesorul de educație 
Gheorghe Frunzeti.

Antrenorul nu s-a preocupat nu
mai de pregătirea tehnică a echi
pei ci a căutat să educe la spor
tivi calități morale specifice spor
tivului de tip nou : voință, dâr
zenie, dragoste față de colectivul 
de muncitori pe care aceștia îl 
reprezintă. Apropierea sufletească 
a antrenorului de elevii săj a fă
cut ca aceștia să-l considere ca pe 
un părinte, căruia îi spun păsu
rile, de la care primește oricând 
este nevoie ajutorul. împreună cu 
celelalte secții sportive din fa
brică, îndrumat permanent de or
ganizația de partid și cu sprijinul 
organizației U.T.M., antrenorul a 
organizat ieșiri în colectiv, ex
cursii la Poiana Țapului, Gura Pi-

fizică

Duminică, 
pe terenurile 

de fotbal...
Etapa de ieri a campionatu

lui diviziei A la fotbal s-a sol
dat din nou cu schimbarea lide
rului. Prin victoria cu 1-0 asu
pra Progresului București, Pe
trolul a trecut pe primul loc 
urmat de C.C.A. care n-a putut 
întrece formația' constănțeană 
Farul cu ca'e a terminat nede- 
Cis' 1-1. In rest rezultatele în
trecerilor au fost oarecum nor- 

' male exceptind înfrîngerea Ra
pidului cu ld) de către Jiul Pe
troșani. lată și celelalte rezul
tate : Steagul Roșu — Știința 
Timișoara 2-0UTA — Știința 
Cluj 3-2 ; Dinamo Bacău — Di
namo București 1-1 (de remar
cat faptul că bucureștenii au 
egalat în ultimul minut din pe
nalii).

Toi ieri s-a reluat campiona
tul categoriei B. Iată rezultatele: 
seria 1: Minerul Lupeni — CFR 
Arad : 0-0 ; Ciaz Metan Medi
aș — Co'vinul Hunedoara : 
2-1; CFR Timișoara — Indus
tria Sîrmei Cimpia Târzii: 2-1; 
AMEFA Arad — Tractorul Ora
șul Stalin : 1-1 ; CSA Sibiu — 
Știința Craiova : 3-0; CS Ora
dea — CSM Reșița: 0-1; QS- 
Tg. Mureș CSM Baia Mare: 
2-1; In SERIA II : Tarom 
București — Progresul Sucea
va : 7-0; Rulmentul Birlad — 
Metalul Titanii București: 1,2; 
Unirea l Iași — Pompierul 
București: 2-1 ; Dinamo Ga- 
lăți — Flacăra Moreni: 2-4 ; 
Foresta Fălticeni- — Gloria 
Bistrița: 1-0 ; Poiana Cimpi- , 
na — Unirea Focșani:. 2-0; 
Prahova Ploești CSM Iași;
1J.

w
întrucît încep pregătirile pen. 

tru meciul cu Turcia, campiona
tul categoriei A se întrerupe pe 
timp de aproape o lună. Deabia 
la 3 mai se reia campionatul.

Important centru muncitoresc, orașifl Arad a fost înzestrat în anii 
puterii populare cu importante mijloace materiale în măsură să 
creeze condiții cît mai bune pentru dezvoltarea sportului, pentru 
atragerea cît mai multor tineri pe terenurile de sport. Sute de mii 
de lei au fost alocați de statul nostru democrat-popular dezvoltării 
bazei materiale și asigurării cu echipament a asociațiilor sportive 
ce își duc activitatea în acest oraș. Numai în ultimul timp, în acest 
oraș s-a început construcția unui bazin acoperit de dimensiuni olim
pice, după cele mai moderne cerințe cu instalații speciale de fil
mare sub apă etc. El a fost deja folosit de sportivii din oraș ur- 
mind ca în curind să fie încheiate și lucrările de acoperire.

In raidul întreprins am urmărit felul în care organizațiile U.T.M* 
și tineretul se străduiesc prin munca lor voluntară să asigure buna 
întreținere a bazelor și a utilajelor existente.

Cînd există interes 
și entuziasm

Sînt numeroase exemple pe care 
tineretul arădean le oterâ în 
cest sens. Astfel, tinerii de la fa
brica de zahăr, mobilizați de or
ganizația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, au prestat 
numeroase ore de muncă volunta
ră pentru buna întreținere a tere
nului de fotbal.

Un alt exemplu care ilustrea
ză dragostea tineretului pentru a- 
menajarea terenurilor sportive ni-1 
oferă tinerii cartierului Grădiște 
din -orașul Arad. .Prin muncă vo
luntară ei au amenajat în cartier 
un frumos teren de fotbal redînd 
în folosință un teren vechi im
practicabil și impropriu manifesta
țiilor sportive. Și aceasta nu e 
totul. In dorința de a-1 înfrumtir 
sdța, ei au sădit pomi dîndu-i un 
aspect general frumos fapt care 
a avut ca urmare o mare afluen
ță a tineretului din 
cest teren unde în 
practică numeroase 
volei, popice etc.

Mai sînt și alte 
baze sportive în 
orașul Arad bine 
întreținute și gos
podărite. Dintre 
ele merită men
ționate I. G. A. 
(al întreprinde
rilor comunale 
din Arad) una 
din cele mai frumoase baze spor
tive din localitate așezată pe ma
lul Mureșului și în centrul orașu
lui, stadionul U.T.A. aparținînd 
întreprinderii textile ,30 Decem
brie", stadionul G.F.R. și altele.

Bine întreținută este și baza 
sportivă „Constructorul" aparți
nînd trustului de construcții. Pă
cat însă că este folosită mai ales 
în vederea închirierii ei altor aso
ciații, organizația U.T.M. a trus
tului mahifestind un total dezin
teres pentru antrenarea tinerilor 
din întreprindere în practicarea 
sportului.

Eiacă' cele cîteva baze sportive 
enumerate mai sus se bucură de 
grijă sînt însă din păcate mul
te baze, terenuri și săli a căror 
înfățișare dovedește dezinteres sub 
aspectul bunei lor gospodăriri.

a-

mare afluen- 
cartier pe a- 
prezent se 

sporturi

mai favorabile condiții în vederea 
unei largi activități sportive de 
masă, avînd o pistă de atletism, 
foarte bună, terenuri de fotbal și 
voleri. în prezent el se găsește în- 
tr-o stare cu totul necorespunză
toare. Terenul de fotbal este ne
îngrijit, iar cel de volei aproape 
impracticabil. întregul lui aspect 
dovedește o crasă nepăsare din 
partea posesorilor lui în ceea ca 
privește buna gospodărire a acei 
stuia. Acest dezinteres își găseșto 
ecoul și în activitatea sportivă a 
uzinelor „7 Noiembrie". De unda 
in anul trecut la întreprinderea 
„7 Noiembrie" se făcea sport la 
cinci discipline, in prezent se mai 
practică doar două discipline t 
fotbal (întreprinderea are o echi
pă de fotbal în categoria C) și po
pice.

O situație destul de proastă sa 
găsește și la baza nautică „Iosif 
Rangheț" din localitate, considera- ‘ 
tă pină nu de mult drept una din , 
cele mai frumoase baze sportive 
din Arad. Băncile din incinta bas 
zei sînt în mare parte deteriorata 
mr pontonul este neîngrijit. De alt
fel din întreprinderea „Iosif Ran- 

gheț“ (colectivul 
sportiv ,JStrun- 
gul“) doar 14 ti
neri sînt înscriși 
la canotaj, 
numărul 
lor care 
aici se 
la mai 
sute.

Terenurile „Mureș“, cele ala 
școlii medii nr. 1 (terenuri de vo
lei, baschet, fotbal) școlii peda
gogice mixte (fotbal, volei) oferă 
triste imagini de proastă gospodă
rire. Nici terenul de fotbal 
V.V.A.-A.M.E.F.A. aparținînd fa
bricii de vagoane „Gheorghi Dimi
trov" nu prezintă aspectul unui 
teren bine gospodărit... Deși în in
cinta lui se programează destul de 
des întilniri de fotbal, starea lui 
lasă de dorit. întreprinderea „Tei 
ba" dispune de două echipe de vo
lei in campionatul raional. Deși 
pare paradoxal, terenurile de vo
lei și 
găsesc

Nepăsare 
sau comoditate?

tn urmă cu cîtva timp terenul 
„Indagrara" aparținînd întreprin
derii „7 Noiembrie" oferea cele

Duminică dimineață, formațiile Știința Arhitectura șl Petrolul Pi

tești au oferit o disputată întrecere de rugbî.

Fotot M. RAMURA

deși 
tineri- 

lucreuză 
cifrează 

multe

baschet ale întreprinderii sa 
intr-o stare de părăsire.

Răspunderea 
tineretului

exemplele relatate mai sus 
în orașul

Din
rezultă concludent că 
Arad o seama de întreprinderi nu 
acordă grija necesară terenurilor 
de sport pe care le dețin spre fo
losință. Faptul apare intr-o lumină 
cu atît mai gravă cu cit în cadrul 
acestor întreprinderi lucrează zeci 
și sute de tineri care ar dori să 
facă sport. Tineretul ar putea a-, 
duce un aport substanțial la inș 
grijirea acestor terenuri, la reda
rea lor în folosință. Pentru aceasta 
însă organizațiile U.T.M. din în
treprinderile citate mai sus vor, 
trebui să antreneze utemiștii, în
tregul tineret într-o largă acțiune 
de muncă voluntară pentru îngriji
rea terenurilor sportive, bun ota 
ștesc, mijloc important în dezvol
tarea sportului de masă. în același 
timp, organizațiile U.T.M. trebuie 
să discute în adunări despre răs-< 
punderea pe care utemiștii, tinerii 
o au spre a păstra bunurile spor
tive. Din păcate, asemenea adu- 
nări nu au prea avut loc pină 
acum.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
consiliul L.CF.S. au datoria să 
ducă o intensă muncă de antrenare 
a tineretului în acțiuni de muncă 
voluntară pentru ca terenurile de 
sport din Arad să se bucure de în
grijirea cuvenită ca bun al întregu
lui popor. In felul acesta ei vor 
răspunde atenției pe care o poartă 
statul nostru democrat-popular 
pentru dezvoltarea mișcării spor
tive din țara noastră.

E. PITULESCU

educator al echipei
Hamului, la meciurile internațio
nale sau la bazele nautice, la 
manifestări educative menite să 
ridice nivelul politic și cultural 
care au fost un minunat prilej de 
cunoaștere a sportivilor, de înche
gare a unei și mai strînse prietenii 
între coechiperij formației de 
handbal. Și nu se poate spune că 
nu există o strânsă prietenie în si
nul echipei.

Faptul că împreună muncesc în 
producție (de exemplu brigada 
U.T.M. condusă de Neagu Paul, 
brigada handbaliștilor cum o nu
mesc muncitorii, își depășește sar
cinile de producție în medie cu 
15—20 la sută), că împreună își pe
trec timpul liber, că împreună 
merg și ajută la dezvoltarea mișcă
rii sportive de la G.A.C. din co
muna Malu, pe care fabrica o pa
tronează, a făcut ca colectivul să 
devină mai unit, să obțină o serie 
de succese de seamă.

Antrenorul consideră absolut ne
cesar ca toți componenții echipei 
să-și ridice nivelul politic și ideo
logic. Sportivii participă cu regu
laritate la învățămîntul politic,

unde au o frecvență de sută la 
sută, vin întotdeauna pregătiți par- 
ticipînd activ la discuții. Antreno
rul ține o strînsă legătură cu pro
pagandiștii spre a urmări cum 
elevii săi studiază în formele 
de învățămînt politic în care sînt 
încadrați. întotdeauna antrenorul 
a găsit ajutor la comitetul de par
tid și a primit sprijin de la or
ganizația 
fel ține o 
exemplu :

într-un 
handbal de fete 
grea. Jucătoarea Lilovici Elena nu 
mai asculta sfatul antrenorului, 
desconsidera colectivul, menținea 
în echipă o atmosferă încordată 
de bîrfă. Lucru acesta se reflecta 
și în rezultatele slabe pe care 
echipa le obținea în întîlnirile 
disputate. Antrenorul a mers a- 
turici la organizația de partid, apoi 
la organizația U.T.M. împreună 
cu colectivul sportiv și biroul sec
ției de handbal a organizat o șe
dință în care s-a supus discuției a-

cest fapt. Tinerii, utemiștii

U.T.M. cu care dealt- 
strînsă legătură. Iată un

timp, în echipa de 
exista o situație

cest tapt. tinerii, utemiștii au 
luat o atitudjne hotărită împotriva 
acestor manifestări de vedetism. 
Pentru atitudinea sa care nu eg- 

----- la unui sportiv 
Lilovici Elena a fost 
lot pentru 6 luni, 
disciplinară a fost 
o susținută muncă 

politico-educativă a organizației ■ 
U.T.M.--------------------------------- . •

De atunci asemenea fapte nu 
s-au mai repetat și fără îndoială 
că dacă s-ar fi repetat, s-ar fi iz
bit din nou de tăria colectivului.

Anul acesta, îm; spunea tovară
șul Dăescu Aurel, secretar al or
ganizației 
obținem 
Rezerve 
sională de pe lîngă uzină), antrenor 
de asemenea și sîntem siguri că 
vom obține acest rezultat.

Fără îndoială că aceste dorinți 
sînt perfect realizabile.

D. DUȚA

drează . cu morala 
de tip nou, 
scoasă din
Sancțiunea
urmată de

U. T. M., vrem să 
noi succese sportive, 
avem (școala profe-



Mu de mult a intrat în funcțiune noua fabrică de fenol de pe lingă Combinatul Chimic nr. 1 din Făgăraș. înzestrată cu utilaj modern, de înaltă productivitate, realizat de industria noastră constructoare de 
mașini, noua fabrică va produce materie primă pentru uzina de fi bre sintetice de la Săvinești. In fotografie : vedere generală a fabricii de fenol a Combinatului Chimic nr. 1 din Făgăraș.

(Foto: AGERPRES)

Picturi murale la casele de cultură 
ale tineretului

„METODE*1
— Așaa-.. Ați venit? Bravo! 

Astăzi tu Bălănescult, o să te o- 
cupi de dosarele astea. Ai înțeles ?

— Dar, tovarășe președinte eu 
sînt bibliotecar și...

— Nici o vorbă — zice tăios pre
ședintele sfatului popular și con
tinuă : iar dumneata tovarășă Mi- 
rea împărți prin comună chitanțele 
astea.

— Dar, munca culturală la că
min cine o face ?

— Dumneata ești directoare, așa 
că te descurci.

— Păi în felul ăsta...
— Am zis l
Scene asemănătoare se petrec 

mai în fiecare zi la sfatul popular 
al comunei Orbească din raionul 
Olteni. Atît directoarea căminului 
cultural utemista Elena Alirea, cit 
și utemistul Nicolae Bălănescu, bi
bliotecarul comunei sînt folosiți de 
tovarășul Sică Constantin, preșe
dintele sfatului populat al comunei 
drept... curieri sau la alte treburi 
care n-au nici o legătură cu acti
vitatea culturală.

Dacă ei își permit să-i explice 
președintelui că activitatea cultura
lă merge slab tocmai din această 
pricină președintele nici nu vrea 
să-i asculte. Credem însă că este 
bine ca sfatul popular raional să-l 
ajute pe tovarășul Sică Constantin 
să-și schimbe atitudinea față de 
activitatea culturală, destul de sla
bă, din comună.

NICOLAE GAMAN 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Olteni

Consultații medicale 
„lunare44 odată pe an!

Dispensarul de care aparține 
Școala elementară din comuna 'Pi
tești se află în comuna Mioreni, 
raionul Pitești. Cu toate că drumul 
spre școală este practicabil in tot 
timpul anului, totuși medicii de la 
dispensar se deplasează la școala 
noastră o singură dată pe an, 
în septembrie. !n deschiderea 
cursurilor. Și atunci copiii sint 
consultați în mare viteză. Pe ur
mă trec luni, trec vacanțele de 
iarnă și primăvară și în școală nu 
mai poposește nici un medic.

Știa că dispensarul planifică 
odată pe lună un medic să se de
plaseze și în comuna noastră. Din 
păcate, însă, în ciuda sezisărilor 
făcute de noi, această planificare 
nu se respectă dintr-o cauză bine 
stabilită : comoditatea medicilor.

Această nepăsare față de sănă
tatea copiilor poate avea con
secințe grave și sintem mirați că 
Secțiunea sanitară a raionului Pi

tești nu ia măsurile cele mai efi
cace pentru soluționarea ei. Sper 
că de data aceasta semnalul meu 
critic nu va rămîne fără rezultate.

RADU CONSTANTIN 
învățător

(Material primit în cadrul con
cursului pentru corespondenții vo
luntari).

Risipitorii avutului 
obștesc să fie 

sancționați
In urma cu trei-patru ani a în

ceput în orașul Vatra Dornei sa se 
construiască o casă raionala de 
cultură. Cu multa bucurie au în- 
tîmpiuat cetățenii — și în special 
tinerii — această inițiativa- Zilnic 
ei depuneau sute de ore de munca 
voluntară. în cîteva luni clădirea a 
fost înălțată. Urma doar sa se mai 
efectueze finisările interioare. Cu 
mîndrie legitimă așteptau tinerii 
momentul cînd ușile casei de cul
tura se vor deschide pentru public, 
momentul cînd în zecile de camere 
și în sala de spectacole va pulsa o 
intensă activitate culturală. Numai 
ca așteptările lor au fost zadar
nice. Construcția casei raionale de 
cultura a fost abandonată și lăsa
tă să se degradeze.

Ce s a întîmplat ?
Pentru această construcție s-a 

investit circa 500.000 lei, însă pro
iectele, pe baza carora s-a executat 
lucrarea, au fost întocmite greșit, 
fără sa se țină seamă de anumite 
condiții legale de securitate. Astfel 
s-a proiectat și construit din bîr- 
ne de lemn o sală de spectacole de 
mare capacitate și cum era și fi
resc, organele de pompieri au refu
zat să autorizeze funcționarea ei. 
Din aceBt motiv lucrările de con' 
strucție au fost sistate. S a încer
cat de atunci să se dea o altă des
tinație clădirii.

Dar ce destinație de interes pu
blic poți da unui imobil construit 
în întregime din bîrne de brad și 
situat la cîțiva pași de calea fe
rata ?

Cine și-ar putea asuma răspun
derea securității unui astfel de 
imobil ?

Iată întrebări pe care tovarășii 
din conducerea Sfatului popular 
raional Vatra Dornei și ie pun a- 
cum dar pe care nu și le-au pus la 
timpul cuvenit, atunci cînd s-a e- 
laborat și aprobat proiectul con
strucției, atunci cînd au ignorat 
prevederile legale.

Este cazul ca proiectantul și cei 
care au aprobat aceste proiecte sa 
fie făcuți răspunzători pentru fap
tul ca au adus pagubă de aproape 
o jumătate de milion lei avutului 
obștesc.

D. PAUL

Sesiuni ale cercurilor 
științifice studențești
Zilele acestea, în centrele 

universitare din țară au conti
nuat să aibă loc sesiuni ale 
cercurilor științifice studențești

La CLUJ s-au desfășurat lu
crările primei sesiuni a cercu
rilor științifice studențești reu 
nite, de la Universitățile „Vic
tor Babeș" și „Bolyai", și lu 
crările sesiunii anuale a cercu
rilor științifice studențești da 
la Institutul Politehnic.

In cadrul acestor sesiuni au 
fost prezentate peste 150 de co
municări, majoritatea axate pe 
probleme actuale ale construc
ției socialismului în țara noas
tră și îndeosebi pe problemele 
locale ale dezvoltării economiei 
și culturii.

La sesiunea cercurilor știin
țifice studențești de la Institu
tul agronomic „Tudor Vladi- 
mirescu" din CRAIOVA au fost 
prezentate referate din partea 
cercurilor de științe sociale, 
G.A.S., tractoare și automobile, 
mașini agricole, protecția plan
telor etc. Referatele au fost ur
mate de ample discuții.

La lucrările sesiunii au parti
cipat invitați și din alte cen
tre universitare din țară.

La IAȘI s-au desfășurat lu
crările celei de-a 7-a sesiuni 
a cercurilor științifice studen
țești de la Institutul de medi
cină din localitate. La această 
sesiune, la care alături de stu
denții ieșeni au participat și 
invitați de la celelalte institute 
de medicină din țară, au fost 
prezentate 112 comunicări știin
țifice bazate pe cercetări clinice 
și de laborator.

Puterea de convingere a faptelor
(Urmare din pag. l-a) 

organizații U.T.M. nu a fost ex
tinsă în toate organizațiile de ba
ză U.T.M. din raion. La Bilești și 
Gologanu de exemplu, nu există 
încă gospodării agricole colective. 
Dar tinerii, ca de altfel toți țăra
nii muncitori din aceste comune, 
sînt dornici să afle, să vadă cu 
ochii lor, să se convingă de rezul
tatele muncii colectiviștilor. Orga
nizațiile U.T.M. de aici, cu toate 
că sînt organizații mari cu mulți 
membri, nu au întreprins nimic 
pentru a ajuta pe tineri să cu
noască realitatea vieții din gospo
dăria colectivă. Dacă Comitetul ra
ional U.T.M. Focșani s-ar ff ocu
pat cu răspundere de exinderea 
metodelor bune folosite în Cîmpi-

Sosirea unei delegații a Academiei
de Științe din R. P. Chineză

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Academiei 
de Științe din R. P. Chineză în ve
derea încheierii convenției și pla
nului de colaborare științifică De 
anul 1959 dintre Academia R. P. 
Romine și Academia de Științe a 
R. P Chineze.

Din delegație fac parte acade
micienii Vu Iu-suen, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a R. P. 

Chineze, Lin Jug, vicepreședinte 
al secției de biologie a Academiei 
și Cio Fi-ke, vicepreședinte al 
secției de științe tehnice a Acade
miei, precum și Li Ju-și, șefa sec
ției de relații cu țările Europei a 
Academiei.

La sosire, în Gara de Nord,

In regiunea Pitești
Ședința grupului de deputați 
în Marea Adunare Națională

Duminică a avut loc ședința de 
lucru a grupului de deputați în 
Marea Adunare Națională din re
giunea Pitești cu care prilej au 
fost dezbătute o serie de proble
me legate de activitatea obștească. 
Luînd cuvîntul, deputății Maria 
Radulescu, Alexandru Chiru, Pavel 
Gh. Anca, Ion St Ioana, Grigore 
Geamănu și alții s-au referit pe 
larg la realizările obținute cu spri
jinul alegătorilor în circumscrip
țiile lor electorale, în acțiunea de 
redare de noi terenuri agriculturii, 
de electrificare a unor comune și 
de construire a unor așezăminte 
social-culturale. Deputății au sub
liniat rezultatele bogate obținute 
în acțiunea de transformare socia

neanca, Mărtinești, Odobești și 
Obilești, organizațiile de bază 
U.T.M. Bilești și Gologanu ar fi 
fost acum în măsură să desfășoare 
o bogată și susținută muncă poli
tică pentru convingerea tinerilor 
asupra superiorității muncii în 
comun în gospodăria colectivă. 
Există posibilități ca organizația 
U.T.M. din Gologanu să organizeze 
cu tinerii țărani muncitori din 
Ciorăști o vizită la gospodăria co
lectivă care se află la numai cîțiva 
kilometri. Același lucru trebuie 
spus și despre organizația de bază 
U.T.M.; din Bilești care are posi
bilitatea de a vizita gospodăriile 
fruntașe din Cîmpineanca și alte 
sate.

Comitetul raional U.T.M. Foc
șani trebuie să acorde o atenție 
mult mai mare muncii pe care va

......... ...... 

membrii delegației au fost întun- 
pinați de academicienii I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romine și Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romine, prof. univ. Nicolae Să- 
lăgeanu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, ing. Ma
rin Năstase. secretar al Academiei 
R. P. Romîne, precum și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Ke Bo-nian, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București și membri ai Ambasadei 
R. P. Chineze.

(Agerpres)

listă a agriculturii regiunii în ul
timele trei luni, cînd datorită unei 
temeinice munci politice de masă 
s-a reușit că suprafața agricolă 
cooperativizată în această perioa
dă să fie aproape egală cu aceea 
cooperativizată în tot cursul anu
lui trecut.

In încheierea ședinței, deputa
tul Matei Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului regional Pitești al 
P.M.R., a arătat sarcinile imedia
te ce stau în fața grupului de de- 
putați în perioada următoare pen
tru antrenarea cetățenilor în cir
cumscripțiile lor electorale la dife
ritele acțiuni de interes obștesc.

(Agerpres)

trebui să o desfășoare fiecare or
ganizație U.T.M pentru populari
zarea succeselor obținute de gos
podăriile agricole colective, în ve
derea atragerii de noi familii în 
formele socialiste de muncă în 
comun.

Primind sprijin și îndrumare 
continuă din partea comitetului 
raional U. T. M., organizațiile 
U.T.M. trebuie să muncească ast
fel încît fiecare utemist, fiecare 
tînăr să popularizeze cu înflăcăra
re sucoesele obținute de gospodă
riile agricole colective. Organiza
țiile U.T.M. și fiecare utemist în 
parte trebuie să-și facă un titlu 
de mîndrie din a populariza în 
masa largă a tineretului fiecare 
nou succes obținut de gospodăriile 
agricole colective

INFORMAȚII
Cunoscutul regizor sovietic S. A- 

Gherasimov și S. M. Kiva, direc
tor general adjunct al Cinemato
grafiei sovietice, care se află în 
trecere prin București, s-au în- 
tîlnit luni după amiază la Casa 
Universitarilor, cu cineaști și cro
nicari cinematografici.

Oaspeții au fost salutați de 
George Macovescu, directorul ge
neral al Cinematografiei din Mi
nisterul Invățimintului și Culturii.

A luat cuvîntul S. A. Gherasi
mov, care, după ce și-a împărtășit 
impresiile culese în timpul scurtei 
vizite în Capitală și la centrul de 
producție cinematografică Buftea, 
a vorbit pe larg despre diferitele 
probleme ale cinematografiei so
vietice și in general ale cinemato
grafiei țărilor socialisle.

★
In cinstea celei de-a 10-a ani

versări a mișcării mondiale pentru 
pace, în sălile de expoziție ale Pa
latului Culturii din Cluj s-a des
chis expoziția „Lupta popoarelor 
pentru pace" organizată de Palatul 
Culturii în colaborare cu Comite
tul regional de luptă pentru pace.

Sînt expuse numeroase fotografii, 
planșe, desene reprezentînd as
pecte variate din lupta popoarelor 
pentru apărarea păcii.

★
La Galeriile de artă din Cluj s-a 

deschis o expoziție de artă plastică 
a sculptorului Romulus Ladea fi a 
pictoriței Lucia Pisa.

•ir
In vara aceasta prin grija Sfa

tului Popular al Capitalei, aproxi
mativ 1.400 de elevi din școlile 
elementare și medii din București, 
fruntași la învățătură și în munca 
obștească, își vor petrece vacanța 
la munte, în taberele organizate la 
Sighișoara, Cîmpulung Moldove-, 
nesc și Făgăraș.

(Agerpres)

1d Editura Politică
a apărut:

KARL LIEBKNECHT i
Guvîntări, scrisori și articole 

alese

448 pag. 9,60 lei.

Volumul reprezintă o cule
gere de cuvîntări, scrisori și 
articole care oglindesc activita
tea revoluționară depusă în ul- 

țtimir 15 ani ai vieții de Karl 
Liebknecht, militant de seamă 
al mișcării muncitorești germa
ne, unul din întemeietorii Par
tidului Comunist din Germania 
și îndrumător al tineretului.

La Galeriile Fondului Plastic au 
fost expuse timp de peste două 
săptămîni anteproiectele unor lu
crări de pictură murală care ur
mează să f decoreze cele cinci case 
de cultură ale tineretului, înfiin 
țațe anul trecut în rmonneld lf.‘ 
BMcescu, Tudor Vladimirescu, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Grivița Roșie și 
23 August din Capitală. O comi
sie alcătuită din reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului și 
Culturii, Uniunii Tineretului Mun
citor, Sfatului Popular al Capita
lei și Uniunii Artiștilor Plastici au 
luat zilele acestea în discuție an
teproiectele prezentate, au făcut 
unele sugestii privind conținutul 
și rezolvarea lor artistică, reco
mandând ca cele mai corespunză
toare dintre ele să fie dezvoltate 
pentru faza de proiect.

Consfătuire privind îmbunătățirea activității 
gospodăriilor agricole de stat 

din regiunea Galați
Luni a avut loc la Galați în 

aula Facultății de îmbunătățiri 
funciare și organizarea teritoriu
lui agricol, o consfătuire în ca
drul căreia s-au dezbătut preve
derile Hotărîrii Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne cu privire la unele 
măsuri pentru îmbunătățirea con
ducerii și controlului de partid și 
a activității economice în gospo
dăriile agricole de stat

La consfătuire au participat ac
tiviști ai organelor locale de par
tid și de stat, precum și cadrele 
de conducere din gospodăriile a- 
gricole de stat din regiune.

Participanții la consfătuire au 
analizat activitatea economică a 
gospodăriilor agricole de stat în 
lumina recentei Hotărîri, scoțînd 
în evidență numeroasele succese

Premiera filmului rominesc „Mingea0
Luni seara a avut loc la cine

matograful „Patria“ din Capitală 
premiera noului film rominesc 
„Mingea“, producție a studioului 
cinematografic București.

La premieră au asistat și regi
zorul sovietic S, A. Gherasimov și 
S. M. Kiva director general adjunct 
al cinematografiei sovietice, oaspeți 
ai Capitalei noastre.

Tov. Virgil Pop din partea stu
dioului cinematografic București a

A»

Aceste lucrări, în cea mai mare 
parte destinate să împodobească 
holurile și sălile de festivități ale 
celor cinci case de cullară ale ti
neretului, au o., tematici inspirată 
din istoria de luptă a partidului și 
poporului nostru, din viața actuală 
a tineretului din țara noastră.

Pentru executarea lucrărilor s-au 
constiiuit cinci colective de artiști 
alcătuite din artiști plastici re- 
numiți și tineri -artiști, absolvenți 
ai Institutului de arte plastice 
„Nicolee Grigorescu". Pină la ju
mătatea lunii mai, proiectele lu- 
crăîilof vor fi realizate urmind ca 
decorarea celor cinci case de cul
tură ale tineretului din Capitală să 
fie terminată in cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

(Agerpres)

obținute în ultimii ani în dezvol
tarea lor multilaterală cît și unele 
lipsuri care frînează încă bunul 
mers al unor gospodării agricole 
de stat din regiune, Numeroși 
participant la discuții au subli
niat însemnătatea care o prezintă 
recenta Hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului și a Consi
liului de Miniștri pentru dezvol
tarea gospodăriilor agricole de 
stat pentru ca ele să devină mari 
producătoare de cereale și produse 
animale cu o productivitate a 
muncii ridicată, model de gospo
dărie socialistă.

In încheierea consfătuirii, tov. 
Anton Ștoianovici, prim secretar 
al Comitetului regional Galați al 
P.M.R., a arătat sarcinile ce re
vin în acest an gospodăriilor a- 
gricole de stat din regiune.

(Agerpres)

prezentat publicului pe realizatorii 
filmului.

Filmul „Mingea“ a fost regizat, 
de Sinișa Ivetici și Andrei Bleier, 
după un scenariu de Francisc- 
Munteanu. Muzica filmului aparți
ne lui Anatol Vieru. iar imaginea 
operatorului Lupu Gutman. Rolu
rile principale sînt interpretate de 
Lazăr Vrabie, micul loan Bodeanu 
de 5 ani. Andrei Codarcea, Lucia 
Mara Dabija și Ion Ulmeni.

(Agerpres)

în procesul făuririi literaturii 
realist-socialiste s-a născut și o 
nouă literatură de aventuri, me
nită să contribuie la formarea tine
retului în spiritul moralei comu
niste, la înzestrarea lui cu temei
nice și multilaterale cunoștințe din 
toate domeniile vieții. Noua lite
ratură de aventuri este chemată să 
stimuleze entuziasmul sănătos pro. 
priu tineretului, să-l canalizeze 
către fapte mărețe puse în slujba 
poporului, a construirii socialismu
lui ; este chemată să cultive cu
rajul, demnitatea, eroismul, ab
negația în muncă, patriotismul, de
votamentul pentru lupta clasei 
muncitoare și a partidului, ura îm
potriva dușmanilor poporului și ai 
regimului nostru, hotărîrea de a 
lupta împotriva acestor dușmani.

Printre colecțiile de literatură de 
aventuri se numără și colecția „Cu
tezătorii" a Editurii Tineretului. 
Colecția respectivă a înregistrat 
pină acum succese meritorii. în 
primul rind a făcut un bun servi
ciu tinerilor cititor, doritori de li
teratură de aventuri, prin tradu
cerea unor romane și povestiri de 
Jules Verne, Walter Scott, E. Voi
nich, Jack London și alții. Pe de 
altă parte, trebuie spus însă că, în 
ultimul an, în 1958, în cele aproa
pe cincisprezece traduceri nu se 
numără dec't o singură carte so
vietică, și anume „Patria pierdută" 
de Vilis Lațis. în cadrul traduce
rilor realizate de Editura Tinere
tului în colecția „Cutezătorii" ar 
trebuj să figureze mai multe cărți 
din literatura sovietică, acestea pu
țind servi nu numai ca o lectură 
de netăgăduită valoare și supe
rioară ținută ideologico-științifică, 
ci și ca modele veritabile penlru 
scriitorii noștri. Literatura sovietică 
de aventuri pentru tineret cu
prinde lucrări de o deosebită va 
loare educativă, lucrări pe care 
tineretul nostru le așteaptă cu ne 
răbdare și din care este necesar să 
figureze mult mai multe în lista 
traducerilor colecției „Cutezătorii" 
N-ar trebui neglijate de asemenea 
nici traducerile unor lucrări bune 
de literatură de aventuri din cele 
lai te țări de democrație populară

în același timp trebuie dată cea 
mai mare atenție lucrărilor origi 
nale pe care editura trebuie să 
le pregătească, să le stimuleze, 

printr-un contact strîns, organizat, 
cu soriitorii dedicați acestui gen 
de literatură, precum și cu 
ceilalți scriitori. în cadrul co
lecției „Cutezătorii" în afară de 
traduceri, au apărut o serie de 
lucrări originale, unele dintre ele 
interesante și valoroase.

în anul 1958, în afară de cîteva 
scrieri, științifico-fantastice sau de 
popularizare a științei, printre 
care menționăm „Robinsoni pe 
planeta oceanelor" de I. M. Ște
fan și Radu Nor și „Naufragiul" 
de Aurel Lecca, au mai apărut în 
cadrul colecției trei romane de a- 
venturi originale, „Peștera albastră" 
de Meheș Gyorgy, „Fiul lui Monte 
Cristo" de Theodor Constantin și 
„Castelul fetei în alb" de Constan, 
tin Chiriță. Asupra acestora ne 
vom opri în rindurile de mai jos, 
discutîndu-le în lumina sarcinilor 
educative ce le revin.

Romanele și povestirile din co
lecția „Cutezătorii", care zugră
vesc realitățile anterioare eliberării 
sau chiar din preajma și după 
acest măreț act istoric, trebuie să 
educe tineretul în spiritul vigi
lenței revoluționare și al urei în
verșunate împotriva rămășițelor 
claselor exploatatoare, trebuie să 
sădească în inima și sufletul tine
rilor cititori o dragoste fierbinte 
față de eroicele lupte ale clasei 
muncitoare condusă de partidul 
comunist. Tinerii cititori tre
buie să simtă și să înțeleagă 
profund că dorința de a în- 
făntui acțiuni eroice, curajoase, 
capătă cea mai înaltă valoare 
umană, devine plină de strălucire 
și frumusețe numai dacă este 
pusă în slujba celor mai curate 
și nobile idealuri, în slujba idea
lurilor de luptă, de dreptate și li
bertate ale clasei muncitoare.

Cărțile de aventuri apărute în 
1958 în colecția discutată care 
zugrăvesc realitățile anterioare sau 
din preajma elilrerării s nt „Pește 
ra albastră" de Meheș Gyorgy și 
„Fiul lui Monte Cristo' de Theo
dor Constantin, cea mai meritorie 
fiind prima dintre ele. Acțiunea 
romanului „Peștera albastră* se pe 
trece într-un orășel din Ardeal. în 
vara anului 1944. cu puțin timp 
înainte de eliberare. Inginerul Ta
tar Kălmăn descoperitorul oțelu 
lui-diamant, este urmărit de agen

ții Gestapoului pentru a-1 sili să 
cedeze invenția sa mașinii de răz 
boi hitleriste. Inginerul, deși nu 
este comunist, urăște totuși aprig 
pe hitleriști, urăște aprig războiul 
criminal dezlănțuit de aceștia, a- 
părîndu-și invenția cu prețul vie
ții sale. într-un moment extrem 
de critic, inginerul are fericirea 
să-l întîlnească pe micul Gyorbiro 
Laszlo, fiul muncitorului Gyor
biro Aron. Copilul ascunde

Pentru a
pe inginerul urmărit în gră
dina case; lor, simțind că se 
ivește prilejul unei „aventuri". 
Muncitorul Gy&rbiro Aron află 
apoi cine este inginerul. Muncito
rul este comunist și se simte a- 
propiat de inginer prin ura lor co
mună împotriva hitleriștilor. El se 
decide să-l salveze. împreună cu 
fiul său și cu ajutorul pădurarului 
Tudor Lungu, muncitorul reușește 
să-l salveze pe inginer, trecînd 
printr-un lung șir de peripe
ții pline de încordare și dra
matism. La salvarea ingine
rului contribuie în bună mă
sură și micul Laszlo, căruia ta
tăl său a știut să-i insufle aceeași 
ură împotriva hitleriștilor. Laszlo, 
aproape de vîrsta adolescenței, este 
înzestrat cu minunate trăsături de 
caracter. El este curajos, iscusit în 
descifrarea situațiilor grele și în 
rezolvarea lor fericită, optimist, te
nace și mai presus de toate, capa
bil să înțeleagă justețea cauzei pen 
tru care luptă tatăl său și în nu
mele căreia se străduie să-l salveze 
pe inginer.

Funcția educativă a romanului 
este pregnantă. Autorul o realizea
ză cu îndemînare artistică, relie 
fînd cu claritate sensurile înalte, 
nobile, ale acțiunilor întreprinse 
sau la care participă Laszlo. Psi 
hologia adolescentului, cu visurile 
ei îndrăznețe, cu dorința de fapte 
temerare, curajoase, cu înclinația 

către situații complicate pe care 
să le învingă prin eforturi, îndrăz
neală și abilitate, este surprinsă de 
scriitor în linii precise, în mod 
realist și convingător. Romanul se 
distinge prin raportarea măiestrită 
a unor probleme majore cu largi 
semnificații, la ingenuitatea speci
fică vîrstei eroului. Narațiunea se 
menține întotdeauna în zona vero
similului, existînd o împletire fi
reasca, armonioasă, între dateie

cultiva năzuința tineretului 
spre fapte eroice
Pe marginea unor lucrări 
din colecția „Cutezătorii"

realului și cele ale fantasticului. 
Ceea ce copilului îi apare miracu
los, are întotdeauna la bază o ex
plicație științifică pe care scriito
rul știe să o introducă în narațiune 
cu subtilitate. Romanul cîștigă prin 
ritmul său trepidant, prin succesiu- 
nea dinamică a scenelor și episoa
delor, neîncărcate de divagații și 
lucruri inutile.

Spre deosebire de romanul „Peș 
tera albastră", romanul „Fiul lui 
Monte Cristo" de Theodor Con 
stantin se află pe o treaptă muli 
mai joasă. Acțiunea lui se desfă
șoară în perioada premergătoare 
ultimului război mondial. Dar pe 
cîteva sute de pagini, din cele șase 
sute cîte are romanul, autorul cul
tivă aventura în sine, perpetuiază, 
prin complicații, „misterul", aduce 
în scenă un șir întreg de indivizi 
suspecți, nedefiniți insistînd mult 
asupra unor detalii neconcludente, 
nesemnificative. Romanul descrie 
strădaniile lui Radu Mănăilă, co
pil în pragul adolesoenței, de a 
descoperi pe ucigașii tatălui său. 
După cîțiva ani de zile, încărcati 
cu tot felul de întîmplări care de 

care mai ciudate, reușește să des
copere că ucigașul tatălui său este 
șeful unei organizații de spionaj 
hitleriste, mare om de afaceri.

Romanul se pierde însă în di
gresiuni fără rost, acțiunea lui lîn- 
cezește pe sute de pagini și 
ceea ce este mai grav conflic
tul este izolat de luptele oameni
lor muncii conduși de partid- 
Din această cauză, substanța 
educativă a romanului este cu 

totul insuficientă. Eroul Radu 
Mănăilă trăiește într-un car
tier muncitoresc al unui port la 
Dunăre. însă, cum s-a mai remar
cat, autorul îl privește izolat pe 
erou, desprins de mediul său. In 
paginile romanului nu răzbate nici 
un ecou din frămîntările epocii, 
din lupta muncitorimii din acest 
port, aceasta fiind menționată cu 
totul estompat. Radu Mănăilă intră 
în contact cu lumea interlopă a 
portului, cu tot soiul de indivizi 
fără o precisă poziție socială dar 
nu are nici o legătură cu muncito
rii din cartierul său, care l-ar fi 
putut ajuta și îndruma. Romanul 
cuprinde o galerie variată de ti
puri, dar făptuitorii crimei, agen
ții de spionaj hitleriști, nu sînt a- 
duși în scenă decit în final, și a- 
tunoi numai cu numele. Rolul edu 
cativ, ținuta ideologică a romanu
lui este și în această direcție defi
citară. Autorul nu demonstrează, 
cum ar fi trebuit că strădaniile 
lui Radu Mănăilă de a descoperi 
pe ucigași, reprezintă în fond lupta 
împotriva dușmanilor poporului 
nostru.

Romanul este, în concluzie, o 
scriere nereușită, neîndeplinind 
sarcina de a educa pe tineri în 
spiritul unei idei înaintate. Întîm- 
plările descrise extrem de încîlpit 
și prolix sînt văzute prin prisma 
„misterului" în sine, nu sînt ex
plicate din punct de vedere social- 
politic, nu sînt puse în legătură cu 
realitățile epocii în care se des
fășoară acțiunea.

Dintre scrierile apărute în ulti

mul an în oolecția „Cutezătorii", 
singurul roman care se inspiră din 
realitățile vremii noastre de azi și 
care este înzestrat în bună mă
sură, cu o reală funcție educativă 
și instructivă, este romanul „Cas
telul fetei în alb“ de Constantin 
Chiriță despre care de altfel am 
mai avut prilejul să discutăm în 
paginile ziarului nostru. Romanul 
descrie peripețiile aventuroase prin 
care trec copiii din grupul „Cire- 
șarilor" în descoperirea tainei unui 
castel și în acțiunea de salvare a 
fetei în alb făcută prizonieră între 
zidurile lui. Romanul nu cultivă 
aventura în sine, ci se încheagă 
printr-o fericită îmbinare a realu
lui cu ficțiunea, cu valoare educa
tivă. Eroii romanului trăiesc viu, 
prin frumusețea ideilor, sentimen 
telor și atitudinilor lor. Pe copiii 
din grupul „Cireșarilor" îi carac
terizează în esență eroismul. Pen
tru a salva fata în alb, ei între
prind acțiunj energice, organizate 
și îndrăznețe, înfruntă cu curai 
obstacolele, urmărind un țel fru 
mos. Ei știu să se dedice cu pa
siune acestui țel, sugerînd prin 
faptele lor, că la maturitate se vor 
dărui cu și mai multă pasiune sar
cinilor mărețe ale construirii și a- 
părării vieții noi socialiste. Senti 
mentul solidarității, al disciplinei, 
încrederea în propriile lor iorțe. 
curajul sînt trăsături de bază ale 
eroilor romanului. Ele sînt înfăți
șate de scriitor la orizontul speci

fic vîrstei acestora, în naturalețea 
și ingenuitatea lor.

Din păcate, însă, eroii romanu
lui sînt văzuți oarecum izolați, 
cîteva rînduri scriitorul notează că
eroii sînt pionieri, dar face acest 
lucru superficial. „Cireșarii" nu 
sînt văzuți în legătura lor necesară 
cu mediul pionieresc, cu organiza
ția de pionieri, al cărei rol apare 
estompat. Este nepermis să se 
ignoreze în cărțile despre viața de 
azi a copiilor rolul organizației de 
pionieri care educă pe cei mici în 
spiritul mărețelor idei comuniste, 
pregătindu-i să devină cetățeni 
înaintați ai patriei noastre, con 
structori avîntați ai socialismului 
și comunismului.

Este limpede pentru oricine că 
viața copiilor și a tineretului nos
tru de astăzi oferă un larg și mi
nunat câmp de inspirație artistică 
pentru scriitorii de literatură de a- 
venturi. Faptul că, în ultimul an, 
în colecția „Cutezătorii" nu a apă
rut decît o singură scriere inspi
rată din actualitate, este însă foarte 
grav. Dacă editura ar fi acordat 
atenția - cuvenită acestei probleme 
nu s-ar fi ajuns în situația de a se 
oglindi în chip ne ngăduit de pa 
lid în această colecție realitățile 
noastre actuale. Editura Tineretu
lui poate și trebuie să acorde o 
atenție sporită, alături de .litera
tura de tineret care să descrie 
luptele oamenilor muncii conduși 
de partid împotriva regimului bur
ghezo-moșieresc și creației origina
le de actualitate,. acestea contri
buind activ la formarea omului nou, 
a omului epocii socialiste. Romane
le și povestirile din colecția „Cutf- 
zătorri" trebuie să fie la nivelul sar
cinilor educative ale vremii pe 
care o trăim,' trebuie să aibă un 
conținut de idei bogat și intere
sant, care să cultive în inima ti
neretului o ură nestinsă împotriva 
dușmanilor interni și externi, și o 
dragoste fierbinte pentru cauza 
clasei muncitoare, nentru năzuin 
țele ei luminoase îndreptate spre 
viitor. înclinația tineretului către 
fapte cutezătoare și dorința lui de 
a întreprinde acțiuni eroice, cu
rajoase, trebuie orientată către 
scopuri înalte, către făurirea so
cialismului și cucerirea tuturor tai
nelor universului.

Creația originală inspirată din 
actualitate, din viața copiilor și a

tineretului vremii de azi, trebuie 
să stea în centrul atenției și al 
preocupărilor editurii. Această 

In creație trebuie să oglindească lup
ta pe care tinerii noștri o duc 
sub conducerea partidului și mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
pentru sprijinirea organelor noastre 
de stat în descoperirea și lichi
darea uneltirilor dușmanului, de 
clasă, eforturile depuse de ti
neri pentru apărarea mărețe
lor cuceriri ale regimului nostru 
democrat-popular, pentru apăra
rea bunului obștesc prin de
mascarea hoților și delapidatorilor, 
trebuie să promoveze cît mai larg 
acțiunile organizate, pline de e- 
lan, ale pionierilor, faptele lor 
zilnice care dovedesc curaj, opti-, 
mism, încredere , în propriile lor 
forțe, spirit de inițiativă, sentimen
tul demnității și dragostea de 
muncă, devotamentul lor pentru 
lupta poporului nostru în drum 
spre socialism. Această creație tre
buie să contribuie din plin la edu
carea tinerei generații in spiritul 
moralei comuniste.

Pentru a putea să-și exercite în 
mod eficace funcția sa educativă 
și V instructivă, literatura de aven
turi pentru tineret trebuie să aibă 
o superioară realizare artistică. 
Scriitorii trebuie să țină seama de 
toate caracteristicile vîrstei citito
rilor cărora se adresează. Ei tre
buie să' îmbine armonios datele 
realității cu cele ale ficțiunii și 
printro relatare hr limitele vero
similului a uhor fapte și întîmplări' 
care degajă din substanța lor sem
nificații majore de ordin educativ 
și instructiv, scrierile lor trebuie 
să transmită un mesaj realist, op
timist, să contureze distinct profi
lul moral al eroilor, sensurile ac
țiunilor lor, în scene și episoade 
veridice, motivate logic, dozate1 
echilibrat, într-un stil simplu, ușor 
accesibil.

Literatura de aventuri, adresată , 
îndeosebi cititorilor aflați în plin 
proces de formare spirituală și u- 
mană, trebuie . .să . aibă o sune-. , 
rioară ținută. ideologică și artis.- 
tică, să-i înzestreze cu sentimente 
și atitudini frumoase, înaintate, 
caracteristice omului nou, comu
nist.

TEODOR VIRGOLIC1



Tn satele R. P Chineze s-au 
creat brigăzi speciale pentru 
îngrijirea griului de iarnă. Iată 
în fotografia noastră un aspect 
de la împrăștierea îngrășămin
telor chimice.

S.E.A.T.O—instrument al imperialiștilor 
pentru pregătirea unui război 

in zona Asiei de sud-est

Propunerile C.C. al P.S.U.G 
adresate P.S.D.G.

pentru realizarea colaborării 
între cele două state germane

Declarația agenției TASS
, , A ne a Consiliului S.E.A.T.O. pen-

genția TASS transmite declarația tru unirea celor trei blocuri agre- 
sjve _ jj.a.t.0., pactul de la 

blocului Bagdad și S.E.A.T.O. In legătu
ră cu aceasta, atrage atenția re
centa călătorie a secretarului ge
neral al S.E.A.T.O., Pote Sarasi 
în principalele țări membre ale 
N.A.T.O., și ale pactului de la 
Bagdad. După’ cum s-a. făcut cu- 

. noscut, conducătorii acestor pacte 
militare intenționează să creeze

MOSCOVA 6 (Agerpres).

ca privire la viitoarea sesiune or 
djnară a Consiliului l‘ 
S.E.A.T.O.

La 8 aprilie 1959 în capitala 
Noii Zeelande, orașul Wellington, 
se deschide sesiunea ordinara a 
consiliului blocului, miiitar-politic 
al Asiei‘de sud-est S.E.A.T.O.

Au trecut mai bine de patru ani 
de la apariția acestui bloc militar 
înființat prin străduințele puteri
lor coloniale. In această perioa
dă s-au manifestat pe deplin ade
văratul caracter și scopurile 
S.E.A.T.O, — bloc agresiv creat 
ca instrument pentru pregătirea 
unui război în zona Asiei de sud- 
est. în acești arii întreaga activi
tate practică a S.E.A.T.O. dove
dește în mod elocvent că această 
grupare militară servește interese
lor menținerii și consolidării po
zițiilor economice și politice ale 
statelor imperialiste și scopurilor 
luptei împotriva mișcării de eli
berare națională a popoarelor din 
Orient.

Incercînd să mascheze esența 
agresivă-și antipopulară a acestui 
bloc, reprezentanții principalelor 
puteri ale S.E.A.T.O. se întrec în 
a face declarații despre „dragos
tea de pace" de care ar fi ani
mați. Dar, după cum spune o zi- așa-zisei „activități subversive" în 
țală din Orient, dacă tigrul face '
temeneli, aceasta nu înseamnă de 
loc că ei are intenții bune. Intr-a
devăr, faptele arată că măsurile în
făptuite de S.E.A.T.O. duc în mod 
invariabil la intensificarea încor
dării in zona Asiei de sud-est.

Judecind după declarațiile ofi
ciale ale conducătorilor militari și 
politici ai țărilor participante la 
S.E.A.T.O., la viitoarea sesiune a 
consiliului S.E.AiT.O, vor fi ela
borate planurile intensificării con
tinue a activității acestui bloc 
inilitaro-politic. Caracterul pro
blemelor incluse pe ordinea de zi 
a sesiunii de la Wellington, dove
dește tendința puterilor occiden
tale și in primul rînd a S.U.A., 
care au rolul principal in această 
organizație de a obține o nouă 
agravare a încordării în Asia.

Viitoarea sesiune a consiliului 
S.E.A.T.O. se va ocupa în primul 
rind de pregătirea planurilor stra
tegice în scopul intensificării pre
gătirilor militare ale țărilor par
ticipante la S.E.A.T.O. De cîr.d 
pactul de la „Bagdad" a rămas 
fără Bagdad, S.U.A. și celelalte 
state colonialiste fac încercări de 
a și consolida pozițiile șubrezite 
și de a întări blocurile create de 
ele. în special S E.A.T.O. Aceasta 
o dovedește fie și faptul că la con
ferința- consilierilor militari ai 

în

’ militare
un organ special de coordonare a 
celor trei blocuri — N. A. T. O., 
pactul de la Bagdad și S.E.A.T.O. 
Toate aceste acțiuni sînt menite 
să asigure transformarea definiti
vă a S.E.A.T.O. intr-un apendice 
al principalului bloc agresiv — 
N.A.T.O, Dacă în trecut blocul 
S.E.A.T.O. era de fapt subordonat 
N.A.T.O., in prezent se tinde ca 
acestei subordonări să i se dea și 
o formă organizatorică. Prin a- 
ceasta S.E.A.T.O. se transformă 
tot mai mult intr-un fel de țarc 
in care colonialiștii și principalii 
conducători ai acestui bloc în
cearcă să mențină țările din Asia 
de sud-est care le sînt subordo
nate.

Este grăitoare, de asemenea, in
tenția puterilor coloniale de a se 
ocupa la Wellington de alcătuirea 
unor planuri de luptă împotriva 

țările Asiei de sud-est. Șe știe 
încă de mult că cercurile guver
nante ale S, U. A. și altor țări 
membre ale S.E.AT.O. subînțeleg 
deobicei prin „activitate subversi
vă" lupta popoarelor pentru eli
berarea de sub rămășițele jugului 
colonial și pentru întărirea inde
pendenței naționale.

Sînt încă proaspete în memo
ria tuturor recentele evenimente 
din Indonezia, unde rebelii, cu 
ajutorul S.E.A.T.O., au intențio
nat să răstoarne guvernul legal, 
care s-a pronunțat cu hotărîre îm
potriva participării la blocuri mi
litare.
. Poporul indonezian iubitor de 
libertate a zădărnicit prin lupta 
sa curajoasă aceste planuri cri
minale. Totuși, judecind după re
latările presei, se pare că gene
ralii czre activează în S.E.A.T.O., 
nu au renunțat la intențiile lor. 

Recent conducătorii S.E.A.T.O. 
au încercat să repete „varianta 
indoneziana" în Cambodgia. In 
ultimii ani anumite cercuri din 
S.U.A. au depus mari eforturi 
pentru ca cu ajutorul țărilor ce 
depind de ele să exercite o per
manentă presiune asupra Cam- 
bodgiei și, pe calea unor provo
cări de frontieră și a unor acțiuni 
subversive în interiorul țării, să 
constringă poporul cambodgian să 
renunțe la politica de neutrali
tate. Se știe că unii membri ai 
S E.A.T.O. acordă ajutor direct în 
arme și mijloace bănești trădă
torilor poporului cambodgian care 
încearcă să răstoarne guvernul 
existent în Cambodgia și să atra
gă Cambodgia pe calea pericu
loasă a participării la blocuri 
agresive.

Politica conducătorilor blocu
rilor militare și, în primul rînd al 
S.U.A. creează un grav pericol și 
pentru celelalte țări din Asia de 
sud-est și, in special, pentru In
dia, fapt căruia guvernul indian 
și primul ministru Nehru perso
nal ii acordă pe bună dreptate 
atenție.

Semnarea recentă a unor noi 
acorduri bilaterale ale S.U.A. cu 
Iranul, Turcia și Pakistanul per
mită celor care conduc treburile 

■ S.E A.T..O. să lege și mai mult 
țările ce depind de ei de planurile 
lor aventuriste.

Astfel, frazele sforăitoare des
pre lupta împotriva „activității 
subversive" nu slujesc decit drept 
mască celor care încearcă să ducă

BERLIN 6 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.S.U.G. a adre
sat conducerii, tuturor organizații
lor social-democrate și membrilor 
de rînd ai Partidului Social-Demo
crat din Germania o scrisoare în 
care își exprimă părerea asupra 
„Planului P.S.D.G. în problema 
germani". In această, scrisoare, care 
a fost publicată la 5 aprilie In zia
rul „Neues Deutschland", se spune 
printre altele :

Populația din R.D.G., cercurile 
largi ale populației din Germania 
occidentală și popoarele din lumea 
întreagă au salutat proiectul so
vietic al Tratatului de pace cu 
Germania. Această propunere a 
guvernului sovietic a dat naștere 
la discuții largi în cele' două state 
germane.

In scrisoare se arata în conti
nuare că Tratatul de pace ar pre
găti în Germania condițiile nece
sare înțelegerii și colaborării dintre 
cele două state germane în scopul 
creării unei confederații germane, 
încheierea Tratatului de pace ar 
fi astfel calea cea mai scurtă spre 
unificarea Germaniei în cadrul 
unui stat iubitor de pace și demo
cratic.

Salutăm faptul, se spune în con
tinuare în scrisoare, că conducerea 
P.S.D.G. a făcut propuneri în pro
blema Tratatului de pace și a uni
ficării. Evident că aceste propuneri 
au fost generale de convingerea că 
politica lui Adenauer, care exprimă 
interesele N.A.T.O., a ajuns în 
impas. Sintem de acord cu apre

pornit ferm pe calea dezvoltării 
naționale independente.

- Acestor scopuri ale colonialiști
lor le slujesc și mijloace ca de
monstrarea grosolana a forței mi- 
litare. - ’ >

Pentru a exercita presiuni asu
pra popoarelor din ‘Asii de sud- 
eșt, sînt folosite pe scară largă 
manevrele forțelor armate ale 
țărilor membre ale S.E.A.T.O., 
care fac în special, exerciții de 
folosire a armei nucleare. Este 
caracteristic faptul că, după cum 
relatează presa, deschiderea se
siunii de la Wellington a Consi
liului S.E.A.T.O. va coincide cu 
cele măi mari manevre militare 
care au avut loc vreodată în 
timp de pace.

Ducînd cu consecvență o poli
tică externă avînd drept scop 
menținerea și întărirea păcii, U- 
niunea Sovietică este ferm con
vinsă că încrederea necesară și 
relațiile de bună vecinătate între 
statele cu sisteme sociale dife
rite, precum și întărirea legătu
rilor pașnice între popoare pot fi 
realizate nu prin crearea și inten
sificarea activității blocurilor mi
litare create deja, ci prin crearea 

. securității colective.
Un pas important in această 

direcție ar fi crearea unei zone a 
păcii în bazinul Oceanului Pa
cific și în întreaga Asie și în 
primul riad a unei zone în care 
să nu existe arma nucleară. Fap
tul că statele Extremului Orient și 
Asiei de sud-est, în care trăiește 
majoritatea covîrșitoare a popu
lației acestor regiuni apără cu 
hotărîre cauză păcii și iau atitu
dine în favoarea interzicerii ar
mei de exterminare în masă, de- „ „
monstrează posibilitatea reală a din Berlinul occidental a Parti- 
înfăptuirii acestei măsuri.

O acțiune oportună a forțelor 
iubitoare da pace in favoarea 
creării unei astfel de zone ar face 
ca țările din această regiune să 
aducă un aport important la 
cauza generală a asigurării secu
rității internaționale. Astfel, țările 
Asiei ar fi izbăvite de primejdia 
de a cădea victime unui război 
distrugător cu arme nucleare și 
rachete, iar Oceanul Pacific ar 
înceta să fie un poligon primej
dios pentru experimentarea arme
lor atomice și cu hidrogen de că-

cierea dv. că Adenauer duce Ger
mania occidentală spre un Stalin
grad politic.

C. C. al P.S.U.G. constată că o 
serie de puncte din planul 
P.SJJ.G. coincid cu punctul de ve
dere al P.S.U.G., precum și cu tezele 
proiectului sovietic al Tratatului 
de pace. Printre acestea sînt, de 
pildă, propunerea de a se limita 
armamentele, declarația că forțele 
armate naționale ale unei Germa
nii unificate nu trebuie să fie 
înzestrate cu arma nucleară, pre
cum și propunerea de a se reduce 
efectivele trupelor străine care se 
află pe teritoriul Germaniei.

Totodată in scrisoarea C. C. al 
P.S.U.G. este criticat faptul că o 
serie de teze ale planului social
democrat în legătură cu retragerea 
trupelor străine din Germania, 
statutul Berlinului occidental, li
chidarea dominației militariștilor 
în Germania occidentală și alte 
probleme importante sînt tratate cu 
inconsecvență și în mod contradic
toriu, împotriva intereselor po
porului german.

In încheierea scrisorii, C. C. al 
P. S. U. G. propune conducerii 
PS.D.G., organizațiilor social-de
mocrate și membrilor P.S.D.G. ur
mătoarele :

1. C. C, al P.S.U.G. să discute 
împreună cu conducerea P.S.D.G. 
problemele privind lupta împotriva 
militarismului german, un tratat 
de pace și unificarea Germaniei în
cadrul unui stat iubitor de pace și 
democratip,

2. Organizațiile P. S. D. G. și 
P.S.U.G. să contribuie ca în toate 
organele parlamentare — începînd 
cu Bundestagul și Camera Popu-Critici la adresa ______ _ __

guvernului Adenauer Iară și pînă la parlamentele locale

BERLIN 6 (Agerpres). — La 
congresul ordinar al organizației

ferința consilierilor militari 
S.E.A.T.O., care a avut loc 
septembrie 1958 la Bangkok, 
a fost adoptată o hotărîre specia
lă cu privire la elaborarea unor 
noi planuri de „apărare" în Asia 
de sud-est, prin care se subînțele
ge tot ce contribuie la subordo
narea și mai accentuată față de 
planurile militare-strategice ale 
Washingtonului a țărilor partici
pante la această grupare militară.

Referirile la caracterul „defen
siv" al acestor planuri nu pot 
induce în eroare popoarele țărilor 
Asiei care încep să-și dea seama 
tot mai mult că în spatele ziduri
lor mute care înconjoară statele 
majore ale S.E.A.T.O. se pun la 
cale planuri negre. Intr-adevăr, 
despre ce „apărare" poate fi vorba 
dind la sesiunea de la Wellington 
principalii participanți la acest 
bloc intenționează să obțină am
plasarea de baze militare, înze
strate cu arma atomică șl rachete 
pe teritoriile partenerilor lor din 
Asia, străduindu-se, prin aceasta, 
să transforme teritoriul unor țări 
asiatice ca Tailanda, Pakistanul și 
Filipinele intr-un cap dc pod pen
tru eventualitatea unui război cu prin mijloace noi vechea politică 
folosirea armelor nucleare și ra- colonialistă în Asia 
chetelor, ceea ce reprezintă pentru 
ele un pericol mortal.

Popoarele nu pot să nu fie se
rios neliniștite din cauza planuri
lor de a se folosi apropiata sesiu.

de
Privind adevărul în față 
să se recunoască că

sud-est. 
trebuie 
tocmai 

S.E.A.T.O. este acela care se în
deletnicește cu activitatea sub
versivă împotriva țărilor care au

Dezvoltarea mișcării cooperatiste 
de producție in R. P. Ungară

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Janos Kadar a arătat că în ulti- 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat mul timp pe calea cooperativizării 
o declarație în legătură cu p ruble- pășesc in masă țăranii mijlocași, 
mele mișcării cooperatiste de pr,o- . Anul acesta, în Ungaria au lost 
ducție pe care. Janos Kadar,,prim-. 
secretar al C.C, ai R,M.S.U3ka ‘fă
cut-o la ru^ăminteâ ’ redacției a- 
cestui ziar.

Progresul rapid care s-a înre
gistrat în ultimele, trei luni -in 
mișcarea cooperatistă de produc
ție, a declarat Janos Kadar. este crescindă a maselor țărănești din 
paralel cu apărarea și întărirea 
puterii populare, unul din cele, mai 
importante evenimente’sociale care 
au avut loc în ultiqiii ani, in viata 
Ungariei.

Faptul că anul acesta numărul 
țăranilor cuprinși-in- mișcarea coo
peratistă. a sporit cu 354.000 de 
oameni, iar suprafața lucrată de 
cooperative a Erescut- cu- aproape 
2 milioane holzi (1 hold egal 0.57 
l:a), reprezintă un eveniment.ee 
S8 răsfrînge favorabil nu num,ai 
asupra vieții și dezvoltării socia
liste a țărănimii, ci și ă întregu
lui popor ungar.

in întregime cooperativizate încă 
1.300 de sate.

Vorbind despre dezvoltarea miș
cării cooperatiste de producție, 
Janos Kadar a arătat că princi
pala forță motrice a a.-estei miș
cări a fost' conștiința socialistă

Ungaria.
Cooperativele de producție crea

te -anterior și care au rezistat tu
turor încercărilor din an:i trecuți 
s-au gospodărit bine, s-au întărit 
și au devenit mult mai bogate. 
Populația șalelor a, văzut cu pro
prii-ei-ochi un exemplu nun.

Ocupîndu-se de sarcinile miș-. 
dării cooperatiste, Janos Kadar a 
subliniat că in prezent sarcina 
principală este consolidarea rezul- 
talelor dobîndite la începutul anu
lui, întărirea continuă a coopera
tivelor de producție existente.

duîui liber-democrat raportul des
pre politica partidului în problema 
germană a tost prezentat de 
E. Mende, președintele fracțiunii 
acestui partid în Bundestag. _

El a criticat cu vehemență po
litica externă a guvernului Ade
nauer și a arătat că acest guvern 
nu manifestă deloc inițiațivă în 
problema germană.
. Referindu-se la- necesitatea par
ticipării unor delegații ale ce’.or 
clouă state germane la lucrările 
apropiatei conferințe a miniștrilor 

_ Afacerilor Externe de la Geneva, 
tre puterile participante Fa N.A.T.O, Mende s-a pronunțat pentru^ trata- 
Tocm, i o asemenea abordare a 
soluționării sarcinilor urgente ale 
securității care stau in fața po
poarelor Asiei ar permite să se 
traducă pe deplin în viață istori
cele hotărîri ale conferinței de la 
gandung, pe care Uniunea Sovie
tică le-a sprijinit și continuă să 
le sprijine.

five între delegațiile R.D.G. și 
R.F.G. în timpul acestei confe
rințe.

In încheiere, Mende s-a pro
nunțat pentru plecarea unei dele
gații a Bundestagului în Uniunea 
Sovietică. Această vizită, a arătat 
e’, ar contribui la îmbunătățirea 
atmosferei.

— să se discute problemele Trata
tului de pace și să se adopte ho- 
tărîri îndreptate împotriva înar
mării atomice a Germaniei occi
dentale, împotriva oricărei activi
tăți militariste, antisemite și re
vanșarde.

3. Cele două partide să propună 
membrilor lor din sindicate, or
ganizații sportive, de tineret și de 
femei să facă declarații în acest 
sens.

Cele două partide să sprijine 
propunerile mișcării populare care 
se ridică împotriva înarmării ato
mice și a creării de baze pentru ra
chete. Cele două partide 
jine crearea de comitete 
lizanilor păcii.,

Sintem gata, se spune 
soare, să analizăm temeinic 
punerile P.S.D.G. și să folosim orice 
posibilitate pentru realizarea înțe
legerii și colaborării. Sintem gala 
să ducem oricînd tratative cu re
prezentanții conducerii P.S.D.G.

Scrisoarea a fost semnată în nu
mele C. C. al PS.U.G. de Walter 
Ulbricht.

Avioanele americane încalcă regulile 
cu privire la comunicațiile aeriene 

cu Berlinul

Sosirea delegației C«C. 
al U.T.M. la Moscova

să
ale

in

In întîmpinarea

«pri
pa r-

seri- 
pro-

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 aprilie, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat ambasadei 
S.U.A. din Moscova o notă în le
gătură cu violarea la 27 martie de 
către un avion de transport ameri
can de tipul S-130 a condițiilor 
stabilite în care pot fi efectuate 
zboruri prin coridorul aerian dintre 
Germania occidentală și Berlin.

Acest avion s a ridicat în mod 
demonstrativ la înălțimea de 7.000 
de metri, deși partea sovietică adu
sese din timp la cunoștința repre
zentantului american la centrul 
securității aeriene din Berlin 
că un astfel de avion nu trebuie 
să efectueze zboruri la o înălțime 
mai mare de 3.050 metri.

încălcările săvîrșite în mod in
tenționat de către avioanele ameri-

cane a regulilor stabilite cu privire 
la comunicațiile aeriene cu Berli
nul, se spune în notă, cu greu pot 
fi calificate altfel decit ca o do
rință a S.U.A. de a înrăutăți con
dițiile pentru întîlnirea dintre mi
niștrii Afacerilor Externe, dacă nit 
chiar de a torpila în general acor
dul realizat cu privire la desfășu
rarea tratativelor dintre Est și Vest.

în notă se subliniază că Uniu
nea Sovietică nu numai că nu în
treprinde nimic care ar putea în
răutăți situația în ajunul tratative
lor, ci face totul pentru a facilita 
desfășurarea acestor tratative.

secretar al C. C. al

Kiev oaspeții au fost 
de reprezentanți ai 
Central și ai Comi- 

Moscova ale

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 aprilie, la 
invitația C.C. al U.T.C.L., a sosit 
la Moscova delegația Comitetului 
Central al U. T. M. condusă de 
Ion Circei, 
U.T.M.

In gara 
întimpinați 
Comitetului
telului orășenesc 
U.T.C.L., precum și de reprezen
tanți ai activului din Moscova al 
U.T.C.L.

In aceeași zi membrii delegației 
au stat de vorbă cu Serghei Pa
vlov, prim-secretar al C-C. al 
U.T.C.L.

Delegația tineretului romin va 
studia activitatea organizațiilor de 
Comsomol din Moscova și Arme
nia și va vizita orașul Stalingrad.

Lucrările sesiunii Comitetului 
al F.S.M.Exscutîv

F estivalului de la Viena
Echipâ studențească 

din Guyana la Festival
Uniunea Studenților din Guyana 

a anunțat intr-o scrisoare, că echi
pa sa de dansuri folclorice „Ouya- 
nos", care va da în curind o serie 
de reprezentații în sala „Pleyel" 
din Paris, va lua de asemenea 
parte la programul cultural 
Festivalului.

Tineretul socialist 
din Cuba sprijină 

Festivalul

al

a 
discutat, in cursul recentului său 
Congres Național, ca punct extra
ordinar al ordinei sale de zi, pre
gătirile în vederea celui de al 
Vll-lea Festival Mondial. Preșe
dintele organizației „Asociacion de 
Jovenes de la Fraternidad” (Aso
ciația Tinerelor Fraternități) care 
are peste 20.000 de membri și care 
este membră a Alianței Mondia
le a Tineretului, a declarat că or
ganizația sa susține Festivalul și 
va participa la marea întîlnire de 
la Viena.

Tineretul Socialist din Cuba

Tineretul cehoslovac contribuie
la Fondul solidarității

Tineretul din întreaga Ceho
slovacia contribuie cu sume mai 
însemnate la Fondul solidari
tății. în felul acesta se manifestă 
solidaritatea, dorința sa ca un nu
măr cit mai mare de tineri din ță
rile capitaliste și coloniale lipsiți 
de mijloace materiale să participe 
la Festivalul de la Viena

La uzinele siderurgice „Klement 
Gottwald" din Vitkovice (reg. 
Ostrava) a luat naștere o brigadă 
de constructori. Tinerii din brigadă 
și-au luat angajamentul ca în 
timpul liber să elaboreze proiectul 
sălii de gimnastică pentru Coope
rativa-.Unică Agricolă din Hlubo- 
cec, iar cîțtigul rezultat de aici să 
fie vărsat la Fondul solidarității.

Tinerii de la Uzinele Tatra Ko- 
privnicc și-eu propus să depuie la 
Fondul solidarității cel puțin 
30.000 coroane. Pentru aceasta un 
schimb în timpul liber va munci 
„în cinstea Festivalului".

mai 
Cajt- 

,Ohrana 
„Unitatea noastră a avut 

un angajament : să contribuie Ia 
Fondul solidarității cu suma de 
62,50 coroane de la fiecare tînăr 
militar membru al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac (C.S.M.). Anga
jamentul este depășit de pe-acuma. 
Fiecare C.S.M.-ist dă acum 88,59 
coroane. De asemenea și angaja
mentul de a da siderurgiei 30 tone 
de fier vechi a fost „rectificat" : 
am predat pînă acum peste 71 
tone 1 Ne-am decis să continuăm 
așa și mai departe. Vrem să fim 
printre cei mai buni".

Exemple de acest fel am putea 
cita zeci și sute. Toate la un loc 
însemnează o contribuție de seamă 
la Fondul solidarității.

Nici militarii nu »e lasă 
prejos. Locotenentul major 
haml comunică ziarului „< 
Lidu" :

Studenfii socialiști 
din R. F. G.

■vor fi reprezentafi
Conducerea federală a Uniunii 

Studenților Socialiști din Germa
nia a hotărit să ia parte 
legație de 25 persoane la 
Vll-lea Festival Mondial 
retului și Studenților.

După Uniunea Studenților 
rali, Uniunea Studenților Socia
liști este a doua organizație stu
dențească a Republicii Federale 
Germane care va trimite o delega
ție oficială la Festivalul de la 
Viena.

cu o de- 
cel 
al

de-al 
Tine-

Liba-

Sean O’ Casey transmite 
cele mai bune urări '

Celebru) poet și dramaturg ir-’ 
lanciez, Sean O’Casey, s salutat 
cel de-al Vll-lea Festival cu urmă-’ 
toarele cuvinte : „Cele mai bune, 
urări pentru minunata dvs. muncă. 
Sper că orașul Belfast și toată 
landa Vor fi bine reprezentate 
Festivalul Tineretului".

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Varșovia își 
continuă lucrările cea de-a 19-a 
sesiune a Comitetului Executiv al
F. S.M. In cea de-a treia zi a lu
crărilor au continuat discuțiile pe 
marginea punctelor 2 și 3 de pe 
ordinea de zi.

Au luat cuvîntul Lombardo To
ledano, președintele Confederației 
oamenilor muncii din America 
Latină, vicepreședinte al F.S.M.;
G. Adducci, secretarul general al 
Uniunii Internaționale a Sindica
telor oamenilor muncii din indu
stria metalurgică și constructoare 
de mașini; Gniliczka, secretarul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. Cehoslovacă; I. El-Habr, 
reprezentant al sindicatelor din 
Liban; I. N. Soloviov, secretar al 
C.C.S. din U.R.S.S.

In cadrul discuțiilor a luat cu
vîntul tov. Anton Moisescu, vice
președinte al Consilului Central al 
Sindicatelor din R. P. ~

Vorbind în numele 
din R.P. Romînă tov. 
sescu a arătat că se 
totul de acord cu propunerile ju
dicioase ale raportului—tov. Luigi 
Grassi—despre lărgirea sarcinilor 
F.S.M. în lupta pentru pace, pre
cum și cu propunerile făcute de 
tov. V. Grișin, reprezentantul sin
dicatelor sovietice și de alți vor
bitori în legătură cu măsurile efi
ciente ce trebuie ’ luate în lupta 
pentru pace.

Romînă. 
sindicatelor 
Anton Moi- 
declară cu

Tov. Anton Moisescu a propus 
ca F.S.M. să adopte textul unui 
mesaj care să fie adresat oame
nilor muncii și tuturor sindicatelor 
din S.U.A., în care aceștia să fie 
chemați să intensifice lupta pen
tru pace, să determine pe conducă
torii S.U.A. să întrețină legături 
comerciale normale cu țările so
cialiste, ceea ce s-ar răsfrînge fa
vorabil asupra situației oamenilor 
muncii din S.U.A. Această pro
punere a fost adoptată de Comi
tetul Executiv, al F.S.M.

După ce a relevat aportul oa
menilor muncii din R.P. Romînă 
la lupta pentru cauza păcii și a 
scos în evidență creșterea conti
nuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc din țara noastră, vor
bitorul a arătat că sindicatele din 
R.P. Romînă vor face totul pen
tru a sprijini lupta în vederea rea
lizării unității sindicatelor și pen
tru a contribui la creșterea miș
cării sindicale, la lărgirea frontu
lui de luptă al clasei muncitoare 
pentru o viață mai bună, pentru 
pace.

★
VARȘOVIA. - La 6 aprilie, tov. 

Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romină, care a parti
cipat la cea de-a 19-a sesiune a 
Comitetului Executiv al F.S.M., ce 
s-a ținut la Varșovia in zilele de 
2-5 aprilie a.c.,' a părăsit capitala 
Poloniei plecind spre tară.

lr- 
la

DANA RITTICHOVA

HANOI. Răspunzfytd inO,itațiel 
C.C. al Partidului Mîpțcli dfiț Viet
nam. intre 26 martie -pi 4,'aprilie, o 
delegație a Partidultu, ^Comunist 
din' Indonezia tn friulfe cu Aidii, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Indonezia, a vizMat Republica 

zultate ale alegerilor arată că Democrată Vietnam.
poporul bulgar a ' votat în unani- La sfirșitul vizitei a fost dat pti- 
mitate pentru candidații Frontului blicității un comunicai comun.
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SOFIA. La 5 aprilie s-au desfășu
rat în întreaga țară alegerile pentru 
Consiliile Populare și pentru ju
decători și asesori populari. A’.e-Teatrul Universității

din Ecuador va tuca /a Viena Rcri;e ,s’a.u, desfășurat nntr o at- 
' mosfera sarbatoreasca. Primele re-

Conform unei informații primite 
de Comitetul Internațional de Pre
gătire de la Direcția Națională a 
Uniunii Studenților Universitari 
din Ecuador, Teatrul Experimental 
al Universității din Ecuador va 
juca în timpul Festivalului din 
Viena și va participa la Concursul 
Cultural Internațional al Festiva
lului.

La uzinele de mașini de pre
cizie din Prerov (R. Ceho
slovacă) sînt în întrecere mul
te colective de tineret pentru 
obținerea drapelului C.C. al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac. 
Unul din locurile fruntașe în 
această întrecere închinată ce
lui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor îl deține colectivul condus 
de Jaroslav Stritezsky.

Fotografia reprezintă un mo
ment din viața colectivului : 
preluarea comenzii de către 
controlorul de calitate.

Foto: C.T.K.
X

BAGDAD. Ziarele,irakiene re- 
..latează că Coțnitetul pentru dez

minte contractele îrtcheiate cu trei 
companii engleze și americane.

DAKAR. Federația Mali a fost 
constituită. Ca președinte al gu
vernului federal a fost ales Modi
bo Keita (Sudanul F'ancez). După 
cum s-a anunțat Federația MițH 
este alcătuită din mai multe teri
torii coloniale, ale Africii Franceze.

TOKIO. Numărul japonezilor 
ca'e au pierit din Ianuarie pînă în 
april e a acestui a.n în urma bom
bardării atomice a orașului H,iro- 
șhna se ridică la 15 Agenția Kjodo 
Țușin anunță că la < aprilie a mu
rit Takako Takahasi, în vîrstă de 
19 ani. din Hfroșimat oraș ca/e cu 
13 ani în urmă a fost bombardat 
de către ameiicani cu bombă 
atomică.

BAGDAD. — După durii anunță 
ziarul „Az-Zaman“, guvernul ira
kian a aprobat înființarea uniuni- 

- . -- • lor țărănești fii Irak. Ziarul apre.
Raportul în cadrul ciaZ2 această măsură ca un nou 

republică <pe calea 
și traducerii în

Patriei.
MOSCOVA. — Direcția Centrali Voțțarea Irakului a hotărit să de- 

de ' Statistică a anunțat că ptna 
la începutul lunii aprilie au fost 
jnsămlnțate in U.R.S S. 3.320.000 
ha culturi de primăviră — aproape 
cu 800.000 ha mai mult decit in a- 
ceiași perioadă a anului trecut.

, BELGRAD. — La teatrul ..Co
media* din Belgrad a avut loc 
premiera, operetei rominești „Lă- 
sati-mă să tint* de Gherase Den- 
drlno, pusă In scenă de regizorul 
Anton Koren, sub conducerea mu
zicală a dirijorului Bogdan Bahici.

BAGDAD. Luni via începe la 
Bagdad judecarea unui ol doilea 
grup de complotiști care au parti
cipat la rebeliunea antiguverna
mentală de la Mossul.

VARȘOVIA. - La Varșovia s-a 
deschis Plenara C.C. al Uniunii 
Tineretului Socialist din R. P. 
Polonă. Plenara își consacră lu
crările activității. Uniunii Tineretu
lui Socialist în.rîndul elevilor șl 
studenților. T , 
plenarei da fost prezentat de J Ma-

unii Tineretului Socialist.
-------  ■ Pas făcut de

cișzewski, secretar al C.G. al Uni- democratizării 
unii Tineretului Socialist. viață a reformei agrare.
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