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Să grab un 
ritmul îfisăiiusițărilor

de.
Cu 5 ?ile 
înainte 

de termen

pr Uita O(1XU
tr.adevăr, însămânțările din epoca 
I-a au fost terminate cu 5 zile 
înainte de termen.

N. PUIU

Tinerii muncitori inovatori Ilie 
Lucaci și Tănase Ciupa de la 
uzinele „Timpuri noi" din Capi
tală au venit la cabinetul tehnic 
al uzinei pentru a se documen
ta în vederea realizării unei noi 

inovații.
Foto; D. FLOREA
—•—

Dornici să obțină, 
insigna și carnetul 

de brigadier
Cu cîtva timp in urmă, tinerii 

sectorului Mecanic șef din uzina 
noastră, au fost constituiți într-o 
brigadă utemistă de muncă patrio
tică, al cărei comandant a fost ales 
comunistul Marin Ghiță.

Pînă în prezent, tinerii au efec
tuat peste 700 ore muncă volun
tară în scopul înfrumusețării uzi
nei ți amenajării atelierului. De 
asemenea brigada a participat la 
diverse acțiuni de înfrumusețare în 

.afara uzinei. Totodată brigada 
; a depistat fierul vechi . existent 
pe străzile din cartier. în această 
direcție ea a reușit să predea la 

, I.C.M. o cantitate de 2.700 kg. din 
angajamentul anual, de 3.500 kg.

în aceste acțiuni s-au remarcat 
tinerii Vasile Jercan, Dumitru Min- 
<cu, Ștefan Bucur, Alexandru Ivă- 

r nescu ți Constantin Oprea.
Paralel cu acțiunile susamintite, 

brigada duce și o intensă activitate 
de educare a unor tineri car» 
nu se integrează în eforturile co
lective ale brigăzii.

Munca brigăzii de pînă acum 
a avut ca rezultat îmbunătățirea 
atitudinii față de muncă ■ 

■ cîtorva tineri ca Alexandru Cos- 
tache, Mihai Stan, Constantin Uțu- 
relu. Pentru aceasta au fost folosite 

■cu succes postul utemist de con
trol, gazeta de perete ți discuțiile 
tovărășești.

In dorința de a obține într-nn 
timp cît mii scurt insigna ți car
netul de brigadier, tinerii munci
tori ți-au propus să colecteze pînă 
la cel de al VH-lea Festival Mon
dial al Tineretului ți Studenților 
o cantitate de 20 tone fier vechi 
în afara orașului.

NEAGU UDROIU 
membru Tn comitetul U.T.M. al 

uzinei „Mao Țze-dun" 
București

comuna Smeeni din raionul 
Buzău în anul acesta vor fi însă- 
mînțate peste 3.000 de hectare, din 
care pentru epoca I-a, 388 hecta
re. Comitetul comunal U.T.M. (se
cretar Alexandru Popa) a dat o 
deosebită atenție îmbunătățirii 
muncii politice de masă în rindul 
utemiștilor și tinerilor. Săptămî- 
nal, în ședințele de comitet cu 
birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. se face analiza sțadiului în 
care se află lucrările, se iau mă- 

i suri operative pentru mobilizarea 
tinerilor și se evidențiază utemiștii 
și tinerii care se situează în primele 
rînduri la arături ți însămînțări. 
Munca politică și organizatorică 

l desfășurată în rindul tineretului 
' de către comitetul comunal U.T.M., 

sub îndrumarea organizației de 
partid, a ți dat roade bune.

Pe suprafața destinată însămîn- 
țării porumbului, tinerii din comu
nă au transportat în numai două 
zile aproape 200 de tone de gu
noi de grajd pe care l-au încor
porat în sol. De asemenea, această 
suprafață a fost boronită și grăpa- 
tă pentru ca să se mențină umidi
tatea necesară în sol, iar majorita
tea semănăturilor din anul trecut 
au fost grăpate. Tinerii s-au an
gajat ca, alături de yîrstnici, sub , 
conducerea organizației de partid,

tn Cind grupele U.T.M. 
din S.M.T. muncesc slab

De oîteva săptămâni tinerii me
canizatori de la S.M.T. Podul 
Uoaiei, regiunea Iași se_____ ,_ ____ „ , _i S află în 
campania de primăvară. Ieșirea lor 
în campanie însă a fost slab pregă- 
tită. Această lipsă pornește chiar 
de la conducerea stațiunii (direc
tor Florin Sava) care nu a făcut 
o minuțioasă repartizare a brigă
zilor, nu a luat măsuri eficace pen
tru ca fiecare tractor să fie folosit 
rațional. Controlul la locul de 
muncă al brigăzilor a lipsit de a- 
semenea.

Munca politico-organizatorică des
fășurată de către organizația de 
bază U.T.M. în rindul mecanizato
rilor a fost de la început slabă. 
Biroul organizației de bază U.T.M. 
(secretar Vasile Gurzum) nu a 
instruit responsabilii grupelor 
U.T.M. din cadrul brigăzilor de 
tractoare cu sarcinile ce le reve
neau în campanie. De altfel, mulți 
din tinerii mecanizatori nu cunosc 
bine sarcinile de producție pe 
care le au în campania de însă- 
mînțări.

Slaba muncă politică și organi
zatorică a făcut ca activitatea gru
pelor U.T.M., în campania de în- 
sămințări, să fie nesatisfăcătoare. 
Așa, de pildă, două tractoare, de 
la începerea campaniei și pînă a-

Vizii U ULCț Ca VJ !ldlll£cl lld UC lldlllU* ■■ ... ț° ' * cum, nu au lucrat nimic, iar al-
să lupte pentru ca la însămințăti tele. din cauză că nn se folosește 
comuna lor să fie fruntașă. Și în- rațional capacitatea lor de lucru,

nu-ți realizează hantrajul zilnic.' 
La multe brigăzi încă nu se cu. 
noaște terenul unde ae va lucra, 
făcînd ea deseori tractoarele să 
fie mutate fără rost de la un loc 
la altul. Aceasta a dus la înregis
trarea, numai în luna martie, a 
peste 300 ore neproductive. Dacă 
s-ar fi folosit aceste ore, s-ar fi 
putut însămînța peste 140 ha. To. 
tuși față de această stare de lu
cruri, grupele U.T.M. nu s-au *e- 
zisat ți nu au acționat în conse
cință. Așa se explică de ce la S.M.T. 
Podul Iloaiei cele 1.300 hectare 
planificate pentru a fi însămînța- 
te cu fioarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr ți alte culturi din epoca în- 
tîia, nu s.au însămînțat în timpul 
planificat. Aceste deficiențe tre
buie urgent înlăturate. Biroul or
ganizației de bază U.T.M. are da
toria să ia măsuri pentru îmbună
tățirea muncii politice în rindul 
grupelor U.T.M. și acestea la rin
dul lor, trebuie să analizeze acti
vitatea fiecărui tractorist din bri
gadă, să ia măsuri de organizare 
a întrecerii socialiste pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist" ți „cea 
mai bună brigadă", să stabilească 
obiective concrete privind realiza
rea sarcinilor de plan, efectuarea 
lucrărilor de bună calitate ți re
ducerea prețului de cost. Să facă 
ca fiecare tractorist să-ți cunoască 
bine sarcinile pe care Ic are.

Timpul nu așteaptă. Este nece
sar ca și la Podul Iloaiei însămîn
țările să fie grabnic terminate, 
cunoscîndu-se faptul că de ele de
pinde asigurarea obținerii unor re
colte bogate.

C. SLAVIC

Postul utemist 
de control în acțiunea 

de reducere 
a prețului de cost

In urmă cu cîteva luni ta adu
narea utemiștilor de la Institutul 
„Proiect București" s-a hotărît 
reorganizarea postului utemist de 
control

De la început activitatea postu
lui utemist de control s-a con
centrat asupra diverselor forme prin 
care se poate mări aportul tinere
tului din institut la realizarea de 
construcții la un preț de cost cit 
mai scăzut. La postul utemist de 
control a apărut o anchetă pe a- 
ceastă temă la care s-au primit 
propuneri valoroase cu privire la 
căile de reducere a prețului de de
viz al construcțiilor proiectate. 
Fiind cunoscut că costul proiec
tării influențează și el asupra pre
țului viitoarelor construcții, prin 
acțiunile postului utemist de con
trol tineretul din cadrul institutu
lui este mobilizat la folosirea din 
plin a celor 480 minute de muncă.

Totodată au fost organizate 
raiduri în cadrul cărora s-au veri
ficat felul în care sînt folosite ma
terialele de lucru, modul în care 
acestea sînt păstrate etc.

Pe zi ce trece se văd roadele 
muncii depuse de postul utemist 
de control care este deosebit de 
apreciat în întreprinderea noastră.

FLOREA NEGOIESCU 
proiectant

In întrecerea socialistă in 
cinstea zile de 1 Mai tinerii 
muncitori, alături de întregul 
colectiv de la Complexul CJ’.R. 
„Grivița Roșie" depun eforturi

susținute pentru a realiza noi 
ți însemnate succese în muncă.

Iată-1 în fotografie pe cazan
giul Marin Bălan unul din 
muncitorii fruntași ai secției.

Foto DUMITRU F. DUMITRU

In Bacău, pe urmele
unui angajament111

Reducerea consumurilor specifice
o datorie permanentă a tinerilor muncitori

orașul Oradea există două 
fabrici de încălțăminte: 

..Solidaritatea" și „Dobrogeanu 
Gherea", renumite atît în țară 
cît și peste hotare pentru încăl
țămintea trainică și de calitate 
pe care o produc. Deși în cele 
două fabrici se lucrează tn con
diții asemănătoare din punct de 
vedere al înzestrării fabricii cu 
utilaj modern, perfecționat, al ca
lificării muncitorilor, consumul 
specific de materie primă necesar 
pentru fabricarea încălțămintei 
este diferit.

Să vedem cum se ocupă comi
tetele U.T.M. din cele două fa
brici de încălțăminte de antre
narea tinerilor în lupta pentru 
reducerea consumurilor specifice.

Tn 
marf»»'

materie primă, tinerii din brigă
zile de economii de la fabrica 
„Solidaritatea" au hotărît să che
me la întrecere brigăzile de eco
nomii de la întreprinderea „Do* 
brogeanu Gherea". Valoarea eco* 
nomiilor prevăzute în angajamen-

profesionale" în care tinerii în-, 
vață, după orele de program cum 
să-și organizeze mai bine locul 
de muncă, cum să combine tipa
rele pentru a obține economii etc. 
La aceste „ore profesionale" 
care sînt de fapt tot cursuri da

Raid în două 
întreprinderi similare
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La ,,Solidaritatea"
La Întreprinderea de încălță

minte „Solidaritatea" din Ora
dea lucrează circa 400 de tineri. 
Tn dorința de a contribui prin 
economiile pe care le realizează 
la reducerea prețului de cost, la 
sporirea producției de încălță
minte din aceeași cantitate de

tul tinerilor de la „Solidaritatea" 
se ridică la 239.000 lei, revenind 
cîte 4.800 lei pentru fiecare tînăr 
din brigăzile de economii.

Pentru a antrena pe fiecare 
tînăr în parte în această acțiune 
comitetul U.T.M. a organizat, sub 
conducerea organizației de par
tid, douăsprezece brigăzi de pro
ducție. în aceste brigăzi au fost 
încadrați și comuniștii de la fie
care loc de muncă, lucrători cu 
înaltă calificare și experiență.

Dîndu-și seama că nu se poate 
realiza o folosire cît mai deplină 
a materiei prime fără o pregătire 
corespunzătoare a tinerilor, co
mitetul U.T.M. a organizat „ore

mele două luni, 21.459 dm. p. 
piele, cei din brigada condusă de 
Varga Ludovic 24.437 dm. p. șe- 
vro pentru papuci de casă, tinerii 
lui Iosif Ceak au economisit 
201783 dm. p. meșină și pînză, 
iar cei de la ștanță conduși de 
Ion Mulai 897 kg. talpă și 170 
m. p. pînză.

Pentru ca tinerii să învețe con
tinuu, să se preocupe de ridica
rea calificării lor profesionale, 
comitetul U.T.M. a organizat la 
secția de confecționat ghete pen
tru copii (bebi), un concurs „Cine 
știe meserie ctștigă", concurs 
care este în plină desfășurare.

Tehnica avansează cu pași re- 
——— ---- -----------1 con*

__  a calificării tinerilor mun
citori. Avînd în vedere că tinerii 
care lucrează tn brigăzile de pro
ducție au nevoie uneori să facă 
mai multe operații, comitetul 
U.T.M. a recomandat tinerilor să 
învețe să lucreze fiecare la cîte

minim tehnic și economic — car» 
se țin la unele brigăzi săptămt- 
nai, iar la altele de două ori pe 
lună, lecțiile le predau comuniști 
cu înaltă ] "
maiștrii și 
producție. Iată cîteva teme discu
tate în cursul acestei luni în „o- 
rele profesionale" ținute în briga
da condusă de tînărul Ion Puszta 
de la secția croit Comunistul 
Kovaci Francisc și Nagy Iosif a 
vorbit tinerilor, făcînd, în ace- 2—3’ mașini cheie. Astfel la în

demnul și sub îndrumarea orga
nizației de partid, au fost organi
zate cursuri de calificare pentru 
meseriile respective care se țin 
de trei ori pe săptămînă după 
orele de program.
y ' ' . ’ i

La „Dobrogeanu 
Gherea"

pregătire profesională, pezi, Aceasta cere ridicarea' 
tehnicieni fruntași în tinuă ■ calificării tinerilor

! ::

lași timp, și demonstrații prac
tice, despre modul cum trebuie 
combinate tiparele pe suprafața 
pielii pentru a lăsa să cadă cît 
mai puține deșeuri. Lecții asemă
nătoare au fost ținute și în legă* 
tură cu modul cum pot fi folo
site părțile mai slabe ale pielii 
etc. Brigăzile de la întreprinde
rea „Solidaritatea" își desfășoa
ră activitatea pe baza unui plan . 
in care sînt trecute și temele 
care vor fi dezbătute în cadrul de fabrica „Solidaritatea" »e află 
„orelor profesionale , precum și • - -
comuniștii care vor preda, tine
rii găsind întotdeauna înțelegere 
și sprijin din partea acestora.

Brigăzile de economii sînt în 
întrecere. Lunar fiecare brigadă 
analizează rezultatele care se 
obțin în brigadă pe baza 
realizărilor zilnice care se trec 
la panoul brigăzii, factorii care 
au influențat în mod 
tiv sau negativ o stare de lu
cruri, precum și locul pe care-1 
deține brigada în întrecere. Bună
oară, cu prilejul analizei făcute 
în luna martie, s-a constatat că 
tinerii din brigada condusă de 
Ion Puszta au economisit, în pri-

și temele ta numai cîteva iute de metri

întreprinderea „Dobrogeanu Ghe-
C. BANCILA

(Continuare tn pag. 3-a)

Ore în țir am colindat străzile 
Bacăului. Ghidul, un tînăr localnic, 
ne-a purtat prin locuri'știute, alese 
parcă. Ne-a arătat parcul de dis
tracție pentru copii din apropierea 
Uzinelor metalurgice ți nc-a infor
mat că, numai cu un an înainte, a- 
colo se afla Un maidan. Ceva mai 
încolo, am pășit pe trotuare proas
păt amenajate ce se întind pe 
o lungime de mai bine de un 
kilometru. Am străbătut străzi
le S’echia, Vasile Boaită, Ra- 
hovei. 30 Decembrie. Străzi vechi, 
dar toate întinerite. Au fost nive
late, acoperite de un strat proaspăt 
de pietriș...

Mugurii încep să plesnească. 
Ghidul nostru se oprește în drep
tul unor arbori și studiază fenome
nul de parcă îl vede pentru întâia 
oară în viață.

— Noi le-am sădit — ne spune 
bucuros. Pe toată lungimea străzii...

Privim șirul de arbori. Șute și 
sute înșirați de-a lungul străzii 
Aurel Mărcuș. Pe strada princi
pală ce duce de la gară spre cen
tru mai stăruie încă brîul alb de 
eastani bătrîni.

Bacăul întinerește. Desigur mai 
aînt străzi colbuite, trotuare stri
cate, locuri virane. Dar simți la 
tot pasul că o mină de gospodar 
s-a pus în mișcare. Cine i-a făurit 
haină nouă orașului ? Tinerii săi 
cetățeni. Pornind să-și înfrumuse
țeze orașul, tinerii băcăuani, mo
bilizați de comitetul orășenesc 
U. T. M., sub îndrumarea perma
nentă a comitetului orășenesc de 
partid, au cerut în urmă cu vreo 
doi ani tuturor tinerilor din țară 
să le urmeze pilda.

La chemarea tinerilor din Bacău, 
tineri din sute de sate ți orașe ale 
țării au răspuns angajîndu-se în în
trecere pentru înfrumusețarea 
orașelor ți satelor. La Bacău, 
au participat, la acțiunea de 
înfrumusețare, 7.549 de tineri. 
Ei au prestat 54.296 ore de muncă 
voluntară, realizînd lucrări în va
loare de 113.573 lei. ,

Munca patriotică a slujit nu nu
mai înfrumusețării orașului. Ea 
a devenit ți un mijloc de educație 
comunistă a tinerei generații. 
Peste 1000 de tineri dintre cei care 
au.participat Ia munca patriotică 
au devenit utemițti. Rezultatele 
valoroase ale acestei munci au fost 
atît de evidente 1 Și, totuși Comi
tetul orășenesc Bacău al U.T.M. a 
renunțat cu atîta ușurință la ac
țiunea valoroasă pe care a inițiat-o. 
Evidența muncii de înfrumusețare 
a orașului este păstrată doar pînă 
în ziua de... 14 iunie 195?. De la 
această dată totul a decurs la 
voia întîmplării. Primul secretar al 
comitetului orășenesc U.TJd. îți 
are argumentele sale : întțucît ni- 
nimeni nu l-a mai întrebat (din 
iunie 1958 pînă astăzi) despre sta
diul muncii de înfrumusețare a 
orașului, a socotit că acesta e un 
capitol încheiat.

Poate că nu s-ar fi întâmplat 
astfel dacă biroul comitetului oră
șenesc U.T.M. ar fi răspuns la nu
meroasele scrisori priniitc din par-

pozi-

La G.A.C. „M. I. Kalinin" din 
comuna Ciochina, regiunea 
București, lucrările de arături 
pentru semănatul din etapa a 
II-a sînt pe sfîrșite. Tn foto
grafie : brigada a lV-a condusă 

tractoristul Grigore Diacov 
la S.M.T. Andrășești lucrînd 

pe tarlalele G.A.C.
„M. I. Kalinin"

Foto: AGERPRES

de 
de

„Cartea la locul de mutica"
In acțiunea de răspîndire a La Combinatul metalurgic din 

cărții în țara noastră, pe lingă Reșița, de exemplu, sint organizate 
marele număr de librării, o cort-• 45 de standuri deservite de mun- 
tribuție însemnată o aduce unita < citori și tehnicieni- din întreprio- 
tea „Cartea la locul de muncă?, der.e. .
Această formă directă de difuzare In cadrul combinatului se orga- 
a noilor'lucrări apărute în edity- nizează cu regularitate expoziții și 
rîle noastre a trezit mult interes zile ale cărții, recenzii etc.
în rîndul cititorilor din întreprin Peste. 40 de standuri se găsesc 
deri și instituții. Datorită grijii și .în întreprinderile și instituțiile din 
îndrumării atente a orgănzațiilor 
de partid din fabrici, uzine și in
stituții, numărul standurilor a 
crescut an de an. Astăzi, în în
treaga țară, funcționează peste 
3.000 de standuri, prin care sc d'- 
fuzează aproximativ 30 la șută
din valoarea desfacerii de carte, lună cărți in valoare de aproxi- 
către cumpărătorii individuali din mativ un milion lei.
țara noastră. (Agerpres)

Muncitorii din industria lemnu- 
lui au încheiat primul trimestrul 
al acestui an cu o depășire a pla
nului de producție-marfă de 4,3 la 
sută. Acordînd o atenție deosebi* 
tă valorificării superioare a lem- 
nului, ei au realizat peste preve
derile planului mobilă în valon* 
re de 4,5 milioane lei, precum și 
31.000 m.c. cherestea de rășinoa- 
se și de fag și aproape 12.000 m.c. 
lemn destinat fabricării celulozei. 
Mai mult de jumătate din lemnul 
trimis fabricilor de celuloză în a- 
ceasta perioadă o reprezintă rămă
șițele de fabricație, care au înloi 
cuit o însemnată cantitate de buș* 
teni de rușinoase.

In vederea unei mai bune va
lorificări a lemnului de fag, in 
primul trimestru al anului in fa
bricile de cherestea s-a executat 
un volum sporit de traverse pen
tru calea ferată, care înainte sa 
prelucrau în pădure cu mari pier* 
deri de material lemnos. S-au pro* 
dus astfel, pe cale industrială, da 
2,75 ori mai multe traverse pen
tru calea ferată decît in aceeași pe
rioadă a anului trecut, realizing 
du-se în acest fel o economie da 
circa 4.800 m.c. bușteni de fag.

O contribuție importantă la va
lorificarea superioară a lemnului 
de plop și salcie din delta și lun
cile Dunării o aduce noua între* 
prindere de plăci aglomerate din 
așchii de lemn de la Brăila. In 
trimestrul l al acestui an colecti
vul fabricii a produs o cantitata 
de plăci aglomerate care înlocu
iește peste 7.000 m.c, cherestea de 
rășinoase. La fabrica de mobilă 
,-Simo Geza" din Tg. Mureș și în 
alte întreprinderi s-a trecut de cui 
rind la producerea în serie a mo
bilei din plăci aglomerate din aș* 
chii de lemn.

tea unor comitete U.T.M. din alte 
orașe. Dar oricît ar părea de cu
rios, tinerii din Bacău n-au cores
pondat cu nici un oraș cu care se 
aflau în întrecere, n-au împărtășit 
nimănui experiența lor în această 
acțiune, n-au căutat să învețe de 
la alții.

Nu s-ar putea spune că, în acti
vitatea sa, comitetul orășenesc 
U.T.M. nu continuă să organizeze 
munca voluntară a tineretului. 
Și astăzi sute de tineri din Bacău 
prestează mii și mii de ore de 
muncă voluntară pe șantierele din 
localitate. Dar un obiectiv princi
pal — înfrumusețarea orașului — 
nu mai preocupă pe nimeni. Ti
neretul este chemat să lucreze la 
construirea drumului de acces spre 
puțurile de apă care vor sluji la 
extinderea rețelei de apă potabilă 
a orașului. Aceasta e foarte bine. 
Dar nu trebuie niciun moment să 
se uite că în Bacău mai sînt și de 
reparat străzi, și de văruit pomi, 
și de înlăturat maidane ! Tineretul 
nu poate fi indiferent față de as
pectul orașului în care muncește și 
trăiește. Dragostea față de orașul 
său este caracteristică fiecărui tînăr 
conștient. Nimic din ceea ce urî- 
țește orașul nu trebuie lăsat să 
persiste. Cu toate acestea unele lu
crări mărunte a căror executare ar 
fi dat mai mult farmec orașului, au 
fost abandonate. Și doar în Bacău 
sînt suficiente forțe pentru ■ le 
face pe toate. Sute, mii de tineri 
răspund întotdeauna cu entuziasm 
la chemarea U.T.M.

Este regretabil că tocmai tinere
tul din Bacău, de la care a pornit 
chemarea pentru înfrumusețarea 
orașelor, este acum prea puțin 
preocupat de această problemă. Ex
periența bogată din trecut trebuie 
valorificată. Bacăul trebuie să de
vină tot mai frumos. Și in această 
acțiune tineretului, utemiștilor li 
se cere să fie mereu prezenți.

Prin reducerea prețului de cost 
al producției, muncitorii din in* 
dustria lemnului au realizat în lu* 
nile ianuarie și februarie economii 
peste plan în valoare de circa ?. 
milioane de lei. Cele mai bune re
zultate în producție in primul tri
mestru al anului au fost obținute 
de unitățile de industrializare a 
lemnului din cadrul trusturilor 
Fălticeni și Sibiu, de I.P.R.O.F.I.L.* 
Rimnicu Vîlcea și „Placajul" dirt 
București.

i 
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In întimpinarea 
Festivalului 

de la Viena
A luat sfîrșit prima etapă d 

trecerii în revistă a tinerilor so
liști organizată de Ministerul In- 
vățămîntului fi Culturii și Uniunea 
Tineretului Muncitor in cinstea 
celui de-al Vll-lea festival Mon- 
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie de. Ia 
Ticna și în cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre. In această etapă audierea 
fi selecționarea tinerilor s-au făcut 
in cadrul instituțiilor muzicale t 
opere, filarmonici, teatre muzi* 
cale, orchestre, ansambluri da 
cintece și dansuri.

Etapa a doua are loc în Bucu* 
rești, lași, Timișoara și Cluj ; la 
fiecare dintre aceste centre se vor. 
prezenta cpndidații propuși din 
mai multe regiuni. Pentru această 
etapă, care la București se va dese 
fășura în zilele de 9, 10 și 11 apri* 
lie, au fost admiși aproape 170 da 
candidați.

Examinarea candidaților tw ft 
făcută da comisii alcătuite did 
cele mai reprezentative personali* 
tăți artistice, din profesorii con* 
servatoarelor și reprezentanți al 
Ministerului Invățămîntului și Cui* 
tarii.

Etapa s treia — finala — td 
va desfășura tn zilele 19, 30 și 31 
aprilie la București, probele acestei 
etape fiind publice.

(Agerpres)1. MOSCU

orașul Tg. Mureș. Anul trecut prin 
aceste standuri s-au vîndut cărți 
în valoare de peste 300-000 lei.

La sutele de standuri aflate în 
întreprinderile și instituțiile din 
Capitală, difuzarea cărții a crescut 
simțitor. Ele' Vînd într-o singură

Tn primul trimestru al acestui an colectivul de muncă al minei Pe- 
trila și-a îndeplinit înainte de termen planul de producție. In ace
lași timp, la data de 3t martie el și-a îndeplinit și angajamentul luat 
în cinstea zilei de 1 Mai, dînd peste plan 7.515 tone cărbune. Numai 
în lunile ianuarie și februarie, colectivul de muncă ai acestei exploa
tări miniere a realizat o economie de materii prime și materiale în 
vahare de 330.000 lei, depășind cu aproape 20.000 lei angajamentul 
laai pentru întregul trimestru. In fotografie: aspect al transportului 

cărbunelui într-o galerie principală a minei Petrila.

Foto: AGERPREȘ



Cînd este vorba de elevi, mulți 
se gîndesc la săli de clasă, la la
boratoare de fizică, chimie și la bi
blioteci. Vremurile noastre noi în
tregesc însă, complectează această 

o 
de

obișnuită imagine a școlii cu 
alta mai apropiată de viață, 
realitate — cu atelierul școlar.

In viața elevilor Școlii medii nr. 
3 din Ploești munca de atelier a 
devenit o necesitate. Ei dovedesc 
eă au înțeles rolul muncii practi
ce în școala noastră socialis
tă. Toate obiectele realizate de 
elevi în cadrul orelor practice jus
tifică această afirmație. Framos 
amenajate în rafturi, sau cu 
măiestrie prinse pe panouri, di
versele piese, începind de la 
clești patenți, compase de trasat, 
balamale pentru scări duble ele. 
și sfirșind cu instalația electrică 
complectă a unei camere executată 
în miniatură, vorbesc de pricepe
rea și hărnicia elevilor, de faptul 
că elevii au îndrăgit munca în a- 
telier. Atelierul le e ta fel de in
tim, de apropiat ca și clasa, ca 
și camera în care locuiesc. Aici 
elevii își petrec multe ore în afara 
celor prevăzute în program. Ast
fel, în orele libere elevul Nicolae 
Vasilescu din cl. a X-a B, a lucrat 
la strungul din atelierul școlii o 
g imitară din piese de șah din me
tal și cîteva piese geometrice. Ele
vul Dumitru Ciocirdel și-a insta
lat acasă un adevărat atelier elec
trotehnic.

Dar preocupările elevilor pentru, 
munca practică nu sint îngrădite 
în cadrul restrîns al atelierului 
școlii, ci depășesc acest cadru că- 
pătind un caracter multilateral. 
Profesorii și organizația U.T.M. 
din școală au dus o muncă per
manentă, susținută cu elevii, pen
tru a-i face pe aceștia să înțelea
gă mai profund cît de necesar și 
util este să îmbini cunoștințele teo
retice cu cele practice, cit prețu
iește munca celor ce produc bunu
rile materiale. Așa s-au născut le
găturile școlii, ale elevilor cu în
treprinderile din oraș, legături 
care s-au permanentizat. Perioada 
de practică din vara anului trecut 
a constituit primul contact al ele
vilor cu uzina. In timpul practicii 
elevii au avut posibilitatea să 
vadă utilaje, mașini și aparate mo
derne, să observe curii lucrează 
muncitorii de la uzinele „1 ...„. 
și cei de la Depoul de locomotive 
C.F.R. S-a trezit atunci în mintea 
multora din elevi dorința fierbin
te de a pătrunde în tainele mese
riei de strungar, frezor, lăcătuș 
sau mecanic, de a crea și ei un 
lucru util, de a munci alături de 
muncitori. Și într-adevăr, nu pu
țini sint acei care în timpul va
canței de vară s-au angajat să 
lucreze ca muncitori in aceste în
treprinderi cîte două sau chiar trei 
luni. Printre ei se numără Con
stantin Gavrilescu din cl. a X-a B, 
care a lucrat toată vara la uzinele 
„1 Mai" și Nicolae Vasilescu care 
a lucrat la Depoul C.F.R. — a- 
mindoi execuți nd piese la strung j 
Nicolae Roșioru care a efectuat lu
crări de zidărie la construcțiile noi 
de locuințe din oraș, Victor Bara
baș care a lucrat alături de tatăl 
său, maistru electrician, la secția 
de bobinaj a unei uzine electrice, 
executînd diferite rotouri statoare 
și încă mulți alți elevi. Pentru 
mulți elevi a fost foarte greu după

Elevele clasei a VlII-a a Școlii 
medii nr. 35 din Capitală, le 

ora de atletism.

Aspirații sănătoase• ••

examenul de

pentru a realiza

în 
la

meserii. Astfel,

ce s-au obișnuit cu munca din 
uzină, s-o întrerupă pînă in vacan
ța viitoare. De aceea, elevii aju
tați de organizația U.T.M. și de 
profesori au căutat o modalitate 
pentru a nu întrerupe munca în
cepută in uzină, 
dorința lor de a se califica 
in anumite 
s-a născut hotărîrea ca elevii să 
muncească cîte 2—3 ore pe zi în 
secțiile de strungărie, mașini unel
te, lăcătușărie și turnătorie ale 
Școlii tehnice de meserii „Vasile 
Roaită" din oraș — una din cele 
mai moderne școli de acest gen din 
țară.

După ce vezi toate acestea, 
după ce-i cunoști pe elevi și te 
convingi că toți lucrează cu pa

Roadele 
educației elevilor 
în procesul muncii

siune îți dai seama că munca des
fășurată în atelierul școlar, sau 
în uzină și-a atins ținta, că elevii 
s-au convins de importanța pe care 
o prezintă astăzi activitatea practi
că, că au îndrăgit munca. Ince- 
pind din clasa a VUI-a, toți elevii 
școlii se gîndesc cu seriozitate la 
profesiunea viitoare, iar majorita
tea este hotărîtă să meargă în pro
ducție.

— în anul acesta 
care vor veni, 
din țara 
dezvoltare fără precedent. Regiu
nea noastră se va dezvolta mult 
în acest sens. La această dezvol
tare aș vrea să contribui și eu 
după absolvirea școlii — ne-a spus 
elevul ~ 
a X-a 
uzinei 
poate 
de la 
loc" de la Băicoi, 
fi mai multă 
mea. Nicolae 
a X-a B vrea 
ca tehnician 
nele „Ernst Thălmann' 
șui Stalin (nu înainte însă de a-și 
fi luat carnetul de strungar), iar 

1 Mai"- c°lejgtil său Victor Barabaș vrea 
să lucreze într-o uzină de utilaj 
petrolifer sau într-o uzină electro- conținut, 
tehnică. Tatiana Tănăsescu din cla- DOINA FAGADARU

și în finii 
industria chimică 

noastră va cunoaște o

Dumitru Ciocirdel din clasa 
B — lucrînd în laboratoarele 
Petrochim din Ploești sau 

la fabrica petrochimică 
Brazi, sau Ia uzinele „Ban- 

acoto unde va 
nevoie de priceperea 
Vasilescu din clasa 
să meargă să lucreze 
de motoare ta uzi- 

din Ora-

Cerc politic sau oră de curs?

Combi- 
Borzeștj. 
din cla- 
duce să 
„1 Mai", 

electroteh- 
fabrică de

sa a XI-a A, așteaptă nerăbdătoare, 
ziua cînd, odată ...
maturitate luat, va ptitea mer
ge să muncească 
natul chimic de 
Constantin Gavrilescu 
sa a X-a B se va 
muncească la uzinele 
Mircea Negrea la uzina 
nică, Petre Herea la o 
mase plastice, Anica Vasile într-o 
stațiune de mașini și tractoare, 
Alexandrina Crețu in gospodăria 
agricolă de stat din comuna de 
unde a plecat... Mulți elevi ai 
școlii medii nr. 3 vor să urmeze 
Școala Tehnică de petrol-chimie 
din Ploești. La întrebarea „Ce veți 
face după ce veți absolvi și acea
stă școală ? ni s-a răspuns : „Re
cent am citit în presă că în scurt 
timp vor intra în funcțiune noi 
uzine chimice și 28 de’ secții noi 
în cadrul fabricilor existente. Ne 
vom duce acolo. Cu siguranță că 
va fi nevoie de munca noastră"...

Ne-a impresionat însuflețirea cu 
care vorbeau acești elevi despre 
viitoarea lor activitate in produc
ție sau în școlile tehnice și ne-am 
convins că majoritatea elevilor 
Școlii medii nr. 3 din Ploești se 
îndreaptă spre producție. Educa
ția primită în școală a contribuit 
la această atmosferă nouă, care 
domnește aici.

Comitetul orășenesc U,T.M. a 
organizat o adunare a elevilor din 
orașul Ploești in scopul populariză
rii sarcinilor și obiectivelor cu
prinse în expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ședin
ța plenară a G.C. al P.M.R. din 
28—28 noiembrie 1958. Aceasta a 
dat un puternic avînt năzuințelor 
elevilor către desfășurarea unei 
activități practice creatoare, i-a 
determinat pe mutți să ia hotărî- 
rea de a intra în producție. In 
școală probleme ca „Ce să fiu?**, 
„Cum pot contribui la dezvoltarea 
economică a țării noastre ?“ sînt 
mereu la ordinea zilei.

Nimic nu poate fi mai convin
gător decît aceste fapte spicuite 
din viața elevilor Școlii medii nr. 
3 din Ploești, că educarea dragos
tei pentru munca fizică se reali
zează în procesul muncii îmbinată 
cu o activitate educativă plină de

Profesori și elevi 
la numea patriotică

3.900 ore muncă patriotici au 
efectuat elevii Școlii medii mixte 
Bicaz în ultima săptamină de 
vacanță.

Mobilizați de organizația U.TdM. 
și de organizația de pionieri, avind 
ca nucleu organizatoric cele patru 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică din școală, aproape toți elevii 
acestei școli, inclusiv pionierii și 
micuții claselor 1—IV au participat 
cu entuziasmul caracteristic virstei, 
la acțiuni de înfrumusețare a șco
lii și de amenajare a unui parc in 
localitate.

In primele trei zile de muncă 
patriotică s-a făcut curățenia gene
rală a claselor ; s-au spălat pode
lele, geamurile, băncile, s-au re- 
vopsil pereții — unde era cazul — 
și s-a reparat mobilierul, s-a făcut 
repavoazarea. Au fost de asemenea 
frumos amenajate laboratorul de 
fizică și chimie ca și sala de gim
nastică.

In livadă, unde cei mici au fost 
ca niște harnice furnici la slrins 
uscăturile, s-au curățat pomii, s-au 
făcut săpăturile și semănăturile pe 
lotul experimental. In următoarele 
două zile, în sunet de trompetă au 
pornit din nou în urma celor patru 
stegari ai brigăzilor, aproape toți 
elevii școlii, inclusiv pionierii care 
s-au atașat, pe detașamente, bri
găzilor, spre locul din vecinătatea 
Clubului central — Ricaz unde au 
făcut primele lucrări ; 
viitorului parc.

S-au evidențiat cu acest 
elevii în masă, iar nume 
lexandru Tofan, Maria 
Mihai Chiriță, Virginia 
Eugenia Covor, Bașa Paraschiva și 
multe altele au fost citate in fiecare 
zi cînd s-a făcut bilanțul activității.

Trebuie să semnalez că alături 
de elevi au muncit efectiv învăță
torii și profesorii școlii. Îmi amin
tesc că intr-una din zile respon
sabila brigăzii clasei a Xl-a eita in 
fruntea listei evidențiaților pe di
rigintele clasei, prof. Dan Storbu- 
Iov, care, ca și învățătorul Gh. 
Roman și prof, utemiști Amaicet, 
Mane as, Radulian, au muncit umăr 
la umăr cu elevii.

Astfel se face educația ^patria- 
tică a elevilor : prin acțiuni prac
tice 1

temelia

prilej 
ca A- 
V asiliu, 
Naclad,

Prof. M. VICOL 
secretar al organizației U.T.M.

Școala medie mixtă-Bicaz

Elevii din clasa a IX-a B a 
Școlii medii nr. 12 din Bucu
rești, la o ort de științe natu
rale.

Elevii colectează 
fier vechi

La Școala medio mixtă din Gă- 
ești regiunea Pitești acțiunea pa
triotică de stringere a fierului 
vechi este în plină desfășurare. 
Sub conducerea organizației V.T.M. 
din școală, elevii au hotărit ca fie
care să colecteze o cantitate cit 
mai mare de fier vechi.

Pină in prezent elevii au colec
tat aproximativ 3.000 kg. fier 
vechi, fruntași in această acțiune 
sînt utemiștii faleriu Stoionov. 
Constanța Radulescu, Rada Dima 
și alții care au dat dovadă de mul
tă inițiativă în această acțiune pa
triotică.

ION VINT1LĂ 
elev

Cerc de chimie pentru 
elevii de la școala 

medie serală
Pentru a înțelege mai ușor ma

teria predată în cadrul orelor de 
chimie, profesorul Andrei Antipa 
a organizat pentru elevii de la 
Școala medie serală nr. 11 din 
București un cerc de chimie, tn 
cadrul acestui cerc se efectuează 
experiențe interesante, lucrări 
practice în laborator. Pînă acum 
s-au ținut 4 asemenea lucrări 
practice.

în ciirind, cu mijloace proprii 
elevii școlii serale vor îmbogăți a- 
paratura laboratorului de chimie.

Ar fi interesant să organizăm a- 
semenea cercuri și la alte materii 
— la fizică, istorie, științele natu
rii etc. — și să inițiem activități 
comune împreună eu cercurile pe 
materii ale elevilor de la cursu
rile de zi.

ANTON PEAGU 
cazangiu la Atțiierele C.F.R.

„Grivița Roșie", elev
la Școala medie serală nr. 11 

(Material sosit în cadrul concursu
lui corespondenților voluntari).

E timpul 
să vă decideți!

Scrisoare deschisă elevilor corijent! 
și repetent! din clasa a X-a G a Școlii 

medii nr. 1 din Giurgiu
Am hotărît să vă adresăm ace

ste rinduri, după ce ne-am gindit 
serios la fiecare dintre voi. Din 
cauza voastră sîntem ultima cla
să din școală, avem un renume 
prost în rîndul colegilor noștri din 
școală, ne-a mers vestea și în a- 
iara școlii. Vouă vă este poate 
indiferent ce se spune despre cla
sa noastră, nouă insă, nu. Vă spu
nem hotărit că nu mai admitem 
nici o clipă să pătați prestigiul cla
sei și al întregii școli.

Tu, Teodora Dumitrescu ești co
rijentă ia cinci materii, Salomeea 
Albit are trei medii de 4, Florica 
Heberling are și o medie de 2, Mi
ron Biscoveanu are o medie de 3, 
Neonil Popescu este amenin
țat cu a doua repetenție, el 
are nota 4 la purtare, Mircea Cre- 
țu și Dumitru Nicolae au atitu
dini obraznice față de profesori; 
ei pun întrebări fără rost profeso
rilor, scîrțîie băncile, vorbesc. Ni
colae Dumitru face glume proaste, 
provocind dezordine. Indisciplinații 
sint tocmai corijenții și repetenții.

Am discutat într-o adunare ge
nerală U.T.M. despre rezultatele 
voastre la învățătură, despre ati
tudinea voastră nesănătoasă. V-ați 
luat atunci angajamentul să vă 
schimbați atitudinea, să vă apucați 
de învățătură. Ce folos însă. Le-ați 
uitat 1 Âm încercat și alte mijloa
ce pentru a vă ajuta. Am mers la 
părinții voștri acasă, le-am comu
nicat notele, am vorbit cu ei des
pre comportarea voastră în școală 
și pe stradă, le-am cerut ajutorul. 
Apoi am încercat să vă ajutăm 
concret, elevii buni s-au oferit să 
învețe împreună cu voi. Măsurile 
noastre n-au dat însă roade. Desi
gur și noi am greșit abandonind 
nejustificat o muncă pe care o în
cepusem pentru a vă ajuta. In loc 
de aceasta am început să ne fe
rim de voi, cei leneși și indisci- 
plinați. De fapt, această poziție a 
noastră seamănă puțin cu poziția 
struțului, care-și ascunde capul în 
nisip să nu fie văzut. Sîntem conș- 
tienți că n-am procedat bine și 
sîntem ferm hotărîți să reparăm 
greșeala. 

în clasa noastră majoritatea «* 
levilor sîntem utemiști, răspundem 
pentru fiecare din noi și pentru fie
care membru al colectivului clasei.

Avem datoria și dreptul să vă

cerem să învățați, să vă obligăm. 
Vă spunem răspicat: printre noi 
n-au ce căuta leneșii, chiulangii, 
delăsătorii, acei care nu învață cu 
perseverență și conștiinciozitate, 
învățătura este datoria noastră de 
onoare și trebuie să ne îndeplinim 
această îndatorire cu pasiune. Noi 
trebuie să devenim cadre de nă
dejde ale construcției socialiste. 
Trebuie să ne pregătim cu răspun
dere pentru munca noastră de vii
tor, indiferent unde vom munci, în 
industrie, în agricultură, în insti
tuții. Pentru ultima dată vă ce
rem să analizați cu răspundere și 
seriozitate situația voastră în școa
lă și să ne spuneți clar, răspicat 
hotăririle voastre pentru viitor. Dar 
să știți că nu vom mai admite ni
mănui dintre voi să se abată cu 
nimic de la angajamentele luate. 
Nu vă veți mai bucura de nici un 
fel de „înțelegere" și indulgență 
din partea noastră, din partea ma
jorității elevilor buni și conștienți 
din clasă. Hotărîrea noastră este 
ca pînă la sfîrșitul anului școlar, 
clasa noastră să se ridice în rîn
dul claselor fruntașe din școală. 
Dacă nu vă veți încadra în mun
ca pentru realizarea acestor obiec
tive pe care și le propune clasa, nu 
veți mai avea ce căuta printre noi 
Dacă nu vreți să învățați, dacă nu 
vă e gîndul la școală, nu vă ține 
nimeni cu sila. Noi vă putem a- 
juta, dar dacă nu vreți nu mai pu
tem nici tolera să împiedicați mun
ca celorlalți, să aruncați o pată 
pe obrazul întregii clase.

Nu mai sîn-tem copii, cu fiecare 
zj ce trece devenim mai maturi. 
Profesorii și organizația U.T.M. ne 
ajută să înțelegem mai profund 
rostul nostru în școală, să înțele
gem ce înseamnă să trăiești cins
tit, demn, să-ți dăruiești viața unui 
țel măreț —- construcției socialis
mului. In anii de școală contribu
ția noastră de seamă la opera de 
construire a socialismului este în
vățătura. Trebuie deci să învățăm, 
să învățăm cu perseverență și pa
siune. De acest lucru să fie pă
truns fiecare elev.
VIORICA VELCEA, MARILENA 

STANCIULESCU, TEODORA 
ROSICEANU, SILVIU BANU, 

LUCIAN PAVEL, 
elevi în clasa a X-a e a Școlii 

medii nr. 1 din Giurgiu

CARNET ȘCOLAR

Autodeservirea
In clasă

Înainte de vacanță elevii școlii 
noastre s-au întilnit în cadrul 
unei adunări generale V.T.M. des
chise. La ordinea de zi am avut 
un singur punct : .gsutodeservirea 
in școală“. Utemiștii și elevii șco
lii noastre citiseră cu toții despre 
inițiativa elevilor din clasa a XI-a 
A a Școlii medii nr. 10 din Bucu
rești, care a trecut la autodeservi- 
re în clasă, sub lozinca „Pentru 
cea mai frumoasă clasă“ — și au 
hotărît să le urmeze pilda.

„Să facem din școala noastră cea 
mai frumoasă școală din raion“. 
— acesta a fost obiectivul pe care 
și l-a propus' adunarea generală 
V.T.M. S-a stabilit ca în fiecare 
clasă să se formeze cîte 
de elevi care, pe rînd, să 
de curățenia clasei, de 
ei, să șteargă praful, să 
rile. Membrii grupei de 
vor veni cu circa 20 de minute 
înainte de începerea cursurilor și 
vor pleca după 20 de minute de 
la terminarea orelor. Odată pe 
lună se va face curățenia generală 
a școlii ; se vor spăla dușumele, 
geamurile. băncile. De asemenea, 
clasa a Xl-a va lua în îngrijirea 
sa amfiteatrul școlii, clasa a X-a 
va răspunde de materialul didac
tic, clasele a VlII-a și a IX-a se 
vor ocupa de amenajarea și în
frumusețarea curții din fața școlii.

Pentru a urmări cum își înde
plinesc utemiștii și elevii angaja
mentele, în fiecare clasă se va 
creia cîte un post utemist de con
trol care, la începutul și sfîrșitul 
orelor de curs va controla curățe
nia, cum sînt îngrijite bunurile din 
clasă și cum se respectă disciplina 
școlară.

După vacanță aceste hotărîri 
început să prindă viață. Din p . 
mele zile ale trimestrului se simte 
că în viața elevilor școlii s-a 
schimbat ceva — elevii au devenit 
mai grijulii, sînt moi ordonați, mai 
atenți cu bunurile ce le sînt puse 
la dispoziție în școală. Este o pri
mă garanție că acțiunea de auto- 
deservire dă roade ajutîndu-ne să-i 
educăm pe elevi prin muncă, în. 
procesul muncii, în spiritul unei 
atitudini noi, socialiste față da 
muncă.

COMITETUL U.T.M.
AL ȘCOLII MEDII MIXTE 

DIN MORENI

6 grupa
se OCUp 
aerisirea 
ude flo- 
serviciu

Echipa artistică 
a școlii serale
Școala medie serală pentru tiM 

neretul muncitoresc „23 August" 
și-a recrutat elevii din uzina cu 
același nume. Majoritatea sînt ti
neri cu mare dorință de munca 
și o energie inepuizabilă. Ei, îm
preună cu profesorii au hotărît 
să creeze în școală o adevărata 
viață de colectiv, să învețe și 
să-și petreacă timpul liber îm
preună. . w

Așa se face că, pe nesimțite ș-ai 
născut o echipă artistică a școlii 
serale. Ea face parte din viața 
școlii și a elevilor. Sub îndrumai 
rea tovarășului profesor Septimiu 
Bratu elevii muncitori de la școala 
medie serală „23 Aiîgust" pregă
tesc piesa „Nota zero la purtare11 
de V. Stoenescu și 0. Sava.

Naivul cu pumnii tari, Ionaș 
Opriu, zis și „Tarzan" și-a găsit 
interpretul în tînărul lăcătuș Fă- 
nică Mustață de la I.C.MA., elev 
din clasa a VlII-a C, care este tot 
atît de pasionat dfipă box ea și 
confratele lui din piesă.

Ignoranța, răutatea și superio* 
ritatea grosolană față de colegii 
lor săraci și de profesori, proprii 
celor doi amici, fii de exploatai 
tori, Mișu Felecan și John au fost 
surprinse și viu redate de electri
cianul Vlad Comerzan, elev în 
clasa a VlII-a C și respectiv frezorul 
Nicolae Costache de la uzinele 
„23 August" elev în clasa a X-ă.

Gravitatea directorului Anton 
Pleșoianu, comunist încercat, și a 
găsit exprimarea în jocul electri
cianului Roman Bortaș de la uzi 
nele „Republica", elev în clasăi— 
a X-a A.

După primul succes — spectas 
colul dat la Casa de cultură a ti
neretului „23 August" cu primul 
act al piesei — echipa artistică 
și a încordat forțele : ea se pre
gătește acum pentru concursul 
școlilor.

Prof. ANGELINA ELIAD
în cele 4 școli medii ale orașu

lui Constanța, ca în toate școlile 
medii din țară au fost organizate, 
pe clase, cercuri politice U.T.M. 
„Să ne cunoaștem patria". De la 
bun început trebuie spus că prin 
felul în care își desfășoară activi
tatea, cercurile politice din școlile 
medii ale orașului Constanța — 
cu mici excepții — nu corespund 
scopului pentru care ele au fost 
create.

Care sînt principalele neajun
suri ? Majoritatea cercurilor au 
rămas la lecțiile 4-5, iar conținu
tul lecțiilor și al seminariilor este 
necorespunzator. In forma și la ni
velul actual, învațamintul po 
litic U.T.M. din cele patru școli 
contribuie slab la pregătirea po- 
litico-ideologică a elevilor.

Principalul vinovat de această 
situație este Comitetul orășenesc 
U.T-M. Constanța. Tratînd de la 
bun început cu superficialitate pro
blema învațamintului poliție U.T.M. 
din școlile medii, acesta a ignorat 
unele din indicațiile Biroului Co
mitetului Central U.T.M. cu pri
vire la organizarea învățâmîntului 
politic. In primul rînd recrutarea 
propagandiștilor s-a făcut defec
tuos. Comitetul orășenesc U.T.M.- 
Constanta a recrutat propagan
diști pentru aceste cercuri numai 
din rîndurile învățătorilor și pro
fesorilor. Recrutarea acestor pro
pagandiști nu a fost rezultatul 
unei munci serioase de analiza 
a fiecărui om în parte, a pre
gătirii și capacității lui de a con-

gandiștîlor care au absentat nu s-a 
predat nici o lecție, în nici un cerc 
politie. Totuși secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.M. nu s-a sezisat, 
a trecut peste acest fapt cu o ușu 
rință inexplicabilă.

Desigur recrutarea fără discer- 
nămînt a propagandiștilor la care 
s-a adăogat lipsa de îndrumare din 
partea activiștilor comitetului oră
șenesc U.T.M. nu putea să nu in
fluențeze direct modul de desfă
șurare a activității în cadrul învă- 
țămîntului politic U.T.M., să nu

pe elevi să lege problemele teore
tice studiate de problemele con
crete din viața școlii, de sarcinile 
lor de elevi. Privind cu superficia
litate sarcina ce le-a fost încredin
țată, alți propagandiști ca de pildă 
prof. Ion Cristian, propagandist la 
clasa a X-a B de la Școala medie 
„Mircea cel Bătrîn" au suprimat 
complect predările și seminariile 
obișnuite. După el eursanții de la 
cercul pe care-l conduce nu mai 
au nevoie de manuale, material bi
bliografic suplimentar, sau caiete 
de conspecte. Propagandistul vine 
la cerc, anunță

Lipsuri în învațamintul politic 
din școlile medii ale orașului Constanța

duce un cerc politie. S-a urmărit 
doar complectarea numărului nece
sar de propagandiști. Atît. La de
fectuoasa recrutare a propagan
diștilor s-a adăugat și slaba lor 
instruire. De fapt trebuie spus că 
ședințele de instruire care au avut 
loc pîna acum la comitetul orășe
nesc U.T.M. niciodată nu au reu
șit sa întrunească toți propagan
diștii; odată au venit unii, iar a 
doua oară alții. Comitetul orășe
nesc U.T.M. nu s-a sezisat însă de 
acest lucru, i-a lăsat pe propagan
diști să lucreze „după ureche", nu 
și-a exercitat nici macar rolul de ai 
controla siste
matic pentru a 
lua masuri prom- 
te, pe loc. de re
medierea unor 
defecțiuni ce se

iveau in desfășurarea cercurilor 
politice. Mersul de la sine — acesta 
a fost principiul după care s-a con
dus comitetul orășenesc U.T.M. în 
problemele invățămîntului politic 
U.T.M. în școli. însuși secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.M. cu 
problemele de școli medii și pio- 
neri. tov. Ion Lăzaroaie privește cu 
superficialitate învațamintul poli
tic în școli. El este pro 
pagandist al unui cerc politic Ia 
Școala medie ,.Mircea cel Bătrm". 
Personal, ca propagandist tov. Lă- 
zăroaie și-a făcut datoria, a ținut 
lecții, seminarii. Și cu aceasta și-a 
socotit încheiată misiunea. El nu 
s-a interesat ce se intimplă în cele
lalte patru cercuri politice din 
școală. De pildă, într-o săptămînă, 
la această școală, din vina propa-

prejudicieze serios conținutul lec
țiilor, al seminariilor.

Majoritatea profesorilor și învă
țătorilor au transformat lecțiile și 
seminariile din cercurile politice în 
ațlevarate lecții de școală. în desfă
șurarea lecțiilor și seminariilor 
există aceeași distanță între cate
dră și bancă ca și la orele de cla
să, se folosesc aceleași metode di
dactice ca și Ia orele de clasa, 
în multe cercuri domnește plicti
seala, lecțiile sînt anoste, dis 
cuțiile scolastice, unii propagan
diști. slab pregătiți din punct de 
vedere politico-ideologic nu reușesc 
sa orienteze discuțiile elevilor spre 
problemele concrete, practice ac
tuale, politice și economice, nu 
vin cu exemple vii și edificatoare 
din munca poporului pentru con 
strucția socialismului, nu-i ajută

titlul lecției și 
apoi întrebă pe 
cursanți ce știu 
despre problema 
pusă în discuție. 
Apoi face și el 
cîteva complec- 

cîteva pasaje din 
socotește în-

țări, mai citește 
manual și cu asta i ’ *
eheiată lecția și senținarul.

Comitetul orășenesc U.T.M.
Constanța a analizat acum cîtăva 
vreme activitatea 
politice U.T.M. din școlile medii. 
Măsurile luate prind însă viață cu 
prea multă încetineală, lipsurile 
semnalate continuă să persiste. 
Iată ce trebuie rezolvat de ur
gență ; problema propagandiștilor. 
Propagandiștii care nu sînt pregă
tiți și nu-și fac datoria, muncesc 
formal, superficial, trebuie să fie 
înlocuiți. Din rîndurile muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor bi
ne pregătiți din punct de vedere 
politic și ideologic pot fi recrutați 
propagandiști buni, care să învio
reze și să ridice nivelul activității

din cercurile

din cercuri, să fie capabili eă lege 
indisolubil problemele discutate în 
cercuri de problemele construcției 
socialismului pe baza faptelor și 
datelor din uzinele și întreprinde
rile unde lucrează, să imprime dis
cuțiilor un puternic spirit comba
tiv. De asemenea și instruirea pro
pagandiștilor trebuie sa se îmbună
tățească substanțial. Propa
gandiștii trebuie pregătiți cu 
problemele politice și ideologice 
ee trebuie să le predea și ajutați 
sa găsească cele mai bune metode 
pentru a conduce activitatea din 
cercurile politice. Comitetele 
U.T.M. din șeoli trebuie și ele 
îndrumate să-i sprijine și să-i con
troleze pe cursanți cum studiază 
pentru învățămîntul politic, să or
ganizeze unele acțiuni ajutătoare 
—• consultații, discuții preliminare 
pe clase, vizite în întreprinderi 
etc.

Acum a început ultima etapă a 
anului școlar — trimestrul III — 
deci și ultima etapă a anului de 
învățămint politie U.T.M. Trebuie 
depuse toate eforturile pentru ca 
pină la sfîrșitul anului de învăță- 
mînt politic cercurile să parcurgă 
materia stabilită, iar conținutul 
lecțiilor și seminariilor să se ri 
dice la nivelul cerut. Cursanții 
trebuie ajutați să-și însușească 
profund întregul materia] predat, 
sa-și ridice continuu nivelul lor 
politie și ideologic.

I. ȘERBU
Elevii muncitori din echipa artistică a Școlii medii serale „23 August" repetînd o scenă din piesa „Nota 

zero la purtare"



Sesiunea cercurilor 
științifice studențești

Ne însușim morala
clasei muncitoare

Imaginea colectivului de func- grave ca și cele petrecute in viața 
ționari nepăsători față de viața tinerilor de la cooperativa „Steaua 
și comportarea morală a tovarăși- J— D ,-‘M —- —i—
lor lor de muncă descrisă in arti
colul „O insulă in oceanul vieții 
noi" a produs multă indignare în 
rîndurile tinerilor noștri. Atmosfe
ra bolnăvicioasă, viciată de împă
ciuitorism în care se complace co
lectivul cooperativei „Steaua Ro
șie" din Buzău ne-a revoltat cu 
atît mai mult cu cît și noi sintem 
tot funcționari: lucrăm în secția 
administrativă a uzinelor „Klement 
Gottwald". O asemenea atitudine 
nu este .și nu poate fi caracteristică 
pentru tineretul patriei noastre. 
Nici tipul meschinului slujbaș de 
pe vremea regimului burghezo-mo- 
șieresc orb și surd în fața fenome
nelor sociale, ușor coruptibil nu 
mai este caracteristic pentru viața 
noastră nouă în care fiecare om 
ai muncii e un constructor activ 
al noii societăți. Dar vechile men
talități burgheze n-au fost încă în
lăturate și stîrpite cu totul și pă
trunderea lor în conștiința unor
tineri slab educați, înapoiați, e fa- 
vorizată tocmai de nepăsarea co
lectivului în care trăiesc și mun
cesc. Am avut și noi în colectivul 
nostru de funcționari unele cazuri 
care dacă le-am fi privit cu nepă
sare, ar fi dus la fapte la fel de

Întreprinderi 
fruntașe ; 

pe ramură
în 

anului

Bucu-

repa- 
Bucu-

In baza rezultatelor obținute 
muncă în semestrul 11 al 
1958, C. C. al Sindicatului munci
torilor din construcții, materiale de 
construcții și industria lemnului și 
Ministerul Construcțiilor, Indus
triei Materialelor de Construcție și 
Industriei Lemnului au decernat 
unor unități care au obținut rezul
tate deosebite în muncă Steagul 
Roșu da întreprindere fruntașă pe 
ramură.

In ramura silicați, Steagul Roșu 
a fost decernat pentru a patra 
oară consecutiv fabricii de ciment 
din Bicaz, care .a dat peste planul 
ultimelor 6 luni ale anului trecut, 
aproape 28.000 tone de. ciment pen
tru baraj și a realizat beneficii 
peste plan în valoare de peste 
4.000.000 lei.

In sectorul materialelor de zidă. 
rie Steagul Roșu a revenit fabricii 
de cărămizi și țigle „Mureșeni" de 
la Tg. Mureș, în ramura materia
lelor izolatoare și de finisaj în
treprinderii „Marmura" din 
rești.

Atelierele centrale pentru 
rațij utilaj greu (ARUG) 
rești au primit Steagul Roșu în 
sectarul de construcții și mecaniza
rea lucrărilor de construcții.

Steagul Roșu a fost cîștigat în 
sectorul industrializării lemnului 
de colectivul unității din Stîlpeni. 
regiunea Pitești, iar în sectorul 
produselor finite din lemn, de
I. P.R.OK1.L, „Răsăritul" din Pin. 
cota, regiunea Timișoara, care prin 
creșterea productivității muncii cu
II. 6 la sută a reușit să depășească 
planul de producție marfă pe cel 
de-at doilea semestru al anului 
trecut cu 19,9 la sută.

Fabrica de ciment „Temelia" din 
Orașul Stalin, fabrica de cărămizi 
și țigle „Hercules" din Tîbnăveni. 
I.F.I.L. Reghin, Unitatea de indus
trializarea lemnului din Anina și 
l.P.R.O.F.I.L. „Republica" din Si
biu, au primit titlul de evidențiat 
ta muncă.

(Agerpres)

---•

a-

Eroul principal al filmului este 
micul țigănuș Kolea. Inimos, in
teligent și talentat, el a fost insă 
lupus de mic, in timpul regimu
lui țarist din Rusia, vieții pline 
de suferințe a sărăcimii șetrelor, 
asuprită de conducătorii 
cestora — bulibașii exploata
tori, persecutată de chiaburi 
și autoritățile țariste. Odată 
cu Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, odată ca îmbunătăți
rea vieții întregului popor mun
citor, încep să se schimbe multe 
și in existența de zi cu zi a țiga
nilor săraci. împotriva acestor 
schimbări se ridică insă in dorin
ța de a-și prelungi posibilitatea 
de exploatare bulibașii și chiabu
rii care, dîndu-și mina pe ascuns 
întru atingerea scopurilor lor 
murdare, semănau vrajba între 
ruși și țigani, răspîndeau otra
va urii de rasă. Ticălosul buli
bașa Baro Șiro, ii ademenea, de 
pildă, pe țiganii ajunși la despe
rare de sărăcie, și-i punea să fure 
caii țăranilor. Atunci cind bunica 
lui Kolea se revoltă împotriva cru
zimii lui Baro Șiro, este omorîtă 
fără milă. Alături de cadavrul 
bunicii sale, Kolea găsește în ce
nușa focului taberei părăsită de 
șatra lui Baro Șiro, pipa apri
gului bulibașa.

încep zile grele pentru micul 
țigănuș, care peregrinează de 
unul singur prin sate și prin ste
ps, flămînd, desculț și îmbrăcat 
in zdrențe, ajungind in cele din 
urmă pînă la închisoarea unui 
sat aflat sub stăpînirea vremelni-

Roșie" din Buzău, iată un exemplu:
Cu citeva luni în urmă tinăra 

Ioana B-, funcționară la evidența 
materialelor începuse să aibă o 
comportare urită. Avea unelă por
niri spre birfă și mahalagism, iar 
modul cum iși crea ea relațiile de 
prietenie dezvăluia serioase ten
dințe spre o viață ușuratică. Ințe- 
legind la timp că o astfel de evo
luție e periculoasă, utemiștii, co
legii ei de birou au discutat într-o 
adunare generală U.T.M. compor
tarea Ioanei B. ajutind o să vadă 
prăpastia morală in care ar putea 
să cadă. Noi n-am tolerat aseme
nea apucături care, lăsate mai de
parte în voia lor ar fi pătat nu nu. 
mai demnitatea tovarășei noastre 
dar și pe aceea a colectivului in 
care trăiește și muncește.

Mă gîndesc la cele ce spunea 
cu privire la abaterile colegilor săi 
unul dintre tinerii funcționari de 
1a cooperativa „Steaua Roșie* din 
Buzău, Sandu Holinger: „De ce 
să mă bag unde nu-mi fierbe 
oala ?" Iar Florin Fîșie, șeful con- 

a ieșit dintre zidurile

uzinei noastre, colec- 
combativ, de mun- 

împacă cu abateri de

greșite și dăunătoare caracter de 
principiu: „Fiecare își trăiește 
viața cum se pricepe. Noi nu ne 
amestecăm în viața personală a 
oamenilor". Dar ce înseamnă „via
ța personală a oamenilor" ? O pu
tem noi privi ca un domeniu abso
lut separat de viața noastră socia
lă ? Putem noi rămîne pasivi la 
modul cum se comportă unul din
tre tovarășii noștri în societate sub 
motiv că el 
instituției ?

Colectivul 
tiv puternic, 
citori nu se 
la morala noastră comunistă, fie 
ele cit de mici. In munca și viața 
noastră, noi tinerii funcționari în
vățăm din exigența cu care își a- 
jută tovarășii lor de muncă tinerii 
strungari, mecanici șî bobinatori. 
Ne amintim că tînărul strungar Ion 
Țone, disciplinat la locul de mun
că, manifesta pe stradă, în afara 
uzinei unele atitudini de indisci
plină. Tovarășii lui de muncă n-au 
trecut aceasta cu vederea. Ei l-au 
criticat aspru pe Țone cerindu-i să 
lichideze neîntîrziat acest dublu 
fel de a fi, să adopte în toate îm
prejurările vieții aceeași compor
tare demnă. Atmosfera aceasta 
combativă, pătrunsă de intransi
gență revoluționară caracterizează 
munca și viața întregului colectiv

O scenă din film A

• • - •('.Henn.
căldură, 

este Se- 
un ti-

că a gărzilor albe. Primul care-l 
tratează omenește pe Kolea, do- 
vedindu-i prietenie și 
care-l îmbărbătează 
mion „roșcovanul",
năr aruncat de gardiștii albi in 
temniță. Semion îi mărturisește 
lui Kolea intenția de a evada 
și de a se înrola in Armata Roșie 
unde să lupte alături de poporul 
muncitor împotriva burghezilor 
și moșierilor, a contrarevoluțio
narilor, pentru Puterea Sovietică. 
Asupra sufletului fraged al co
pilului, purtarea prietenoasă a 
lui Semion, face o impresie de 
neuitat ; de-abia scăpat din în
chisoare micul țigănuș va alerga 
în căutarea lui Semion in per
soana căruia el vedea întruchi
pate cele mai frumoase trăsături 
de caracter omenești, idealurile 
cele mai nobile ale sufletului 
său. Kolea nu-l va găsi pe Se
mion, dar va întîlni alți tineri 
tovarăși de idei ai lui și va înțe
lege că frumusețea morală a prie
tenului său, de care se îndrăgos
tise, nu-i aparține numai acestuia 
ci este un atribut al tuturor celor 
ce luptă sub conducerea parti
dului pentru făurirea socialis-

din uzină. într-o vreme tinăra 
funcționară Georgeta Vasiliti, ute- 
mistă, nu dădea atenția cuvenită 
activității de organizație. Această 
pasivitate a ei n-a fost tolerată 
de nici unul dintre tovarășii ei de 
muncă, de nici un utemist. Dato
rită sprijinului colectivului Geor- 
geta Vasiliu e acum o tlnără acti
vă și prețuită de tovarășii ei de 
muncă. Ar fi și nefiresc ca noi, 
tinerii funcționari din uzină să ne 
comportăm altfel decît tinerii mun
citori. Majoritatea sintem fii de 
muncitori, unii dintre noi am lucrat 
noi înșine ca muncitori în secțiile 
direct productive ale uzinei.

Atitudinile de indiferență și ne
păsare față de viața clocotitoare 
din patria noastră, mereu nouă, 
mereu proaspătă, manifestate în 
comportarea lor de tinerii funcțio
nari de la cooperativa „Steaua Ro
șie* din Buzău, dezvăluie clar că 
în conștiința lor și-au făcut loc 
serioase influențe ale ideologiei și 
moralei burgheze. Așa cum arată 
faptele ei își consideră munca 
drept o slujbuliță pe care o înde
plinesc și ei acolo, să aibă un sa
lariu. Ce se întîmplă în jurul lor, 
ce face colegul lor, puțin le pasă, 
nu-i interesează 1 Fiecare cu viața 
și cu interesul său 1 Existența unor 
asemenea mentalități retrograde, a 
acestor atitudini mic-burgheze față 
de omul de lingă tine, nu poate 
fi tolerată 1 Organizația de bază 
U.T.M. de la această cooperativă 
trebuie trasă serios la răspundere 
pentru modul în care a lăsat co
lectivul de tineri funcționari să se 
afunde în balta stătută a împăciui
torismului.

Articolul „O insulă în oceanu1 
vieții noi" ridică, după părerea 
mea, probleme deosebit de impor
tante pentru educația comunistă a 
tineretului. Din cele relatate noi 
am desprins olar încă o dată con
cluzia că un colectiv poate fi cu 
adevărat puternic, viguros, capa
bil să-și exercite influența sa a- 
supra întregii comportări a mem
brilor săi numai dacă cultivă zi de 
zi în rîndurile sale un spirit de 
intransigență și de combativitate 
revoluționară. Organizația noastră 
de bază U.T.M. e hotărîtă să a- 
plice în mod permanent în viața 
sa, acest principiu de partid.

ANA BANCILA 
funcționară

secretară a organizației de bază 
U.T.M. nr. 10, Uzinele „Klement 

Gottwald"- București

mului. De aceea Kolea va primi 
cu entuziasm propunerea priete
nilor săi Serghei și Agafon de a 
intra în Comsomol.

Pentru Kolea, copilul și apoi 
adolescentul rămas singur in fața 
greutăților vieții, organizația co
munistă de tineret a fost cu ade

Cronica
filmului

vărat ca o familie dragă. Com- 
somoliștii l-au ajutat să intre la 
școală și să învețe, infrîngind 
împotrivirea fiilor de chiaburit 
l-au considerat om egal in drep
turi cu ei, și l-au învățat să nu se 
rușineze de culoarea pielii 
lui, să nu se izoleze de cei
lalți oameni din sat, Ci să se so
cotească prieten și tovarăș al ță
ranilor muncitori. Comsomoliștii 
i-au arătat încredere în talentul 
lui de cîntăreț și i-au creat posi
bilitatea să apară pe scenă in 
festivalurile lor culturale.

Chiaburii urau lupta cotnsomo- 
liștilor sub conducerea partidului

Directorul G.A.S. Cotești, ra
ionul Focșani, regiunea Galați, 
Ion Isac împreună cu organiza
torul de partid Teodor Plămă
deală, controlează pomii roditori 
din livada gospodăriei, pentru 
a stabili măsurile ce trebuie 
luate împotriva dăunătorilor.

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
Miercuri după-amiază a avut loc 

la Institutul de științe economice 
„V. I, Lenin", sub auspiciile Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, conferința 
d-lui prof. Holland Roberts ' din 
S.U.A., membru în Biroul Consiliu
lui. Mondial. al Păcii.

Vorbitorul a prezentat aspecte 
din lupta poporului american pen
tru interzicerea experiențelor cu 
arme atomice și cit- hidrogen, pen
tru menținerea păcii.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes.

★
In întreaga țară continuă să se 

desfășoare adunările sătești și ge
nerale ale cooperativelor de con
sum. Pînă acum, la aceste adunări 
au luat parte aproape 3. milioane 
de cooperatori. Cu acest prilej au 
fost dezbătute pe larg principalele 
probleme ce stau în fața organiza
țiilor cooperatiste, au fost criticate 
lipsurile manifestate in desfășura
rea muncii și au fost făcute pro
puneri pentru îmbunătățirea acti
vității cooperației sătești. Astfel, în 
sute’de adunări, participants au 
hotărit majorarea părților sociale 
subscrise, la peste 100 lei, în vede
rea creșterii fondurilor proprii ale 
cooperativelor. De asemenea au 
fost luate angajamente pentru con
tractarea unor cantități sporite 
de produse agricole. Tot în cadrul 
adunărilor sătești și generale, co
operatorii au constituit aproape 
1.700 de asocieri care au contrac
tat circa 33-000 tone de cereale și 
floarea-soarelui și aproape 10.000 
de tone de cartofi de toamnă.

Angajamentele luate în cadrul 
adunărilor sătești și generale au 
început să fie îndeplinite.

(Agerpres)

tică- 
să-l su- 

trei

pentru colectivizarea agriculturii. 
Ei pun atunci la cale acte de jaf 
și teroare, folosind drept unelte 
elemente dintre cele mai decă
zute, hoți și, criminali.

Comsomoliștii nu se sperie însă 
de atacurile vrăjmașe ci, dimpo
trivă, organizează o brigadă de 
agitație care merge prin sate de- 
mascînd fărădelegile chiaburilor, 
ciulind memoria tovarfailor 
zuți în luptă, indemnindu-i 
țăranii muncitori să meargă 
drumul belșugului, intrînd 
colhozuri. Sufletul acestei brigăzi 
este Kolea. Banda de 
loși însă a hotărit 
prime : inlr-o noapte
indivizi vin la căminul cultural 
unde brigada de agitație iși pre
zenta programul și unul din ei 
trage un foc de revolver spre 
Kolea. Dar Katia tovarășa și iu
bita lui, îl acoperă pe Kolea cu 
trupul ei, solvindu-l cu prețul 
vieții. Comsomoliștii reușesc să-i 
prindă pe criminali. In această 
luptă se călește tot mai puternic 
Kolea, devenind un adevărat om 
sovietic. Și spectatorul nu se 
miră deloc tind il vede pe Kolea 
ajuns maior, întîlnindu-se pa

După terminarea turneului inter
național de fotbal I1E.F.A.,. preșe
dintele' comisiei de juniori a Uniu
nii Europene de fotbal, Stanley 
Rouss, a făcut următoarea decla
rație corespo:identiiluT'agențieî bul
gare BTA :

„Turneul juniorilor desfășurat in 
Bulgaria, a fost o adevărată sar-' 
bătoare a fotbalului. El a arătat 
încă o dată marea popularitate de 
care se bucură acest sport printre 
tinerii din toate țările. Echipa 
Bulgariei a meritat pe deplin pri
mul loc. Tinerii jucători bulgari 
s-au prezentat excelent pregătiți și 
au dat dovadă de o mare putere

PE SCURT
• Echipa selecționată masculină 

de handbal a R.P. Romîne va în
tîlni la 3 mai în orașul Radziborz 
echipa reprezentativă a R.P. Polo
ne intr-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de handbal. Echipa țării noa
stre participă pentru prima oară la 
această competiție, care a ajuns la 
cea de-a IV-a ediție. In vederea 
acestui meci deosebit de important, 
deoarece învingătorul se califică 
pentru turneul final din Austria 
(iunie 1959) federația a alcătuit 
un lot din care fac parte vechii 
internaționali Redl (Dinamo), Bul- 
garu (C.C.A.), Bădulescu (Dina
mo), precum și tinerii debutanți 
Bogolea (Voința Sighișoara), Me- 
desan (Rapid), Nicula (C.C.A.), 
Dumitrescu (C.S. Marina Constan
ța) și alții.

In ultimul meci de verificare 
disputat marți pe stadionul Repu
blicii, selecționabilii au terminat la 
egalitate: 22—22 cu fruntașa cla
samentului G.S.M. Reșița.

• După cum s-a anunțat, la 19 
aprilie va avea loc în Capitală o

I

Mingea — Patria ; Intre no.i 
părinții — Republica, înfrățirea 
între popoare, 1 Mai ;■ In Intim- 
pinarea fericirii — Magheru. Lu
mina, Gh. Doja, G. Coșbuc ; Mi
siune specială — V. Alecsandri, 
T. C. Frimu ; Născuți In furtună — 
București. Alex. Sahia ; hi aur is — 
13 Septembrie. Contrai, Arta ; 
Răsfățatul — Maxim Gorki, 30 
Decembrie; Cerul infernului — 
Victoria ; Program de filme do-

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

farâ : vreme instabilă și răcoroasă 
cu cer schimbător, temporar aco
perit, ctnd vor cădea precipitații 
sub formă de averse însoțite local 
de descărcări electrice. Precipita
țiile vor fi mai abundente în jumă
tatea de nord a țării. Vîntul va 
sufla potrivit cu intensificări tem
porare. Temperatura în scădere 
mai întfi, apoi staționară : mini
mele vor oscila între minus 2 și 10 
grade, iar maximele între 8 și 
18 grade.

că- 
pe 
pe 
în

iwrau'Ri

front, în inima statului fascist 
tnfrînt, cu un general cpre fu
mează din pipa lui Baro Șiro. 
Generalul nu e altul decît Semion 
„roșcovanul" căruia micul țigă
nuș ii dăduse la despărțire lu
leaua in dar. Cît de mult s-au 
schimbat amîndoi, cit de lung a 
fost drumul pe care l-a parcurs 
Kolea de la șatra rătăcitoare pînă 
la ziua de azi, cînd e un cetă
țean demn al patriei sale. E 
drumul spre fericire pe care a 
mers el, alături de întregul popor 
sovietic, drumul luminat de par
tid-

Regizorul A. Stol per a reușit 
si realizeze pe baza scenariului lui 
1. Naghibin un film emoționant 
prin simplitatea și căldura lui, 
un film în care subiectul profund 
uman se îmbină fericit cu fru
musețea cîntecelor și dansurilor 
țigănește, cu pitorescul peisajelor 
desprinse parcă din tablourile 
pictorilor clasici ruși. Cu deose
bire trebuie remarcat în film jo
cul lui M. Kozakov care redă cu 
sensibilitate și forță chipul lui 
Kolea adolescent.

„In intimpinarea fericirii" este 
un film de o înaltă ținută mo
rală, care educă pe spectator în 
spiritul frăției intre cei ce mun
cesc indiferent de naționalitate, 
povestind despre viața nouă pe 
care și-au făurit-o, avind în frunte 
partidul, oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică, indiferent de 
naționalitate sau rasă, de culoare i 
pielii lor.

B. DUMITRESCU 

de luptă. Organizarea turneului a 
fost impecabilă. Toate echipele 
participante au avut condiții opti
me și au fost înconjurate de aten
ția gazdelor. Am fost impresionat 
de interesul publicului bulgar față 
de meciurile turneului. Puține țări 
europene ar putea să asigure 
50.000 de spectatori într-o zi de 
lucru la un meci de juniori cum a 
fost la Sofia.

Această competiție a adus o 
mare contribuție la dezvoltarea 
fotbalului printre tinerii din Euro- 

‘pa și la consolidarea prieteniei spor
tive a fotbaliștilor din toate țările 
continentului nostru.

reuniune pugilistică de selecție, în 
cadrul căreia vor evolua membrii 
lotului republican care se pregătesc 
in vederea campionatelor europene 
de la Lucerna. Reuniunea se va 
disputa începind de la ora 10 în 
incinta stadionului Dinamo.

© La 7 aprilie s-a desfășurat 
prima rundă a turneului interna
țional de șah de la Moscova, la 
care participă 7 șahiști sovietici și 
5 mari maeștri străini. Din cele 6 
partide ale primei runde 5 s-au 
terminat remiză, iar una s-a între
rupt. Arbitrii au fixat rezultate de 
egalitate în partidele Larssen—Fi
lip, Vasiukov—Portisch, Spasski- 
Bronstein, Olafsson—Milev și Lu- 
tikov—Simaghin. Smîslov a între
rupt cu șanse de cîștig la Aronin.
• Organizațiile sportive din 

U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de a- 
cord ca in luna iunie 1959, selec
ționatele de lupte libere ale celor 
două țări să se întîlnească la Mos
cova. După acest meci, luptătorii 
americani vor evolua la Kiev, Le
ningrad și Tbilisi.

(Agerpres)

desene animate
Alex. Popov ;

Comi
ți. Bălcescu ;

cumentare și de
— Timpuri Noi, 
Haiducii — Tineretului : 
cos — 8 Martie,
Dezertorul — Grivița, Aurel Vlai- 
cu ; Voluntarii — Vasile Roaită, 
Donca Simo ;. D-ale carnavalu
lui — Cultural, M. Emineșcu ; 
Pălărta lui Anatof — 8 Mai ; Co
munistul — Unirea, G. Bacovia ; 
Un ciclu de filme în cinstea săr
bătoririi a 10 ani de la înființarea 
Consiliului Mondial al Păcii — 
Volga, Munca ; Tatăl meu acto
rul — C. David, 16 Februarie; 
O cursă obișnuită — T. Vladimi- 
rescu^ Libertății, Drumul Șerif; 
Paginile trecutului — Flacăra ; 
Moralitatea d-nei Dulska — Mio
rița; Visul spulberat — 23 August; 
Viața nu iartă — Popular ; Patru 
pași In nori — llie Pintilie ; Că
lătorie peste 3 mări — Olga Ban- 
cic ; Legenda dragostei — B. De- 
lavrancea; Căi greșite — Clubul 
C.F.R.-„Grivița Roșie",

GARNITURI- ■
MOBILA

lELEVIZDARE 
APAGAZI/KI

Miercuri după-amiază au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii cercurilor 
științifice studențești din Institutul 
politehnje București. Lucrările s-au 
desfășurat în cadrul a 17 secții, 
corespunzătoare diferitelor specia
lități. A fost prezentat un im
portant număr de lucrări științifice 
elaborate de studenți sub îndru
marea cadrelor didactice’'șl cu spri
jinul organizațiilor de partid și 
U.T.M., precum și al Asociațiilor 
studenților din institut. Multe din 
ele reprezintă teme sugerate de 
unele întreprinderi, cu aplicabili
tate directă în producție, pe care 
studenții le-au lucrat în colaborare „ „ v,_„_ _  _.
cu muncitorii și tehnicienii din în- . studenților institutului a prezentat 
treprinderile respective. un program artistic.

In ședința de închidere, care a 
avut loc în sala Palatului Pionie- (Agerpres)

Petroliștii de la Întreprinderea 
de foraj Bascov reduc prețul de cost 

al forajului
Gu prilejul consfătuirilor de pro

ducție în care s-au analizat sarci
nile ce revin petroliștilor In lu
mina documentelor Plenarei G.G. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, și 
îndeosebi aceea de a reduce con
tinuu prețul de cost al forajului, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii Bascov a Trustului 
de foraj Pitești au scos la iveală 
noi rezerve interne. Folosirea lor 
a ajutat petroliștilor de la această 
întreprindere să îndeplinească pla
nul pe primul trimestru cu două 
zile înainte de termen și să reali
zeze în lunile ianuarie și februa
rie, prin reducerea prețului de cost, 
economii în valoare de 300.000 lei.

însuflețiți de aceste succese și 
în dorința de a realiza cit mai 
multe economii, muncitorii acestei 
întreprinderi au hofărît să extindă 
procedeele de lucru înaintate, cura

Tinerii în sprijinul G.A.S.
Sub îndrumarea organizației 

de partid, organizația U.T.M. 
din G.AS. Troianu, raionul Ro
șiori de Vede și-a luat angaja
mentul să execute lucrările ne
cesare irigării lotului semicer 
care anul acesta se întinde pe 
o suprafață de 80 hectare. Apoi 
tinerii s-au angajat să înalțe un 
baraj în fața unui rîu ce trece 
pe tarlalele gospodăriei, pentru 
a abate o parte din apă intr-un 
eleșteu a cărui construcție a în
ceput. Tinerii muncitori din 
gospodărie au lucrat din răspu
teri în timpul lor liber și au 
obținut primele rezultate bune. 
Dar acum, in toiul campaniei 
de insămințări nu pot fi folo
site toate forțele la această lu
crare. Așa stînd lucrurile, Co
mitetul raional U.T.M. Roșiori 
de Vede a hotărit să vină in 
sprijinul tinerilor din gospodă
ria de stat. In acest scop, 
acum cîteva zile nu fost mobi- 

Reducerea 
specifice

consumurilor
- o datorie 

permanentă a tinerilor muncitori
(Urmare din pag. l-a)

rea", a doua mare fabrică de în
călțăminte din Oradea.

Cu același entuziasm cu care 
au pornit la întrecere tinerii de 
la „Solidaritatea" pentru a rea
liza cît mai multe economii au 
răspuns și tinerii de la „Dobro
geanu Gherea" care și-au propus 
să economisească o cantitate de 
piele din care se pot confecționa 
21.700 perechi pantofi, peste plan, 
și meșină pentru 17.000 perechi 
pantofi. Tinerii din secția ștanță 
vor economisi zilnic cel puțin un 
kilogram materie primă.

Ctjm . șe ocupă organizația 
U.T.M. de mobilizarea tinerilor 
de la „Dobrogeanu Gherea" la 
înfăptuirea angajamentelor luate?

Si aici tinerii ’sînt ’ organizați 
în brigăzi de producție. In mun
ca brigăzilor există însă aici 
mult formalism, lucru care face 
ca activitatea acestora să se des
fășoare la întîmplare. Deși co
mitetul U. T. M. a răspuns la 
chemarea la întrecere lansată de 
tinerii de la „Solidaritatea 
deși tinerii se străduiesc să 
lizeze economii însemnate, 

“ Și 
rea- 
ma-

rilor, a luat cuvîntul prorectorul 
Institutului politehnic, tov. Suzana 
Gîdea, care a subliniat că sesiu
nea a oglindit roadele deosebite 
pe care le dă munca studenților 
în cadrul cercurilor științifice, pen
tru formarea viitoarelor cadre de 
ingineri, .pentru legarea cît înaL 
strînsă a învățămîntului de prac
tica producției.

A luat apoi cuvîntul ing. I. Tri- 
fan, președintele Uniunii Asociații
lor studenților din Institutul poli
tehnic București. La sfîrșit, a avut 
loc decernarea premiilor pentru 
cele mai bune lucrări prezentate, 
după care ansamblul artistic al 

sînt forajul rapid, forajul cu tur
bina și altele, și să micșoreze con
sumurile specifice de materiale. 
Pe această bază, ei și-au propus 
să reducă prețul de cost pe metrul 
forat cu 7 la sută față de plan, 
ceea ce va duce la realizarea în ; 
anul acesta a unei economii ac * 
6.600.000 lei. In cinstea zilei de 1 
Mai, ei vor economisi peste plan 
824.000 lei.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea Bascov au 
adresat o scrisoare tuturor colecti
velor de foraj din țară în care își; 
exprimă convingerea că asemenea 
rezerve interne există și în alte în
treprinderi și ele pot și trebuie fcn 
losite din plin pentru a se asigura 
o reducere simțitoare a prețului, 
de cost în foraj.

(Agerpres).
• •

tineri din ora-lisați numeroși 
șui Roșiori și comuna Belitnri 
pentru a veni in ajutorul celor 
din gospodăria de stat Troianu. 
Astfel, duminica trecută 250 de 
tinori elevi, funcționari și co
lectiviști, constituiți în 7 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, au efectuat peste 1300 de 
ore muncă voluntară. Comitetul 
raional U.T.M. Roșiori de Vede 
a organizat pentru viitor acti* 
vitatea celor 37 de brigăzi ute
miste de muncă patriotică din 
jurul gospodăriei de stat, pen
tru ca acestea să participe la 
îndeplinirea acestui angajament 
pe care și l-a luat organizația 
U.T.M. din G.A.S. Troianu.

GHEORGHE N|ȚU 
instructor regional al U. T. M.

București
(Material sosit în cadrul con- . 

cursului corespondenților vo
luntari )

suri care să garanteze îndeplini
rea angajamentului propus, nu au 
fost luate. Așa se face că brigă
zile muncesc fără plan de mun« 
că iar unii tineri nu cunosc o- 
biectivele întrecerii.

Faptul că brigăzile de produc
ție nu-și trăiesc viața, nu analizea
ză, nu dezbat greutățile pe care 
le au pe locul de producție, pre
cum și mijloacele prin care s« 
pot realiza economii a făcut ca 
în timp ce unii tineri realizează 
la croit economi de piele, alții 
să lucreze cu pierderi. Acest lu
cru a făcut să nu se creeze a 
opinie combativă împotriva ace
lor tineri ca Ana Novac. luliana 
Horvat, Margareta Bodiș. Maria 
Vassadi, Ileana Pop, Maria Tripa 
și Ileana Mezei care fac risină 
de material. Și deși au fost crea
te, cu cîteva luni în urmă, posturi 
utemiste de control acestea nu-si 
trăiesc viața.

Tov. I. Culici, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. încearcă 
să justifice lipsa de activitate 
prin argumentul că întrucît tine
rii de la secțiile de croit piele 
și talpă sînt în majoritate absol
venți ai școlii profesionale, nu 
mai au nevoie de calificare. Or, 
este știut că pe locul de produc
ție se ivesc mereu probleme noi 
pentru rezolvarea cărora este ne
cesară o continuă pregătire teh- 
nico-profesională.

★
Faptele dovedesc că tinerii din 

fabricile de încălțăminte din Ora
dea sînt dornici să contribuie 
prin munca lor la transpunerea 
în viață a prevederilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958, fiind convinși că fiecare nou 
succes in producție înseamnă un 
nou pas pe calea ridicării nivelu
lui de trai al poporului. In mo
dul de a organiza tineretul in 
producție, precum și în activita
tea comitetelor U.T.M. din cele 
două fabrici există o mare deo
sebire. Comitetul U.T.M. de la 
întreprinderea „Dobrogeanu Ghe- 
rea“ ar avea multe de învățat din 
experiența tinerilor de la „Solida
ritatea". De aceea este necesar 
să se organizeze mai des schim
buri de experiență între tinerii 
din cele două întreprinderi, in 
care cei de la „Solidaritatea" să 
explice pe larg modul cum iși 
desfășoară activitatea în produc
ție. De asemenea, comitetul oră
șenesc U.T.M. Oradea are dato
ria să îndrume în mod concret 
organizațiile U.T.M. — și in spe- 
cial pe cea de Ia „Dobrogeanu 
Gherea", pentru a se ocupa de ri
dicarea continuă a nivelului teh
nic și profesional al tinerilor. Nu
mai așa vor avea garanția că ti
nerii pot da toată contribuția la 
lupta pentru reducerea continuă a 
consumurilor specifice — cale 
importantă de scădere a prețului ■ 
de cost al produselor.



Declarațiile guvernelor 
R. D. Vietnam 

fl R. P. D. Coreene 
în legătură cu sesiunea 

Consiliului S.E.A.T.O.
Tinerii din R.F.G 

se pronunță 
tmpotrivd fascismului

BERLIN 8 'Agerpres — 
Agenția ADN anunță că la 
Wurzburg a avut loc conferința 
regională a organizațieii de ti
neret a sindicatului metalur- 
giștilor din Bavaria (R.F.G.). 
Participanții la conferință, care 
reprezentau 36.000 de tineri me- 
taiurgiști, s-au pronunțat în 
unanimitate pentru stabilirea 
de contacte cu tineretul munci
tor din R.D.G. și pentru un 
schimb de delegații intre orga
nizațiile sindicale de tineret.

lhtr-o altă rezoluție partici
panții la conferință s-au pro
nunțat în unanimitate împotri
va reînvierii fascismului în 
R.F.G. Ei au cerut înlăturarea 
din aparatul do stat a tuturor 
persoanelor care fac propa
gandă nazistă și tragerea lor 
la răspundere.

Li jurul unei eventuale 
demisii a lui Dulles

Importante propuneri ale guvernului sovietic 
pentru dezvoltarea colaborării economice 

între țările europene

WASHINGTON 8 (Agerpres). - 
Societatea de radiodifuziune „Co
lumbia Broadcasting System" a 
declarat că nu are nici un motiv 
să-și „corijeze" știrea în care a- 
iiunța că John Foster Dulles a 
hotărît să demisioneze din funcția 
de secretar de stat. După cum s-a 
anunțat, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a dezmințit această ști
re declarînd că a cerut societății 
respective de radiodifuziune să 
„corijeze" impresia provocată de a- 
ceastă știre. Reprezentantul socie-, 
tații „Columbia Broadcasting Sys
tem", referindu-se la cererea pur
tătorului de cuvint al Casei Albe, 
a repetat că deține știrea privind 
demisia lui Dulles „dintr-o sursă 
de răspundere".

GENEVA 8 (Agerpres). - TASS 
transmite: La 8 aprilie A. S. Cis
tiakov, reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. în Secția O.N.U. pen
tru Europa, care își are sediul la 
Geneva, a remis lui S. Tuomioja, 
secretar executiv al Comisiei eco
nomice a O.N.U.; pentru Europa 
(C.E.E.) memorandumul guvernu
lui sovietic în care sînt expuse noi 
propuneri ale U.R.S.S. în legătură 
cu lărgirea continuă a colaborării 
economice pașnice între toate ță
rile europene.

In memorandum se subliniază a- 
portul pozitiv al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa la dez
voltarea colaborării economice eu
ropene îndeosebi în domeniul 
schimbului de experiență tehnică 
iritr-o serie de importante ramuri 
ale industriei, agriculturii și în 
domeniul lărgirii legăturilor de a- 
faceri în interesul tuturor statelor 
europene.

In afară de aceasta, în memo
randum se arată că În activitatea 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa Încă nu sînt folosite toate 
posibilitățile existente pentru rea
lizarea colaborării europene atît în 
domeniul dezvoltării comerțului 
exterior reciproc avantajos, cît și 
în domeniul schimbului de expe
riență pe tărîm tehnic.

In dorința de a contribui la dez
voltarea colaborării economice în-,, 
tre toate țările europene, guvernul 
sovietic prezintă următoarele pro
puneri în vederea examinării lor cu 
guvernele tuturor țărilor care par-

trcîpă la lucrările Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa :

1. Cu privire la crearea în ca
drul C.E.E. a unei organizații re
gionale europene de comerț care 
să examineze problemele abolirii 
oricărei discriminări în comerț, re
ducerii maxime sau lichidării taxe
lor vamale, acordării de împrumu
turi și credite, decontărilor și plă
ților reciproce, precum și alte pro
bleme legate de continua dezvolta
re a comerțului european.

2. Cu privire la încheierea de 
acorduri comerciale pe termen lung 
și de alte acorduri economice între 
țările membre ale C.E.E., ceea ce 
ar aduce un element de stabilitate 
și încredere în relațiile economice 
dintre aceste țări, ar contribui la 
dezvoltarea diviziunii internaționa
le a muncii, și, în ultima analiză, 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
țările europene.

3. Cu privire la convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Comerțului 
Exterior ai țărilor membre ’ ale 
C.E.E. în scopul examinării proble
melor lărgirii continue a comerțu
lui între toate statele europene.

4. Cu privire la intensificarea în 
cadrul C.E.E. a colaborării în do
meniul schimbului de experiență 
științifică și tehnică.

In memorandum se arată că toa
te aceste propuneri ar putea fi 
discutate la cea de-a 14-a sesiune 
a C.E.E. care urmează să aibă loc 
în aprilie-mai a.c,

5. Tuomioja, primind memoran
dumul guvernului sovietic, l-a asi
gurat pe A. S. Cistiakov că textjrl 
acestui memorandum va fi difuzat 
în timp util de secretariatul C.E.E. 
tuturor guvernelor țărilor membre 
ale C.E.E, „

HANOI 8 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații 
transmite : La 7 aprilie Ministe
rul Afacerilor Externe al Republi
cii Democrate Vietnam a făcut o 
declarație în legătură cu se
siunea Consiliului blocului agresiv 
S.E.A.T.O., care s-a deschis la 8 
aprilie în capitala Noii Zeelande.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam, se spune în declarație, 
se pronunță categoric împotriva 
blocului agresiv S.E.A.T.O. și de
mască perfidele planuri agresive 
ale imperialiștilor americani și 
partenerilor lor Ia sesiunea Con
siliului S.E.A.T.O.

In declarație se salută cu căl
dură propunerea Republicii Popu
lare Chineze de a se semna un 
acord de securitate colectivă în 
Asia și în zona Pacificului precum 
și propunerea Uniunii Sovietice 
de a se crea în Extremul Orient 
și în bazinul Pacificului o zonă 
denuclearizată.

Premierul Macmillan interpelat 
în parlament în problema 

tratativelor Est-Vest

PHENIAN 8 (Agerpres). — A- 
gentia Telegrafică Coreeană tran
smite : In seara zilei de 7 aprilie 
a fost dată publicității declarația 
guvernului R.P.D. Coreene în le
gătură cu sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O. care s-a deschis la 
Wellington la 8 aprilie.

In declarație se spune că scopul 
sesiunii Consiliului S.E.A.TtO. de 
la Wellington este de a intensifi
ca și mai mult activitatea acestui 
bloc militar și politic agresiv în 
Asia de sud-est, de a agrava în
cordarea în Asia, de a intensifica 
pregătirea unui nou război - agre- 
«iv. J'‘'

O recunoaștere a eșecului 
politicii lui Adenauer 

Presa vest-germană despre candidatura 
lui Adenauer la postul de președinte 

al R. F. Germane
BERLIN 8 (Agerpres). — Ști

rea anunțînd candidatura cancela
rului Adenauer la postul de preșe
dinte al Republicii din partea Par
tidului craștin-deinocrat (U.C.D.), 
a produs o puternică impresie la 
Bonn. In cercurile politice de la 
Bonn nu se ascunde faptul că b<>- 
tărîrea unanimă a organelor da 
conducere ale partidului de guver- 
nămînt de a-i asigura cancelaru
lui. care a avut timp de zece ani 
cuvîntul hotăritor in politica exter
nă și internă a R.F.G., o funcție 
strict onorifică, exprimă recunoaș
terea eșecului acestei politici.

Cercurile ziaristice de la Bonn 
consideră că propunerea candida
turii lui Adenauer la postul de 
proședinte al Republicii, creează 
posibilități reale de schimbare a 
conducerii politice a Republicii Fe
derale Germane. Comentatorul 
ziarului „Die Welt" subliniază în 
această privință că în prezent, 
„politica mondială este în mișcare 
și problema germană a redevenit 
urgentă..." Ziarul arată că „ideile 
noi" puse în prezent în discuția 
generală „pot fi mai ușor luate în 
considerare «cum decît atunci cînd 
intrau în joc prudența și încăpă-, liniază corespondenții de presă de 
țînarea unui om în vîrstă". la Bonn, se intensifică tendințele

n..„x ___  ,.t... sPre normalizarea relațiilor Est-După cum reiese din declarațiile spre dezvoltarea unor Jegă.
recente ale unui mare număr de turj multilaterale firești între Est 
oameni politici vest-germani, orien-

tarea politicii externe a guvernului 
Adenauer era considerată în Ger
mania Occidentală principala pie
dică în calea reglementării ce.or 
mai importante probleme interna
ționale. Corespondentul din Bonn 
al agenției. Associated Press rela
tează că „Adenauer devenise ima
ginea asprimii și rigidității, ima
ginea unei atitudini intransigente 
de rezistență la toate propunerile 
comuniste".

Politica lui Adenauer a fost con
damnată îndeosebi după înche
ierea recente» conferințe de la 
Washington a miniștrilor de ex
terne occidentali, unde în baza di
rectivelor primite direct de la Ade
nauer, Brentano, ministrul de Ex
terne al R. F. Germane, a încercat 
să înlăture toate planurile care 
abordează în mod mai realist pro
blema germană și destinderea în
cordării în Europa.

„Această linie politică, scria 
„Suddeutsche Zeitung", nu mai 
putea fi menținută multă vreme. 
Curentul în direcția unei înțelegeri 
cu Moscova..., arată ziarul, nu mai 
poate fi ținut în friu la infinit".

In Germania Occidentală, sub-

la Bonn, se intensifică tendințele 
spre normalizarea relațiilor Est-

și .Vest.

trebat pe Macmillan daci Occiden
tul are un punct de vedere comun 
în legătură cu problemele care vor 
fi abordate la viitoarea conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe.

Macmillan a răspuns că s-a ajuns 
„in mare măsură" la o înțelegere 
fi că te speră că restul se va aranja 
înainte de întilnirea din 11 mai a 
miniștrilor Afacerilor Externe.

Macmillan s-a eschivat să răs
pundă la celelalte întrebări, de-

LONDRA 8 (Agerpres) TASȘ 
transmite : La 7 aprilie primul mi
nistru Macmillan a fost interpelat 
in parlament în legătură cu pre
gătirile pentru conferința miniștri
lor Afacerilor Externe.

Laburistul Denis Healey a în
trebat în ce măsură guvernul en
glez condiționează participarea la 
conferința la nivel înalt de succe
sul conferinței miniștrilor Afaceri
lor Externe. Primul ministru a 
răspuns că ceea ce vrea si știe
Healey a fost expus demult în nota clarînd că nu consideră rezonabil 
adresată guvernului sovietic de că- să dea publicității înaintea 
tre guvernul englez.

Apoi Healey a ridicat problema 
tratativelor pe care Macmillan le-a 
dus recent cu De Gaulle, îndeo
sebi asupra frontierelor de est ale 
Germaniei unificate. Macmillan s-a 
eschivat să dea un răspuns direct, 
declarind ci tratativele cu De 
Gaulle au avut un caracter neofi
cial.

Liderul opoziției Gailskell l-a in-

înce
perii tratativelor toate amănuntele 
problemelor care urmează să fie 
discutate.

In principiu C-aitskell a (ost de 
acord cu aceasta, dar a declarat că 
totuși nu trebuie să se ignoreze 
faptul că știrile publicate de presă 
cu privire la divergențele grave 
dintre Anglia și Germania Occi
dentală provoacă îngrijorare în 
țară.

Demonstrația în fața parlamentului din Oslo împotriva planurilor 
cercurilor militariste de la Bonn de a instala pe teritoriul nor

vegian depozite militare ale armatei vest-germane.

f ----- --------

Deschklerea sesiunii 
blocului agresiY SE. A.Î.O.

WELLINGTON 8 (Agerpres). — 
La 8 aprilie, în capitala Noii Zee
lande — Wellington — s-a deschis 
cea de-a cincea sesiune a Consi
liului blocului agresiv militaro- 
politic pentru Asia de Sud-Est — 
S.E.A.T.O. După cum anunță a- 
genția Associated Press, într-o con
ferință de presă Pote Sarasin, se
cretarul general al S.EAT.O., a 
anunțat că consiliul își va con
sacra lucrările examinării a trei 
rapoarte.

După cum reiese din declarațiile 
făcute de Douglas Dillon, secretar 
adjunct al Departamentului de 
Stat al S.U.A., la o conferință de 
presă, sesiunea consiliului 
S.E.A.T.O. intenționează să dis
cute așa numita „problemă tibeta- 
nă" și să folosească recenta rebe
liune contrarevoluționară antipopu
lară din Tibet pentru afîțarea unei 
campanii deșănțate împotriva Re
publicii Populare Chineze.

Din știrile apărute în presa 
străină reiese că la această se
siune vor fi discutate de altfel 
planurile de activitate subversivă 
îndreptate și împotriva altor state 
din Asia, printre care Republica 
Democrată Vietnam și Indonezia.

In cuvîntările reprezentanților 
unor state din Asia s-a reflectat 
opoziția opiniei publice din țările 
Asiei față de politica S.E.A.T.O. 
Referindu-se la situația grea din 
țările asiatice membre ale blocului 
militar S.E.A.T.O., Tanat Koman, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Tailandei, g lăsat să sa înțeleagă 
că situația economică a Tailandei 
este proastă. Walter Nash, primul 
ministru al Noii Zeelande a spus la 
rîndul său: „Cel mai mare peri
col pentru securitatea noastră este 
foamea și sărăcia. Nu se poate 
aștepta ca oameni cu stomacul 
gol și care locuiesc în condiții de 
mizerie să lupte pentru țelurile 
S.E.A.T.O.",

Orînduire hîdă, legi hîde
Este cunoscută anecdota cu so

țul, care înșelat de nevastă, o pe
depsește vînzînd canapeaua. Cam 
tot așa de anapoda, însă voit ana
poda, procedează și parlamentele 
din statele New York și Carolina 
de Nord.

Să povestim faptele pe rlnd. 
Parlamentul statului New York a 
fost foarte neliniștit de creșterea 
vertiginoasă a criminalității în rin- 
dul adolescenților. S-a discutat zile 
întregi asupra acestei probleme fără 
să se găsească o soluție. Pînă cînd 
un deputat, Joseph Cuso a avut o 
idee genială, a pus-o pe hîrtie sub 
formă de proiect de lege și a îna
intat-o spre discuție colegilor săi. 
Aceștia au fost entuziasmați și cu 
100 de voturi contra 43 au dat ideii 
lui Cuso putere de lege. De acum 
înainte pe teritoriul statului New 
York nu va mai exista june delic
vent, nu se vor mai comite crime. 
Și aceasta pentru că elevilor din 
școlile elementare și medii li se vor 
aplica la cea mai mică abatere de 
la disciplină, o sancțiune... conton
dentă într-o anumită parte a corpu
lui. Vedeți ee simplă era rezolva
rea problemei și nimănui nu i-a 
trecut prin cap I li tragi lui Jim 
una la fund și gata s-a isprăvit cu 
crimele, eu jafurile, cu prostituția, 
cu toate. Nu-i nevoie să jenez? a- 
facerile caselor de filme interzicînd 
producția de peliculă infamă cu 
grozăvii și crime. Atinge-1 la spate 
pe Henry că nu-i atent la lecție și 
gata 1 Să nu te atingi de progra
mele televiziunii în care copiii în
vață cum să-și ucidă părinții, cum 
s-o pedepsească pe- bunica pentru 
că nu i-a dat decît o singură felie 
de pîine cu magiun. E suficient să-i 
aplici constituția lui Joe c-a spart 
geamul sau că n-a fost atent la 
lecție și totul e rezolvat. E deajunș 
să legiferezi bătaia în școală, să-l

cobori pe „Sfîntul Nicolae" al Iul pentru că amîndoul legiuirile sînt 
"-----...» _! .« « -« ui— inumane, animalice, bestiale. O so

cietate hîdă nu poate naște decît 
legi hîde.

Creangă din cui și să-l pui să bine- 
cuvînteze cu 25 de lovituri spatele 
plozilor și adio delicvență, adio 
criminalitate 1

Mai indicată ar fi bătaia — dacă 
ar rezolva ceva — pentru editorii 
de maculatură criminalistic-porno- 
grafică, pentru producătorii de 
filme polițiste și de groază, pen
tru conducătorii politici care tole
rează și înlesnesc otrăvirea tine
retului american.

Tot atît de ingenioasă a fost și 
descoperirea doctoriței Rachel Da
vis. Și ea vrea să vîndă o cana
pea. De data asta e vorba de de
licventa sexuală. Doamna doctor 
înspăimîntată de faptul că numai 
în Carolina de Nord s-au născut 
în- anul trecut peste 10.000 copii 
neligitimi, s-a gîndit la o soluție 
demnă de lagărele de concentrare 
hitleriste. îndată ce o fată naște 
un copil neligitim, gata, steriliza
rea I Fără multă discuție, fără 
multă judecată, sterilizarea I Ce să 
stai să te mai gîndești la vinovății 
adevărați I Riști să dai de persoa
ne însemnate, dacă nu chiar de un 
un sistem întreg. E mai simplu 
așa : Jenny a născut un copil fără 
să fi fost măritată : sterilizarea 1

Malthusianismul cel mai pur, bes
tialitate de marcă nazistă, au fost 
transplantate în Carolina de Nord. 
Același stat în care doi copii negri 
au fost condamnați la 13 ani de 
închisoare pentru crima de a fi să
rutat o fetiță albă. Sterilizarea ca 
la Auschwitz și Dachau.

Cetățeanul din anecdota pome
nită este caraghios. Legile preconi
zate — dintre care una are de 
acum putere de aplicare — sînt o- 
dioase. De două ori odioase. O dată, 
pentru că fiind o diversiune ascun
de pe adevărații vinovați și-i fe
rește de pedeapsă. A doua oară,

AL. GIRNEAȚA

Isteria în moda 
apuseană

Unui fabricant american 
abajururi pentru lămpi nu-i mer
geau prea bine afacerile. Văzînd 
într-o zi pe stradă o pălărie de 
damă la modă care aducea mult 
cu abajururile sale nevîndute, se 
hotărî pe dată să creeze o nouă 
industrie —cea a abajururilor-pă- 
lării. S-au găsit amatori. Așa cum 
s-au găsit și pentru hula-hoop sau 
pictură abstractă. Și în moda apu
seană pătrunde tot mai mult iste
ria de care știu unii așî de bine să 
profite.

de

Ale cui Interese 
reprezintă Bonn-ul 
Șomajul, mizeria maador iau 

proporții în Germania occidentală. 
Minerii din Ruhr stau cu brațele 
încrucișate privind la munții negri 
de cărbuni care zac nevînduți. 
Textilițtii au în față priveliștea 
munților albi de pînzeturi stocate. 
Dar nu toată lumea trăiește prost 
sub regimul de la Bonn. Foștii o- 
fițeri și generali naziști își reiau 
treptat în primire posturile gras 
retribuite într-un Wermacht re
născut, la dispoziția forțelor ar
mate ale N.A.T.O., care pune mare 
bază pe ei. Marii industriași ți 
bancherii care-1 stimulau altădată 
din umbră pe Hitler conduc ți 
astăzi destinele poporului vest
german freeîndu-ți fericiți mîinile 
cu gîndul Ia afacerile grase înjghe
bate de pe urma cursei accelerate a înarmărilor. Conform unei an
chete, efectuate de Institutul „Em- 
nid", omul cel mai bogat din 
R.F. Germană este ca ți altădată 
Krupp. Pe locul doi se situează 
cancelarul Adenauer. Urmează în 
ordine marii industriași Thyssen 
și Flick și bancherul Fermendges.

Să mai pună cineva la îndoială 
ale cui interese apără guvernul de 
la Bonn...

„Cine ne apara de ...
Crima, șantajul, corupția se în

mulțesc în lumea 
poliția dece nu ia 
motive serioase... 
dese cazurile cînd 
liției sînt implicați 
minale. Numeroși 
vinovați de omucideri, 
șantaje.

Recent. Walter Arm, șef adjunct 
al poliției din New-York, a comu
nicat că în anul 1957 au fost ares
tați 19 polițiști, iar în 1958 numă- . . .
rul polițiștilor arestați s-a ridicat Ș\întreabă agenția United Press 
la 35 Și anul 1959 a început 
„promițător". In t ■ ■ •
săptămîni au fost arestați 15 po
lițiști. Din aceștia unii au comis 
crime grave. Un membru al unei

. ncc ie r
patrule de politie a asasinat o fe
meie în vîrstă de 68 de ani. Trei 
polițiști sint acuzați că au furat 
bijuterii in valoare, de 171.000 do
lari. Trei funcționari'ai poliției-au 
șantajat pe un marinar silindu-1 să 
le dea o sumă de bani sub ame
nințarea că îl vor aresta Alți trei 
polițiști s-au făcut vinovați de 
furt prin efracție intr-un magazin 
de încălțăminte din cartieiul Man
hattan.

„Cine ne apără de... politie ?“

Intel national înfr-o relatare în le- 
decurs de trei gătură cu situația scandaloasă de 
arestați 15 po- la MWa din New-York.

dolarului, 
măsuri ?

Sint tot 
membri ai 
in afaceri 
polițiști se fac 

furturi și

Dar 
Are 
mai 
po- 
cri-

întrebare cu totul firească și la 
locul ei.

„Pictură44
La Los Angelas se organiza nu 

</• mult deschiderea unei expoziții 
de picturi „modernă". Juriul lu
cra înfrigurat la selecționarea „o- 
perelor". Nu e o treabă tocmai 
ușoară să alegi din noianul de 
mîzgălituri reprezentind cart mai 
de cort linii, puncte, figuri geo
metrice, pete. Deodată, toți se 
opresc. Fac ochii mari, lată — 
însfîrșit — un talent. „Opera" — 
intitulată „Naturi" — lasă să se 
întrevadă „personalitatea" cu totul 
ieșită din comun a autorului. A- 
propiind-o și depărtind-o de ochi, 
președintele juriului suridea satis
făcut. „ti prevăd artistului un ma
re viitor — spunea cineva. Obser
vați vă rog cită diversitate au un
duirile petelor prelungi de culoare 
de pe pinză". Toată lumea dădea 
din cap aprobator și cu admirație.

..Pregătirile sint gata. Afișe ți
pătoare anunțau deschiderea ex
poziției. A mai rămas de com
plectat catalogul. Solicitat să-și 
spună numele, cel care prezentase

Noi acte samavolnice 
ale militarilor 

americani în Germania 
occidentală

BERLIN. Agenția ADN relatează 
despro acte samavolnice ale 
unor militari americani in regiu
nea orașului vestgerman Augs
burg. in noaptea de 4 aprilie doi 
soldați americani au atacat pe 
șoferul unui taximetru. Șoferul a 
căpătat o gravă comoție cerebrală. 
Criminalii au reușit să se ascundă.

In seara aceleași zile doi soldați 
americani în stare de ebrietate au 
oprit un poștaș german și i-au ce
rut bani. Gînd poștașul a refuzat 
să le. satisfacă cererea americanii 
l-au bătut. Apoi au atacat pe un âlt 
locuitor al orașului care a vrut să 
dea ajutor poștașului care își pier
duse cunoștința. Cei doi germani, 
grav răniți, au fost transportați 
la spitalul orășenesc.

Sosirea lui Pancen-Ertni la Lhasa
PEKIN 8 (Agerpres). — După 

'cum anunță agenția China Nouă, 
în seara zilei de 6 aprilie, Comi
tetul Partidului Comunist Chinez 
din Tibet, Comitetul de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto
nome Tibetane. și Comandamentul 
regiunii militare tibetane a Arma
tei Populare Chineze de Eliberare 
ău organizat vo1 recepție cu prilejul 
sosirii la Lhasa â-lui Pancen- 
Ertni’ (Pancen-Lâma), președinte 
ad-interim al Comitetului de pre
gătire pentru constituirea Regiunii 
Autonome Tibetane.

La recepție Pancen-Ertni a rostit 
o cuvîntare în care a mulțumit din 
inimă Comitetului, Partidului Co
munist Chinez din Tibet, coman
damentului regiunii militare tibe
tane a Armatei Populare Chineze 
da Eliberare și tuturor celor pre- 
zenți pentru primirea festivă și, cor
dială ce i s-a făcut. El a spus că, 
după eliberarea pașnică a Tibetului, 
sub conducerea înțeleaptă a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez și a președintelui Mao Țze- 
dun și sub razele strălucitoare ale 
măreței politici naționale, au fost 
obținute succese imenseJn diferite 
domenii de activitate ale vieții din 
Tibet cu sprijinul deplin al po
porului tibetan.

Ordinul Consiliului de Stat cu 
privire la dizolvarea guvernului lo
cal din Tibet și la lichidarea gru
pării rebele, a subliniat Pancen- 
Ertni, corespunde întrutotul intere
selor poporului și contribuie în a- 
celași timp la construirea vieții noi 
a poporului tibetan.

Sub conducerea înțeleaptă a Co
mitetului Central ăl Partidului Co
munist și a președintelui Mao Țze- 
dun, a spus Pancen-Ertni, vreau 
să unesc mai strîns poporul tibe
tan și să depun toate eforturile 
pentru lichidarea totală a rebeliu-

modernă
juriului „Natura" spuse modest : 
„JVu «înt eu autorul. Am luai 12 
rime, le-om muiat în diverse cu
lori și le-am lăsat apoi să se miște 
libere pe pinză".

Atunci s-a ivit „marea proble
mă" : cum se putea trece in cata
log un atare autor... Lucrarea 's-a 
bucurat de toată considerația cu
venită, dar autorul? Cu regret, „Na
tura" n-a putut fi primită in ex
poziție.

Dacă bietele rime ar fi putut, ar 
fi protestat zgomotoi: „De ce adică 
coada de măgar a lui Salvador 
Dali — da, și noi — nu? De ce 
papagalului parizian i s-au recu
noscut virtuțile în pictură și nouă 
ni se fac greutăți ? Aceasta e curată 
discriminare.!."

Și au dreptate. De ee și_ ________ ____ — *e
lipsească pictura „modernă*' de «-
temenea prețioși colaboratori.

niiși pentru desfășurarea muncii 
în diferite domenii.

Luînd cuvjntul la recepție, Cijan 
Go-hua, vicepreședinte al Comite
tului de pregătire pentru constitui
rea Regiunii Autonome Tibetane. a 
spuș. că ziua de 10 martie va in
tra pentru totdeauna în istoria Ti
betului. In această zi lupta dintre 
forțele revoluției și contrarevoluției 
a luat forme deschise: o parte s-a 
ridicat în apărarea unității patriei, 
iar altă parte și-a trădat patria.

Cijan Go-hua a condamnat cu 
asprime pe rebelii care calomniind 
Partidul Comunist Chinez, decla
rau că acesta ar fi lichidat religia 
în Tibet. Astăzi, la recepție sînt de 
față mulți reprezentanți ai religiei, 
a spus Cijan Go-hua. Ei știu bine 
că aceasta este o calomnie. Noi 
declarăm ferm că Partidul Comu
nist Chinez, guvernul central popu
lar, armata populară de eliberare 
și funcționarii care au sosit în Ti
bet din alte regiuni ale țării au 
respectat neabătut și vor respecta 
libertatea religioasă a poporului ti- 
betah, au apărat și vor apăra mî- 
năstirile lamaiste patriotice.

Cijan Go-hua a spus că Comi
tetul de pregătire pentru constitui
rea Regiunii Autonome Tibetane va 
convoca sub președinția lui Pan
cen-Ertni, o ședință a membrilor 
comitetului de pregătire aflați în 
Lhasa la care vor fi discutate pro
blemele în legătură cu sarcinile 
comitetului de pregătire în perioa
da înăbușirii rebeliunii și cu mă
surile privind îndeplinirea funcții
lor guvernului local din Tibet de 
către comitetul de pregătire. El 
și-a exprimat convingerea că sub 
președinția lui Pancen-Ertni, preșe
dinte ad-interim al comitetului de 
pregătire și cu eforturile comune 
ale tuturor, ședința va obține fără 
îndoială, rezultate încununate de 
succes.

Imaginea noastră vă prezintă 
două tinere muncitoare, Uan 
Cin și Turnisa de la filatura 
„1 iulie" din Regiunea Autono
mă Sinkian Uigur (R. P. Chi
neză). Uan Cin îi arată tova
rășei sale o nouă metodă de 

lucru.

Marșul șomerilor 
în S.U.A.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Uni
ted Press Internațional, la 7 apri
lie peste 1300 de muncitori șomeri 
din Detroit, centrul industriei do 
automobile din S.U.A., au plecat la 
Washington pentru a lua parte la 
„marșul șomerilor" din fața clădi
rii Congresului. Se așteaptă sosi
rea a peste 5300 de lideri sindicali 
și muncitori șomeri pentru acest 
marș, care urmează să aibă loc lă 
9 aprilie. Participanții la marș vor 
veni din New York, Baltimore, Cin
cinnati, Philadelphia, Columbus, 
Newark, Indianopolis, Pittsburgh, 
Cleveland și din alte orașe ale 
{arii.

Scopul marșului, spune agenția 
americană, este de „a face pre
siuni asupra membrilor Congresu
lui pentru a-i determina să adopte 
măsuri legislative de ajutorare a 
șomerilor".

Avioane americane 
„scapă4* bombe 

asupra populației 
japoneze

TOKIO 8 (Agerpres). — In Ja
ponia sînt tot mai dese cazurile 
cînd avioane aparținînd bazelor 
militare americane din ' , 
„scapă" asupra unor localități ja
poneze bombe explozive.

Ziarul „Asahi Simbun" relatează 
că din septembrie anul trecut au 
fost înregistrate peste 30 de ase
menea cazuri. Recent, scrie, zia
rul, avioane aparținînd bazei ame
ricane de la Misawa au „scăpat" 
în timpul exercițiilor cîteva bombe 
asupra unor sate din apropierea 
bazei americane, producînd mari 
pagube populației.

Japonia

Prezenfa în Franța a delegației 
grupului național romîn 

al Uniunii Interparlamentare
PARIS 8 (Agerpres). — Cu pri- primar al orașului Colombes, Eu- 
jul prezenței în rranța a delega- gene Van der Meersch, deputatlejul prezenței în Franța a delega- gene Van der Meersch, deputat 

ției grupului național romîn al Uni- U.N.R., vicepreședinte al Adunării
unii Interparlamentare, format din 
deputății Marii Adunări Naționale 
a R.P.’ Romine. P. Constantinescu- 
lași, Gh. Vasilichi și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, care au participat 
la Nissa la lucrările Consiliului 
Uniunii Interparlamentare, minis
trul R.P. Romîne la Paris, Mircea 
Bălănescu, a oferit la 7 aprilie o 
masă la care au luat parte : d-na 
Marcelle Deveaux, deputată U.N.R.,

Naționale, președinți ai grupului 
parlamentar francez pentru priete
nia franco-romînă, Henry Torres, 
senator, președintele Consiliului 
superior al Radiodifuziunii și Te
leviziunii franceze, Andre Arman- 
goult, senator, dr. Roger Pinoteau, 
deputat, vicepreședinte al Consiliu
lui Municipal al Parisului.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

c

IALTA. — Președintele Consiliu. 
Iul de Miniștri al U.R.S S., N. S. 
Hrușclov, l-a primit pe ambasa- 
dirul extraordinar și plenipoten
țiar al AfganistaîidJhi în U.R.S.S., 
Abdul Hakim Șahalami, șeful dele
gației guvernamentale afgane care 
a sosit la Moscova pen tril a duce 
tratative cu privire la ciiUborarea 
sovieto-afgenă In domeniul eco
nomiei.

VARȘOVIA. — In cadrul unei 
conferințe de presă L ruts Sail.ant, 
secretar general al F.b M. a vor
bit despre hotărirea Comitetului 
executiv al F.S.M. l ?“
o conferință europeană a sindica
telor și muncitorilor la Zgoreelec. 
pe frontiera de pe Oder-Neisse. 
Această conferință va examina 
problema Tratatului de pace cu 
Germania, problema dezarmării și 
a interzicerii folosirii armei termo
nucleare. La conferință vor fi invi
tate toate organizațiile sindicale 
din țările europene, fără excepție.

NICOSIA, — Intre aihlepiscopul i

Makarios șl guvernatorul britanic 
al insulei Cipru. Hugh Foot, au 
loc în prezent serioase divergențe 
în legătură .cu teritoriul ocupat de 
bazele militare engleze care va 
rămîne sub suveranitatea Marii 
Britanii după ce insula Cipru se 
va proclama ..Republică Indepen. 
dentă". Potiivit agenției France 
Presse, Marea Britante intențio
nează, să mențină sub suveranita
tea sa șl porțiunea de teritoriu 
care leagă prinSpatele două baze 
militare engleze situate una în 
localitatea Elpi«kopi. iar alta în 
localitatea Akrotiri din sudul insu-Comitetului

de a convoca, tei Cipru.

KIEV. — Cu prilejul turneului 
său la Kiev, Ladislau Konya a cin- 
tat in Opera Trnoiata de Verdi șl 
in „Evgfyeni Orteghin* 
kovskl. Interpretarea 
scrie ziarul „Vecerni 
captivii pe spectatori.

de Ceai- 
lui Konya, 
Kiev", i-a

JOHANNESBURG. - Potrivit 
unei știri din Johannesburg, 300 
de africani reprezentînd populația

: de culoare din întreaga țară au 
fondat o nouă organizație politică 
afrirană — Congresul panafrican. 
Noua organizație tși propune să 
lupte pentru lichidarea dominației 
colonialiștilor. să lupte pentru 
dreptul la autodeterminare al 
populației ahicane și instaurarea 
unei societăți africane democra
tice

MOSCOVA. — Congresul Fede
rației Intel naționale a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor și de- 
ținnților fascismului, care a avut 
foc la Vienă. 
grec să-l 
Glezos.

BERLIN, 
lateaeă că 
germanilor 
.tale, pace șt libertate" din Ham
burg muncitorii și funcționarii din 
acest oraș au organizat o tf--. 
monstra/ie care s-a desfășurat sub 
lozinca lupte) pentru crearea Con
federației germane și împotriva 
înarmării atomice 
Occidentale.

. a cerut guvernului 
elibereze pe Ala noi is

— Agenția A.D.N. re
ia chemarea „Uniunii 
care luptă pentru uni.

a Germaniei
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