
Să grăbim ritmul 
însâmînțârilor
de primăvară
Anga jamentele 

tinerilor colectiviști 
prind viață

Cu puține zile înainte <le înce
perea lucrărilor de primăvară, 
utemiștii și tinerii colectiviști din 
satul Colțaneni raionul Mizil și-au 
itabilit angajamente concrete pri
vind efectuarea la timp și în bune 

adițiuni a semănăturilor. Așa, 
./ piîda, ei s-au angajat ca opt 

hectare de sfecla de zahăr, zece 
hectare floarea soarelui, cinspre- 
zece hectare cu porumb și zece 
hectare cu grîu să fie lucrate nu
mai de tineret. „Producția medie 
la hectar pe care ne angajam sa o 
obținem — a spus în adunarea 
generală Mihai Stoica, secretarul 
organizației de baza U.T.M. din 
gospodărie — va fi de peste 22.000 
kg. la sfeclă de’zahăr, 2000 kg. la 
floarea soarelui, 2.200 kg. 
și 3000 kg. la porumb".

In aceeași adunare s-au 
stituit două echipe de 
Sarcinile au fost și ele împărțite 
imediat pe fiecare echipă, pe fie
care tînar.

Chiar a doua zi, tinerii au și 
început să transporte gunoiul de 
grajd din platformele făcute de 
ei în timpul iernii, primele două 
transporturi le-au împrăștiat pe 

_ tarlaua destinată florii soarelui, 
- oarece, așa cum Ii s-a explicat 
.C nîntul era cam secătuit.

Pînă în prezent, din angajamen
tele luate, tinerii colectiviști din 
satul Colțăneni au terminat com
plect de însămințat floarea soare
lui și sfecla de zahăr. Terenul pen
tru porumb a fost și el de ase
menea pregătit.

Pentru ca să-și poată îndeplini 
și depăși angajamentele luate în 
ceea ce privește sporurile de re
coltă, utemiștii și-au propus ca lu
crările de întreținere sa fie efec
tuate așa cum au învățat la cursu
rile agrotehnice.

la grîu

și con- 
tineret.

din vreme la executarea lucrărilor 
agricole de primăvară, cele din 
epoca I-a și o parte din cele din 
epoca 11-a fiind la aceste unități 
pe -sfîrșite.

Intr-o situație nesatisfăcătoare se 
află însă totuși mai multe comune 
din raionul Buzău. Sint unele co
mune ca Scurtești, Săgeata, Stilpu 
și Uftneni care nu terminaseră nici 
pină acum cîteva zile insămînțările 
din epoca l-a. In aceste comune 
lucrările de primăvară se desfă
șoară într-un ritm neingăduit de 
lent. De exemplu, în comuna Scur
tești țăranii muncitori și întovără
șiți au de însămînțat cu diferite 
culturi. 3317 hectare. Ținând cont 
de viteza zilnică de 78 hectare, 
care a fost stabilită pentru cele 
250 atelaje existente, culturile din 
epoca l-a ar fi trebuit terminate de 
mult.

Motivările cu... „timpul nefavo
rabil" cu care unii secretari ai or
ganizațiilor U.T.M. de la întovă
rășiri și sat încearcă să-și acopere 
inactivitatea, lipsa de interes față 
de sarcinile importante pe care le 
au in această campanie, nu pot fi 
nici pe departe luate în considera
ție. In aceleași condiții ca și ei, 
colectiviștii și o parte din întovă
rășiți au reușit totuși să execute 
insămînțările la timp.

Comitetul raional V.T.M. Buzău 
are datoria de a lua măsurile cela 
mai eficace pentru a trezi din ne
păsare comitetele U.T.M. din 
ceste comune rămase în urmă 
însămînțări și să mobilizeze 
tregul tineret din raion la îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin.
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In cadrul orelor practice, elevii Constantin Ion șl Kanasz Ștefan de 
la Școala profesională a uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin sînt inițîați în procesul de producție de tînăriil 
muncitor Mureșan Vasile, candidat de partid, din secția 

„Bloc-motor'*..
Foto : N. STELORIAN

Proletari Sin toate țările, uniți-vfiî

cinteia■ naratului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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TINERETUL
LA AMENAJAREA 
PARCURILOR
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N. PUIU

Peste 5000 hectare 
insa mintă te 
cu porumb

ogoarele raionului Gura

STEL1AN PĂUNESCU 
instructor al Comitetului 

raional U.TMr Aîizil

Nepăsarea trebuie 
curmată

Practica de fiecare an a dovedit 
țăranilor muncitori și lucrătorilor 
de pe ogoarele raionului Buzău că, 
e/ectuînd la timp și în bune con- 
dițiuui toate lucrările agricole de 
primăvară, sporurile de recoltă sînt 
mari. Exemplul de anul trecut al 
colectiviștilor din Lipia, Gălbinași, 
Găvănești și Smeieni, care au ob
ținut recolte bune, cea de floarea 
soarelui ajungînd pînă la 2000 kg. 
la ha., este concludent. Multe din 
gospodăriile agricole colective și de 
stat din raion au pornit anul acestxi

Pa ..
Jiului, raion complet colectivizat, 
insămînțările prevăzute în epoca 
I-a au fost terminate cu zece zile 
înainte de termenul stabilit. Dato
rită acestui fapt, colectiviștii din 
raion au putut să înceapă mai de 
vreme pregătirile terenului și în- 
sămînțările din epoca Il-a.

Pentru a termina la timp și în 
bune condițiuni însămînțările — 
condiție importantă pentru obține
rea de recolte bogate — utemiștii 
și tinerii, din toate organizațiile 
U.T.M. din raion au pornit între 
ei o întrecere însuflețită-.

Pînă acum, locul I în întrecere 
îl deține organizația de bază 
U.T.M. de la gospodăria agricolă 
colectivă Locusteni (secretar Mihai 
Pătru), care a mobilizat tineretul 
la însămînțatul a peste 350 hectare 
cu porumb,

T. ION

0 brigadă 
a plecat

de tineri romîni 
spre Bulgaria

amiaza. Palatal 
Capitală a fost 

intîlniri neobișnuite, 
uen, îmbracați în salopete de 
brigadier, se pregăteau pentru o 
festivitate cîntînd marșuri briga- 
dierești. Acești tineri alcătuiesc o 
brigadă a tineretului romîn care 
pleacă în R. P. Bulgaria spre a 
participa între 14 aprilie și 30 mai 
la amenajarea „Parcului și aleii 
prieteniei romîno bulgare** și a 
„Monumentului istoric de la Raho- 
va“.

Cine sînt acești tineri? Am pro
fitat de timpul care mai era pîna 
Ia începerea careului festiv și 
i-am cunoscut. Din cîteva orașe 
ale țării (București, Onești, Năvo
dari, Pitești, Craiova, Ploești), 
s-au adunat pentru a munci ală
turi de tinerii bulgari la construi
rea parcului și monumentului care 
vor evoca luptele pe care în urma 
cu 82 de ani h au dus romînii 
alaturi de bulgari împotriva duș
manului comun. Mulți dintre acești 
tineri sînt muncitori în fabrici și 
uzine. Alțți au venit de pe șan
tiere. Dură Ion. comandantul bri
găzii, are o veche experiență în 
această muncă. Dumitrescu Cor
nel și Geantă Vladimir sînt 
brigadieri de la șantierul recon-

Ieri după 
oierilor din 
unei 
neri.

Pio- 
locul 

Ti-

0-

EFICACITATEA

•trucției orașului Galați. De la 
nești au venit 5 tineri. Datcălu 
Mihai, Erceanu Vasile, Slătineanu 
Ion sînt trei dintre ei. Inginerul 
utemist Vasilescu Alexandru este 
foarte emoționat de plecarea iui 
în Bulgaria. La Sofia lucrează unul 
din foștii săi colegi de facultate, 
Tanco Totev și speră să se reîn
tâlnească cu el. i

lata că a început festivitatea. 
Aliniați în careu brigadierii ascul
ta cu atenție raportul comandan
tului. Ia cuvîntul apoi tovarășul 
Alexandru Kopandi, secretar al 
C C. al U.T.M. care înmînează bri
gadierilor drapelul roșu. Pe el stau 
scrise cu aur cuvintele: „Brigada 
tineretului din Republica Popu
lară Romîna" și „Șantierul priete
niei romîno-bulgate — Rahova". 
Vorbitorul arată care sint sarci
nile tinerilor care vor pleca în 
Bulgaria. „Din partea C.C. al 
U.TM. — a spus tovarășul Ko
pandi — vă urez succes în munca 
voastră pe șantier și în activitatea 
culturala și sportivă. Prin activi
tatea voastră veți contribui la 
continua întărire a prieteniei ro 
mîno-bulgare făurită de-a lungul 
veacurilor în lupta comună pentru 
independența și libertate, pentru o 
viața mai buna".

Tinerii au primit apoi carnetele 
de brigadier.

In cursul dimineții de astăzi bri
gada tineretului romîn a plecat 
spre Bulgaria.

Pentru a face Capitala mai frumoasă
Vizitatorfi duminicali ai parcu

rilor care nu uită să aducă cu ei 
lopeți și greble, cîntecele lor ce 
răscolesc liniștea aleilor, pionierii 
de veghe curățeniei in aglomera
tele puncte ale orașului •— sînt 
fapte ce nu mai poartă pece
tea neobișnuitului. Bucureșteanul 
le-a consemnat definitiv în rîndul 
întîmplărilor comune dar pline de 
semnificație din viața orașului. 
Duminică, tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice ne-au oferit ace
lași peisaj însuflețitor.

Să începem printr-un bilanț: 
21.922 tineri, 7.812 pionieri, au 
efectuat 134.462 ore muncă vo
luntară. Aceste cifre cuprind în 
ele și 
ce au 
parcului din apropierea Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
„Nicolae Bălcescu". Cei 17.000 m.p. 
nu au încă înfățișarea unui parc. 
De-abia au apărut timide primele 
alei- Dar mîinile harnice ale tine
rilor transformă înfățișarea aces
tor locuri și prima zi a lui mai va 
coincide cu inaugurarea noului 
parc. Un angajament greu de rea
lizat? Desigur, nu e ușor. Dar an
gajamentul va fi realizat. Chezășie 
stau nu numai cele peste 1.100 
ore muncă voluntară efectuate du
minică, ci și entuziasmul pe care 
l-au dovedit tinerii. Utemiștii de ia 
Centrul școlar veterinar se m'.n- 
dresc cu tineri care au stabilit a- 
devărate performanțe în domeniul 
muncii 
an I _ 
ore muncă voluntară, Ghiță Barbu 
145 ore, Stancu Lucian 135 ore, 
Dobre -Constantin 115 ore...

Spiritul întrecerii i-a cuprins pe 
tinerii ce lucrează la amenajarea 
spațiilor verzi ale orașului. Acolo 
unde se va naște viitorul parc din 
raionul „Nico ae Bălcescu" elevii 
de la liceul „Gh. Șincai" își mă
surau hărnicia cu tinerii de la 
O-C.L. Alimentara.

Pe șoseaua Kiseleff, 130 de ti
neri îngrijeau boschetele.

munca celor 392 tineri 
lucrat la amenajarea

icii patriotice. Numai în acest
Paul Năstase a efectuat 300'

Vechile noastre cunoștințe — 
pionierii — au fost duminică din 
nou prezenți în stațiile de tramvai. 
In apropierea depoului de locomo
tive București-călători, pe Calea 
Griviței, patru pioniere urmăreau 
— cîteva ore — cu strășnicie ca 
nici o bucățică de hîrtie să nu 
murdărească caldarîmul.

Dar înainte de a încheia rîndu- 
rile noastre trebuie să menționăm 
cîteva semnale critice ale acti
viștilor U.T.M. Nu este pentru 
prima oară cînd se semnalează că 
sfaturile populare raionale nu dau 
sprijinul necesar muncii patriotice 
a tineretului. Cei aproape 400 de 
tineri veniți să amenajeze parcul 
din raionul „N. Bălcescu" au tre
buit să piardă o oră pentru că to
varășii de la sfatul popular raio
nal nu au pus la dispoziție un 
număr suficient de unelte de mun
că. Ora aceasta înseamnă de fapt... 
400 ore irosite. O situație asemă
nătoare s-a petrecut și cu tinerii ce 
îngrijeau șoseaua Kiseleff: sfatul 
popular raional „I. V. Stalin" nu 
a luat măsuri spre a asigura tutu
ror tinerilor veniți la muncă pa
triotică uneltele de care aveau ne
voie. Rezultatul ? S-au pierdut ore 
prețioase. Trebuie ca pe viilor ase
menea situații să nu se mai re
pete. Sfaturile populare au dato
ria să ia cele mai potrivite mă
suri pentru a veni în sprijinul ela
nului creator al tineretului, minu
natei acțiuni patriotice de amena
jare a parcurilor și grădinilor.

M. RAMURA

Urmînd exemplul 
tinerilor bucureșteni,
PAȘCANI (prin telefon). 

Parcul „1 Mai“ din Pașcani a fost 
creat în urmă cu cîțiva ani. El a 
fost încredințat chiar de atunci ti
neretului pentru a-ț îngriji și în
treține în cele mai bune condi
țiuni. In prezent, brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
oraș depun o intensă muncă pen-- 
tru reamenajarea parcului. Băieții 
au demontat scena în aer liber 
care se învechise și au montat alta 
nouă. Tot ei au amenajat o alee 
denumită „Aleea tineretului", pe 
marginile căreia au săpat 150 de 
gropi și au plantat brăduți, fetele 
au greblat și reamenajat aleile și 
rondourile de flori iar peste puțin 
timp vor sădi fio rile.

GHEORGHE RĂU 
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Pașcani

Primăvara
{Foto: ; Agerpres

★
CRAIOVA (prin telefon). — Ca 

în fiecare duminică dimineața, încă 
din zori, sute de tineri din Craiova 
participă la înfrumusețarea ora
șului. Din centrul orașului brigă
zile utemiste 
pornesc spre 
strada Unirii 
se efectuează
larca terenului. Nu 
nerii nici din Parcul poporului 
unde se curăță și se amenajează 
alei ți ronduri de flori.

de muncă patriotică 
bariera 
etc. Pe 
lucrări

Caracal, spre 
strada Unirii 
pentru nive- 
lipsesc ti-

Mai mult sprijin clin partea 
sfatului popular clin Bacău...

Ca și în alte zile, duminică sute 
de tineri băcăoani au ieșit la 
muncă voluntară pentru înfrumu
sețarea orașului. In parcul Ghe- 
răești brigăzile utemiste au curățat 
parcul și au greblat aleile efec- 
tuînd peste 100 ore muncă volun-

Un nou succes 
al tinerilor 
siderurgici

Tinerii care lucrează la oțelă- 
riile Combinatului siderurgic din 
Hunedoara au elaborat în cinstea 
zilei de 1 Mai cea de-a 10.000 
tonă de oțel dată peste plan anul 
acesta, rămînînd să realizeze pînă 
la sfîrșitul anului, conform anga
jamentului luat, încă 20.000 tone 
de oțel peste plan.

Succese de seamă au obținut și 
tinerii din celelalte secții ale com
binatului. La uzina cocso-chimică, 
de pildă, brigăzile și echipele de 
tineret au produs de la începutul 
anului și pină acum, peste preve
derile planului, 12.400 tone cocs 
metalurgic. Pe lingă succesele ob
ținute în acțiunea de sporire a pro
ducției, tinerii furnaliști, oțelari, 
laminatori, cei de la construcții 
metalice și din alte secții ale com
binatului au economisit de la în
ceputul anului pînă acum 5841 
tone de metal.

ce

— o problemă esențială 
în activitatea posturilor 

utemiste de control

Documentele 
Plenareii a 111-a 
a C.C. al U.T.M. 
subliniază că 
posturile utemis. 
te de control au 
datoria să spri
jine îndeplinirea
sarcinilor de plan sezisînd lipsu^ 
rile, descoperind rezervele interne, 
ajutînd la generalizarea metodelor 
înaintate de muncă etc.

Ele au datoria să propună con
ducerii sectoarelor, maiștrilor și 
responsabililor de brigăzi măsuri 
concrete ce trebue luate pentru în
lăturarea lipsurilor sezisate.

Iată rezultatul unui raid privind 
:ontribuția posturilor utemiste 
control din orașul Craiova 
bunul mers al producției.

condiții pentru prelungirea vieții 
mașinilor etc.

Aplicarea propunerilor făcute de 
posturile utemiste de control au 
adus uzinei importante economii.

caturi. Una cri
tica pe tinerele 
Ioana Stan și 
Florica Caraca- 
leanu care au lă
sat fiarele de 
călcat în priză 

materialul, cealaltă

de 
la

ln luptă pentru 
reducerea consumurilor 

specifice

Penlru reducerea 
rebuturilor

La uzinele „7 Noiembrie" postul 
utemist de control din turnătorie 
și-a îndreptat atenția spre reduce
rea rebuturilor, care în luna ia
nuarie au dat de gîndit tinerilor 
prin faptul că procentul realizat 
depășea cifra planificată. De 
obicei rebuturile apăreau în f a- 
zele 
piese. 
Aurel 
Aurora Grigore și alții 
fac parte din colectivul postu
lui, muncitori și tehnicieni spe
cializați în probleme de turnăto
rie, au studiat situația au desco
perit cauzele și au propus condu
cerii sectorului și uzinei o seamă 
de măsuri concrete care să ducă la 

■ibunătățirea situației. Bunăoară 
ei au propus folosirea procedeului 
de turnare a fontei cu ajutorul 
unui filtru de cărămidă refractară 
care face să se înlăture golurile 
care se produc în unele piese.

Pentru alte piese postul ute
mist de control a propus aplicarea 
procedeului de turnare „sifon" 
prin care se înlătură porozitățile și 
golurile din metal. Tot în vederea 
reducerii rebuturilor membrii pos
tului de control au propus sorta
rea fontei de la cubilou pe calități.

în uzină activează încă șapte 
posturi utemiste de control. Comi
tetul U.T.M. a orientat activitatea 
posturilor utemiste de control in 
sprijinirea rezolvării unor proble
me de mare însemnătate. Cel 
din sectorul II prelucrător urmă
rește felul cum este utilizată ma
teria primă, atitudinea tinerilor 
față de scule și utilaje, îngrijirea 
aparatelor de control etc. Ca ur
mare a propunerilor făcute de pos
tul utemist de control au fost fo
losite deșeurile provenite din dife
rite' bare’ de oțel pentru confecțio
narea unor piese cu diametre și 
dimensiuni mai mici, au fost create

Postul utemist de control din 
secția vopsitorie a fabricii „Inde
pendența" și-a propus să studieze 
cu atenție activitatea tinerilor 
pentru a-i putea ajuta concret în 
acțiunea pe care o duc pentru re
ducerea consumurilor specifice. In

de finisare 
Utemiștii 
Tudose,

a diferitelor 
Emanoil Mada, 
Ghița Oprea, 

care acest sens, postul de control 
propus folosirea la maximum

a 
a 

curelelor, economisirea textolitului 
etc. In urma sezisărilor și a pro
punerilor făcute curelele care se 
rup, sînt folosite de tineri la ma
șini cu diametru mai mic. Texto- 
litul este un material special 
compus din plăci aglomerate din 
care se confecționează roțile din
țate pentru mașina de vopsit. O 
asemenea placă costă circa 4000 
lei. înainte se rupeau lunar 3—4 
roți. Postul de control a criticat 
lipsa de grijă cu care se lucra la 
această , mașină și ca urmare în 
acest an numărul roților care se 
rup a scăzut.

La gazeta postului a apărut o 
notiță „Postul utemist de control 
cheamă pe tineri să prelungească 
viața unei roți la 10—11 luni. In 
acest fel se vor economisi anual 
250.000 lei".

Postul utemist de control spri
jinind activitatea tinerilor pentru 
reducere^ consumurilor specifice a 
contribuit ca, pe această cale, în 
luna februarie, să se reducă chel
tuielile de fabricație cu 11.000 lei 

de cifra de plan.faț?

Orice economie 
este însemnată
gazeta postului utemist deLa

control de la fabrica de confecții
„I.O. Frimu" au apărut două cari-,

și au ars 
critica fapta tinerei Elena Constan
tin care a lăsat mașina să meargă 
în gol în vreme ce ea se plimba.

Fetele s-au simțit letzate. Adică 
cum să Ie critice pentru atîta 
fleac ? In cadrul adunării gene
rale de organizație, care a avut 
loc la propunerea postului utemist 
de control s-a explicat ce pagu
be aduc asemenea „mici neglijen
țe". Comparînd curentul consumat 
în zadar cu suma pe care fabrica 
trebuie s-o plătească uzinei elec
trice, s-a ajuns Ia concluzia că a- 
cest „fleac" echivalează cu sala
riul pe o zi a trei muncitori.

Postul utemist da control a făcut 
propuneri prețioase privind redu
cerea consumului specific de ață. 
El a cerut direcțiunri să se repare

ION TEOHARIDE
(Continuare în pag. 3-a)

Asemenea rîurilor sale, Bărăganul 
pare că se varsă și el în Dunăre, 
odată cu vînturile ușoare și căl
duțe de primăvară. Aici, pe cim
pia dintre Galați și Brăila — pra
gul dinspre miază-zi al Bărăganu
lui — pămîntul însuși pare netezit 
de o mină omenească, totul e neted 
și orînduit simetric. Canalele de 
irigații și perdelele tinere de pro
tecție, clădirile noi și albe ale gos
podăriei de stat au adus in cîmpie 
pitorescul nou, modern, de tip so
cialist.

Cimpia Dunării s-a trezit demult 
la viață. Pe pămînturile acestea, 
scăpate cu cîțiva ani in urmă de 
urgia apelor printr-un dig masiv și 
rezistent, toată activitatea febrilă 
a muncii de sezon, pe care noi o 
numim cuprinzător campanie de 
primăvară, e în toi. Apărate de zi
duri înalte de rogojini și de stra
turile călduțe de gunoi de grajd,

V. CONSTANTINESCU

Un moment emoționant pentru brigadierii care vor pleca în Bulgaria.
Foto: V. CONSTANTINESCU

tară. La punctul Podul Șerbăneșli 
tinerii de la fabrica „Proletarul" 
au săpat și cărat 38 m.c. de pă
mânt pentru nivelarea unei alei ce 
duce spre parcul din apropiere.

Și la stadionul „23 August'
se construiește în Bacău au fost 
prezenți duminică dimineață circa 
100 de tineri. Aici comitetul oră
șenesc U.T.M. și-a luat obligația 
să mobilizeze pe tineri la efectua
rea lucrărilor de nivelare, amena
jări de alei, etc. în valoare de 
14.000 lei. Se poate spune că pînă 
acum lucrările acestea puteau fi 
gata. Dar... Acest dar se referă la 
îndrumarea tehnică. Aici fiecare 
lucrare poate fi efectuată conform 
schițelor de plan numai sub în
drumarea unor tehnicieni compe- 
tenți. Duminică deoarece le-a lip
sit această asistență tehnică, tinerii 
n-au putut să lucreze. Ei au plecat 
mîhniți că nu au putut înscrie în 
carnetele lor nici măcar o oră de 
muncă voluntară. Dar aceasta nu 
este singura situație de acest fel.

Trebuie spus că sfatul popular 
orășenesc Bacău nu asigură tot
deauna îndrumarea tehnică și or
ganizatorică competentă. In unele 
cazuri nu se asigură brigăzilor nici 
unelte de lucru suficiente.

Sfatul popular orășenesc trebuie 
să sprijine eforturile tinerelului 
astfel ca în viitor să nu se mai în- 
tîmple cazuri cînd tinerii să se 
prezinte la locurile de muncă fără 
să aibă îndrumarea competentă din 
partea unor, tehnicieni calificați.

0. ANDREESCU

(Agerpres)

Agricultura raionului 
Beclean în întregime 

cooperativizată
Agricultura raionului Beclean, 

regiunea Cluj, a fost cooperativi- 
zată. In transformarea socialistă 
a agriculturii acestui raion un rol 
hotărîtor l-au avut succesele im
portante dobîndite de gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole, 
ca și cîștigpurile membrilor acestor 
unități agricole. Gospodăriile agri
cole colective au obținut anul tre
cut, de pildă, recolte care depă
șesc pe cele ale țăranilor munci
tori cu gospodărie individuală cu 
450 kg. grîu, 600 kg. porumb și 
2.500 kg. de cartofi la hectar. Da
torită. creșterii cîștigurilor lor, co
lectiviștii își ridică case noi, își 
cumpără vaci cu lapte, mobilă etc.

(Agerpres)

al
Primul festival 

tineretului colectivist 
din comună

Ce a învățat Clem
de la comunistul Sirștiuc

miile de răsaduri cresc îndrăznețe 
și viguroase, ocrotite de mîinile în- 
demînatice ale fetelor. Tractoriștii 
însămânțează și gripează, zeci </: 
oameni curăță șanțurile de irigații, 
fac altele noi. Aici, la G.A.S. Du
nărea se face totul ca în curînd cit 
mai mult pământ — aproape o 
mie de hectare să primească la 
timp apa binefăcătoare. La Dunăre, 
de-acolo de unde se trage apa, 
mecanicii instalează pompele.

Unul dintre mecanici, Clem Geor
ge, un tinăr solid și îndesat, ne-

gricios, a dat o fugă pînă la comi
tetul U.T.M. să-și plătească coti
zația, să vadă ce treburi mai sint. 
Astăzi e sîmbălă după amiază și 
vrea să știe dacă mâine brigada 
utemistă de muncă patriotică iese 
la lucru. II iau pe Clem deoparte 
sa stăm de vorba. E baiat dezghe- u gospoMriei că pot face lucrarea 

asta fara sa se dea nimănui nici un 
leu.

— A fost greu ?
— Mda, a fost, zice Clem laco

nic, modest.
Pomenește cu greu de vîntul rece 

care-i bătea necruțător, de compli
cațiile și greutățile lucrării. Țevile 
erau grele, de 12 țoii. înălțimea 
de la apă era de 4 metri, iar sor
bul din apă de 5 metri. In total, 
pină la cot au trebuit să pună 15 
metri de țeava. Irtchipuiți-vă cită 
muncă a trebuit pentru instalarea 
lor. N-au avut nevoie de nimeni, 
nici de specialiști, totul au făcut 
ei singuri.

— Am lucrat cu ochimetrul, îmi 
spune el zîmbind hitru. Practica e 
sfintă. Am discutat, am chibzuit. 
De dimineața și pînă seara nu ne 
mișcăm de-acolo. Și Sirștiuc, 
Marcu și Florea știu meserie,

țat, tinăr, n-are decit 20 de ani, dar 
a intrat de mult in viață. După 
cum mărturisește el, pînă acum i-a 
cam plăcut să colinde mult. A lu
crat prin Dobrogea, pe la un 
G.A.S., apoi prin portul Constanța, 
după aceea la un SM.T. și acum 
aici. Acum însă a terminat cu 
„călătoriile", s-a stabilit. Apoi îmi 
povestește, simplu și modest, fără 
'înflorituri, cum au muncit ei, patru 
tineri •— un comunist, un candidat 
de partid și doi utemiști — să in
staleze stația centrală pentru iri
gare. A fost o treabă foarte grea. 
Acum un an gospodăria a dat bani 
grei unor meșteri de la oraș ca 
s-o instaleze. Problema se punea 
acum însă altfel. Sirștiuc, șeful 
lor, comunist, le-a spus un lucru :

— Gospodăria noastră a reușit 
anul trecut să fie rentabilă. Anul 
ăsta trebuie să luptăm și mai mult 
pentru fiecare leu. Ceilalți cu re-

coltele, noi cu economii la repara
ții și l-a lucrări. Facem noi lucra
rea asta. Atîta ambiție avem să ară
tăm că nu sîntem mai prejos decit 
alții.

Așa îmi spune Clem. Au avut ei 
o mare ambiție : să arate conduce-

glumă. Am avut ce învăța de la ei. 
Mai ales de la nea Sirștiuc.

După ce se gîndește îmi spune 
că a mai învățat el și altele de la 
el. Cînd e vorba de o treabă pentru 
gospodărie, comunistul Sirștiuc e 
numai suflet. Și știe el să-i îndem
ne, să-i facă și pe ceilalți să fie la 
fel. Parcă mai simți frigul cînd 
muncești cu el alături ? Toți patru 
au fost ca unul singur. Și-au reușit. 
In opt zile instalația a fost gata. 
Trei țevi vor trage cite 80 de va
goane de apă pe oră, care se vor 
revărsa pe toată cimpia asta a gos
podăriei.

Tot atunci, mecanicii au măi 
luat o hotărire : în timpul cit va 
fi sezonul de udat din plin, repa
rațiile și îngrijirea motoarelor se 
vor face numai în răgazul cînd nu 
se face udatul, în orele de odihnă 
ale celorlalți muncitori.

La 15 aprilie, va începe 
udatul. Clem se pregătește să 
se mute la una din stațiile de pom
pare. Acolo o să stea zi și noapte, 
să vegheze ca „inimile" ogoarelor, 
pompele, să dea cît mai multă 
apă recoltelor. In rest, ce să-mi mai 
spună ? Să viu mai încolo, la 
vară, să-l vizitez. Acum nu mai 
poate sta de vorbă, are treabă, 
îmi strînge mina puternic și plea
că. In urma lui, secretarul 
U.T.M. face semn cu ochiul și zîm- 
bește.

— Merită, completează el. Me
rită să se scrie în presă.

nu ION BAIEȘU

De doi ani a intrat în tradiția 
organizației U.T.M. din comuna 
Poiana Mare, raionul Calafat, or
ganizarea festivalurilor comunale, 
frumoase sărbători ale tineretului. 
Anul acesta comuna noastră este 
colectivizată în proporție de 96 la 
suta. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, festivalul comunal ce va avea 
loc la 19 aprilie ne găsește reu
niți într o singură și mare orga
nizație din G.A.C. „Viață Nouă". 
Organizarea festivalului este un 
prilej în plus de bucurie și mîn- 
drie pentru toți utemiștii, care, 
sub conducerea organizației de 
partid, și-au adus contribuția la 
creșterea și întărirea gospodăriei 
colective din comuna noastră.

In întâmpinarea festivalului ti
neretul a inițiat o serie de acțiuni 
pe care Ie-a și îndeplinit: s-au 
prestat sute de ore muncă volun
tara la înfrumusețarea comunei, 
s a amenajat un teren de volei, 
au fost astupate gropile existente 
în curtea sectorului I al gospodă
riei colective etc. Maria Moțăția- 
nu, Aurel Pasa, Oprea Burcea, 
Sterio Firu, Elena Tîrziu, Petre 
Traistrau și mulți alții au fost tot 
timpul în fruntea acțiunilor iniția
te de organizația U.T.M., așa cum 
sînt_ de altfel și la munca în gos
podărie.

Merita evidențiata de asemenea 
inițiativa utemiștilor Dumitru Gu- 
nă, Gheorghe Găiuă, Marin Grăni- 
ceru și alții, care au amenajat un 

,, se<f‘u _ pentru organizația 
U.T.M., curațindu-1, pavoazîndu 1 
și organizînd în cadrul său un 
„Colț al eroilor uteciști" precum 
și un „Colț al festivalului",

MIHAI GHIONESCU 
colectivist



Organizațiile U.T.M. și asociațiile sportive 
se pregătesc pentru

SPARTACHIADA DE VARĂ 
A TINERETULUI

Ecoul dîrzelor întreceri ale ce 
Ici de a IV-a ediții a Spartachia- 
dei de iarna a tineretului nu s-a 
pierdut încă și iata câ masa larga 
a tinerilor noștri sportivi se pre 
gătește din nou de „start“. La 15 
aprilie, zeci de mii de tineri se 
vor avînta în entuziastele dispute 
la fotbal, atletism, volei și la ce
lelalte discipline sportive ale ac
tualei ediții a Spartachiadei de 
vara a tineretului.

Tinerii sportivi bucureșteni, de
ciși să obțină și de astădala noi 
succese pe tărîinul activității spor 
tive, se pregătesc deosebit de 
atent în vederea luării „startului" 
în aceasta interesanta competiție 
sportivă.

Etapa de masă asigură 
succesul întrecerii
Organizarea competiției urmă

rește în primul rînd antrenarea 
masei largi a tineretului la prac
ticarea organizata a diferitelor 
discipline sportive. E firesc așa 
dar ca organizațiile U.T.M.. aso
ciațiile sportive să acorde mai ales 
în perioada de pregătire, cît și în 
cea de desfășurare a întrecerilor, 
cea mai mare atenție antrenării 
unui număr cît mai mare de 
tineri la fiecare probă în parte. 
Deplina înțelegere a importanței 
acestui element, hotărîtor de alt 
fel în obținerea succesului dorit 
al Spartachiadei, i-a adus orga
nizației U.T.M. și asociației spor
tive de la uzinele „Timpuri Noi“ 
din București satisfacția cuceririi 
primului loc pe raionul Tudor 
Vladimirescu în întrecerile recen 
tei ediții a Spartachiadei de iarnă, 
în momentul de față preocuparea 
cea mai atentă a organizației

Tinerii
din regiunea Ploești 

în a junul întrecerilor
Pentru a afla cum tinerii din 

regiunea Ploești se pregătesc pen
tru Spartachiada de vară a tinere
tului, am stat de vorbă cu tovară
șul Gheorghe Marinică, responsa
bilul comisiei sportive a comitatu
lui regional U.T.M. Ploești.

— Ca urmare a măsurilor teh- 
nico-organizatorice și de populari
zare luate de către comitetul re
gional U.T.M. și U.C.F.S. in Spar- 
iachiadele precedente tinerii din 
regiunea noastră au participat cu 
entuziasm la aceste tradiționale în
treceri sportive, lată numai un 
singur exemplu. In întrecerile ce
lei de a IV-a ediții a Spartachia
dei de iarnă au luat parte aproape 
100.000 de tineri. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut orușele și 
raioanele : Buzău, Tirgoviște, Cim- 
pina, Ploești. A fost insă și o se
rie de raioane in care deși existuu 
condiții, totuși datorită slabei 
preocupări din partea organizații
lor U.T.M. și asociațiilor sportive, 
numărul tinerilor antrenați in în
treceri a fost sub posibilități. A- 
semenea situații au fost în raioa
nele Pucioasa, Pogoanele și Misii. 
Din această situație trebuie să tra
gem învățăminte. In Spartachiada 
de vară vrem să mobilizăm peste 
150.000 de tineri.

— Pentru a atinge această cifră 
ce măsuri s-au luat pînă acum ?

— In majoritatea raioanelor 
pînă acum s-au și făcut analize a- 
supra felului în care s-au desfășu
rat întrecerile Spartachiadei de 
iarnă, ba aceste analize s-a prelu
crat regulamentul de desfășurare a 
Spartachiadei de vară și s-au for
mat comisiile raionale ale Sparta
chiadei. Au fost instruiți întregul 
activ U.T.M.. secretarii U.T.M. din 
fabrici și din sale precum și acti
viștii sportivi care vor trebui să 
acorde un sprijin concret organiza
țiilor U.T.M. și asociațiilor sportive. 

Formațiile de juniori 6.F.R. Gri vița Roșie și fl.O.A. au oferit un plăcut spectacol rugbist ic.
Fotei M. RAMURI

U.T.M. constă în antrenarea tine
rilor care au participat la Sparta
chiada de iarna la întrecerile pre
văzute în regulamentul competi
ției de vara asigurîndu se astfel 
continuitate în practicarea culturii 
fizice și sportului și în antrenarea 
de noi tineri în activitatea spor
tivă. în acest scop a fost orga
nizată pînă acum o competiție in 
terna la fotbal și volei. Competi
ția este o „repetiție" bună care 
se va solda cu o remarcabilă pre
gătire a participanților pentru 
prima etapă a Spartachiadei <Je 
varo. Paralel cu măsurile organi
zatorice. comitetul U.T.M. și aso 
ciația sportiva desfașoara o inten
să munca politica, popularizînd 
prin afișe, panouri, la stația de 
radioamplificare întrecerile care 
vor începe în curînd.

O alta' măsură care se va solda 
probabil cu rezultate remarcabile 
este și stabilii ea unei zile rezer
vata exclusiv activităților cultural- 
sportive. în această zi, sute de 
tineri au la dispoziție echipament, 
teren pentru antrenamente sau 
pentru disputarea întîlninlor din 
cadrul competiției de casa a celor 
6 echipe de fotbal și 5 de volei, 
în programul de pregătire pentru 
participarea tinerilor muncitori la 
prima etapa a Spartachiadei de 
vară este prevăzută și reamenaja- 
rea bazei sportive a uzinei care 
va cuprinde un teren de fotbal, 
două terenuri de volei, gropi pen
tru sărituri. Tineretul uzinei 
„Timpuri Noi" s-a angajat să ter
mine lucrările de amenajare a 
stadionului pîna la 1 Mai. în cea 
mai mare parte lucrările vor fi 
efectuate de către brigăzile ute 
miște de muncă patriotică.

După cum se vede comitetul 
U.T.M. al uzinei „Timpuri Noi“ 
acorda o atenție deosebită pregă-

Mai ales în raioanele în care 
Spartachiadei de iarnă nu i s-a a- 
cordat atenția cuvenită, comisia r«- 
gională, activiștii U.T.M., vor ur
mări, controla și ajuta efectiv mun
ca organizatorică. Pentru aceasta se 
vor forma brigăzi speciale. Pe linia 
popularizării competiției vom edita 
15.000 de afișe, în centrele de co
mune vom așeza panouri, vom fo
losi din plin și stațiile de radio
amplificare acolo unde ele există.

In Spartachiada de vară vom or
ganiza cit mai multe centre de an
trenament unde profesori de spe
cialitate vor explica tinerilor no
țiuni de tehnică la disciplinele 
sportive incluse in regulament. 
Pom mai organiza un sistem de 
evidență precisă a felului în care 
se desfășoară Spartachiada spre a 
putea interveni operativ acolo unde 
se manifestă lipsuri.

— Regulamentul prevede ca la 
15 aprilie încep întrecerile fazei a 
I-a. Tinerii din regiune vor lua 
startul chiar din prima zi ?

— Desigur. Ziua de 15 aprilie 
va însemna pentru noi și ziua pri
melor întreceri. Sîntem hotăriți să 
ne prezentăm cît mai bine in cea 
de a IV-a ediție a Spartachiadei de 
vară. Și acum un amănunt. Regu
lamentul prevede că in scopul sti
mulării unor sporturi cu tradiție, 
se pot organiza pe plan local con
cursuri și la asemenea discipline. 
In regiune noi vom mai organiza 
în afară de întrecerile prevăzute de 
regulament și concursuri de călărie 
inclusiv pînă la faza pe centre de 
comune.

Desigur că acordînd atenția cu
venită desfășurării Spartachiadei 
de vară, regiunea va obține rezul
tate valoroase. Vrem să ocupăm un 
loc cît mai bun care să oglindească 
posibilitățile existente in regiunea 
noastră.

D. DUȚA 

tirii tinerilor în vederea luării 
„startului" în prima etapă a com
petiției.

Să se intensifice 
popularizarea 

întrecerilor
Și la Industria Bumbacului A au 

început pregătirile pentru Sparta
chiada de vară a tineretului. Co
mitetul U.T.M. a trecut acum la 
masuri concrete privind antrenarea 
unui număr mare de tinere fete la 
practicarea atletismului, gimnas
ticei, a handbalului și voleiului, 
în organizațiile de secții s au des
fășurat deja cîteva discuții pri
vind Întrecerile Spartachiadei iar 
într-o ședință a comitetului 
U.T.M., la care au participat și 
reprezentanții asociației sportive, 
s-a stabilit planul de acțiune în 
vederea Spartachiadei. Aici sînt 
prevăzute o seamă de acțiuni mc 
nite să asigure în primul rînd 
baza materială de care să dispună 
participanții. în scurta vreme, 
lîngă noile blocuri muncitorești 
ale întreprinderii va fi amenajat 
un teren de volei de către brigada 
utemista de muncă patriotica con
dusă de inginerul Toma Constan
tin.

Zilele acestea va începe în mod 
efectiv înscrierea tinerilor la în
treceri în vederea participării la 
disciplinele preferate. (După pla
nul comitetului U.T.M. vor parti
cipa Ia prima etapă 500 concu- 
renți). La 15 aprilie prima zi de 
concurs a etapei l-a vor începe 
întrecerile de volei. Cîteva zile 
mai tîrziu tinerii de la Industria 
Bumbacului A se vor întrece și în 
celelalte probe ale Spartachiadei.

Pînă în prezent însă, acțiunea 
de popularizare a întrecerilor 
Spartachiadei se desfășoară slab. 
De aceea comitetul U.T.M. tre
buie să intensifice munca de 
popularizare a competițiilor, ele 
ment de o deosebita importanță 
în mobilizarea masei largi de ti
neri și tinere la întrecerile acestei 
mari competiții sportive. Pentru 
aceasta trebuie sa folosească mij
loacele de agitație vizuală, stația 
de radioamplificare, să aducă în 
discuția adunărilor generale 
U T.M. problema participării a cît 
mai mulți tineri și tinere la acti
vitatea sportivă, Ia concursurile 
Spartachiadei.

V. BRĂDULEȚ

O frumoasă victorie 
a echipelor noastre 

de popice
Jucătorii de popice din tara 

noastră au înregistrat duminică 
un frumos succes întrecînd la ca
pătul unei dispute pasionante se
lecționata R. D. Germane. Perfor
manța este cu atît mai valoroasă 
cu cît formațiile țării prietene au 
în palmaresul lor internațional 
două performanțe remarcabile : ele 
dețin titlul de campioane ale Eu
ropei și sînt ciștigătoarele ultimei 
ediții a campionatului european 
feroviar. Tn aceste condiții era fi
resc că reprezentativele noastre 
urmau să-și confrunte valoarea cu 
adversari cu o bogată experiență 
internațională și cil un plus de 
cunoștințe tehnice. Cu toate aces
tea, reprezentativele noastre dove
dind multă voință și putere de 
luptă, au reușit să concureze de 
pe poziții egale adjudeeîndu-și la 
capătul unei întreceri deosebit de 
dîrze victoria în ambele întîlniri.

La feminin reprezentativa noas
tră a întrecut formația R. D. G. 
cu 2248 la 2238 de puncte, iar la 
masculin scorul ne-a fost de ase
menea favorabil: 4999 la 4941
puncte.

Dintre reprezentantele noastre 
am reținut forma bună a jucătoa
relor Erica Arion care a dovedit o 
admirabilă precizie tn lansarea bi
lei, Olimpia Popescu și Sidonia Jî- 
lovan iar la masculin Petre Pur- 
je, Francisc Nicola și Ion Drago- 
mirescu.

Formațiile de handbal Dinamo București și C.S.M. Iași au luptat 
cu dirzenie pentru cucerirea victoriei. Rinamoviștii, mai buni, 

au învins cu scorul 18—11 (9—6)
Foto : V. BRĂDULEȚ

Baschetbaliștii de la C.C.A 
din nou campioni ai țârii

Pentru a doua oară consecutiv 
și a treia oară alternativ, titlul de 
campioană a R. P. Romîne la 
baschet a revenit echipei bucu- 
reștene C.C.A. care în ultimul joc 
a învins cu scorul de 59—56 (31- 
30) echipa Metalul ÎVt.I.G.. Alte re
zultate înregistrate : Știința Timi
șoara—C.S.M. Galați 76—39 ; Vo
ința lași—Rapid București 67—61 ; 
Dinamo Tg. Mureș—Dinamo Bucu
rești 72—46 ; Știința Cluj-Olimpia 
București 79—52; Cetatea Bucur— 
Dinamo Oradea 64—61.

Clasamentul final al competiției:

Se afirmă numeroși atleți
din rîndul elevilor

romînesc

Atleții, mai cu seamă ,,consa- 
crații“, n-au început oficial lupta 
cu secundele și centimetrii. Acum, 
odată cu sosirea primăverii, ei și-au 
luat rămas bun de la ospitalierele 
săli de sport, reîntoreîndu-se pe 
pista de zgură și gazonul firav încă 
al stadionului. Deocamdată asistăm 
la antrenamente, înregistrăm încer
cări și planuri privind noul sezon 
de atletism care va aduce de bună 
seamă noi mărturii pe drumul a- 
firmării atletismului 
peste hotarele patriei.

Amatorilor de atletism le-a fost 
dat totuși să urmărească în ulti
mele două duminici primele dispute 
atletice, întreceri cu un pronunțat 
caracter de masă. Ambele con
cursuri au vădit valoarea atleților 
școlari bucureșteni, membri ai 
Clubului sportiv școlar. Nume noi: 
Aurel Stamatescu (Școala medie 
nr. 26), Savin Afanasie, Asaftei 
Petre (Școala medie nr. 32), Mir
cea Petroviei (Școala medie nr. 5), 
Virginia Ciulinaru, 
(Școala medie nr. 
ela Popescu (Școala 
nr. 35) întrunesc doar o parte 
plutonului atleților școlari 
reclamă atenția specialiștilor 
materie prin 
bune de la un 
Aurel Stamatescu a reușit să 
vingă de două ori pînă acum 
Kinoeș, cel mai bun junior 
proba de 80 m. plat. Performanța 
sa — 9,1 sec. pe această dis
tanță, îl situează printre cei 
mai buni atleți juniori ai țării 
noastre. Cei doi elevi ai Școlii me
dii nr. 32, Savin și Asaftei au reu
șit la săritura cu prăjina 
3,75 m. și respectiv 3,60 m. Primul 
a încercat în cel dintîi concurs în 
aer liber al anului o tentativă pen
tru doborîrea recordului național 
de juniori. Talentatul junior școlar 
a doborît de puțin ștacheta înălțată 
la 3,85 m., dar putem spera în 
realizarea acestei tentative într-un 
viitor foarte apropiat.

Evoluția elementului feminin ■ 
atletismului școlar este pe aceeași 
linie ascendentă, în stare să com
pleteze în timp util anumite go
luri existente încă în această disci
plină sportivă. Junioare deosebit

Elena Vîrian 
24), Miha- 

medie 
a 

care 
în 

performanțe mai 
concurs la altul, 

în- 
pe 
in

De ce e neglijat 
sportul feminin la U. T. A.?

SîreJ puțini acei care nu au 
auzit de sportivii Uzinelor Textile 
„30 Decembrie" din Arad. Echi
pele de fotbal, canotaj, tenis de 
masă ale acestei întreprinderi și-au 
cîștigat un bine meritat prestigiu 
în TÎndul iubitorilor de sport prin 
rezultatele meritorii obținute în 
întrecerile sportive. Ar fi firesc 
deci, ca aci și sportul de masă în 
rîndul fetelor să cunoască o largă 
dezvoltare, aceasta cu atit mai 
mult cu cît în întreprindere lu
crează sute de tinere fete amatoa
re de sport. Cu toate acestea, an
trenarea fetelor în practicarea spor
tului se găsește într-un stadiu 
mult inferior. Pentru a ilustra a- 
cest lucru vom trece în revistă ac
tivitatea sportivă sub aspectul par
ticipării fetelor la cîteva discipli
ne sportive. La gimnastică, de 
exemplu, participă doar 30 de fete 
dintre care o parte nici măcar nu 
lucrează la întreprinderea „30 
Decembrie". Aceeași situație o gă
sim și la tenis de cîmp. Sînt foar
te puține fete din fabrică antrenate 
în practicarea acestui sport. Gă
sim însă sportive... din afara între
prinderii.

La tir și canotaj, deși întreprin
derea dispune de antrenori specia
lizați în disciplinele respective, 
participarea fetelor se cifrează la 
modestul număr de 20—30 tava- 
**0.

I. C.C.A. 62 puncte; 2. Știința
Cluj 54 puncte; 3. Dinamo Tg.
Mureș 50 puncte; 4. Olimpia Bucu
rești 50 puncte : 5. Dinamo Oradea 
45 puncte ; 6. Metalul M.I.G. 43 
puncte ; 7. Dinarno București 40 
puncte ; 8 Rapid București 40 
puncte ; 9. Voința Iași 39 puncte,
10. Știința Timisoara 38 puncte;
II. C.S.M, Galați 36 puncte; 12. 
Cetatea Bucur 29 puncte. Ultimele 
două echipe clasate C.S.M. Galați 
și Cetatea Bucur au retrogradat 
tn categoria B.

de dotate — Mihaela Popescu eu 
1,43 m. la săritura în înălțime și 
4,72 m. la săritura în lungime, Vir
ginia Ciulinaru cu 7.02 sec. în 
proba de 40 m. garduri, 7,01 sec. 
pe 50 m. plat, 4,96 m. la săritura 
in lungime, Elena Vîrian cu 1,43 m. 
și 4,87 m. la înălțime și respectiv 
lungime, dovedesc nu numai reale 
posibilități de afirmare dar ceea 
ce-i mai important, o pregătire 
multilaterală care poate are la 
bază predilecții spre... pentatlon.

Evident atletismul școlar bucu- 
reștean se afirmă. Și deocamdată 
avem de-aface doar cu un început. 
Sezonul actual se anunță a fi un 
cîmp bogat în roade pentru această 
categorie de atleți. Confruntările 
viitoare : 18—19 aprilie o între
cere intercluburi școlare la Tg. 
Mureș, 25—26 aprilie — Campio
natul R.P.R. pe echipe juniori, în 
luna mai finala Campionatului re
publican al elevilor, 26—27 mai 
finala Campionatului R.P.R. indivi
dual — juniori, 25—26 iulie o în- 
tîlnire internațională cu selecțio
nata elevilor din R. P. Ungară a 
cărei revanșă va avea loc în sep
tembrie la Budapesta, constituie 
fără îndoială noi trepte spre dru
mul măiestriei sportive.

Elementele fruntașe ale atletis
mului școlar au provenit din masa 
largă a elevilor bucureșteni oare — 
datorită măsurilor organizatorice 
luate, începînd cu primăvara anu
lui trecut — a fost mai activ an
trenată prin asociațiile sportive 
școlare la practicarea acestei dis
cipline sportive de bază a mișcării 
sportive din țara noastră. Cei care 
s-au remarcat cu prilejul diferite
lor competiții la care au participat 
mii de școlari, au fost recrutați în 
școala sportivă de elevi de pe lîngă 
secțiunea de învățămînt a Sfatului 
popular al Capitalei și care cu
prinde acum 600 de atleți. Aici 
stau la dispoziție terenuri de sport, 
pista de atletism, echipament, un 
colectiv de 9 antrenori pentru o 
pregătire metodică. Munca pentru 
o bună pregătire tehnică este du
blată de grija pentru profilul mo
ral al tinerilor sportivi, pentru 
educarea lor într-un spirit sănă
tos.

La rectul disciplinelor situația 
se prezintă și mai nesatisfăcător, 
întreprinderea, spre exemplu, nu 
dispune de nici o formație femi
nină de atletism, volei sau hand
bal. Succinta enumerare a fapte
lor de mai sus dă naștere la o 
legitimă întrebare : de ce nu fac 
sport majoritatea fetelor la între
prinderea „30 Decembrie" ? Lip- 
sesc condițiile sau lipsește intere
sul din partea forurilor ce le re
vine sarcina de a mobiliza tinerele 
fete la practicarea sportului ? Cît 
privește chestiunea bazei ma
teriale, ea se prezintă în afara ori- 
cărei discuții. întreprinderea dis
pune de sală de gimnastică, bază 
nautjea, poligon de tir, terenuri de 
volei, atletism, echipament spor
tiv etc.

Rămîne deci în discuție al doi
lea aspect și anume măsura în 
care organizația U.T.M. și colec
tivul sportiv s-au preocupat de 
antrenarea tinerelor fete în acti
vitatea sportivă.

Dintr-o sumară privire asupra 
faptelor rezultă că organizația 
U.T.M. a dus o slabă muncă în 
această direcție. Chiar și la Spar
tachiada de iarnă a tineretului nu
mărul fetelor mobilizate în acea
stă competiție rezervată tineretu
lui a fost foarte redus față de 
numărul mare de fete care mun- 
mm Sn usinâ. Slaba preocupare a 

fotbaliștilor noștri...
Mult așteptata revanșă cu 

reprezentativa de fotbal a 
Turciei, prilejuiește pregătiri 
intense selecționatei țării noa
stre. Lotul național de fotbal 
a susținut deja cîteva întîlniri 
menite să verifice stadiul de 
pregătire al selecționabililor 
fi mai cu seamă să asigure o 
legătură între compartimente 
în dorința unei evoluții la un 
nivel tehnic pe măsura primei 
confruntări cu echipa turcă, 
soldată cu o categorică victo
rie a formației R.P.R. : 3—0.

Ultimul antrenament public 
desfășurat duminică la Ploești 
in compania liderului cam
pionatului categoriei A, Pe
trolul Ploești n-a dat decit 
parțial satisfacție. Deși se 
constată eforturi urmate de 
succes privind închegarea for
mației naționale, ceea ce a 
dus la o comportare bună în 
ansamblu, nu putem trece 
peste faptul că o echipă na
țională n-a putut dispune de 
o formație de club, chiar dacă 
aceasta-i campioană u țării. 
Linia de mijlocași surprinsă 
de verva atacanților ploeșteni 
a scăpat din vedere esenția
lul : alimentarea comparti
mentului de atac care astfel 
n-a putut schimba scorul în 
favoarea naționalei : 1
după trei reprize a 30 
nu te.

In săptămâna aceasta 
vor intensifica pregătirile
tului. intr-un meci amical, 
selecționata va întîlni la Ruse 
(R. P. Bulgaria) în ziua de 
16 aprilie formația locală 
„Dunav“, a IV-a clasată in 
prima categorie a țării.

—A 
mi-

se
lo-

Cei mai talentați părăsesc cu 
vremea această pepinieră luînd 
drumul secției de atletism a Clu
bului sportiv școlar care le pune 
la îndemînă condiții optime de 
antrenament și concursuri — (Sta
dionul Tineretului, materiale și 
echipament sportiv, un colectiv de 
antrenori condus de profesorul 
Gîrleanu) în scopul desăvîrșirii 
pregătirii sportive.

Drumul către măiestria sportivă 
nu este nici pentru atleții școlari 
o cale netedă, fără urcușuri sau 
serpentine. Dar ei vor învinge de 
bună seamă în lupta cu secundele 
și centimetrii căci permanent în 
această dispută ei simt grija de 
zi cu zi a statului nostru democrat 
popular, a partidului, prin asigu
rarea celor mai bune condiții de 
practicare a sportului preferat — 
în scopul creșterii unei generații 
sănătoase de tineri constructori ai 
socialismului.

VASILE RANGA

Start! Tineri atleți școlari au pornit în întrecere...
Foto: R. VASILE

organizației U.T.M. față de antre
narea fetelor în activitatea sporti
vă dovedește că biroul organiza
ției U.T.M. privește această ches
tiune ca o problemă minoră, lip
sită de importanță. Altfel ar fi 
inexplicabil ca într-o întreprindere 
cu atit de mari posibilități mate
riale, și unde lucrează sute de fete 
să poți număra pe degete pe cele 
ce fac sport.

Se impune ca organizația U.T.M. 
a întreprinderii „30 Decembrie" 
din Arad să treacă la o serioasă 
analiză a situației relatate mai sus 
și să ia măsurile cuvenite pentru 
schimbarea situației intolerabile 
existente în prezent în întreprin
dere în această privință.

Pentru atragerea fetelor în acti
vitatea sportivă, organizația U.T.M. 
și colectivul sportiv au datoria să 
ducă o largă muncă de agitație în 
rîndul acestora pentru a le trezi 
interesul pentru sport, pentru a le 
mobiliza în număr tot mai mare în 
competițiile sportive. în acest scop 
pot fi organizate competiții inter
ne sub forma unor campionate de 
casă, întreceri între secții sau bri
găzi de fete etc.

Pentru a stimula interesul fe
lelor de a participa la acesta 
competiții cu caracter intern, or

In universitățile franceze 
lipsesc fondurile pentru sport

scăzut. La 
pildă, din 
sport nu
de litere 
tot numai

La sfîrșitul anului trecut itu- 
denții parizieni și din numeroase 
alte centre universitare ale Fran
ței, avînd alături de ei pe mulți 
dintre profesorii lor, au declan
șat o uriașă acțiune revendicativă 
manifestînd împotriva nepăsării 
totale cu care guvernele reacțio
nare perindate la conducerea tre
burilor Franței s-au obișnuit să 
trateze învățămîntul superior. Tre
cătorii care in acele zile s-au oprit 
pe străzile cartierului Latin din 
Paris au putut vedea printre nu
meroasele pancarte avînd înscrise 
revendicările studenților francezi 
și unele care cereau asigurarea 
condițiilor necesare practicării 
tporlurilor. Și aceasta pentru 
că activitatea sportivă în rîn- 
durile studenților francezi se gă
sește la un nivel extrem de scăzut.

Unele organe 
de presă franceze 
și-au propus să 
analizeze cauzele 
acestei stări de 
lucruri. Consta
tările ca și con
cluziile pe care 
le-au tras nu sînt de loc favorabile. 
Astfel, după cum relatează ziarele 
pariziene, numărul studenților din 
capitala Franței care sînt înscriși 
în cluburile sportive ale diferite
lor facultăți este foarte 
facultatea de drept, de 
15.000 de studenți, fac 
mai 600. La facultatea 
din 17.000 de studenți, 
600.

In dorința lor de a practica 
sportul — arată ziarele franceze 
— studenții parizieni întâmpină 
foarte multe greutăți. Resursele 
asociațiilor sportive fiind extrem 
de mici, ca urmare u lipsei de 
sprijin din partea autorităților, 
ele trebuie să-și bazeze cea mai 
mare parte a veniturilor pe coti
zațiile destul de mari pe care sînt 
obligați să le verse studenții. A- 
ceste cotizații, scriu ziarele, au 
provocat numeromse proteste din 
partea studenților și contribuie în 
mare măsură la abținerea lor de 
la practicarea sporturilor. Dar 
mai este un inamic al sportului 
in facultățile pariziene, tn dispre-

Duminică, pe terenurile de fotbal ■ ■■

Amatorii de fotbal au urmărit 
duminică cu interes disputele din 
campionatul categoriei secunde. 
Iată rezultatele :

SERI^ I-a: G.S.M. Reșița — 
Minerul'Lupeni 1—0 (0-0); G.F.R. 
Arad — Gaz Metan Mediaș 2—0 
(0—0); Tractorul Or. Stalin — 
G.S. Oradea 0—0; Știința Graio- 
va — A.M.E.F.A.-Arad 0—0; In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
@. S. Tg. Mureș 5—0 (2—0); 
8.S.M. Baia Mare — G.S.A. Sibiu 

ganizația U.T.M. ar putea dota 
concursurile cu un trofeu constînd 
dintr-o cupă sau o garnitură de 
material sportiv. Totodată ar pu
tea fi organizate întreceri între fe
tele întreprinderii „30 Decembrie" 
și cele de la întreprinderea „Teba“, 
o altă fabrică arădană unde pre
domină ca număr fetele și unde 
de asemenea , activizarea acestora 
în practicarea sportului lasă foarte, 
mult de dorit.

Trebuie dusă o intensă muncă 
de popularizare a diferitelor dis
cipline sportive, să se organizeze 
demonstrații sportive cu concursul 
unor sportivi fruntași din oraș etc. 
în adunările generale U.T.M. este, 
bine de asemenea să se discute 
despre problema mobilizării ute- 
mistelor în activitatea sportivă, 
luîndu-se hotărîri precise.

De asemenea, comitetul orășe
nesc U.T.M. Arad, împreună cu 
organizația U.T.M. a întreprinderii 
„30 Decembrie", va trebui să stu
dieze toate posibilitățile în vederea 
antrenării unui cît mai mare nu
măr de fete în sport mai ales 
că peste puțin timp începe Spar
tachiada de vară.

E. PITULESG13 

țul lor total față de activitatea 
sportivă, unii conducători ai insti
tuțiilor pariziene de învățămînt 
superior au suprimat pur și sim
plu timpul liber lăsat in mod spe
cial joia după amiază la dispozi
ția studenților pentru activitatea 
sportivă. Cursurile și îndeosebi lu
crările practice obligatorii sini 
programate de conducerile facul
tăților tocmai in zilele cind stu
denții au în program antrenamen-, 
tele in cadrul cluburilor sportive. 
Nu este de aceea de mirare pen
tru ce ziarele franceze subliniază 
că „studentul parizian nu se poate 
pregăti cu seriozitate și in același* 
timp să facă sport".

Analizind recent situația 
tului in universitățile francTlze 
ziarul „L’Humanită" a arătat că 
publicarea bugetului ministerului 
educației naționale pe anul 1959 
a dovedit că nu ' 
un remediu 

a fost adus nici 
gravei crize a educa

ției fizice în in
stituțiile de învă
țământ superior, 
,Jn prezent —-
scrie ziarul — 
sportul student 
țese nu respiră, 
el trăiește sărac, 

sportive studențești.ca și cluburile 
în localuri strimte. El visează la 
săli de sport luminoase, la tere
nuri bine întreținute, la reduceri 
de prețuri cu prilejul călătoriilor 
echipelor studențești, la finanța-, 
rea sa substanțială de către stat".

Pentru îmbunătățirea activității 
sportive în universitățile franceze 
e nevoie de un sprijin puternic 
pentru procurarea de materialejzi. 
echipament sportiv. Or, după J 
s-a dovedit in repetate rin- , 
uriașul buget militar și rîfzs 
boiul nepopular din Algeria sînt 
cauze din cele mai importanta 
care determină insuficiența scan
daloasă a creditelor acordate 
dezvoltării educației fizice în șco
lile franceze. Toate acestea sînt 
bine cunoscute de studenții fran
cezi care luptă spre a obține drep
tul de a face sport. Ei privesc eu 
admirație la colegii lor din țările 
socialiste cărora statul le creează 
toate condițiile pentru o bogată 
activitate sportivă.

I. RETEGAN

2—1 (1-0); Gorvinul Hunedoara—1 
G.F.R. Timișoara 1—0 (1—0).

SERIA II-a : Metalul Titanii -3 
Unirea Iași 1—0 (0—0); Tarom- 
București — Unirea Focșani 5—2 
(2—0); A. S. Pompierul — Rul. 
mentul Bîrlad 5—0 (4—0); Victo. ~ 
ria Suceava — Foresta Fălticeni 
2-1 (0-0); 0.S.M.S. Iași - Po- 
iana Gîmpina 0—2 (0—1); Flacă
ra Moreni — Prahova Ploești 1—1 
(0—1); Gloria Bistrița — Dina-l 
mo Galați 0—1 (0—1).

rfr Echipa de box Metalul MIG— 
București, și-a început turneul în 
R.D. Germană, întîlnind la Mag
deburg în fața a 2500 de specțaj 
tori formația locală S. K. Aufbau, 
Conduși cu 8—2 după primele 5 
meciuri, boxerii romîni au refăcut 
la categoriile superioare, repurtând 
în cele din urmă victoria cu scos. 
rul de 12—8. După cum transnf 
corespondentul agenției ADN, 
giliștii romîni au demonstrat o ex
celentă condiție fizică, cucerind 
aplauzele publicului.

în meciul următor Metalul a în- 
tilnit duminică în orașul Bernburg 
o echipă combinată a cluburilor 
Chemie Bernburg și Chernie Halle, 
cu care a terminat la egalitate : 
18—10. Victoriile echipei roniî- 
nești au fost realizate de M. Cristea, 
D. Gheorghe, D. Enuț, Ghețu Ve- 
licu și D. Ciobotaru.

★ In cadrul turneului pe care-î 
întreprinde în Austria echipa de 
box a asociației „Rezervele de 
Muncă4* din U.R.S.S. a întîlnit la 
Viena selecționata clubului Austria 
pe care a învins-o cu scorul de 
10—0.

+ Duminică la Moscova într-un 
meci contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, echipa Dinamo 
Moscova a învins cu scorul da 
58—33 (37—14) echipa Steaua 
Roșie Belgrad. Returul acestui 
meci se va disputa la Belgrad,



VIATA DE ORGANIZAȚIE

CC impune 
calitatea dc utemist

în munca întreprinderii de ma
terial didactic (I.M.D.) din Bucu
rești, tineretul — care reprezintă 
o mare majoritate din numărul 
muncitorilor — s-a impus ca un 
colectiv harnic. După orele de pro
ducție îi poți întîlni de asemeni pe 
tinerj — constituiți în brigăzi ute
miste de muncă patriotică — mun
cind cu entuziasm pe șantier, sau 
susținând pasionante meciuri de 
fotbal ori de tenis de masă, dez
bătând cu aprindere probleme 
importante în cercurile politice.

Intr-o vreme, cîțiva utemiști — 
Iulian Vescan, Maria Mihăilescu, 
Dumitru Dumitru, Rodica Lupu, 
Zoia Profir, datorită inactivității 
lor făceau o notă discordantă în 
cadrul colectivului de tineri. Ca și 
ceilalți își îndeplineau bine sarci
nile profesionale, dar răspundeau 
cu greutate la celelalte chemări 
ale organizației. Membrii comite
tului, organizatorii de grupă și 
chiar utemiștii încercau să-i an
treneze la diferite activități, dar 
de cele mai multe ori se loveau 
de pasivitatea lor justificată 
fel de fel de argumente.

Vescan venea din oe în 
mai rar pe la adunările gene
rale U.T.M. și la celelalte manife
stări ale organizației, lipsea de la 
cercul politic și treptat s-a înde
părtat de viața colectivului de ti
neri. Iar la întrebările tovarășilor 
răspundea invariabil: „Muncesc 
bine în producție, ce mai vreți și 
Bpoi... m-am însurat, am greutăți..."

Membrii comitetului U.T.M. au 
discutat: poate un utemist să se 
mulțumească doar cu îndeplinirea 
sarcinilor lui profesionale chiar 
dacă și le îndeplinește bine ? Au 
început să discute mai des cu Ves
can, să-j arate că un utemist tre
buie să se manifeste oa un 
înaintat atât în producție, cît 
în viața politico-socială. A fost cri
ticat într-o ședință a comitetului. 
jVescan și-a făcut o autocritică 
destul de formală și în activitatea 
lui nu s-a schimbat nimic.

Atunci membrii comitetului s-au 
hotărît să-l pună în discuția unei 
adunări generale U.T.M. în adu
nare i s a dat cuvîntul dar la în
ceput n-a avut prea multe de spus 
și s-a ascuns tot în spatele greută
ților lui de om proaspăt însurat. 
Dar au luat cuvîntul utemișii.

Teodor Florescu a arătat că în 
vremea cînd tovarășul Vescan răs 
pundea de problemele producției 
în comitet el își găsea totuși timp 
și pentru celelalte activități socia
le și politice din întreprindere. El 
a avut inițiativa creării echipei de 
fotbal care s-a întâlnit deseori, în 
meciuri amicale, cu tinerii țărani 
din satele din jurul Bucureștiului.

— Cine n-o cunoaște pe Geta 
Vescan ? Doar lucrează cu noi în 
întreprindere — a spus un alt ute
mist. Geta, soția lui Vescan, a de
venit de curînd — datorită rezulta
telor obținute în munca sa politi
că și profesională — candidată de 
partid. Ea poate să și organizeze 
astfel munca încît să-și îndeplinea
scă bine obligațiile de producție, 
sarcinile obștești și să-și îngrijea-

sub

ce

om
Și

scă și familia. Tu de ce nu poți ? 
Și întrebarea l-a făcut pe Vescan 
să tresară. „într-adevăr, parcă 
spuneau ochii lui, eu de ce nu 
pot ? Poate că și Getei i-a venit 
greu uneori și totuși"... Era dar 
însă că el n-a urmat exemplul so
ției sale în această direcție.

Alți tineri au vorbit despre în
datoririle utemiștilor de a învăța 
necontenit, arătînd că nu este su
ficient să fii pasionat doar pentru 
tehnică așa cum este Vescan, că 
trebuie să lupți continuu pentru 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic, pentru a-ți aduce o contri
buție tot mai mare la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid ti
neretului.

In sală era liniște și fiecare vor
bitor asculta cu atenție. Se vorbea 
despre Vescan dar într-un colț lă
sase capul în fos o fată, o alta se 
îmbujorase, un băiat își nota cu 
atîta atenție tot ce se spunea, în- 
cît aveai impresia că lui i se a- 
dresează vorbitorii.

Criticîndu l pentru toate greșe
lile sale, utemiștii i-au arătat cu 
căldură lui Vescan ce trebuie să 
facă în viitor pentru a se încadra 
pe deplin în viața politică și so
cială a colectivului.

— Brigada din secția aparate 
de măsură a rămas fără responsa
bil, au arătat unii; Vescan e potri
vit pentru această muncă.

— Să organizăm un schimb de 
experiență cu tinerii de la uzina 
„Tudor Vladimirescu". Să se ocu
pe Vescan de treaba aceasta...

— Să ajute colectivul care va 
organiza „Colțul Festivalului"...

...Emoționat, Iulian Vescan a 
luat din nou cuvîntul, a recunos
cut greșelile sale, a promis adu
nării generale că se va schimba.

Au trecut cîteva luni de atunci, 
iar în comportarea acestui utemist 
s-au produs schimbări vizibile. Și-a 
îndeplinit sarcinile trasate atunci 
de adunarea generală și aceasta 
a fost prima dovadă a creșterii 
simțului său de răspundere. EI a 
revenit acelaș utemist activ, 
prezent la întreaga muncă politică 
a organizației, gata oricând să-și 
aducă contribuția la reușita unei 
acțiuni. Si fiecăruia i se pare firesc 
că tovarășul Iulian Vescan se 
gătește să devină candidat de 
tid.

Adunarea generală în care 
discutat despre felul în care-și în
deplinește sarcinile de organizație 
utemistul Iulian Vescan a avut în 
primul rînd un efect bun asupra 
lui : l a aiutat să-și îndrepte ati
tudinea, să se schimbe. Dar ea a 
avut un rol foarte pozitiv — dato
rită caracterului 
supra întregului 
în urma acestei 
și organizatorii 
s au străduit să 
ror utemiștilor 
i-au controlat și 
plinească. Apoi 
și-au dat mai mtilț seama de răs
punderea politică pe care o 
față de îndeplinirea sarcinilor 
organizație.

Utemistei Maria Mihăilescu

oare un timp trecuse neobservată —' 
i s-a dat sarcina să se ocupe de pro
curarea biletelor pentru spectaco
lele pe care doresc să le vizioneze 
utemiștii. La prima vedere părea o 
sarcină ușoară. Dar tovarășa Mi
hăilescu n-a privit o așa. în fond 
oricine își poate procura bilete 
pentru spectacole s-a gîndit ea. 
Noi trebuie să mergem la specta
cole împreună, să discutăm în ju
rul lor pentru a putea înțelege 
mai bine mesajul pe care vor să-1 
transmită, să știm mai multe de
spre dramaturgi, despre interpreți, 
despre viața teatrului. Așa a luat 
ființă un cerc de prieteni ai tea
trului.

Toate acestea, și alte exemple 
care se mai pot da, dovedesc cu 
prisosință eficacitatea adunărilor 
generale U.T.M. unde se analizea
ză felul în care-și îndeplinesc ute
miștii sarcinile de organizație. 
Discutarea unor asemenea proble
me în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. duce nemijlocit la crește
rea simțului de răspundere al ute
miștilor față de obligațiile politice 
pe care le incumbă calitatea de 
membru al organizației revoluțio
nare de tineret, le dezvoltă intran
sigența și combativitatea revolu
ționară, îi mobilizează la luptă ac
tivă pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid organizației noa
stre.

M. VIDRAȘCU

pre
par

s-a

ei educativ — a- 
colectiv de tineri, 
adunări comitetul 
de grapă U.T.M. 
încredințeze tutu- 
sarcini concrete, 
aiutat să le înde- 

chiar utemiștii

au 
de

Consfătuirea tinerilor mineri 
din Valea Jiului

La Petroșani a avut loc dumi
nică o consfătuire în care s-a a- 
nalizat munca desfășurată în pri
mul trimestru al anului de brigă
zile de producție ale tineretului și 
de posturile U.T.M. de control din 
industria carboniferă a Văii Jiu
lui.

Tov. G. Geamănu, secretar al 
comitetului raional U.T.M. Petro
șani, a prezentat un referat despre 
aportul adus de tinerii mineri din 
Valea Jiului la'îndeplinirea sarci
nilor de plan pe primul trimestru 
al anului 1959.

Referatul a arătat că brigăzile 
de tineret din cel mai mare bazin 
carbonifer al țării au dat peste 
plan în primul trimestru al aces
tui an peste 13.000 tone cărbune 
cocsificabil și energetic și au rea
lizat economii în valoare de aproa
pe 778.000 lei. Referatul a subli
niat rezultatele bune obținute în

• de
Pe tril a,

producție de brigăzile tinerilor 
la exploatările miniere P:‘: 
Uricani, Aninoasa, Vulcan.

Cu prilejul consfătuirii, comite
tul regional U.T.M. Hunedoara a 
decernat organizației U.T.M. de la 
exploatarea minieră Uricani — 
steagul de organizație U.T.M. 
fruntașă pe regiune ; brigăzii de 
tineret conduse de comunistul 
Cristea Aurel de la mina Aninoasa 
— steagul de brigadă de produc
ție fruntașă pe regiune; iar unui 
număr de 11 tineri mineri fruntași 
li s-a acordat diploma de onoare 
a comitetului regional U.T.M. Hu
nedoara.

De asemenea comitetul raional 
U.T.M. Petroșani a acordat drape
lul de brigadă de producție frun
tașă pe raion brigăzii conduse de 
comunistul Michiev Gheorghe, de 
la exploatarea minieră Petrila.

(Agerpres)

Mingea — Patria, București, în
frățirea între popoare. Alex Sahia, 
Libertății ; De partea cealaltă — 
Republica ; In întâmpinarea feri
cirii — Magheru, ’ Liimin.a. 1 Mai, 
Flacăra ; Misiune specială — V. 
Alecsandri, I. C Frimu. Donoa Si- 
mo ; D-ale carnavalului — Cen
tral. Volga 30 Decembrie , Melba 
— 13 Septembrie ; Intre noi pă
rinții — Maxim Gorki. Gh. Doja. 
Vasile Roaită, Miorița ; Pavel Kor- 
ceaghin — Victoria ; Program de 
filme documentare și de 
nimate — Timpuri Noi. 
pov ; O cursă obișnuită 
tulul. Grivița ; Ciclu de 
cinstea aniversării a 10 
înființarea Consiliului Mondial al 
Păcii — 8 Martie, 16 Februarie ; 
Nauris — Cultural. 23 August; 
CaruZ infernului - 8 Mai. Munca ; 
Răsfățatul — Unirea, Aurel V|ai- 
cu ; Viața nu i.artă - C. David : 
Pălăria lui Anatol — T. Vladimi. 
rescu ; Voluntarii — Arta, M. E-

minescu ; Călătorie peste 5 miri
— Popular ; Un clntec din caval
— Ilie Pintilie ; Născuți în furtună
— N Bălcescu. B. Delavrancea ; 
Moralitatea d-net Dulska — Gh. 
Caș buc ; Comicos — Ol ga Bancic; 
Visul spulberai — G. Bacovia ; 
Tatăl meu actorul — Drumul Serii.

desene a- 
Alex. Po- 
— Tinere- 
filme In ' 
ani de la

Pentru următoarele 3 zile în 
țară : vreme călduroasă cu cer 
schimbător. Precipitații locale se 
vor semnala în nord-vestul țării. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere, apoi staționară: 
minimele vor oscila între 3 și 14 
grade, iar maximele între 14 și 26 
grade.

(MIERCURI 
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Utemiștii Ion Bărbieru fi Ion 
Irina de la Uzinele „Steaua Ro
șie'* lucrând la montarea aulocla- 
velar de 750 litri pentru industria 
alimentară.. Aceste 
fabrică 
uzină.

Semnarea convenției de 
științifică între Academia 

și Academia de științe a■ ■

AcademiaLuni a avut loc la
R P. Romîne semnarea convenției 
de colaborare științifică între Aca
demia R. P. Romîne și Academia 
de științe a R. P. Chineze, pe ter
men de trei ani, și a planului de 
colaborare științifică între cele 
două academii pe anul 1959, înche
iate. în urma tratativelor ce s-au 
desfășurat zilele acestea la Bucu
rești.

Convenția de colaborare științi
fică prevede stabilirea de legături 
directe și relații de strînsă colabo
rare și ajutor reciproc între cele 
două academii. Acestea vor tri
mite și invita reciproc lucrători 
științifici pentru ținerea de confe
rințe, vizite, studii și schimb de 
experiență.

Se vor stabili, de asemenea, le
gături directe între institutele de 
cercetări științifice înrudite privind 
schimbul de experiență, trimiterea

autoclave
pentru prima oară

se 
în

colaborare
R. P. Romîne 
R. P. Chineze

de materiale și informări științifice. 
Cele două academii se vor sprijini 
reciproc și vor colabora strîns în 
cadrul organizațiilor internaționale 
cu caracter științific, din care ele 
fac parte.

Din partea Academiei R- P. Ro
mîne convenția și planul de co
laborare științifică pe anul 1959 au 
fost semnate de acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, iar din partea Aca
demiei de științe a R. P. Chineze 
de Vu lu-suen, vicepreședinte al 
Academiei de 
Chineze.

Au participat Van Lu-min, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze, precum și N. Meli- 
nescu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Acad. 1- S. Gheorghiu și Vu lu- 
suen au rostit scurte cuvîntări.

(Agerpres)

vicepreședinte al 
științe a R. P.

încheierea lucrărilor sesiunilor 
anuale ale unor cercuri științifice

Duminică s-au încheiat în Capi
tală lucrările sesiunilor anuale ale 
cercurilor științifice studențești de 
la Institutul de științe economice 
„V.. I. Lenin", Institutul de medi
cină și farmacie și Institutul de 
construcții.

Studenții Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin" au pre
zentat la această sesiune 88 de 
lucrări întocmite pe baza unor 
documentații, în parte inedite, și 
a datelor culese de ei în perioada 
de practică in producție. Lucrările 
au cuprins teme importante teore
tice și practice din domeniul eco
nomiei industriale, agrare, precum 
și analize interesante ale activi
tății unor unități comerciale.

La Institutul de medicină și far
macie au fost prezentate peste

lucrări științifice realizate 
56 de cercuri ale studenți- 
lucrările sesiunii au par- 
și numeroși oameni de

100 de 
în cele 
lor. La 
ticipat 
știință din domeniul medicinii, ca
dre didactice, precum și reprezen
tanți ai institutelor medico-farma- 
ceutice din Cluj, Iași, Tg. Mureș 
și Timișoara.

Cele 80 de referate care au fost 
prezentate la sesiunea cercurilor 
științifice ale studenților de la Insti
tutul de construcții, la alcătuirea 
cărora au colaborat peste 200 de 
studenți, au cuprins numeroase 
probleme practice ridicate de rit
mul sporit al construcțiilor din 
țara noastră.

Cele mai bune lucrări au fost 
premiate.

(Agerpres)

EFICACITATEA
o problemă esențială în activitatea 
posturilor utemiste de control

(Urmare din pag. l-a)

depanatoarele pe care se înșiră ața, 
întrucit erau defecte. Rezultatul? 
In circa 2 luni de zile s-au eco
nomisit 300.000 metri ață.

cauză posturile se rezumă doar să 
seziseze unele abateri ale tinerilor 
fără să ia poziție, fără să lupte 
pentru crearea unei opinii hotărîte 
împotriva unor asemenea manife
stări.

Activitate formală
La uzina „Electruputere" doar 

postul utemist de control din sec
ția turnătorie aduce o contribuție 
eficace în procesul de producție, 
în rest, în celelalte secții, mașini 
rotative, transformatori, mecanic 
șef etc. activitatea posturilor se 
rezumă numai la editarea spora
dică a unor gazete- Deșt se pu
blică unele articole satirice, acestea 
se schimbă foarte rar și uneori 
sînt sărace in conținut, (n vitri
nele cu rebuturi sînt expuse 2-3 
piese și numele tinerilor ce le-au 
rebutat fără a se lua atitudine 
critică față de aceștia și fără a se 
explica tinerilor cu cit încarcă pie
sele rebutate prețul de cost, pre
cum și consecințele negative pe 
care le au rebuturile pentru uzină, 
pentru întreaga economie națio
nală.

Mai există de asemenea manife
stări de indisciplină la unii tineri. 
Ele sînt însă neglijate de către 
postul utemist de control. Raidu
rile se fac sporadic și nu sînt 
urmate de măsuri, așa că și rai
durile sînt formale. Tinerilor care 
lipsesc, care risipesc materialele 
cu care lucrează nu li se explică 
pagubele pe care le aduce uzinei 
și chiar lor personal acest mod de 
a lucra.

Organizațiile de secție U.T.M., 
comitetul de uzină au neglijat în 
mod nepermis îndrumarea și con
trolul activității posturilor utemiste 
de control. Nu s-a analizat nici 
odată în adunări generale activi
tatea posturilor utemiste de con
trol, eficacitatea măsurilor pe care 
acestea la prep iul Din această

★
Multe posturi utemiste de con

trol din întreprinderile craiovene 
se ocupă cu spirit de răspundere 
de educarea tinerilor în spiritul 
atitudinii socialiste față de muncă, 
de mărirea contribuției tineretului 
în procesul de producție, spriji
nind pe această cale îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat. Co
mitetul orășenesc U.T.M. a or
ganizat o consfătuire cu respon
sabilii brigăzilor și posturilor ute
miste de control. Mai sînt însă și 
P-U.C. care muncesc formal, care 
au un slab rol educativ și mobili
zator. Unii activiști ai comitetului 
orășenesc U.T.M. cînd merg în 
întreprinderi nu se interesează 
îndeaproape de activitatea postu
rilor, nu le sprijină concret pentru 
ca să-și poată îndeplini sarcinile 
pentru care au fost organi
zate. Este datoria comitetului oră
șenesc U.T.M- să ia toate măsu
rile privind îmbunătățirea activi
tății posturilor utemiste de con
trol dintr-o uzină atît de impor
tantă cum este „Electroputere" 
unde lucrează un mare număr de 
tineri și să urmărească efica
citatea acestora. Comitetul oră
șenesc U.T.M. trebuie să orga
nizeze schimburi de experiență în
tre posturile utemiste de control, 
punînd la îndetnîna lor experiența 
înaintată. Analizînd într-o ședință 
de birou contribuția posturilor de 
control în procesul de producție, 
precum și eficacitatea măsurilor 
propuse, biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. poate și trebuie să 
facă din toate posturile utemiste 
de control colective înaintate de 
muncă, de educație comunistă a ti
nerilor.

Sosirea 
unei delegații 

guvernamentale
economice

a R. P. Bulgaria
Luni dimineața a sosit în Capi

tală delegația guvernamentală e- 
conomică a R. P. Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Gheorghi Trai- 
kov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

La sosire, în gara de Nord, oas
peții au fost salutați de tovarășii 
Alexandru Bîrlăde.anu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Mauriciu Novac și 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Planificării, 
ing. Mihail Petri și Gogu Rădu- 
lescu, adjuncți ai ministrului Co
merțului, Eugen Alexe, adjunct al 
ministrului Agriculturii și Silvicul
turii, Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat, precum și 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și din mi
nisterele economice.

Au fost de față Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București și membri ai ambasadei 
R. P. Bulgaria la

Informații
Luni dimineața, acad. Eugen 

Bădărău, directorul Institutului de 
Fizică al Academiei R.P. Romîne, 
a plecat spre Leipzig, unde va
participa la sesiunea Societății de 
fizică din R.D. Germană.

★
In cinstea zilei de 1 mai, con

structorii de la șantierul naval din 
Galați au lansat la apă, cu 10 zile 
înainte de termen, un remorcher 
maritim de 1.200 c.p. Vasul, reali
zat după metode moderne, de con
strucție, este prevăzut cu instalații 
speciale oare permit navigația în 
orice mări. Corpul navei este întă
rit în vederea deplasării printre 
sloiuri de gheață.

Acesta este cel de-al doilea re
morcher de 1.200 c.p. lansat la apă 
în cursul anului.

★
Duminică dimineața a sosit în 

Gapitală, venind de la Paris, de
legația tehnică comercială, condu
să de ing. Mihail Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului. Din de
legație au mai făcut parte ing. 
Nicolae Ionescu, adjunct al mini
strului Industriei Petrolului și 
Chimiei, experți și tehnicieni. De
legația a dus tratative și a în
cheiat în Franța contracte privind 
livrarea de material de echipa
ment pentru industria noastră pe
trochimică.

★
Duminică a părăsit Capitala, 

plecînd la Moscova, dr. Octavian 
Belea, președintele Crucii Roșii a 
R.P. Romîne, pentru a participa la 
lucrările celui de-al IV-lea Con

„0 cursă

greș al Uniunii

București.
(Agerpres)

greș al Uniunii societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S. care se desfășoară între 
13 și 16 aprilie la Moscova.

★
Duminică seara un grup de ra

dioamatori din Suceava au recep
ționat la un televizor „Rubin“ emi
siunile stației de 
rești retransmise 
din Bacău.

televiziune Bucu- 
de stația releu

Mesajul unui strălucit 
compozitor

F. Hândel
Celor care au ascultat săptămina 

trecută — în cadrul concertului 
Filarmonicii „George Enescu' de
dicat bicentenarului lui Hăndel 
— răscolitoarea suită Wassermusik 
(„Muzică pentru plimbările pe 
apă") le-a rămas întipărit in 
minte fragmente din minunatul 
univers sonor creat de unul dintre 
străluciții reprezentanți ai artei 
muzicale

Născut în același an cu marele 
Iohan Sebastian Bach, supravie- 
țuindu-i însă 9 ani, Georg Fried
rich Hândel sintetizează alături de 
genialul său contemporan străluci
tul început al clasicismului muzi
cal.

Născut la 25 februarie 1685 la 
Halle (Germania) ca cel de al 
17-lea copil al unui bărbier chi
rurg Hăndel dovedește de mic co
pil un neobișnuit talent muzical. 
Dragostea tinărului pentru muzică 
e mai puternică decît dorința fa
miliei care-l îndrumă spre studii 
juridice. Curînd tinărul organist, 
clavecinist își dedică toate resur
sele studiului muzicii.

In 1703 se stabilește la Ham
burg — oraș în care se desfășoară 
în acea vreme o puternică activi
tate muzicală. Aici scrie primele 
sale lucrări — operele „Almira" 
și „Nero".

Atras de cultura străvechii ita
lic, de tumultoasa viață muzicală 
din orașele italiene, Hândel se în
dreaptă spre Sud sorbind creațiile 
artei lui Corelli, Scarlatti. Peste 
citva timp după o scurtă re
venire in Germania, Hăndel se în
dreaptă spre Anglia unde rămine 
de altfel pină la sfirșitul zilelor 
sale.

Creația componistică a lui Georg 
Friedrich Hăndel este prodigioasă. 
Cea mai mare parte a vieții el 
fi-a dedicat-o creației de operă, 
(între anii 1704—1715 scriind în 
acest gen cel puțin cite o lucrare

anual.) Cele 45 
Hândel (printre 
noscute sînt „Xerxes“, „Arippind 
„Rodrigo", „Gaesar", „Acis și C. 
lathed1 „Alcina", „Rinaldo'1 etc.) 
reprezintă o creație monumentală 
care a străbătut de-a lungul veacu
rilor. In afară de opere Hăndel a 
scris oratorii și foarte multe lucrări 
instrumentale ce reprezintă puncta 
de cotitură în istoria creației mu
zicale.

Așa cum arăta de curînd unul 
dintre muzicologii noștri Hândel 
nu a conceput monumentalele sale 
oratorii ca o predică dogmatică 
sau o meditație mistică ci ca ă 
desfășurare dramatică, o frescă gi
gantică în care se perindă eroi, ac
țiuni vitejești, fapte ale popoare
lor, tînguiri de robie și triumfuri 
ale libertății.

Cinstind viața și creația marelui 
muzician care a reușit să smulgă 
marelui Beethoven exclamația : 
„Hăndel este cel mai mare compo
zitor care a trăit vreodată. Aș 
vrea să îngenunchez la mormînlul 
lui", Consiliul Mondial al Păcii a 
luat inițiativa sărbătoririi ilustrului 
compozitor german alături de cei
lalți mari reprezentanți ai culturii 
universale, făuritori de drumuri 
noi.

Astăzi la comemorarea a două 
veacuri de la moartea lui Georg 
Friedrich Hăndel genialul purtător 
al ideilor Renașterii, nu putem în
cheia acest articol comemora
tiv fără a cita îndemnul adresat 
recent compozitorilor germani de 
Comitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania :

„Fie ca puternicul optimism al 
muzicii lui Hăndel să inspire ar
tiștilor noștri creații personale în ' 
care noul timpului nostru să-și gă
sească o expresie cuceritoare așa 
cum Hăndel a știut să înfăptuiască 
noul epocii sale în opere îndrăz-

de opere ale lui 
care cele mai cu- 

na". 
Ga-

I. SAVA(Agerpres)

O scenă din filmul sovietic „O cursă obișnuită

Filmele săptămînii
obișnuită"
e un șofer eaKiril Voronov 

mulți alții-, un băiat vesel, îndră
git de tovarășii săi și de fete pen
tru firea lui deschisă, pentru ta
lentul pe care-l dovedește in me
seria sa și la muzică. Numai că 
pe lingă toate aceste calități mai 
are și unele defecte dintre care 
principalul este acela că nu prea 
respectă avutul obștesc ; pentru 
bani e în stare să-și neglijeze 
multe îndatoriri. Așa procedează 
de pildă la o cursă cînd ia niște 
pasageri „pe cont propriu" și, 
fiind urmărit de miliție, gonește 
camionul pînă distruge motorul. 
Indignați de această purtare, to
varășii cer sancționarea aspră a 
lui Kiril și cel mai tare îl critică 
în ședință Anton Krîslenko, care 
nu e altul decât fratele iubitei 
lui — Anea.

Ajutorul colectivului începe să 
dea roade, Kiril înțelege că tre
buie să se schimbe, devenind 
demn de titlul de muncitor so
vietic.

Peste puțin timp, Anton este 
însărcinat de șeful autobazei să 
facă un transport urgent de apa- 
rataj electric intr-o regiune în
depărtată și greu accesibilă, cu 
două camioane. Neavind alt șofer 
la îndemină, șeful autobazei ii 
dă drept coechipier în această 
cursă, pe Kiril. Ei pleacă și nu
mai prezența Xeniei care însoțea 
aparatele din partea întreprin
derii căreia îi erau destinate, reu
șește să potolească atmosfera, să 
împiedece o ceartă serioasă in
tre cei doi. Cursa aceasta este 
în fond o cursă obișnuită, un sim
plu transport de încărcătură că
tre un beneficiar oarecare dar, în 
același timp, este neobișnuită 
fiindcă ea se face în condiții deo
sebit de grele și în aceste condi
ții ies la iveală adevăratele ca
ractere ale oamenilor, capacitatea 
lor de a învinge greutățile, prin
cipiile lor de viață. Anton care 
părea ursuz, aspru, închis la su
flet apare ca un muncitor des
toinic, un om minunat, cu un 
suflet plin de sensibilitate. 
Kiril pe care lecția căpătată de 
viață și de la tovarășii săi, l-au 
lecuit de a mai „ciubucări“ se do
vedește a fi un bun tovarăș, să
ritor la nevoie, plin de inițiativă. 
Numai astfel se explică că, în 
ciuda ploilor torențiale, a dru
murilor desfundate, a accidentului 
pe care îl suferă Anton, camioa
nele ajung totuși cu bine la des-

tinație fiind conduse în ultima 
parte a drumului de către Kiril.

Cursa s-a terminat, camioanele 
vor pleca înapoi, dar lucrurile 
intre cei trei tovarăși de drum 
s-au schimbat mult. Anton și 
Kiril s-au cunoscut mai bine și-au 
învățat să se prețuiască. Anton 
a ințeles că tovarășul lui e în 
fond un băiat de treabă, demn să 
se căsătorească cu sora lui. In 
același timp însă, Anton s-a în
drăgostit de Xenia însoțitoarea 
lor de drum și are surpriza de a 
constata, în ciuda părerii sale că 
e sortit să rămână singur în viață, 
că sentimentele sale se bucură de 
reciprocitate.

Stanislav Cekan și Gheorghi 
lumatov au reușit să redea admi
rabil in chipurile celor doi șo
feri, doi oameni ale căror ca
ractere se deosebesc profund dar 

pînă la urmă, se înțeleg 
fiindcă sînt cinstiți și ini-

care, 
bine, 
moși. Nu mai puțin deosebite ca 
fire, personajele feminine 
fost interpretate cu drăgălășenie 
de Izolda Izvițkaia in rolul 
duioasei Xenia și Nadejda Ru- 
meanțeva în rolul neastimpăra- 
tei Anea. Produs de studioul din 
Sverdlovsk, „O cursă obișnuită" 
este un film care demonstrează 
puternica forță educativă a colec
tivului în societatea socialistă și 
incintă de asemenea spectatorul 
printr-un umor de bună calitate.

„Misiune specială

au

ti

Străbătînd valurile înfuriate, 
navele din flota militară a R. D. 
Germane păzesc cu vigilență ho
tarele maritime ale patriei. Fis
cher (Hans Peter Minetti) co
mandantul unui vas de patrulare, 
este încunoștiințat că o corabie 
străină suspectă a pătruns in 
apele teritoriale ale țării. Por
nind în urmărirea obiectivului 
nava de patrulare întîlnește un 
cuter al cărui comandant, Arendt 
(Rolf Ludvig) este un fost to
varăș de arme al lui Fischer, din 
timpul războiului. Cuterul nu 
prezintă nimic dubios, dar Fis
cher holărît să-și facă datoria, 
reține echipajul străin și pune o 
grupă de marinari de ai săi la 
bordul vasului care a pătruns 
clandestin în apele teritoriale, 
pentru a descoperi misterul care 
înconjoară această afacere.

Străduindu-se să-și aducă
minte în ce împrejurare l-a cu
noscut pe Arendt, Fischer îi po
vestește locțiitorului său politic o 
întâmplare de pe vremea războiu-

a-

lui. In timpul acela el fusese — 
după o lungă perioadă de conva
lescență în urma unei răni pri
mite în război — detașat la o 
baterie de coastă în Danemarca 
ocupată de naziști. Acolo îl cu
noaște pe căpitanul Wegener 
(Fritz Dietz) și își dă seama că 
acesta, deși ofițer în armata fas
cistă, are vederi antihitleriste. 
Impresionat de acest lucru, Fis
cher gîndește profund asupra da
toriei sale și înțelege că locul lui 
e alături de Wegener, că fascis
mul este dușmanul poporului 
german, ca și al tuturor popoare
lor, In momentul cînd vrea să se 
alăture acțiunii de sabotaj a lui 
Wegener și a tovarășilor lui 
aflați în legătură cu partizanii 
danezi, căpitanul și oamenii 
sînt arestați și executați iar ba
teria rămîne sub comanda 
Arendt.

Primind sarcina de a-i urmări 
pe partizani, Fischer a trecut de 
partea acestora, a fugit in străi
nătate și iată că azi, după mulți 
ani, s-a întîlnit din nou cu 
Arendt. Azi Fischer este ofițer în 
tînăra armată care apără inte
resele de pace și bunăstare ale 
poporului din R.D.G. ce-și con
struiește o viață nou, iar celălalt 
este un delicvent sub paza lui. Dar 
oare Arendt este un simplu delic
vent ? Faptele dovedesc con
trariul. In timp ce staționa in
tr-un golf retras, avînd la bord 
ostași de ai lui Fischer travestiți 
in marinari civili, la bordul cu- 
terului s-a urcat un scafandru ce 
avea niște fotografii făcute pen
tru a fi transmise organelor de 
spionaj din Germania occidentală. 
Arendt este deci un spion al 
celor ce vor să întoarcă poporul 
german pe urma trecutului, al 
capitalismului și războiului, 
Arendt este — își dă seama Fis
cher făcînd legătură între diferi
tele fapte pe care înainte le so
cotea disparate — cel care l-a 
trădat pe Wegener și pe tovarășii 
lui, dîndu-i pe mina călăului. A 
sosit momentul însă ca acest fost 
ofițer de Gestapou, azi unealta 
ațițătorilor la război din Occident 
să fie făcut inofensiv. Fischer își 
face datoria cu hotărîre, știind că 
în acest fel este credincios po
porului său. „Misiune- specială" 
este un film închinat vitejiei și 
bărbăției ostașilor forțelor armate 
ale R.D.G., pavăză sigură a cuce
ririlor poporului muncitor din a- 
cea parte a Germaniei care tră
iește și muncește sub semnul pă
cii și socialismului.

săi

lui

Economii în valoare 
de peste un milion 

și jumătate lei
Dornici de a da cît mai multe 

economii pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste, tineretul 
uzinei Oțelul Roșu, alături de 
vârstnici, luptă pentru economi
sirea fiecărui gram de metal, 
pentru a îndeplini angajamen
tul anual al tinerilor din uzină 
de a realiza economii în valoare 
de 5.000.000 lei.

Roadele muncii entuziaste a 
tinerilor sînt grăitoare. Pe pri
mul trimestru al anului prin 
reducerea simțitoare a rebuturi
lor și încărcării metalice, valoa
rea economiilor se ridică la su
ma de 1.543.506 lei, cifră ce 
depășește cu 31 la sută reali
zările aceleiași perioade din a- 
nul trecut. In fruntea acestei 
acțiuni patriotice se situează 
tinerii din secția laminorul de 
platine care au realizat econo ’ 
mii în valoare de 712.368 lei.

Punînd în centrul preocupă
rilor lor problema realizării de 
economii, tinerii oțelari luptă 
necontenit pentru reducerea 
consumului de lingotiere și 
combustibil pe tona de ofel, 
fapt ce a făcut posibil ca nu
mai în luna martie, de pildă, 
economiile înregistrate să se ri
dice la suma de peste 171.000 
lei. Fruntași în această acțiune 
sînt tinerii de la cuptorul 2, 
cuptor al tineretului.

VIRGIL TARLA 
membru în

pe
(Material 

concursului 
voluntari).

Comitetul U.T.M. 
uzină
sosit în cadrul 

corespondenților

Prima fază 
a concursului cultural- 
artistic al pionierilor 

și școlarilor din 
Valea fiului

Duminică s-a desfășurat în ora
șele Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Petrila și Aninoasa prima fază a 
concursului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor din Valea 
jiului.

La concurs au participat peste 
60 ide formații, coruri, echipe de 
dansuri, brigăzi artistice de agita
ție, precum și recitatori și soliști 
vocali și instrumentiști. In activi
tatea cultural-artistică ce se des
fășoară în școli cu prilejul acestui 
concurs au fost antrenați mai mult 
de 1.600 de pionieri și școlari din 
raionul Petroșani.

Desfășurarea fazei raionale a 
concursului va avea loc duminică 
19 aprilie.



Pentru încetarea

Manifestația 
studenților 

din San Salvador

experiențelor cu arma nucleară
Chemările pentru 1 Mai 

ale C.C. al P.C.U.S.
Declarația Ministerului A facerilor 

Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). - 

TASS transmite declarația Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. referitoare la tratativele 
celor trei puteri în problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară, in legătură cu reluarea la 
13 aprilie a lucrărilor acestei con
ferințe care a avut loc la Geneva.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarație, consideră că statele 
participante la conferința de la 
Geneva trebuie să depună toate 
eforturile in vederea realizării 
grabnice a unei înțelegeri asupra 
problemelor care nu au fost încă 
rezolvate.

Guvernul sovietic este convins 
că dacă S U.A. și Marea Britanie 
vor manifesta aceeași tendință spre 
înțelegere ca și U.R.S.S. poate fi 
găsită fără întîrziere o rezolvare 
a problemelor care stau în fața 
conferinței, rezolvare care să co
respundă intereselor păcii.

Declarația citează fapte care 
dezmint propaganda falsă a anu
mitor cercuri ale S.U.A. cu privire 
la greutățile ivite în lucrările con
ferinței și care ar fi provocate de 
poziția Uniunii Sovietice.

Se subliniază că tocmai dato
rită inițiativei U.R.S.S., la confe
rință s-a reușit să se cadă de 
acord asupra a șapte articole din 
acordul cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. Tot
odată, se spune în continuarea 
declarației, desfășurarea tratative
lor de la Geneva arată că S.U.A. 
și Marea Britanie nu numai că nu 
se grăbesc să realizeze o înțelegere 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară, ci, dimpo
trivă, întreprind acțiuni pentru a 
frâna lucrările conferinței și pentru 
a impiedica încheierea unui acord.

încercările S.U.A. și Marii Bri
tanii de a revizui recomandările 
conferinței experților, pretențiile lor 
neîntemeiate de a-și asigura o si
tuație dominantă in Comisia de 
control precum și alte pretenții, nu 
decurg cituși de puțin din sar
cina efectuării unui control eficient

asupra încetării experiențelor 
arma atomică și cu hidrogen și 
au drept scop decit să complice 
lucrările conferinței și în ultimă 
instanță s-o aducă intr-un impas-

Guvernul sovietic amintește din 
nou de necesitatea de a se găsi 
un sistem de votare în Comisia de 
control care să excludă posibili
tatea folosirii acestui organ în in
teresul unei părți sau al alteia 
și să asigure o situație egală pen
tru cele două părți 
acordului.

Uniunea Sovietică, se 
în declarație, nu caută 
pentru ea o situație privilegiată în 
organul de control așa cum trim- 
bițează propaganda americană, ci 
tinde să instituie un sistem care 
să asigure în egală măsură inte
resele tuturor părților.

O analiză a propunerilor S.U.A. 
și Marii Britanii în privința or
ganelor de control permite să se 
tragă concluzia că puterile occi
dentale manifestă interes nu pen
tru stabilirea unui control inter
național ci pentru obținerea unor 
date cu caracter de recunoaștere 
despre U.R.S.S. Uniunea Sovietică 
nu are nevoie de un control, care, 
in fapt, să însemne o acțiune de 
recunoaștere deoarece statul so
vietic nu are intenții agresive și nu 
arc de gînd să atace pe nimeni.

Declarînd că puterile occidentale 
se situează în fapt în cadrul con
ferinței de la Geneva pe aceleași 
poziții pe care le-au avut la 
începutul ei, guvernul sovietic își 
exprimă totodată speranța că pro
gresul realizat în obținerea înțe
legerii asupra unei serii de articole 
importante ale acordului, va per
mite ca după 13 aprilie să se cadă 
de acord și în privința articolelor 
asupra cărora nu s-a căzut încă 
do acord. Prin aceasta va fi nete
zită calea spre încheierea unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară pe 
care popoarele îl așteaptă cu ne
răbdare.

CU 
nu

în cadrul

subliniază 
să obțină

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a daț 
publicității Chemările pentru 1 Mai 
1959 — Ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, ziua 
frăției muncitorilor din toate țările.

Solidaritatea de luptă a clasei 
muncitoare din toate țările este 
chezășia invincibilității cauzei de
mocrației și socialismului. Să ți
nem și mai sus steagul interna
ționalismului proletar — se spune 
în una din primele chemări, care 
cuprind un salut frățesc adresat 
tuturor popoarelor ce luptă pentru 
pace, democrație și socialism.

In chemări este salutată co
laborarea între toate organizațiile 
oamenilor muncii în lupta pentru 
pace, democrație și independența 
popoarelor. C.C. al P.C.U.S. chea
mă la întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare și a oameni
lor muncii din toate țările.

Salut înflăcărat partidelor comu
niste și muncitorești din toate ță
rile — avangarda clasei munci
toare și a tuturor oamenilor mun
cii în lupte pentru pace, pentru 
independența națională a popoare
lor, pentru democrație și socia
lism I — se spune în una din che
mări.

Adresîndu-se popoarelor tuturor 
țărilor, C.C. al P.C.U.S. le cheamă 
să intensifice lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii, pentru 
securitatea generală, să demaște 
cu hotărîre pe ațîțătorii la război 
imperialiști.

Popoare ale lumii, se spune în 
chemări, cereți guvernelor S.U.Zț, 
și Angliei încetarea imediată, ge
nerală și pentru totdeauna, a expe
riențelor cu armele atomice și cu 
hidrogen, luptați pentru încetarea 
„războiului rece“ și slăbirea în
cordării internaționale, pentru o 
cît mai grabnică încheiere a Tra
tatului de pace cu Germania și li
chidarea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental. •

în una din chemări se spune: 
„Trăiașcă sistemul mondial al so
cialismului — bastion invincibil al 
păcii și securității popoarelor 1 Să 
se întărească și să înflorească 
marea comunitate a popoarelor 
țărilor lagărului socialist 1“

Com unicatul asupra îndeplinirii planului 
de stat al industriei "

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 aprilie s-a 
dat publicității Comunicatul oficial 
al Direcției Centrale de Statistică 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 

asupra îndeplinirii 
stat al industriei 

primul trimestru al a-

al U.R.S.S. 
planului de 
U.R.S.S. pe 
nului 1959.

In cadrul 
se desfășoară pentru traducerea îti 
viață a hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S., 
lucratorii din industrie au asigurat 
îndeplinirea cu succes a planului 
pe primul trimestru al anului 1959.

In primul trimestru al anului 
1959, industria Uniunii Sovietice a 
îndeplinit planul de stat al pro
ducției globale în proporție de 
105 la sută. In comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
1958, volumul producției industria
le a crescut cu 11 la sută.

In comunicat se arată că indu
stria tuturor republicilor unionale 
a îndeplinit planul producției 
globale în ansamblu și. la majori
tatea principalelor tipuri de pro
duse. toate consiliile economiei 
naționale au depășit planul tri
mestrial.

In primul trimestru din primul 
an al septenalului sovietic s-au 
produs 10.500.000 tone fontă, 
14.500.000 tone oțel, 11.400.000 
tone laminate. Extracția de mine
reu de fier s-a ridicat la 22.600.000 
tone, de cărbune — 126.000.000 
tone, țiței — 29.800.000 tone și 
gaze — 9.200.000.000 metri cubi.

In primul trimestru 
1959 în U.R.S.S. 
56.800.000.000 kWh 
frică.

întrecerii socialiste ce

al anului 
s-au produs 
energie elec-

„Bazele 
sînt un

II. R. S. S. pe primul trimestru al anului 1959
A fost depășit planul de produc

ție la multe din tipurile principale 
de produse ale industriei grele.

In comparație cu primul tri
mestru al anului 1958 producția a 
crescut la: fontă — cu aproape 
1.000.000 tone, oțel — cu 1.200.000 
tone, laminate — cu 740.0G0 tone, 
cărbune — cu 4.150.000 tone, țiței 
— cu 3.400.000 tone, energie elec
trică — cu peste 6.000.000.100 kWh.

In comparație cu primul tri
mestru al anului trecut producția 
a crescut la: țesături — cu 
66.000.000 m.p., încălțăminte de 
piele — cu aproape 8.000.000 pe
rechi, zahăr tos — cu 426.000 tone, 
ulei vegetal din resurse de stat de 
materii prime — cu 61.000 tone.

Ca rezultat al creșterii resurse
lor de stat de produse animaliere, 
în cursul primului trimestru al a- 
nului 1959 s-au vîndut populației 
cu 125.000 tone carne și preparate

de carne mai mult decît în perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut, cu 15.200 tone mai mult unt 
și cu 600.000 tone mai mult lapte 
și alte produse lactate recalculate 
în lapte.

Planul de sporire a productivi
tății muncii în industrie a fost în
deplinit în proporție de 103 la su
ta. In condițiile reducerii duratei 
zilei de lucru în industria cărbu
nelui, în siderurgie și în alte cîte- 
va ramuri ale industriei, producti
vitatea muncii a crescut cu 7 la 
sută în comparație cu primul tri
mestru al anului 1958.

In aceeași zi Direcția Centrală 
de Statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al R.S.F.S.R. a dat tin 
comunicat în care arată că planul 
producției globale a industriei 
R.S.F.S.R. pe primul trimestru 
1959 a fost îndeplinit în proporție 
de 105 la sută.

In chemări se adresează săruturi 
frățești marelui popor chinez și 
oamenilor muncii din celelalte 
țări care construiesc socialismul și 
este salutată prietenia de nezdrun
cinat și colaborarea intre po
poarele sovietice și aceste po
poare. «

In chemarea adresată oameni
lor muncii din țara noastră se 
spune : „Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Romînă care construiesc socia
lismul ! Trăiască prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea dintre 
popoarele sovietic și roinîn 1“

Intr-una din chemări se adre
sează un salut frățesc oamenilor 
muncii din R.P.F.I. și urări de 
întărire a prieteniei dintre po
poarele sovietic și iugoslav în in
teresul luptei pentru pace și so
cialism.

In chemările C.C. al P-C.U.S. 
se adresează un cald salut marelui 
popor indian, popoarelor din Indo
nezia, Birmania, Ceylon și Cam- 
bodgia, popoarelor din Republica 
Arabă Unită și Irak, din întregul 
Orient Arab, din Africa și America 
Latină. Este salutată prietenia și 
colaborarea între popoarele An
gliei, Statelor Unite ale Americii, 
Franței și Uniunii Sovietice, în in
teresul unei păci trainice 
treaga lume.

O serie de chemări sînt 
erate dezvoltării și întăririi 
niei dintre poporul 
popoarele Germaniei, Italiei, Fin
landei, Suediei, Norvegiei, Dane
marcei, Islandci și altor țări. Se 
adresează un cald salut poporului 
japonez care luptă pentru lichida
rea bazelor militare străine, pentru 
dezvoltarea pașnică, democratică 
și independentă a țării sale.

Intr-una din chemări este salu
tată politica externă leninistă a 
Uniunii Sovietice, politică de coexi
stență pașnică a statelor cu orân
duiri sociale diferite, politică de 
menținere și întărire a păcii si 
securității popoarelor, de dezvol
tare a relațiilor economice și cul
turale cu toate țările.

Sînt salutate vitezele forțe arma
te sovietice care s-au acoperit de 
gloria victoriilor și care stau vigi
lente de strajă păcii, intereselor 
de stat și securității patriei.

CC. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii muncii din U.R.S.S. să 
depună toate eforturile pentru în
făptuirea hotărârilor de importanță 
istorică mondială ale Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. care a în
semnat intrarea Uniunii Sovietice 
într-o nouă perioadă a dezvoltării 
sale — perioada construcției desfă
șurate a comunismului.

C.C. al P.C.U.S- își încheie 
chemările cu utări în cinstea uni
tății de nezdruncinat dintre Parti
dul Comunist și poporul sovietic, 
izvorul forței orânduirii socialiste, 
chezășia noilor succese în con
struirea comunismului — viitorul 
luminos al întregii omeniri.

SAN SALVADOR 13 (Ager
pres). — Aproximativ 500 de 
studenți au manifestat in fața 
palatului național din San Sal
vador unde s-au întrunit cei 12 
ambasadori ai S.U.A. din ță
rile din regiunea Mării Carai- 
belor pentru a examina situația 
din țările Americii Latine. Un 
purtător de cuvînt al manifes- 
tanților a declarat că ambasado
rii americani s-au întrunit pen
tru a organiza o conspirație îm
potriva guvernului cuban. La 
reuniune au participat Loy 
Henderson, subsecretar de stat 
adjunct, și Roy Rubettom, se
cretar de stat adjunct pentru 
problemele interamericane. In 
comunicatul publicat după reu
niune, ambasadorii își exprimă 
..îngrijorarea" în legătură cu 
mișcările revoluționare din re
giunea Mării Caraibelor ți cer 
Departamentului de Stat „să ia 
serios în considerație măsurile 
pe care le-ar putea adopta Or
ganizația Statelor Americane 
pentru a restabili linițtea în a- 
ceasta regiune".

Conferința tinerilor 
scriitori 

din R. D. Vietnam

în in-

consa- 
priete- 

sovietic și

HANOI 12 (Agerpres). — 
China Nouă transmite : Zilele 
acestea a avut loc la Hanoi o 
conferință de patru zile a tine
rilor scriitori din R. D. Viet
nam. La conferință au partici
pat peste 300 de tineri scriitori, 
din rîndurile muncitorilor, ță
ranilor, ostașilor, studenților 
ele.

Au fost discutate pe larg pro
bleme ale creației literare. S-a 
arătat că pentru a crea 
veridice, care să 
tru totul realitatea, este nevoie 
de înțelegerea adîncă a vieții 
poporului.

opere 
reflecte în-

Numeroși tineri 
vestgermani trec 
în R. D Germană

(Agerpres). — 
anunță că The- 
de stat la Mi-

BERLIN 13 
Agenția ADN 
dieck, secretar 
nisterul pentru problemele în
tregii Germanii din R. F. Ger
mană, a fost nevoit să recu
noască cu prilejul unei cuvîn- 
tări rostite la postul american 
de radio „Rias“ că un număr 
tot mai mare de tinerii vest- 
germani, care urmează să fie 
încorporați, trec din R. F. G. 
in R. D. G. pentru a scăpa de 
serviciul militar. In legătură cu 
aceasta, agenția ADN arată că 
numai în perioada decembrie 
1958—martie 1959 au trecut în 
R. D. Germană din Germania 
occidentală aproape 8.000 de 
tineri în vîrstă între 19 și 25 
de ani.

Protestul guvernului englez 
în urma declarațiilor 

cancelarului Adenauer

penfru 
mijloc

Partidele de opoziție
se prononță pentru schimbarea politicii

Bonn-ului

din R. F. Germană

BERLIN 13 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției ADN, mai 
mulți conducători ai partidelor de 
opoziție din Germania Oocidentală 
se pronunță pentru schimbarea li
niei politice duse de guvernul can
celarului Adenauer. După cum a 
declarat E. Ollenhauer, președin
tele P S.D.G. la un miting din 
Helmstadt, propunerea candidatu-

arma rachetă 
de sinucidere44

O declarație a lui Palmiro Togliatti
ROMA 12 (Agerpres). — La 10 

aprilie, în cadrul dezbaterilor din 
Comisia pentru afacerile externe a 
Camerei deputaților a Italiei, mai 
mulți deputați au criticat cu as
prime politica externă a guvernu
lui italian.

Secretarul Partidului socialist, 
Nenni, a declarat că este „fără 
precedent" declarația ministrului 
Afacerilor Externe, Pella, care a 
spus că preferă riscul nimicirii 
atomice riscului „dominației comu
niste". Nenni a criticat cu asprime 
amplasarea bazelor americane 
pentru arma rachetă pe teritoriul 
Italiei.

A luat apoi cuvîntul Palmiro 
Togliatti, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, care 
a calificat declarația susmenționată 
a lui Pella drept „grosolană și 
cinică". Această grosolănie și 
acest cinism, a spus Togliatti, sînt 
caracteristice politicii atlantice. 
Bazele pentru arma rachetă sînt 
un mijloc de sinucidere.

Subliniind că politica externă a 
Italiei reprezintă tendințele atlan
tice ultraextremiste și că ea este 
în contradicție cu tendința gene
rală spre tratative, Togliatti a re
levat că, pînă în prezent, în pro
blemele Germanici, Berlinului și

rii lui Adenauer la postul de preșe
dinte înseamnă de fapt o recu
noaștere a eșecului politicii externe 
a guvernului vest-german. Ollen- 
hauer a subliniat de asemenea că 
orice încercare de a transforma 
Germania Occidentală într-o „de
mocrație prezidențială", cu alte cu
vinte de a extinde drepturile pre
ședintelui R.F.G., va întâmpina o 
rezistență hotărîtă din partea so- 
cial-democraților.

Președintele fracțiunii din Bun
destag a partidului liber-democrat, 
E. Mende, s-a pronunțat de ase
menea împotriva lărgirii împuter
nicirilor președintelui R.F.G.

LONDRA 13 (Agerpres), — Sap- 
tă minatul laburist independent en
glez „Reynold's News" scrie în ul
timul său număr ca ministrul A fa- 
cerilor Externe al Marii Britanii, 
Sehvyn Lloyd, a convocat în ziua 
de 10 aprilie pe ambasadorul Ger
maniei Occidentale la Londra și 
i-a remis un protest energic al gu
vernului Macmillan în urma decla
rațiilor radiodifuzate ale cancela
rului Adenauer.

După cum subliniază „Reynold's 
News", guvernul britanic speră că 
succesorul cancelarului Adenauer 
va fi dr. Erhard și că acesta va 
da dovadă de realism față de pro
blemele europene, de o mai mare 
reticență față de „Axa Bonn-Paris" 
și de o mai bună înțelegere față

de relațiile dintre Germania Occi
dentală ți Anglia".

La rîndul său, ziarul conserva
tor ,Sunday Dispatch" afirmă că 
Adenauer i-a trimis la 11 aprilie 
lui Macmillan un mesaj personal 
în care se străduiește să atenueze 
neînțelegerile care ar fi putut să 
se ivească în urma recentelor sale 
declarații — în care după cum se 
știe — a recunoscut existența 
neînțelegerilor dintre Londra ți 
Bonn. în mesaj Adenauer sublinia
ză importanța apropiatelor sale în
trevederi cu premierul britanic, 
care vor permite celor doi oameni 
de stat să abordeze chestiunea re
lațiilor anglo-germane și cea a re
lațiilor Est-Vest.

Harnici tineri oțelari din R P.D. Coreeană.

Tineretul italian se pregătește 
pentru Festival

securității europene Italia a urmat 
numai linia lui Adenauer și 
Dulles- Trebuie găsită o altă linie 
politică, a declarat vorbitorul, 
trebuie întreprinse acțiuni reale în 
scopul unificării Germaniei și slă
birii încordării.

Deputatul independent de stînga 
Bartesaghi și deputatul socialist 
Vecchietii au criticat de asemenea 
declarațiile ministrului Afacerilor 
Externe, Pella.

In încheierea ședinței, Palmiro 
Togliatti a făcut o declarație zia
riștilor.

Referindu-se la discursul lui 
Pella, rostit la 10 aprilie în Co
misia pentru afacerile externe, în 
care acesta a declarat printre 
altele că politica externă a Italiei 
urmează politica blocului Atlantic, 
To'g’.iatti a caracterizat acest dis
curs drept un refren al vechii po
litici extremiste, încăpățînate și 
absurde a cancelarului Adenauer 
și a lui Dulles, ,,’n cazul acesta, 
a declarat secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, este 
absolut limpede că vom ajunge la 
agravarea întregii situații interna
ționale și că, în ultimă, instanță, 
țările atlantice vor suferi un nou 
eșec".

La închiderea ediției

Au reînceput ședințele 
conferinței de la Geneva
GENEVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: După o întreru
pere de trei săptămîni, la 13 aprilie 
au reînceput ședințele conferinței 
de la Geneva a celor trei puteri 
în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Ședința din 13 
aprilie a fost prezidată de S. K. Ța- 
rankin, reprezentantul U.R.S.S.

După cum s-a aflat, reprezentan
tul S.U.A. a prezentat propunerea 
cu privire ta așa-numita încetare 
pe etape a experiențelor cu arma 
nucleară, preconizînd in felul 
acesta ca lucrurile să se limiteze 
la încetarea experiențelor numai la 
suprafața pămîntului și în largul 
mării și să se continue experiențele 
la mari înălțimi și subterane.

In legătură cu aceasta la Ge
neva se subliniază că practic o ase
menea pronunere înseamnă igno
rarea cerințelor opiniei publice 
mondiale de a se înceta pretutin
deni. necondiționat și pentru tot
deauna experiențele cu arma nu
cleară.

Unul din cele mai crunt lovite de șomajul cronic care bîntuie în 
S.U.A. este centrul industriei de automobile — orașul Detroit. In foto
grafie: șomeri stînd la coadă în fața Secției asigurărilor sociale.

„Care sînt modalitățile pentru 
a participa la Festival ? Cind, 
unde ți cum trebuie să se facă 
înscrierile ?“ Aceste întrebări se 
află în sute de scrisori care so
sesc pe adresa comitetelor italie
ne de organizare a Festivalului 
Mondial al Tineretului ți Studen- 
ilor de In Viena. Unele între

bări aparțin tinerilor și tinerelor 
care au. fost la festivalurile pre
cedente ți care doresc cu ardoare 
să participe și la serbarea tine
reții de la Viena. Un număr în
semnat de întrebări sînt puse și 
de unii tineri care abia au împli
nit 17—18 ani. Acest lucru se 
explică datorită marii populari
tăți de care se bucură ideile Festi
valului de la Viena și în Italia. 
Este semnificativ în acest sens și 
faptul că o serie de personalități 
politice italiene sprijină o aseme
nea grandioasă întîlnire interna
țională, cum este Festivalul de la 
Viena.

Printre acestea se află senato-
-----•------

Interesul publicului 
american 

pentru spectacolele 
artiștilor sovietici

NEW YORK 13 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la New York a sosit 
trupa de balet a Teatrului Mare 
Academic de Stat al U.R.S.S. care 
va întreprinde timp de două luni 
un turneu prin S.U.A. și Canada.

Opinia publică din S-U.A. ma
nifestă un viu interes față de a- 
ce-st turneu. Impresarul Hurok a 
declarat corespondenților sovietici 
că în întreaga sa activitate de 40 
de ani nu-și mai amintește nici un 
alt caz în care interesul față de 
spectacolele unor artiști străini să 
fi fost atît de mare. Numai pentru 
spectacolele care vor fi date la 
New York s-au cerut aproape un 
milion de- bilete. S-au primit ce
reri din cele mai îndepărtate col
țuri ale țării, pînă și din Alaska. 
Pentru a satisface toate aceste ce
reri trupa sovietică dc balet ar 
trebui să dea spectacole timp de 
trei ani fără întrerupere, a declarat 
impresarul. Pentru a-și procura bi
lete oamenii stau la rînd în ploaie 
pînă și noaptea.

Trupele franceze 
au provocat noi incidente 

la frontiera 
algeriano-tunisiană

TUNIS 12 (Agerpres). Secreta
riatul de Stat tunisian al Informa
țiilor a dat publicității la 11 apri
lie un comunicat în care subliniază 
că în cursul ultimelor zile trupele 
franceze staționate în Algeria au 
provocat noi incidente la frontiera 
algeriano-tunisiană pricinuind pier
deri umane și numeroase pagube 
materiale.

Comunicatul arată că la 6 apri
lie, în cursul unei incursiuni a tru
pelor franceze asupra șeikatului 
Buderias mai multe clădiri au fost 
distruse și un mare număr de vite 
au fost furate de soldații francezi- 
Comunicatul adaugă că în aceeași 
zi un alt detașament francez a pă
truns pe o adîncime de șapte kilo
metri pe teritoriul Tunisiei în 
dreptul localităților Zerdab și Sa- 
baa Diar. In urma acestei incursi
uni un tunisian în vîrstă de 16 ani 
a fost ucis, un bătrîn de 75 de ani 
a murit ars de viu în locuința .«ni. 
un altul a dispărut, iar patru clă
diri au fost distruse.

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R. P. Ungare 
a sosit în R. P. Mongolă

ULAN BATOR 13 (Agerpres).— 
După cum anunța agenția Men- 
țame, la 13 aprilie a sosit la Ulan 
Bator într-o vizită de prietenie de
legația de partid și guvernamen
tală a R-P. Ungare, condusă de 
Ferenc Munnich, președintele gu
vernului Revoluționar Muncitoresc. 
Țărănesc Ungar.

Pe aeroport oaspeții unguri au 
fost întîmpinați de conducători ai 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și aj guvernului, de repre
zentanți ai oamenilor muncii și de 
membri ai corpului diplomatic.

J. Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole, 
și F. Munnich, conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a R.P. Ungare, au rostit cuvîntări.

rul social-democrat Edoardo Di 
Giovanni, socialistul Targetti vi
cepreședinte al Camerii, avocatul 
Bruno, independent, cunoscută 
personalitate politică a provin
ciei Roma și mulți alții.

Un mare interes trezește Festi
valul în rîndul oamenilor de cul
tură cu renume mondial.

„Aplaud cu entuziasm ideea de 
a organiza Festivalul de la Viena 
care va da prilejul tinerelor voci 
să se afirme. El va permite Italiei 
să-și confirme locul de frunte pe 
care-l ocupă in domeniul muzicii 
le operă sau al canțonetelor" — 
a declarat tenorul Tito Schipa 
care va face parte și de astădată 
din jurul Festivalului. De aseme
nea, un grup cuprinztnd cunoscuți 
pictori și sculptori și anume Maz- 
zacurati, Attardi., Mazzulo, Mira- 
bella, Lughi, Penelope au trimis 
o scrisoare Comitetului Festiva
lului în care se spune printre al
tele : „Prin operele prezentate la 
expozițiile organizate în cadrul 
festivalului, într-un spirit de 
muncă și dezinteresată confrun
tare, tinerii artiști din diferite 
țări vor avea posibilitatea de a 
face mai bine cunoscută cultura 
popoarelor lor și de <a întări prie
tenia și stima reciprocă. Sîntem 
convinși că și la cel de al Vll-lea 
festival tinerii artiști italieni vor 
participa într-un număr cit mai 
marc cu operele lor... vor contri
bui la succesul acestei mari ma
nifestări internaționale".

Sute și sute de inițiative locale 
au subliniat și au scos în evidență 
în aceste zile un aspect sau altul 
al festivalului. La Reggio Emilia, 
în toată luna februarie și martie 
au avut loc zile ale solidarității 
cu popoarele coloniale ; cu a- 
ceastă ocazie s-au strins mii și 
mii de semnături ale tinerilor ce 
steagurile popoarelor care lujlă

împotriva colonialismului. Stea
gurile vor fi purtate de delegația 
din Reggio Emilia la festival. In 
Friuli și în Piemont, două re
giuni italiene de graniță, se va 
ține peste cîteva săptămîni un 
mic prolog al festivalului : o în
tîlnire la frontieră între tinerii 
italieni și cei din țările vecine.

Intr-o serie de orașe au loc se
lecționări preliminare pentru 
participarea La concursurile cul
turale ale festivalului. La Napoli 
se prevede organizarea „sărbătorii 
primăverii* în cursul căreia se 
vor alege cele mai frumoase can
țonete napolitane pentru a fi pre
zentate la festival. O inițiativă 
analoagă va avea loc în Sicilia, 
la Palermo, o trecere în revistă 
a folclorului sicilian. La Torino 
se va încheia în curind un con
curs care se desfășoară de cîteva 
luni. Printre cei care au trimis 
textele și inuzica compozițiilor 
lor Ia acest concurs se află și ti
nerii care fac parte din grupul 
„Cronicilor cîntate", grup entu
ziast cuprinzînd cunoscuți scrii
tori și muzicieni tineri care, 
luptînd împotriva influențelor 
decadente în muzica italiană, se 
străduiesc să creeze un nou gen 
de cîntece, fidele liniei melodice 
tradiționale, exprimînd sentimen
te reale și viața oamenilor mun
ții. Cu puține zile înaintea Fes
tivalului de la Viena, la 19 iulie 
va avea loc la Genova o mare în
tîlnire între tinerii din acest 
oraș și delegația din America 
Latină care va debarca în acest 
tort în drum spre Viena. In sfîrșit, 
la Milano va avea loc o defilare 
a tuturor delegaților la Festivalul 
de la Viena precedată de 200 de 
motocicliști.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Sci n-teii 

tineretului" la Roma

14 APRILIE

Ziua solidarității 
cu tinerii patrioți spanioli

A devenit o tradiție pentru 
tînăra generație iubitoare de 
pace din întreaga lume ca ziua 
de 14 aprilie să fie sărbătorită 
ca zi a solidarității cu tinerii 
patrioți spanioli.

14 aprilie constituie o dată 
memorabilă în istoria Spaniei. 
La această dată, în urmă cu 
28 de ani, clasa muncitoare 
spaniolă, toate forțele progre
siste conduse de Partidul Co
munist au înlăturat jugul mo
narhic absolutist, proclamând 
Republica Spaniolă.

Cu consimțămî nitul imperia
liștilor americani, englezi și 
francezi, reacțiunea spaniolă a 
pornit în vara lui 1936 un 
război împotriva poporului spa
niol care reușise să înfăptu
iască o republică cu adevărat 
democratică. Trei ani au durat 
luptele, din 1936 pînă în 1939, 
cînd Republica Spaniolă a fost 
înăbușită în singe. Alături de 
patrioți: spanioli, au căzut

jertfă pentru apărarea republicii 
mii de voluntari comuniști din 
diferite țări ale lumii printre 
care și din țara noastră.

Astăzi clasa muncitoare spa
niolă, toate forțele înaintate 
avînd în frunte pe comuniști, 
continuă lupta pentru libertate 
și democrație, pentru triumful 
cauzei pentru care și-au jertfit 
viața în timpul războiului civil 
cei mai buni fii ai poporului 
spaniol.

14 aprilie a devenit un simbol 
al luptei pentru libertate a 
poporului și tineretului spaniol, 
în amintirea acestei date me
morabile, la inițiativa F.M.T.D. 
în fiecare an, la 14 aprilie se 
serbează Ziua Internațională a 
solidarității cu tinerii patrioți 
spanioli.

Tînăra generație a patriei 
noastre își exprimă deplina sa 
solidaritate cu tinerii patrioți 
spanioli și le trimite un cald 
și prietenesc salut de luptă.
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ROMA. — In ziarul „Paese Se
ra" din 10 aprilie a.c. a apărut, în
soțit de o fotografie a iov. A B:i- 
năciu, textul integral al interviu
lui acordat corespondentului aces
tui ziar, G. Pereg:>, de ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Romlne.

VIENA. — La 10 aprilie a avut 
loc la Viena inaugurarea celei de-a 
opt.a Expoziții Internaționale de 
Fotografii, denumită „Austria 
1959“.

Din Romînia au fost prezentate 
9 lucrări de Ion Hananel, Iosif 
Giuca, Nicolae Săndulescu. Ar
mand Rosental. Clara Spitzer și 
D. Pietro.

Fotografia lu1 Ion Hananel 
Construcția" a primit din partea 

juriului Medalia de Bronz.
MILANO. — La 12 aprilie s-a 

inaugurat Tlrgul Internațional de 
la Milano, la care participă și Re
publica Populară Romînă cu un bi
rou tehnico-comercial. Biroul a 
fost vizitat la deschidere de preșe
dintele Italiei, Giovanni Gronchi, 
care a fost intimpinat de ministrul 
R. P. Romlne la Roma, tov. Ștefan 
Cleja.

PARIS. — Agenția United Press 
International relatează- că poliția 
franceză a arestat 463 de algerieni 
care locuiesc în Franța. Agenția 
precizează că arestările eu fost e- 
fectuate „în cadrul uneia din cele 
mai mari razii din perioada post
belică din Franța".

STALINGRAD. — Constructorii 
hidrocentralei Stalingrad de pe 
Volga au terminat ecluzele nadiga. 
bile cu un an înainte de termen. 
Aceste ecluze sînt cele mai mari 
din U.R.S.S.

BAGDAD. — La invitația Consi
liului național irakian el partiza. 
nilor păcii, la 12 aprilie a sosit te 
Bagdad o delegație a Comitetului 
Sovietic pentru Apărarea Păcii în 
frunte cu Mirzo Tursun-Zade, 
membru al -comitetului. Sutele de 
oatreni care au venit la aeroport 
au scandat lozinci în cinstea prie. 
teniei sovieto. irakiene și a întăririi 
păcii în lumea întreagă.

NEW YORK. — Agenția United 
Press International relatează că 
la 13 aprilie, Strauss, ministrul de 
Război al R F.G.. a sosit la New 
York intr-o vizită de 18 zile. In 
timpul șederii sale in Stolele Uni* 
te, el se va Intîlnl cu McElroy, 
ministrul de Război al S.U.A., și 
cu alți reprezentanți oficiali ai SAi. 
taior Unite, și va vizita o serie da 
obiective militare din țară.

BONN. — După cum anunță pre
sa vestgermană, în cursul anului 
1959 în Europa occidentală vor fl 
aduse din S.U.A. treizeci subunități 
înzestrate cu rachete de tip „Ma
tador". Primele subunități vor sosi 
la 1 iulie î-n Germania Occidentală, 
unde vor fi instalate rampe pen, 
tru lansarea rachetelor.
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