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O sarcină urgentă 
in agricultură i 

Insămînțarea 
porumbului
Ua factor «Mațud de eare de

pinde obținerea unor reoolte 
maxi ți eonetiante și oare trebuie 
respectat cu strictețe îl constituie 
încadrarea lucrărilor fi îndeosebi 
a semănatului în tâmpul optim. 
Ultimele aile au fost deosebit de 
prielnice însămînțării porumbu
lui. Marea majoritate a celor ce 
muncesc pe ogoare, înțelegînd 
importanța respectării timpului 
optim agrotehnic pentru semănat 
ți-a intensificat eforturile, reu
șind să însămînțeze ou porumb 
într-o singură săptămînă o supra
față de 1.600.000 hectare.

Tinerii mecanizatori din gos
podăriile agricole de stat din re
giunea București, mobilizați de 
organizațiile de bază U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au reușit să termine însă- 
mînțatul porumbului pe toate 
suprafețele destinate acestei cul
turi.

Colectiviștii tineri și vîrstnici 
din Petroșani, regiunea Constanța, 
ajutați de tinerii mecanizatori de 
la S.M-T. Adamclisi au însămin- 
țat cu porumb suprafața de 750 
hectare în numai 5 zile.

Cu toate acestea, procentul rea
lizării planului pe țară la această 
lucrare (59 la sută) este sub ni
velul posibilităților.

Epoca optimă pentru însămîn
țatul porumbului apropiindu-se 
de sfirșit îndeosebi în regiunile 
din sudul țării, se impune mobi
lizarea activă a tuturor forțelor 
pentru terminarea urgentă a aces
tei lucrări.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din S.M.T. și G.AJS., sub condu
cerea organizațiilor de partid, tre
buie să ajute colectivele de con
ducere ale acestor unități în or
ganizarea lucrului în două schim
buri la cît mai multe tractoare.

întrecerea socialistă bine orga
nizată între brigăzi și între trac
toriști va contribui în mare mă
sură la scurtarea timpului în care 
trebuie să se încadreze insămîn- 
(ările și la asigurarea unei înalte 
calități a lucrărilor. Lozinca „fie
care tractorist, în fiecare zi, un 
hantru peste plan", care a prile
juit în toamnă o însuflețită între
cere între tinerii mecanizatori, 
trebuie să fie acum larg răspîn- 
dită.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole, îndrumate de 
organizațiile de partid, sînt da
toare să antreneze la însămînțatul 
porumbului pe toți tinerii din 
brigăzile de cîmp. Pentru scurta
rea timpului în care se efectuează 
această lucrare este bine ca orga
nizațiile de bază U.TJW. din 
GA.C. și întovărășiri să-i mobi
lizeze pe tinerii conducători de 
atelaje să lucreze și ei, alături 
de tractoriști, cu 
podăriei colective 
atelajele proprii, 
treaga capacitate 
acestora.

Tinerii 
agronomi 
țăranilor 
terminării în cel mai 
a însămînțării porumbului și în
deosebi să ajute efectiv la urgen 
tarea acestei lucrări.

Pe suprafețele care au mai ră
mas de însămințat, acolo unde 
au fost executate ogoare adînci 
de toamnă, locul trebuie grăpat 
fără nici o întîrziere, iar apoi 
trebuie însămințat imediat. Pe te
renurile nearate din toamnă tre
buie efectuate urgent arăturile și 
grăpatul. Semănatul trebuie să se 
facă cu o deosebită grijă. Adînci- 
mea și distanța optimă precum 
și numărul de boabe la cuib sînt 
factori care influențează în mare 
măsură răsărirea uniformă, densi
tatea lanului, producția-

Urgentarea însămînțării po
rumbului și respectarea regulilor 
agrotehnice sînt obiective pentru 
care trebuie să lupte fiecare ute- 
mist și tînăr din agricultură, ele 
contribuind în cea mai mare mă
sură la asigurarea unor producții 
mari de porumb în anul acesta.

atelajele goa- 
și respectiv cu 

folosind în
de lucru a

ingineri 
au datoria 
muncitori

tehnicieni 
să explice 
importanța 
scurt timp
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Proletari din toate țările, uniti-vă!
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3091

Brigada de calitate nr. 1 a tine
retului din sectorul bloc-motor 
(linia arbori motor) a uzinelor de 
tractoare „Ernst Thălmann“, con
dusă de tov. Sevidov Filon s-a an
gajat ca în cinstea zilei de 1 Mai 
să realizeze economii în valoare de 
35.000 lei și să termine planul pe 
luna aprilie cu 3 zile înainte de 
termen.

în fotografie : membrii brigăzii 
discutînd despre noi posibilități 
de a realiza economii in cinstea 
lui 1 Mai.

Foto: N. STELORIAN

țe&ala miLneii
SțLlt

La Atelierele do automotoare 
C.F.R. Orașul Stalin, ca de altfel 
la toate fabricile fi uzinele din o- 
raș, Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R, 
privind îmbunătățirea învățămîn
tului seral ți fără frecvență de cul
tură generală și superior a Stîrnit 
un deosebit interes în rîndui tine
rilor muncitori. Îndată după pu
blicarea în presă a hotărîrii, nu
meroși tineri fruntași in producție 
din diferite sectoare ale Ateliere
lor și-au manifestat dorința să se 
înscrie în anul 1 al școlii medii 
serale. «r-

Zilele trecute, in sala de festivi
tăți a Atelierelor 
dunăre generală 
la care au parti
cipat aproxima
tiv 200 de tineri, 
în cadrul adună
rii, s-a prelucrat 
hotărîrea parti
dului și guver
nului care des
chide porți largi 
tinerilor munci
tori spre știință și culturi, spre ri
dicarea calificării și specializării 
profesionale. Arătind că patria 
noastră are nevoie în construirea 
socialismului de muncitori, tehni
cieni ți ingineri bine pregătiți, 
crescuți din rîndurile acelor tineri 
care cu brațele lor muncesc direct 
în producție, tinărul lăcătuș loan 
Nicoloiu a relevat faptul că parti
dul și guvernul au purtat și pînă 
acum o deosebită grijă pentru ri
dicarea unei intelectualități bine 
pregătite din rîndurile clasei mun
citoare, pentru continua calificare 
a muncitorilor, pentru necontenita 
lor educare ți dezvoltare multilate
rală.

— Iată — a spus lăcătuțul loan 
Nicoloiu — dau un singur exem
plu. în anul 1954, partidul și gu
vernul au hotărît înființarea șco
lilor medii serale pe lingă marile 
întreprinderi precum și a unor 
secții serale pe lingă o serie de 
școli medii. Din anul 1955 sînt ți 
eu elevul unei asemenea școli. îm
preună cu tovarășii mei de muncă 
lăcătușii Mihai Căluț, Gheorghe 
Radu ți strungarul Vasile Ostav- 
ciuc termin în toamna acestui an 
cursurile medii serale începute cu 
4 ani în urmă. Nu mi-a fost ușor. 
Nici mie și nici tovarășilor mei. 
Muncind însă cu sîrguință, avînd 
toate condițiile create ți asigurate 
de partid și guvern am izbutit ca 
astăzi să ne numărăm printre acei 
care vom absolvi cursurile țcolii 
medii serale. Noua hotărîre a par
tidului ți guvernului a dat un nou 
avînt dorinței cu care am pornit 
spre învățătură, aceea de a urma 
facultatea, de a deveni ingineri.

Subliniind grija partidului pen
tru creșterea unei intelectualități 
noi, provenite din rîndui clasei 
muncitoare, legate de popor, lăcă
tușul Mihai Căluț a vorbit despre

a avut loc o a- 
V.T.M. deschisă
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In intîmpinarea
ZILEI DE 1 MAI
Pe șantierul laminorului 

nr. 1 de la uzina 
.Cristea Nicolae"

din

Adunarea festivă
consacrată celei de a 10-a aniversări 

a mișcării mondiale pentru pace
lu>pă-amiază, la Teatrul de 

balet al R.P. Romine a
Uniunii

ÎJUMLfătiiză
faptul că tovarășii din conducerea 
Atelierelor de automotoare CJ'.R. 
Orașul Stalin nu întotdeauna pini 
acum au dovedit prea multă aten
ție în îndrumarea tinerilor munci
tori de a urma cursurile școlii me
dii serale. Z

— Din numărul mare de tineri 
care muncesc în toate sectoarele 
Atelierelor, a arătat lăcătușul Mi
hai Căluț pînă acum au frecventat 
cursurile școlii medii serale doar 
18 tovarăși. Noua hotărîre a parti
dului și guvernului este pentru noi 
toți, tinerii muncitori, un nou fi 
important stimulent pentru a 
porni pe drumul învățăturii. Parti
dul fi guvernul ne creează condiții 
de învățătură pe care părinții no

te condițiilor create de partid 
guvern pentru a învăța.

Luînd cuvintul 
dunării, inginerul 
a spus :

— Poate că se 
tineri care nu au 
dere în posibilitățile lor. Le spun 
acestora că se înșeală. Am avut 
colegi în anii studenției, tovarăși 
care înainte au fost fochiști, strun
gari, frezori, mecanici. Dacă în 
primele luni de facultate unii din
tre ei se descurcau ceva mai greu 
la anumite materii, apoi în puțină 
vreme, ajutați cu dragoste de cei
lalți tovarăși au ajuns nu numai 
să fie la fel de bine pregătiți ca 
cei care au

Tinerii de la Atelierele de automotoare 
C. F. R.-Orașul Stalin dezbat Hotârîrea 
partidului ți guvernului cu privire la îm
bunătățirea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și superior

fi

în încheierea a- 
Gavrilescu Dan

află printre noi 
suficientă încre-

ștri nici nu le-au putut visa în anii 
întunecați de mizerie ai regimului 
burghezo-moțieresc. T rebuie să 
răspundem acestei griji părintești 
cu toată dragostea, cu tot entuzias
mul nostru, dovedind că putem fi 
fruntași atît în producție cit ți în 
lupta pentru cucerirea minunatei 
cetăți a științei.

Numeroși alți tineri muncitori 
care au luat cuvintul printre care 
strungarii Ioan Roșianu ți Gheor
ghe Popa au arătat că înscriindu-se 
la cursurile școlilor medii serale 
se vor strădui să se comporte în 
ața fel incit să răspundă prin fap-

făcut si de zi cursu
rile școlii medii, 
ci să-i și depă
șească devenind 
unii dintre cei 
mai buni 9tu- 
denpi din facul
tate. Voi puteți 
deveni ingineri și 
tehnicieni, spe
cialiști pricepuți 

îmbina în mod con-fiindcă veți 
creț, zi de zi, activitatea teoretică 
cu cea practică.

După terminarea adunării, la co
mitetul U.T.M. al Atelierelor de 
automotoare C.F.R. Orașul Stalin 
s-au prezentat 23 de tineri care au 
cerut să învețe la cursurile școlii 
medii serale. Numărul celor care 
îți manifestă dorința de a învăța 
crește din zi în zi. în mijlocul ti
nerilor muncitori de la atelierele 
de automotoare s-a născut o ade
vărată mișcare spre învățătură.

FLORIAN BORZ

în raionul Luduș din regiunea 
Cluj a fost terminată 

cooperativizarea agriculturii
In raionul Luduș, regiunea Cluj, 
fost cooperativizată agricultura.a

La acest succes au contribuit din 
plin realizările gospodăriilor colec
tive și ale întovărășirilor agricole 
din raion, care au constituit un 
exemplu convingător asupra supe
riorității agriculturii socialiste.

Recoltele bogate ale colectiviști
lor care au depășit anul trecut cu 
mult pe cele ale țăranilor cu gos
podării individuale, dezvoltarea 
creșterii animalelor, a viilor și li
vezilor și a altor ramuri care s-au 
dovedit rentabile, au adus gospo
dăriilor colective din raion veni
turi bănești de aproape 9.400.000 
lei. Valoarea fondului de bază al 
gospodăriilor colective din raion a 
crescut în același timp cu peste 
3 milioane lei. Dezvoltînd avutul 
obștesc, colectiviștii au ridicat 
peste 70 de noi adăposturi pentru

ce-animale, zeci de magazii de 
reale, remize și alte construcții, 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective a dus la 
creșterea valorii zilei-muncă și a 
contribuit la ridicarea nivelului de 
trai al colectiviștilor. Pentru fie
care zi-muncă, colectiviștii au pri
mit în 1958 în medie aproape 6 
kg. cereale, 1,200 kg, cartofi, 6 kg. 
furaje, multe alte produse și cîte 
5 lei.

Realizări însemnate au Inregis- 
trat și întovărășirile agricole din 
raion, care șl-au creat fonduri de 
bază, iar multe dintre ele au exe
cutat muncile agricole în comun.

Toate aceste succese au fost 
larg popularizate de colectiviștii șl 
Intovărășiții fruntași, de organiza
țiile de partid sătești și deputății 
sfaturilor populare, de intelectualii 
satelor.

In momentul de față, peste 
18.000 de familii de țărani munci
tori din raion care au format 36 
gospodării agricole colective și 139 
de întovărășiri agricole, muncesc 
în comun 53.000 ha. de teren.

(Agerpres)

În cinstea 
Festivalului

In cinstea zilei de 1 Mai muncitorii șantierului Combinatului de 
celuloză din stuf de la Chișcani-Brăila organizîndu-și bine activi
tatea, se străduiesc să termine la timp majoritatea lucrărilor.

Sprijiniți de organizația de part id de pe șantier ei au reușit să 
realizeze și importante economii.

In fotografie : o automacara ri dicînd un balot de țevi necesare 
instalațiilor de regenerare. (Foto Agerpres)

Uzina „Cristea Nicolae" 
Galați deși aduce un aport însem
nat economiei naționale prin pro
ducția sa de tablă, e încă un vast 
șantier de construcție. In marea 
hală a laminoarelor, se lucrează 
intens la punerea în funcțiune a 
laminorului nr. 1, care va fi com
plect automatizat. In momentul de 
față, în întrecerea în cinstea zilei 
de 1 Mai, constructorii și harnicii 
montori de la I.C.S.I.M. Galați 
care execută această lucrare, se 
străduiesc să termine înainte de 
termen lucrările de montaj pentru 
ca la 25 aprilie să poată începe 
rodajul tehnologic.

In vederea terminării lucrărilor 
înainte de termen, tinerii care lu
crează la montarea acestui lami
nor aduc un aport deosebit. în
trecerea socialistă a cuprins pe 
toți acei care lucrează la monta
rea noii linii de laminare. Nu
mele șefului de echipă, comunis
tul Andrei Anucă, al utemistului 
Gheorghe Ureche, lăcătuș montor, 
al electricienilor Petre Dumitru, 
Anghelușe Gheorghe, al montorilor 
Constantin lonescu, Gh. Ferăs- 
trăeru și al șamotierului Fechete 
Alexandru sînt cunoscute în în
treaga uzină.

ION^L HIN6U 
forjor

(Material primit în cadrul con*> 
cursului corespondenților volun
tari).

întovărășiți! 
în întrecere

în primăvara aceasta, în comuna 
Parava din regiunea Bacău s-a 
terminat complect cooperativizarea 
Agriculturii. Lucrînd pămîntul 

‘ ~ M .Ț.- 
agro- 
mun- 

să ter-

Âgriculturii. Lucrînd 
în comun cu tractoarele S. 
ului și după metode 
tehnice avansate, țăranii 
citori din Parava au reușit 
mine însămînțările din urgența în- 
tîia printre primii din raionul 
Adjud. Alături de comuniști, ute
miștii și tinerii au fost în primele 
r'nduri în întrecerea pornită între 
cele 4 întovărășiri în cinstea zilei 
de 1 Mai. De exemplu, echipa de 
tineret din întovărășirea „8 Mar
tie" din Parava a terminat cu două 
zile mai devreme lucrările de care 
răspundea. Sub îndrumarea orga
nizației de partid, comitetul comu
nal U.T.M. (secretar Constantin 
Bucă) și-a intensificat și mai mult 
munca politică în rîndui tinerilor 
cînd a început însămînțatul porum
bului.

Lucrînd mai bine și avînd 
o experiență mai îndelungată în 
lucrarea pămintuluț în comun, în- 
tovărășiții din satul Drăgușani au 
terminat primii însămînțatul po
rumbului, cu două zile mai devre
me față de termenul stabilit.

N. CRONEANU

La ultima adunare generală 
U.T.M. tinerii din comuna. Pădu
reți, raionul Costești, au hotărît ca 
în cinstea celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena să înfrumuse
țeze comuna. Utemiștii și-au pro
pus să înceapă această acțiune 
prin amenajarea unei ulițe model.

Intr-un timp scurt, inițiativa ti- . 
nerilor a prins, viață. Prin muncă . 
voluntară, ei au săpat și curățat 
șanțurile uliței principale pe’ mar
ginea căreia au plantat flori și 
pomi. Apoi au văruit gardurile și 
au reparat podețele. Prima, uliță . 
model amenajată prin muncă vo
luntară de către tinerii din comu- , 
nă, poate fi luată intr-adevăr de 
model; de aceea tinerii au denu
mit-o „Ulița Festivalului".

Inițiativa tinerilor din comuna , 
Pădureți a fost îmbrățișată și de 
tinerii altor comune din raion. I.a , 
chemarea organizațiilor U.T.M. ti- i 
nerii din comunele Izvoru, Rîca, | 
Miroși, Costești și altele au ame- , 
najat și ei cite o uliță model.

GH. IONESCU 
învățător

Luni după-amiază, la Teatrul de
Operă și 
avut loc adunarea festivă consa
crată celei de a 10-a aniversări a 
mișcării mondiale pentru pace, or
ganizată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii acad. Mihail Ralea, 
membru în Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii, vicepreședinte al 
Comitetului național 
rea ; ' ’
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului învățămîntului și Culturii, 
Mihai Mujic, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- i^Gh^rghe'Maur^r'Tp^-
cademiei R.P. Romîne, Mana Ro- dintele Prezidiului Marii Âaunări 
setti, președinta Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Romînă, 
patriarhul Justinian Marina, acad, 
dr. N. Gh. Lupu, membru al Bi
roului Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Romînă, 
acad. Horia Hulubei, vicepreședin
te al Comitetului național pentru 
apărarea păcii, fon Jalea, preșe
dintele Uniunii artiștilor plas
tici, artistul poporului Costache 
Antoniu, acad. Ștefan Milcu, se
cretar prim al Academiei R.P. Ro
mîne, Ion Iliescu, secretar al C.C.

litetului național pentru apăra- 
păciii din R.P. Romînă, Con-

al U.T.M., președintele 
Asociațiilor Studenților din R.P. 
Romînă, Eugen Uțan, muncitor la 
uzinele „Mao Țze-dun", Lucreția 
Crăciun, muncitoare la „Industria 
Bumbacului A“, Vasile Costin. 
muncitor la Uzinele „23 August", 
Gheorghe Ivan, președintele G.A.G. 
,,Olga Bancic" din comuna Drago- 
mirești, oameni de artă și cultură, 
membri ai comitetelor de luptă 
pentru pace.

In Prezidiul adunării au luat loc 
de asemenea Shigeo Sato, membru 
în Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii, secretar al Consiliului Mon
dial al Păcii.

La adunare au luat parte tava-

Naționale a R. P. Romîne, Anton 
Moisescu, vicepreședinte aii Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, 
D. Simulescu, G. Loncear, mi
niștri, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, membri ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, nu
meroși oameni ai muncii, oameni 
de știință, artă și cultură, repre-

zentanți ai cultelor, membri ai cot 
mitetelor de luptă pentru pace.

La adunare au participat de 
asemenea prof. dr. Otto Tacke și 
prof. dr. Siegfried Rapp, repre
zentanți ai Consiliului păcii din 
R. D. Germană și Juan Blasquez, 
membru al Redacției buletinului 
Consiliului Mondial al Păcii care 
ne vizitează țara la invitația Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă.

Cuvintul de deschidere al adu
nării a fost rostit de acad. Mihail 
Ralea.

Despre cea de-a 10-a aniversaro 
a mișcării mondiale pentru pace 
a vorbit acad. Iorgu Iordan.

Izvorîtă din hotărîrea popoarelor 
de a ridica un obstacol în calea 
acțiunilor agresive ale imperialiști-! 
lor, mișcarea mondială pentru 
pace, a spus vorbitorul, a crescut 
cu putere în acest deceniu, 
transformîndu-se într-una din cele 
mai mărețe mișcări populare ale 
epocii noastre.

Acad. Iorgu Iordan a înfățișat 
schimbările importante care au 
avut loc în raportul de forțe pe 
arena internațională. Lagărul

(Continuare în pag. 3~a)

Prezidiul adunării festive
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Succese

în cinstea zilei de 
1 Mai, constructorii de la 
șantierul naval Oltenița 
au lansat duminică la 
apă cea de-a doua mo
tonavă cu • capacitate 
de încărcare de 2.000 de 
tone.
Motonava, destinată

ale constructorilor de 
naval Oltenița

transportului de mărfuri 
pe fluvii fi lacuri de a- 
cumulare, este prevăzută 
cu două motoare de 500 
C.P. fiecare, care asigură 
vasului încărcat o viteză 
de 18 km- pe oră. Con
strucția solidă dă posibi
litatea motonavei să na
vigheze ți printre sloiuri.

la

moto- 
proce- 

înaintate,

La construcția 
navei s-au folosit 
dee de lucru 
ca sudura automată ți se
miautomată, precum ți 
construcția gofrată prin 
presaj a pereților, care 
au dus la micșorarea 
greutății navei ți a volu
mului manoperei.

șantierul

Experiența cîștigată în 
construcția de astfel de 
nave a permis muncito
rilor de la șantierul na
val Oltenița să lanseze la 
apă cea de-a doua moto
navă cu 4 luni înainte de 
termen.

(Agerpres)

Procentul de rebuturi
sine

In luna ianuarie, tinerii turnă
tori de la uzina „Unirea" din Cluj, 
au discutat într-o consfătuire pro
blema reducerii rebuturilor. Sub 
îndrumarea organizației de partid 
organizația U.T.M. și-a propus în 
urma acestei analize să mobilizeze 
toți tinerii turnători într-o luptă 
organizată pentru ridicarea necon
tenită a calității pieselor turnate, 
pentru reducerea la maximum a 
procentului de rebuturi. Ca urmare 
a sprijinului concret și sistematic 
al conducerii secției, datorită 
elanului tinerilor, alături de 
eforturile tuturor muncitorilor din 
turnătorie, la sfîrșitul lunilor ia
nuarie și februarie s-a constatat 
că — exceptînd procentul mare de 
rebut realizat pe februarie la fonta 
cenușie — procentul de rebuturi 
realizat a fost mai mic decît pro
centul admis de minister.

In orașul Cluj mai sînt însă și 
alte întreprinderi metalurgice care _ ..._________
au sectoare de turnătorie unde Iu- turilor, deși în întreprindere 
crează un mare număr de tineri. 
Amintim spre exemplu uzina ‘„Ar
mătura",.. întreprinderea ,~_- 
frig", Atelierele .C.F.R. „ 16 Februa
rie". Era deci firesc ca, folosind 
experiența acumulată de tinerii 
turnători de la „Unirea", ca și de 
tinerii de la alte întreprinderi din 
țară, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj să ajute organizațiile 
U.T.M. din aceste întreprinderi în 
antrenarea tinerilor într-o luptă 
organizată de reducere a re
buturilor, să extindă această ac
țiune de mare importanță econo
mică. Dar lucrurile nu s-au petre
cut așa, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Cluj — în frunte cu primul 
secretar, tov. P. Marian — a

neglijat cu totul acțiunea de mo
bilizare a tuturor forțelor tinerilor 
din turnătorii împotriva rebuturilor, 
lăsînd ca aceasta să se desfășoare 
de la sine. Așa se face că deși în 
ultimile luni în întreprinderile „Ar
mătura", „Tehnofrig", Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" au fost dese
ori activiști ai comitetului orășe
nesc U.T.M. nici unul însă nu s-a 
interesat de problema rebuturilor. 
După cum spune secretarul comi
tetului U.T.M. de la „Armătura",

din cantitatea totală lunară de re
but, aproximativ 30 la sută din 
defectele pieselor din fontă se re
feră la deformări, bavuri, părți ne
umplute, deplasări și dimensiuni 
necorespunzătoare. Cu alte cuvinte, 
rebuturi însemnate care provin din 
neatenție, neglijențe, insuficientă 
pregătire profesională etc. Din a- 
ceste cauze tineri ca Dombi Szabo, 
Vasile Moldovan, Alexandru Mesa- 
roș. Matei Traian și alții dau multe 
piese rebut. Situații asemănătoare

Acțiunea de reducere a rebuturilor 
în turnătorii nu a fost extinsă în rîndui 

tinerilor muncitori din Cluj
instructorul comitetului orășenesc 
U.T.M., tovarășul lozan nu le-a 
amintit nici măcar odată de a- 
ceastă acțiune, de ceea ce trebuie 
să facă pentru antrenarea tineri
lor în lupta pentru reducerea tebu- 

. ' . i mai
sînt încă unii tineri care dau re
buturi.

,Tehno- ■ Atît la „Armătura" cît și la 
„Tehnofrig" sau Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie" se simte acut nece
sitatea reducerii și mai accentuate 
a rebuturilor la piesele turnate. La 
uzina „Armătura", de exemplu, 
cantitatea de rebut realizată în ul
timele luni este cu ceva sub pro
centul admis. Aceasta nu înseamnă 
însă că aici lucrurile stau strălucit 
în privința rebuturilor. In primul 
rînd procentul admis este încă mare, 
este nemobilizator — 11 la sută 
pentru neferoase și 10 la sută pen
tru fontă. Faptele dovedesc 
că există posibilități să fie redus 
cu mult. După constatările făcute,

se întîtnesc și la turnătoria între
prinderii „Tehnofrig". Aici procen
tul de rebut admis la fontă este în 
medie de 11 la sută, in luna ia
nuarie s-a realizat însă un procent 
de rebut de 32,2 la sută, iar în 
februarie de 22 la sută. De aseme
nea și în luna martie procentul 
admis de rebut a fost depășit. 
Printre cauzele care au dus la a- 
ceastă situație trebuie amintită 
insuficienta calificare a unor ti
neri muncitori, sprijinul insufi
cient, pe care tehnicienii și ingine
rii îl dau îndrumării tinerilor în 
aplicarea noilor procedee tehnolo
gice etc. Lucrurile nu stau mai 
bine nici la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie". Cînd îl întrebi pe tov. 
Augustin Lobonț, secretarul orga
nizației U.T.M.' de ce nu se 
iau măsuri pentru reducerea re
buturilor, îți răspunde — inex
plicabil de liniștit — că la ei re
buturile se încadrează în limitele

admise. O asemenea concepție e 
deosebit de dăunătoare deoarece 
procentul admis de rebuturi mai cu 
seamă cînd acesta nu este stabilit 
în mod științific nu trebuie să fie 
nicidecum o stavilă în reducerea 
rebuturilor. Din contră, organizația 
U.T.M. trebuie să lupte pentru re
ducerea procentului de rebut cu cît 
mai mult posibil.

Rupt de realitate, necunoscînd 
temeinic situația rebuturilor din 
întreprinderi, așteptind ca această 
problemă să se rezolve de la sine, 
Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj 
n-a putut îndruma și ajuta con
cret organizațiile U.T.M., în mo
bilizarea tuturor forțelor tinerilor 
muncitori din turnătorii împotriva 
rebuturilor.

Plenara din noiembrie anul tre
cut a C.C. al P.M.R. pune cu tăria 
în fața oamenilor muncii, a tinere
tului, problema reducerii prețului 
de cost al produselor ca principală 
cale de ridicare a nivelului de trai 
al poporului muncitor. Cunoscind 
că desfășurarea acțiunii de reduce
re a rebuturilor la piesele turnate 
și-a arătat in multe întreprinderi 
di:i țară efectul pozitiv în scăde
rea prețului de cost al produselor, 
Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj, 
ajutat de comitetul regional 
U.T.M., trebuie să iasă din inerție, 
să ia neîntîrziat măsuri pentru 
extinderea acțiunii de mobilizare 
a tuturor forțelor tinerilor turnători 
împotriva rebuturilor, să ajute, să 
îndrume și să controleze temeinic 
organizațiile U.T.M. în aplicarea 
și extinderea acestei acțiuni.

I. BODEA



Pe primul plan — 
sportul de masă

Duminică, pe str. Maior Coravu 
s-a desfășurat cursa pe circuit 
dotată cu „Cupa transmisibilă a 
F.R.C.". După 68 km. D. Munteanu 

a cîștigat întrecerea.
In orașul Giurgiu cele mai dez

voltate asociații sportive sînt 
„Olimpia*1 la fabrica de zahăr 
„Popa Șapcă11 și „Dunărea11 la 
atelierele navale Giurgiu.

Ambele asociații au posibilitatea 
de a antrena un mare număr de ti
neri, dispun de cele mai moderne 
baze sportive din localitate, de an
trenori etc. Judecind după aceste 
posibilități ar fi de așteptat ca 
sportul de masă să cunoască o am
ploare deosebită, să se bucure de 
o participare numeroasă din par
tea zecilor de tineri ce își desfă
șoară activitatea aici, să înregis
treze performanțe pe măsura con
dițiilor materiale de care se bucu
ră prin grija statului democrat- 

opopular. Faptele dovedesc însă 
situație cu totul contrarie.

Exclusiv fotbal
Asociația sportivă „Olimpia" a- 

parținind fabricii „Popa Șapcă" 
are o echipă de fotbal care ocupă 
un loc fruntaș în campionatul re
gional, avînd chiar șanse de a 
promova într-o categorie superioa
ră (C). Lotul primei echipe numă
ră 16-17 jucători. In afară de a- 
ceastă echipă în întreprindere mai 
există o echipă de fotbal juniori și 
o echipă feminină de popice. S-ar 
părea la prima vedere că există 
aici o activitate sportivă intensă, 
fapt contrazis însă de o mai mi
nuțioasă cercetare a faptelor. In 
această întreprindere numărul ti
nerilor depășește 100 iar al fe
telor 40. Cu toate acestea la 
Spartachiada de iarnă, la între
cerile finale pe raion asociația a 
fost reprezentată de... 3-4 tineri și 
de nici o fată. După afirmațiile se
cretarului organizației de bază 
U.T.M., tov. Ilie Enache, fetelor 
„nu le place11 sportul preferind 
mai mult activitatea culturală. Cît 
privește băieții, atenția s-a îndrep
tat doar spre... fotbal. întreprinde
rea dispune totuși de terenuri de 
baschet, volei, tenis, atletism, echi
pament suficient etc. In aceste 
condiții, modestul număr de 20-30 
tin ri care fac sport se dovedește 
mult sub posibilitățile pe care le 
are asociația sportivă „Olimpia". 
In această privință, organizația 
U.T.M. are o lipsă serioasă. Ea tre
buia să analizeze slaba antrenare 
a tinerilor în întrecerile sportive, 
să-i mobilizeze pe utemiști și masa 
largă a tinerilor printr-o susținută 
muncă de popularizare a sportu
lui.

a asociației era îndreptată asupra 
echipei de fotbal. E adevărat că 
mai exista o echipă de volei, una 
de popice și una de tir. Dar in rest 
amatorii de atletism erau îndru
mați spre școala sportivă de tine
ret (10-12 tineri). La fel se petre
ceau lucrurile și la box. Nici o 
echipă de baschet, handbal, nici o 
inițiativă pentru popularizarea 
sporturilor nautice pentru care 
există excelente condiții naturale 
etc.

La D.R.N.F. a fost creată aso
ciația sportivă „Cetatea". Noua a- 
soc’iație cu sprijinul organizației 
U.T.M. (secretar Gherghina Tănă- 
sescu) a luat o serie de măsuri 
operative pentru antrenarea tineri
lor în practicarea sportului, folosind 
chibzuit baza sportivă încredințată. 
In acest scop, la această asociație 
s-au afiliat numeroase unități eco
nomice unde predomină elementul 
tînăr ca de exemplu întreprinderea 
„Steagul Roșu" (cu peste 300 
fete), întreprinderea de construc
ții hidrotehnice etc. In scurt timp 
vor începe antrenamente la majo
ritatea disciplinelor sportive ca 
atletism, handbal redus, volei, te
nis de cîmp (unde se va crea și un 
centru de copii) popice ș.a.m.d.

Cele de mai sus dovedesc cu 
prisosință faptul că atunci cînd 
există inițiativă activitatea sporti
vă de masă poate fi impulsionată.

★
Faptele arată că în cele două 

mari asociații sportive din orașul 
Giurgiu-„Dunărea“ și „Olimpia" — 
în pofida excelentelor condiții mate
riale de care dispun, sportul de 
masă este neglijat, întreaga atenție 
fiind îndreptată asupra fotbalului.

Neglijarea sportului de masă, 
consecință directă a goanei după 
rezultate răsunătoare la fotbal, nu 
a întîrziat să-și dezvăluie efectele, 
în cele două asociați, unde numă
rul tinerilor se cifrează la sute, 
participarea la activitatea sportivă 
de masă se reduce doar la câțiva 
tineri. In aceiași timp, se acordă 
o atenție exagerată fotbaliștilor, 
mergindu-se pînă la situații ce nu 
pot fi tolerate, străine de organiza
ția noastră. La fabrica „Popa Șap
că", spre exemplu, secretarul co
mitetului U.T.M., tov. Ilie Enache, 
ne afirma destul de candid că. 
fotbaliștii, dat fiind intensele lor 
preocupări legate de antrenamente, 
vin „cam rar11 la formele de învă- 
țămînt politic. Este oare admisibi
lă o asemenea situație ? Invăță- 
mîntul 
mi

Foto: M. RAMURA

R.P.R. — R.A.U.
la tenis 3-2

Luni pe terenul „Gezira 
Sport" din Cairo a fost reluată 
partida decisivă întreruptă du
minică 
dintre campionul romîn 
Viziru 
(R.A.U.).’ 
spectaculoasă care 
peste 2 ore, Gh. Viziru a obți
nut o victorie la limită ; 3—2 
(6-4 ; 3-6 ; 0-6 ; 8-6 ; 6-4). In 
urma acestei victorii echipa 
R. P. Romîne a cîștigat cu sco* 
rul de 3—2 meciul cu echipa 
Republicii Arabe Unite din ca
drul „Cupei Davis" obținînd 
calificarea pentru turul doi unde 
urmează să întîlnească la 
București echipa învingătoare 
din meciul Irlanda—Noua Zee- 
land ă.

din cauza întunericului, 
Gh. 

Moubarek 
întrecere 
a durat

și Kamal 
După o

5 decenii de box 
rotnînesc

Anul 
decenii 
prima reuniune de box în țara 
noastră. In vederea sărbătoririi 
semicentenarului boxului romî- 
nesc federația de specialitate în 
colaborare cu clubul Voința va 
organiza duminică dimineața 
de la ora 10 o mare reuniune 
care va avea loc în incinta sta
dionului Dinamo.

acesta se împlinesc 5 
de cînd s-a desfășurat

Meciuri 
internaționale

La 30 august se vor desfă
șura 4 întilniri internaționale 
între echipele selecționate de 
fotbal ale R. P. Romîne și R.P. 
Polone. Echipele A și de tineret 
vor juca în R. P. Polonă in 
timp ce echipele B și de juniori 
ale celor două țări vor evolua 
la București.

Se cere inițiativa
pot
cea

Pe drept cuvînt giurgiuvenii 
fi mîndri de faptul că dețin 
mai frumoasă și bine întreținută 
bază sportivă din regiune. Este 
vorba de baza sportivă a Navro- 
mului, gestionată pînă de curînd 
de Atelierele navale Giurgiu iar în 
prezent aparținînd D.R.N.F. (Di
recția regională a navigației flu
viale).

Pînă acumcîteva săptărmni între
gul complex sportiv „N.A.V.R.O.M.'' 
constînd din terenuri de fotbal, vo
lei, baschet, tenis de cîmp, popică- 
rie cu pistă dublă, tir etc. aparți
nea asociației sportive „Dunărea". 
6u toate acestea întreaga atenție

mintul politic este un important 
mijloc de educare comunistă a 
sportivilor, iar a-1 subaprecia în
seamnă implicit a neglija intr-un 
mod condamnabil însăși problema 
educării comuniste

Este necesar ca 
ciații să se ia 
pentru curmarea 
cruri semnalate. 
U.T.M. și asociațiile sportive au 
datoria să-și îndrepte întreaga a- 
tenție spre antrenarea maselor 
largi de tineret în activitatea spor
tivă, aceasta cu atît mai mult cu 
cît există condiții materiale opti
me pentru a se face acest lucru. 
Prilejul este cu atît mai bun cu 
cît zilele acestea a început Spar
tachiada de vară a tineretului, 
competiție de masă deschisă tutu
ror iubitorilor de sport.

E. PITULESGU

a sportivilor, 
în ambele aso- 
măsuri urgente 
stărilor de lu-

Organizațiile

După cum s-a mai anunțat 
echipa de fotbal U. T. Arad va 
întreprinde un turneu în R. 
Cehoslovacă. Fotbaliștii romîni 
vor susține 3 jocuri la Praga 
cu selecționata orașului (8 mai) 
la Gottwaldov cu reprezentativa 
regiunii (10 mai) și la Ostrava 
cu selecționata regiunii (12 
mai).

(Agerpres)

I. Mihalik și V. Czekely au reușit cel mai frumos meci al galei 
de box, desfășurată duminică în potcoava Stadionului Dinamo. Vic
toria a revenit lui Iosif Mihalik care a punctat mai eficace către 

sfîrșitul întîlnirii
Foto: R. VASILE

Cît mai multi tineri 
în întrecerile Spartachiadei

In Capitala 
au început concursurile

Ultima ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a consemnat un 
remarcabil succes a) sportului de 
masa bucureșiean. Spre deosebire 
de edițiile precedente, a existat o 
preocupare mai atentă din partea 
organizațiilor U.T.M. și a asocia
țiilor sportive in găsirea unor me
tode mai interesante, mai eficace, 
privind antrenarea masei largi a 
tineretului din uzinele și școlile 
Capitalei la întrecerile acestei mari 
competiții de masa.

Acum cînd ne aflăm la startul 
întrecerilor etapei I-a din cad1»'! 
celei de-a IV-a ediții a Spartachia
dei de vară a tineretului ar fi in
teresant de știut ce măsuri s-au 
luat în vederea dezvoltării succe
selor sportului de masă în Bucu
rești, prin antrenarea unui număr și 
mai mare de tineri la concursurile 
Spartachiadei. In consecință, 
ne-am adresat tovarășului Ion 
Raiciu, șeful comisiei de sport a 
comitetului orășenesc al U.T.M. în 
dorința de a ne informa despre 
pregătirea întrecerilor etapei I-a 
precum și despre actualul stadiu 
al desfășurării acestora.

— Cum a fost pregătită etapa 
I-a în organizațiile de bază U.T.M. 
și asociațiile sportive ?

— Așteptate cu mult interes de 
către tinerii bucureșteni — ne-a 
spus tovarășul Ion Raiciu — între
cerile actualei ediții a Spartachia
dei de vară deschid în mod ofi-

cial sezonul în aer liber al com
petițiilor sportive de masă. De 
aceea în etapa pregătitoare, aten
ția noastră a fost ațintită mai cu 
seamă către trei elemente: popu
larizarea competiției (au fost difu
zate peste 10.000 afișe), pregătirea 
bazelor sportive prin inițierea ac
țiunii „Luna construcției bazelor 
sportive" și înscrierea participanți- 
lor. Cel de-al treilea element ne-a 
pus in fața problema asigurării 
unei continuități în activitatea 
sportivă a tineretului. De aceea 
cind s-a trecut efectiv la înscrierea 
participanților, în primul rînd, s-a 
avut în vedere reînscrierea celor 
care au participat la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă. Aceeași 
grijă a existat față de antrenarea 
tinerilor care nu desfășoară încă 
o activitate intensă pe tarîm spor
tiv, urmărind astfel lărgirea masei 
de tineri care practică în mod or
ganizat disciplinele sportive prefe
rate. Luarea unor astfel de măsuri 
ne-a îngăduit ca în prima zi a în
trecerilor etapei I-a un număr mare 
de tineri să se afle deja gata de 
start.

— In ce stadiu se află desfășu
rarea întrecerilor ?

— Se, poate spune că la 15 a- 
prilie bucureștenii s-au prezentat 
la start într-un număr apreciabil. 
Tinerii de la uzinele „Timpuri 
Noi", „Flacăra Roșie", Școala pro-

Primele acțiuni 
în raionul Cricov

Puține zile au trecut de cînd a 
inceput Spartachiada de vară a ti
neretului pe anul 1959. In raionul 
Cricov, comitetele raionale U.T.M. 
și U.C.F.S. au și luat unele măsuri 
menite să ducă la o desfășurare cit 
mai bună a Spartachiadei de vară. 
După reorganizarea comisiei raio
nale a spartachiadei, s a întreprins 
studierea regulamentului Spar
tachiadei cu profesori și antrenori 
de diferite discipline iar activiștii 
U.T.M. și U.C.F.S. au fost și ei in- 
struiți pentru a cunoaște modul de 
desfășurare a popularei competiții 
tinerești. Ei au primit sarcina ca 
în adunări deschise cu tineretul să 
popularizeze întrecerile Spartachia
dei și să determine mobilizarea ti
nerilor la concursuri.

Pentru a se cunoaște etapele de 
desfășurare a întrecerilor și măsu
rile ce trebuie luate, planul sta
bilit de comită raională a fost 
larg popularizat în organizațiile 
de bază U.T.M. Comisia raională 
a hotărît să se trimită în comune 
și sale, G.A.C.-uri și S.M.T.-uri 
sute de afișe care conțin îndemnuri 
și extrase din regulamentul Spar
tachiadei de vara a tinerelului.

Pentru o pregătire cit mai bună 
a tineretului comisia raională a 
luat hotărirea ca in unele comune 
și sate, in G.A.C.-uri, G.A.S.-uri 
să trimită antrenori și profesori de 
sport care, pe lingă sarcina de a 
pregăti tineretul la diferite disci
pline sportive, să și ajute la popu
larizarea Spartachiadei in rindurile 
tinerilor. în ziua de 19 aprilie, de 
pildă, au fost trimiși antrenori de 
fotbal, oină, atletism și profesori 
de educație fizică in multe comu
ne ale raionului, in această zi, in 
majoritatea comunelor au fost or
ganizate întilniri la diferite disci
pline prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei. In comuna Ciorani, 
echipa de fotbal „Recolta" forma-

tă din tineri colectiviști și tracto
riști s-a întîlnit cu echipa din co
muna Valea Cucului, iar la Dum
brava tinerii colectiviști s-au în
tîlnit intr-un meci cu tinerii din 
Comuna Sceptura.

Asemenea întilniri au mai avut 
loc și în alte comune, cu scopul 
de a se asigura o bună pregătire a 
tineretului în vederea concursuri
lor din cadrul Spartachiadei de 
vâră a tineretului.

P. NICOLAE

fesională „Dimitrie Marinescu", au 
participai din prima zi la întreceri 
de fotbal, volei etc. După planul 
întocmit împreună cu Comitetul 
orășenesc al U.C.F.S. noi scontam 
să antrenăm în etapa I-a I75.00D 
persoane fizice și sa înregistrăm 
25(1.000 participări. De remarcat 
este faptul că 40 la sută din cifre
le propuse le va reprezenta elemen
tul feminin. Intenționam ca și cu 
prilejul acestei ediții să sprijinim 
mai puternic evoluția tinerelor fete 
pe terenurile de sport, de care 
ne-ain preocupat insuficient pîna 
acum.

— Ce măsuri sînt preconizate 
pentru îndeplinirea cifrelor pro
puse ?

— Au fost date indicații atît pe 
linia organizațiilor U.T.M. cit 
și a asociațiilor sportive să se 
preocupe in continuare de populari
zarea competiției mai ales prin 
buna desfășurare a întrecerilor (cu
noașterea zilelor de concurs, a re
zultatelor obținute cu prilejul fie
cărei întreceri). Socotim că în fe
lul acesta vom reuși să facem o 
propagandă eficientă întrecerilor 
competiției, sportului de masă in 
ultimă instanță. Avem în vedere și 
o seamă de măsuri organizatorice 
care privesc în mod special asigu
rarea practicării unor discipline’ de 
bază ale mișcării noastre sportive. 
Este vorba în primul rînd de înot. 
Planul comun prevede organizarea 
unor centre de înot destinate ti
neretului, copiilor. Asemenea cen
tre vor funcționa la baza sportivă 
a tineretului, Palatul pionierilor, 
ștrandul Libertății. Aici, sub în
drumarea unor antrenori și profe
sori de specialitate, tinerii începă
tori vor avea prilejul să deslușeas
că tainele înotului și să participe 
chiar în acest sezon la primele în
treceri, organizate la probele pre
văzute de regulamentul Spartachia
dei. De asemenea vom organiza 
concomitent cu întrecerile Spar
tachiadei crosul de masă „Să 
întîmpinăm 1 Mai“. Sîntera con
vinși că prin aceste măsuri vom 
reuși să asigurăm o largă partici
pare a tineretului la întrecerile 
Spartachiadei de vară.

VAL. PIETREANU

Vă prezentăm un aspect al probei de 3.000 m. bărbați, din cadrul 
întrecerilor de atletism desfășura tă duminică dimineață pe Stadio

nul Tineretului din Capitală
Foto: V. BRĂDULEȚ

Pregătirea 
selecționatei de fotbal
Elementul surpriză a caracteri

zat cuplajul disputat duminică pe 
stadionul Republicii: înfrîngerea 
liderului primei serii a categoriei 
secunde de fotbal T.A-R.O.M.Bucu- 
rești și evoluția nesatisfăcătoare 
a selecționatei R.P.R., care a sus
ținut o ultimă verificare în vede
rea revanșei cu naționala Turciei, 
în compania formației de categoria 
A, Farul-Constanța.

Partener bine inspirat, într-o re
marcabilă revenire de formă, Fa
rul-Constanța a ajutat la preciza
rea lacunelor existente în evoluția 
pe teren a lotului național.

Compartimentul ofensiv rămîne 
și de astă-dată punctul cel mai 
slab. S-a simțit lipsa unei finalități 
corespunzătoare a acțiunilor la 
poartă, deși duminică au fost ini
țiate în urma unor scheme tactice 
pe care șelecționabilii nu le-au stă- 
pînit- Dacă pînă acum apărarea 
imediată era compartimentul forte, 
Farul a știut să-l depășească ade
seori (marcînd patru puncte). To
ma (ni s-a părut ieri ieșit din for
ma sa obișnuită) a intervenit tar
div, ineficace. Caricaș a săvîrșit

greșeli care s-au soldat cu puncte 
fii favoarea constănțenilor.

Cele cîteva zile care au mai ră
mas pînă la 26 aprilie îi obligă pe 
selecționeri să lucreze mai ales a- 
supra legăturii dintre comparti
mente printr-o orientare tactică, 
corespunzătoare.

Victoria categorică cucerită în 
toamnă asupra viitorilor noștri 
adversari: 3-0 — handicap deose
bit de prețios — puterea de luptă, 
dragostea pentru culorile sportive 
ale patriei, trebuie să-i însufle
țească pei jucătorii noștri, să-i con
ducă spre o comportare meritorie 
care să ne aducă calificarea în 
turul următor.

S. SPIREA

Carnet duminical

0 interesantă 
gală de box

toată intervenția spectaculoasă a portarului militar, unul dintre atacanții reșițeni înscrie un nou 
~ * -C.S.M.-Reșita : scor 17—13

Cu t. . , .
punct în favoarea echipei sale. (Fază din întîlnirea de handbal C.C.A.—C.S.M.-Reșița : 

din cadrul camptonatu lui masculin de handbal)
Foto : VAL. P1ETREANU

Economii sau subaprecierea sportului ?
Sportul, în trecut, un privilegiu 

al claselor exploatatoare, al fiilor 
de moșieri, care în parcurile um
broase ale conacelor de la țară 
își omorau plictiseala jucînd golf 
sau tenis, a devenit în anii regi
mului democrat-popular un bun al 
maselor largi de tineri țărani 
muncitori. Numai la ultima ediție 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, în raionul Medgidia la între
ceri au luat parte 9230 de tineri, în 
marea lor majoritate colectiviști 
și muncitori. Trăind o viață 
nouă, fericită, tinerii colecti
viști din raionul Medgidia par. 
ticipă cu entuziasm la compe
tițiile sportive organizate în raion. 
In gospodăriile agricole colective 
există în prezent 63 de echipe de 
fotbal, volei și oină. In G.A.C.-uri 
au fost creiate pînă acum 21 de 
colective sportive, dar numărul lor 
este încă foarte mic în raport cu 
posibilitățile.

In anii regimului de democrație 
populară au fost luate impor
tante măsuri pentru crearea 
unei baze materiale corespun
zătoare necesităților desfășurării 
unei bogate activități sportive. 
Fondul social-cultural al gospodă
riilor agricole colective, în spe
cial, are tocmai menirea să îm
plinească nevoile mereu cres- 
cînde ale activității culturale 
și sportiye. Organizațiile U.T.M., 
mobilizînd la acțiuni patriotice 
pe tinerii colectiviști, au ame
najat în satele raionului Med
gidia multe și frumoase baze spor
tive. Nu există sat în raion care 
să nu aibă o bază sportivă sau cel 
puțin un teren de volei sau fot
bal.

Practicarea unora din sporturile 
îndrăgite în mod special de tinerii 
colectiviști din raionul Medgidia 
— atletismul, fotbalul, voleiul —- 
reclamă însă existența echipamen
tului și a altor materiale sportive.

Consiliul de conducere al gos
podăriei agricole colective din Sa
tul Nou, apreciind dragostea tine
rilor pentru sport a cheltuit cu 
chibzuință banii alocați la fondul 
social-cultural, asigurînd o bază 
materială cores
punzătoare acti
vității sportive. 
Cu toate că gos
podăria nu este 
prea mare, ea a 
cumpărat totuși 
în anul trecut

liile de conducere ale G.A.®. din 
Dunărea, Piatra, Peștera.

Din păcate, însă, nu toate cele 
56 consilii de conducere ale _ 
podăriilor agricole colective din 
raion au manifestat înțelegerea ne
cesară asigurării — din fondul 
social-cultural — a unei baze ma
teriale sportive corespunzătoare 
necesităților tineretului și posibi
lităților existente. Unii președinți 
și unele consilii de conducere au

goș-

ș-au cheltuit numai... 1.500 lei privească cu mai multa înțelegere 
la cumpărarea de cărți. Și în timp problemele activității sportive, ca 
ce banii zac nefolosiți tinerii co- ------111 —----- L '---- **
lectiviști de aici nu au la dispo
ziție pentru activitatea sportivă 
decît 2 șahuri cu piesele descom- 
plectate și 2 mingii sparte. 
G.A.G.-ul „Grădina" are ceva 
echipament dar este puțin și vechi 
și ar fi putut să-l complecteze fo
losind cei 20.000 
dului necheltuiți

In legătură cu folosirea fondurilor 
destinate activității sportive a tineretului 

în G. A. C. din raionul Medgidia

Peste 50 de tineri pot să facă a- 
cum antrenamente zilnice și să 
participe la diverse întreceri spor
tive cu materialele și echipamen
tul existent. Tocmai acest lucru 
a dat posibilitatea tinerilor să ob
țină în ultima vreme rezultate 
bune în cadrul concursurilor spor
tive.

La gospodăria colectivă din Sei
menii Mari, consiliul de conducere 
al gospodăriei colective, răspun- 
zînd favorabil cererii organizației 
U.T.M., a cumpărat din fondul 
social-cultural multe materiale 
sportive. La recenta adunare ge
nerală a gospodăriei, consiliul de 
conducere a cerut adunării să a- 
probe cumpărarea în luna aprilie, 
din fondul social-cultural, de 
materiale sportive în valoare de 
3000 lei. Exemple bune în această 
privință mai pot fi date și consi-

cheltuit fără prea multă chibzuin
ță fondurile social-culturale neasi- 
gurînd în primul rînd strictul ne
cesar activității culturale și spor
tive, iar altele au înțeles să facă 
„economii" tocmai la acest capi
tol. E admisibil oare ca Tîr- 
gușor, o gospodărie colectivă bo
gată cu un fond cultural pe anul 
trecut de 26.000 lei să aștepte ma
teriale sportive de la U.C.F.S. ra
ional ? In Tîrgușor există o bogată 
tradiție sportivă ; sînt echipe pu
ternice, tinerii vor să facă sport. 
Consiliul de conducere al G.A.C. 
se pare însă că nu înțelege acest 
lucru. Scriptele ne arată că pentru 
activitatea sportivă s-au cheltuit... 
doar 550 lei.

La „Nicolae Bălcescu", o altă 
mare gospodărie agricolă colecti
vă, a existat în anul trecut un 
fond da 8.831 lei din care

de lei ai fondu- 
încă. La „Gura 
Dobrogii" nu e- 
xistă nici un fel 
de material spor- 
tiv iar din fon
dul de pe anul 
trecut de 8.521 
lei s-au cheltuit 
doar... 521 lei la 
drapel și a treicumpărarea 

tablouri.
Intervențiile repetate ale orga

nizației U.T.M. din G.A.6. Gorbu 
de Jos de a se cumpăra material 
sportiv din fondurile ce stau ne
folosite 
zultat.

La Gura Dobrogii, la Gorbu de 
Jos, Rasova, Gochirleni, Siliștea, 
Tătaru, nu există materiale și

au rămas fără nici un re-

Tătaru, nu există materiale 
echipament sportiv și fondurile so- 
cia l-culturale din anul trecut 
rămas totuși nefolosite. E 
voie ca grabnic să se pună capăt 
acestei stări anormale. In primul 
rînd în această direcție e necesar 
să-și facă datoria Sfatul popular 
raional Medgidia. Nu e oare o 
lipsă a muncii sfatului popu
lar raional că nu se interesează 
de loc cum sînt cheltuiți banii din 
fondurile social-oulturale ? Cadrele 
de conducere ale G.A.C. trebuie să

au
ne-

o necesitate pentru tineret. Iar sfa
tul popular trebuie să se preocupe 
de modul în care tinerii colecti
viști din raion au posibilitatea să 
practice sportul.

Vinovate de nefolosirea chib
zuită a acestor fonduri se fac și 
organizațiile U.T.M. din G.A.C.

Ele au datoria să ceară organe
lor de conducere aile G.A.C. să res
pecte o obligație statutară — aceea 
a sprijinirii materiale a activității 
sportive. Organizațiile U.T.M. tre
buie să ceară sprijinul organiza
țiilor de partid din gospodăriile a- 
gricole colective, a comitetului raio
nal U.T.M. în această direcție. 
In ceea ce privește comitetul raio-1 
nai U.T.M. el are datoria să urmă
rească sistematic modul în care 
tinerilor colectiviști li se creează 
posibilitatea de a desfășura o largă 
activitate sportivă.

încă o problemă este cea a fon
durilor cooperativelor de consum 
sătești. In raionul Medgidia fon
durile cooperației de consum nu 
au fost cheltuite și pentru scopuri 
sportive. Dece ? E cazul ca pre
ședinții de cooperative să fie trași 
la răspundere pentru nefolosirea 
acestor fonduri.

Numai în felul acesta, utilizînd 
chibzuit fondurile bănești existen
te, poate și trebuie să fie ridicată 
la un nivel mai înalt activitatea 
sportivă a tinerilor colectiviști din 
raionul Medgidia.

în incinta stadionului Dina
mo din Capitală a avut loc du
minică o gală de box de, selec
ție în vederea campionatelor 
europene ce urmează să aibă 
loc peste puțin timp. In general 
spectatorii au avut prilejul să 
asiste la întreceri viu disputate 
în care adversarii s-au străduit, 
reușind în mare măsură, să ofe
re întreceri dîrze în care s-a 
făcut risipă de energie.

Cea mai dinamică întîlnire a 
furnizat-o I. Mihalik în compa
nia lui V. Czekely. Practicînd 
un box clar, fără obstrucții, fo
losind o gamă variată de lovi
turi, cei doi boxeri și-au cuce- ' 
rit unanime aprecieri din par
tea publicului spectator. Vic
toria a revenit în cele din urmă 
lui Mihalik mai agresiv în ul
tima repriză. In rest întîlnirile 
s-au soldat cu următoarele re
zultate : V- Vintilă pierde la 
puncte în fața lui N. Puiu după 
un meci destul de confuz ; 
N. Mindreanu a întîmpinat o 
rezistență neașteptată din par
tea lui V. Răgălie pe care în 
cele din urmă l a întrecut dato
rită unei mai bune condiții fi
zice. întîlnirea dintre C. Gheor
ghiu și C. Toma a prilejuit o 
dispută deosebit de dîrză desfă
șurată sub semnul egalității și 
soldată îrt mod just cu un meci 
nul. O întîlnire de slabă valoare 
tehnică au oferit-o boxerii 
A. Farcaș și M. Urlățeanu. Cu 
un plus de vitalitate și precizie 
în acțiuni, A. Farcaș și-a adju
decat în cele din urmă victoria 
în fața unui adversar care ni 
s-a părut insuficient de stărui
tor. C. Dumitrescu a cîștigat 
destul de greu întîlnirea cu 
S. Bogoi în care de altfel era 
favorit. El a reușit să stăvilească 
atacurile insistente ale adversa
rului său datorită unui joc de 
picioare perfect,- obținînd vic
toria la puncte. M. Stoian în
trece la puncte pe I. Marin, 
Șerbu Neacșu termină la egali
tate cu C. Stănescu iar Gh. Ne
grea cîștigă la puncte în fața 
lui O. Cioloca.

Față de comportarea avută 
duminică considerăm că selec- 
ționabilii noștri dețin o formă 
bună înaintea campionatelor 
europene.

P. VICTOR

Ungaria - Iugoslavia 
4*0 la fotbal

I. ȘERBU

Pe Stadionul Popular din 
Budapesta în prezența a peste 
90.000 de spectatori s-a desfă
șurat duminică întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele selecționate ale R. P. Un
gare și Iugoslaviei. Fotbaliștii 
maghiari au dovedit o formă 
remarcabilă, obținînd victoria 
cu categoricul scor de 4-0 (1-0) 
prin punctele realizate de San
dor, Tichi (2) .și Pali.

In deschidere echipa de ju
niori a R. P. Ungare a întrecut 
cu 3-2 formația juniorilor din 
Iugoslavia.



Emoționante 
documente cinematografice 

despre viata și opera 
marelui Lenin

Adunarea festivă 
consacrată celei de a 10-a 

aniversări a mișcării 
mondiale pentru pace

Daca mii și sute de mii de vizi
tatori sînt emoționați văzînd în- 
tr-un muzeu obiecte care au stat 
în preajma lui Lenin, pe care le-a 
atins Lenin, cu atit mai mare este 
emoția oamenilor care pot să-l 
vadă chiar pe Lenin trăind, 
luptînd, vorbind și rîzind, pe Lenin 
așa cum a fost. Un asemenea mi
nunat prilej ne este oferit 
acum de către filmul „Vladimir 
llici Lenin*6, prezentat în cadrul 
unui ciclu cu ocazia celei a 89-a 
aniversări a nașterii iubitului con
ducător al proletariatului mondial.

Filmul „Vladimir llici Lenin* 
depășește valoarea unui film docu
mentar, îmbinînd calități deosebite 
prin varietatea și bogăția materia
lului prezentat, prin știința îm
pletirii episoadelor, a valorificării 
scenelor de mare intensitate. însu- 
mind fotografii și reproduceri de 
desene și picturi cu fragmente dj 
filme documentare și chiar de fil
me artistice celebre, filmul dă o 
imagine complexă a personalității 
excepționale a lui Lenin, a timpu
rilor în care a luptat el, a mari
lor transformări revoluționare în 
viața poporului pe care le-a de
terminat lupta lui Lenin în fruntea 
partidului comunist, făurit și în
temeiat de el.

Prezentând condițiile vieții oa
menilor muncii din fosta Rusie ța
rista, — închisoarea popoarelor, 
cum era denumită —, starea de 
spirit revoluționară a maselor, fil
mul ne duce în vremea începutu
lui luptei lui Lenin pentru făurirea 
partidului marxist al clasei munci
toare. Iată fotografii din vremea 
aceea înfățișindu-l pe Lenin, iată 
figura de tânăr ieșit din adolescen
ță, dar deja matur prin puterea 
gîndirii pătrunzătoare, prin expe
riența de luptă deja acumulată, 
figura care exprima deplina încre
dere în drumul ales, în izbînda 
cauzei clasei muncitoare căreia 
și-a închinat viața, Nu mai puțin 
interesante prin autenticul și ex
presivitatea lor sînt desenele po
vestind despre întîlnirile lui Lenin 
C” muncitori la cercurile marxiste, 
aspre cuvîntările lui Lenin în

O scenă din film

Manifestări cu prilejul aniversării 
nașterii lui V. I. Lenin

Cu prilejul celei de-a 89-a ani
versări a nașterii lui Vladimir llici 
Lenin în întreaga țară au loc nu
meroase manifestări în care sînt 
evocate viața și opera lui Lenin, 
întemeietorul gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
al primului stat socialist din lume, 
conducătorul oamenilor muncii de 
pretutindeni.

In Capitală, în sala Palatului 
Pionierilor, în prezența a numeroși 
propagandiști, cadre didactice și 
artiști ai teatrelor Capitalei, tov. 
Gh. Drăgan, secretar al Comitetu
lui raional Lenin al P.A1.R. a făcut 
luni după-amiază o expunere des
pre viața și opera Iul Lenin. In 
cadrul unei alte adunări care a 
avut loc la Casa de cultură a tine
retului din raionul Nicolae Bălces- 
cu, tov. Ilina Trandafir, secretar al 
Comitetului raional N. Bălcescu al 
P.M.R. a vorbit în fața a sute de 
propagandiști din învățămîntul de 
partid și U.T.M. din acest raion 
despre triumful mărețelor idei le
niniste.

La adunarea care a avut loc la 
clubul C.F.R. „Grivița Roșie", des
pre nemuritoarea învățătură a lui 
Vladimir llici Lenin a vorbit 
asistentul universitar Mihail Chio- 
reanu.

Tot luni după-amiază a avut loc 
la Academia R. P. Romîne o adu
nare consacrată acestei aniversări. 
Au participat membri ai Acade
miei R. P. Romîne, cercetători 
științifici din institutele sale. Des
pre viața și opera lui Vladimir llici 
Letnin a vorbit prof. univ. Tudor 
Bugnariu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne.

fața unui public numeros, cînd ge
nialul revoluționar inșeiind vigi
lența ohranei țariste, reușea să 
facă a fi auzit cuvintul mobiliza
tor al partidului în rîndul mase
lor lorgi.

Mișcătoare sînt de asemenea sce
nele redînd aspecte din vremea 
revoluției din 1905, mizeria po
porului și urmările războiului 
ruso-japonez, izbucnirea revolu
ției, răscoala vitejească a marina
rilor de pe Potemkin, grevele mun
citorești, luptele de stradă, rezis
tența eroică a luptătorilor revolu
ționari în citadela muncitorească 
din cartierul Krasnaia Presnia din 
Moscova, represiunea sălbatică 
năpustită de autoritățile țariste a- 
supra poporului muncitor.

Și iată apoi evenimentele care 
au urmat, fragmente redînd in
tensa activitate din emigrație unde 
Lenin conducea cu mină de fier 
legăturile cu mișcarea revoluționa
ră din patrie, călind și întărind 
neîncetat partidul, pregătindu-l 
pentru asaltul final împotriva ța
rismului, iată casa din Paris unde 
a locuit Lenin și a înființat o școa
lă pentru cadrele de partid, casa 
simplă țărănească din Poronino, 
casa din Praga unde s-a ținut con
ferința bolșevicilor. Filmul înfăți
șează de asemenea operele create 
de Lenin, genialele analize 
marxiste ale situației luptei clasei 
muncitoare și indicarea căilor de 
urmat de către partid, previziunile 
lui istorice niciodată desmințite de 
fapte.

Scene cutremurătoare despre 
pregătirea marelui măcel mondial 
de către imperialiști, felul cum își 
treceau satisfăcuți în revistă carnea 
de tun și apoi imediat groaznicul 
carnagiu al primului război mon
dial pornit de capitaliști cu ajuto
rul social-democraților de dreapta, 
război pe care Lenin l-a demascat 
și înfierat cu neîntrecută forță. Dar 
războiul acesta avea să fie gropa
rul unuia din principalele bastioa
ne ale capitalismului european și 
mondial. Revoluția izbucnește dă- 
rîmînd pe țar și apoi continuă 
culminînd cu asediul Palatului de

In aceste zile Muzeul „V. I. Le
nin—1. V. Stalin" din Capitală cu
noaște o mare afluență de vizita
tori. Numai duminică, peste 1.000 
de oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene, 
studenți, elevi, militari au urmărit 
cu mult interes bogatul material 
documentar expus în sălile muzeu
lui. In cadrul muzeului sînt pre
zentate de asemenea filme artisti
ce și documentare închinate memo
riei lui Vladimir llici Lenin. Filme 
ca „Familia Ulianov", „Povestiri 
despre Lenin", „Prima zi", „Anul 
1918" sînt vizionate de grupuri 

.mari de oameni ai muncii din Ca
pitală.

Cu prilejul apropiatei aniversări, 
Muzeul „V. I. Lenin-1. V. Stalin" a 
organizat în marile întreprinderi 
ale Capitalei, printre care „23 Au
gust", „Republica", „Mao Țze- 
dun", „Timpuri Noi", „Tudor Vla- 
dimirescu", expoziții volante „Viața 
și activitatea lui V. I. Lenin".

La Orașul Stalin a avut loc luni 
seara o adunare a intelectualilor 
din localitate consacrată aniversă
rii nașterii lui Lenin. Despre în
semnătatea istorică a leninismu
lui a vorbit tov. Gh. Năstase, șe
ful secției de propagandă și agi
tație a Comitetului regional Stalin 
al P.M.R.

La marea adunare a ceferiștilor 
din orașul Timișoara despre cea 
de-a 89-a aniversare a nașterii lui 
V. I. Lenin a vorbit tov. Simjon 
Lupșa, secretarul organizației de 
partid a Direcției regionale G.F.R.

In altă parte a țării, în regiu
nea Constanța, în toate centrele 
raionale, în toate întreprinderile 
ca și la căminele culturale din 

iarna și arestarea guvernului pro
vizoriu, cu proclamarea Puterii So
vietice. Intr-un iureș, redînd vije
lioasa desfășurare a evenimentelor, 
se succed pe ecran scene ca aceea 
descriind sosirea lui Lenin în Ru
sia și primirea triumfală făcută de 
popor la gara Finlandeză, acțiunile 
dușmănoase ale guvernului provi
zoriu împotriva bolșevicilor, refu
giul lui Lenin în coliba de la 
Razliv, activitatea febrilă de la 
palatul Smolnîi, și apoi salvele 
„Aurorei**, cucerirea Palatului de 
iarnă, proclamarea de către Lenin 
a Puterii Sovietice, primele decre
te ale tânărului stat, care au intrat 
pentru totdeauna în istorie.

Ultima parte a filmului este de
dicată zugrăvirii felului cum a 
făurit și consolidat Lenin, în frun
tea partidului, primul stat al mun
citorilor și țăranilor din lume, 
succeselor realizate de Uniunea So
vietică pe drumul indicat de Lenin 
pînă în zilele noastre, amintirii de 
neșters pe care i-o poartă marelui 
conducător poporul sovietic ca și 
toate popoarele lumii. Această par
te beneficiază de avantajul de a 
avea bucăți destul de mari de pe
liculă înfățișînd scene din viața 
luj Lenin. în aceste fragmente de 
peliculă din arhivele cinematogra
fice, ori cît de spontane și nepre
văzute au fost clipele cînd s-a fil
mat se pot regăsi multe trăsături 
emoționante ale chipului lui Lenin, 
Lenin ca conducător apropiat de 
mase (iată-l în mijlocul muncito
rilor de la prima centrală prevă
zută în planul de electrificare și 
la sărbătorirea fabricării primului 
automobil sovietic), Lenin ca 
făuritor al Armatei Sovietice (iată-l 
vorbind soldaților care pleacă pe 
front — și la acest episod avem 
marea fericire de a-i auzi și vocea 
a cărei imprimare s-a păstrat) etc.

Un film deosebit de impresio
nant, „Vladimir llici Lenin“ con
stituie totodată un izvor de pre
țioase învățăminte pentru tinerii 
dornici să cunoască viața și opera 
marelui dascăl al proletariatului.

B. DUMITRESCU

satele și comunele regiunii au loc 
numeroase manifestări consacrate 
vieții și operei lui Lenin. La cine
matograful „23 August" din Con
stanța sute de locuitori din primul 
port al țării urmăresc cu interes 
ciclul de filme inspirate din viața 
și lupta lui Lenin.

Numeroase manifestări au loc 
cu acest prilej și în regiunea Iași. 
La adunarea care a avut loc luni 
după-amaiză la Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie", despre Lenin și 
opera sa a vorbit tov. Octav Ba- 
ghiu, secretar al Comitetului oră
șenesc Iași al P.M.R. Adunări a- 
semănătoare au avut loc și la fa
brica „Țesătura", Fabrica de ți
garete, întreprinderea regională 
auto nr. 4, regionala P.T.T.R. și în 
alte întreprinderi și instituții 
ieșene.

In regiunea Oradea, în peste 
300 de cămine culturale, case ra
ionale de cultură, cluburi munci
torești și colțuri roșii au avut loc 
zilele acestea adunări consacrate 
celei de-a 89-a aniversări a naș
terii lui V. I. Lenin. In cadrul a- 
cestor manifestări au fost ținute 
conferințe despre viața și activita
tea lui V. I. Lenin, la care au par
ticipat un mare număr de oameni 
ai muncii romîni, maghiari și de 
alte naționalități din cuprinsul re
giunii

La Casa prieteniei romîno-so- 
vietice din Oradea, în fața unui 
numeros public, scriitorul Dumitru 
Almaș a ținut conferința „V. I. 
Lenin despre artă și cultură". 
După conferință a rulat filmul so
vietic „Familia Ulianov".

(Agerpres)

O atitudine 
netovârâșeaică

Tare mult ne am bucurat, 
cînd la secția noastră rectifica
re — secția tineretului — de la 
Uzinele de rulmenți din Bîrlad 
a fost repartizat inginerul A- 
urel Cristea. Ne 'gîndeam : in
ginerul Cristea e tînăr ca ți o 
bună parte din noi. El ne va 
împărtăși din cunoștințele sale, 
ne va ajuta să creștem din 
punct de vedere profesional. 
Avem atitea exemple bune în 
acest sens în fabrică : pe tova
rășul inginer loan Bangu, pe 
tovarășii ingineri loan Iliței, 
Gheorghe Constantin și alții, 
iubiți și apreciați de toți mun
citorii.

Dar c«ș mare deosebire a fost 
între ceea ce gîndeam și ceea 
ce s-a întîmplat. Cîteva zile 
după sosirea sa în secție, într-o 
dimineață, a trecut pe lingă 
mașina unde lucra tovarășa Vic
toria Coman — rectificatoare. 
Deodată a început să strige 
Cei din jur au tresărit mirați. 
Tovarășa Coman era cunoscută 
ca muncitoare fruntașă în sec
ție.

— Asta.ț lucru ? îi striga In
ginerul. O să te schimb de la 
mașină. Nu ești bună de nimic!

Tovarășa Coman greșise în- 
tr-adevăr piesa la care lucra. 
Poate pentru prima oară de 
cînd era la noi. Trebuia — e 
drept — ajutată. Dar felul în 
care i s-a acordat „ajutorul" a 
făcut-o să izbucnească în plins. 
Am crezut că această compor
tare a sa constituie un fenomen 
izolat. Un accident. Poate in
ginerul a fost supărat, cine 
știe din ce motive și și-a vărsat 
focul pe fată. Dar a doua zi, a 
strigat Ia altcineva, a treia zi 
la fel. Mereu și mereu strigăte. 
Dacă am aminti doar de ute- 
miștii Constantin Ghica și A- 
urel Toș, de Dumitru Chitroșea. 
sef de atelier, cărora — pentru 
te miri ce motive — i-a făcut 
cu ou și cu oțet, n-am da 
decît cîteva exemple. Gazeta de 
perete a întreprinderii a cău
tat să-l ajute prin publicarea 
unei caricaturi care se referea 
la „metodele de educare" ale 
tovarășului Cristea. Dar în za
dar.

Mai rău este și poate că se
cretarul organizației U.T.M. de 
secție, tovarășul Ion Țurcanu

Consfătuirea tinerilor ingineri 
și tehnicieni din Orașul Stalin

In zilele de 18 și 19 aprilie a 
avut loc la Orașul Stalin o 
consfătuire a tinerilor ingineri și 
tehnicieni din localitate la care au 
participat tineri fruntași în pro
ducție din întreprinderi, conducă
tori de întreprinderi, activiști de 
partid, ai U.TJM. și ai sindi
catelor.

-------0X0-------

Concursul „Pen+ru 
cea mai frumoasă vitrină"

In cinstea zilei de 1 Mai și a 
Festivalului tineretului, tinerii lu
crători din comerțul de stat și coo
peratist din orașul Sebeș, regiu
nea Hunedoara, mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M., s-au an
gajat să întîmpine aceste eveni
mente cu succese deosebite în 
muncă.

Astfel s-a inițiat concursul „Pen
tru cea mai frumoasă vitrină" care 
se va desfășura în trei etape și 
anume : etapa Ia închinată zilei 
de 1 Mai și Festivalului orășenesc 
al tineretului, etapa a Il-a dedicată 
zilei de 1 Iunie și Festivalului ra
ional, iar etapa a 111-a închinată 
zilei de 23 August și Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena.

Pent™ stabilirea rezultatelor s-a 
înființat o comisie care va urmări 
următoarele obiective: !. Cea mai 
frumoasă vitrină ; 2. Realizarea ȘÎ 
depășirea planului de aprovizio
nare și desfacere ; 3- Aranjarea
mărfurilor în magazine asigurîn- 
du-se o curățenie exemplară ; 4. 
Disciplină și grijă față de avutul 
obștesc; 5. Buna deservire a con
sumatorilor.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din acest sector au hotărît înfiin
țarea a încă 2 brigăzi de bună de
servire.

La sfîrșitul concursului vor fi 
acordate diplome și mențiuni ce
lor care se clasează pe primele 
locuri.

GH. RĂDĂCINĂ 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Sebeș 

în loc să-l ajute, să adopte 
față de el o atitudine combativă, 
rămîne pasiv la tot ceea ce se 
petrece. Noi îl prețuim pe to
varășul inginer Aurel Cristea 
pentru priceperea sa, pentru 
lucrurile bune pe care Ie face. 
Dar tocmai de aceea nu-i pu. 
tem tolera comportările sale. 
Am scris această notă din do
rința de a-1 face prietenul ti
nerilor. îndrumătorul lor. Spe
răm că de acum încolo nu ne 
va mai dezamăgi.

ION DRIMBA 
secretarul comitetului 

U.T.M. pe uzină

„De îndată**
La începutul anului univer

sitar 1958/59 Asociația studen
ților din Institutul „Maxim 
Gorki", sub directa îndrumare 
a organizației de partid a ho- 
tărît deschiderea unor emisiuni 
săptămînale de radio locale. 
Zis și făcut. S-a instalat o sta
ție de radioamplificare nouă, 
s-a cumpărat un magnetofon, 
s-au instalat difuzoare pe cori
doare și s-a alcătuit un colectiv 
al emisiunii care și-a cîștigat 
simpatia studenților prin emi
siunile atrăgătoare prezentate. 
Din păcate, aceasta a fost doar 
în semestrul I.

Mare a fost nedumerirea stu
denților cînd, după vacanța de 
iarnă, în ziua rezervată emisiu
nii, la orele obișnuite, zadarnic 
au așteptat începutul emisiunii 
ce le devenise dragă. Dar, apoi 
au aflat că emisiunea s-a amî- 
nat, deoarece difuzoarele vechi 
trebuie să fie înlocuite de înda
tă cu altele mai puternice...

Și acest „de îndată" n-a mai 
ieșit din vocabularul electricia
nului Marian Apostol nici pînă 
în ziua de astăzi. Rezultatul ? 
Peste două luni se termină a- 
nul universitar și difuzoarele 
tot nu se arată.

Pînă cînd Consiliul Asociații
lor studenților se va ruga de 
electrician să le instaleze ? 
Poate că președintele comitetu
lui de instituție tov. M. Singer 
are ceva de spus în această 
direcție, ,

TRAIAN SIMULA 
student

In cadrul consfătuirii s-au pre
zentat referate privind aportul ti
nerilor ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile din localitate la 
mișcarea de inovații și raționali
zări, la dezvoltarea producției.

In încheierea consfătuirii tinerii 
ingineri și tehnicieni și-au propus 
printre altele, să ajute fiecare cîte 
doi muncitori să devină inovatori, 
să intensifice întrecerea pentru a 
realiza economii în valoare de 
15,000—20.000 lei de fiecare ingi
ner și tehnician, să contribuie la 
reducerea rebuturilor cu 20 la 
sută sub procentul tolerat.

(Agerpres)

Cîntec, joc și veselie... Pio
nierii din raionul „Grivița Ro
șie" dansează...

Foto : D. F. DUMITRU

(Urmare din pag. l-a) 

mondial al socialismului — a 
spus vorbitorul — a devenit o 
forță uriașă, în necontenită 
creștere. Lagărul socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică constituie in 
prezent principala stavilă în calea 
cercurilor imperialiste agresive, în 
calea uneltirilor la un ncu război. 
Zeci de milioane de oameni au 
scuturat jugul colonial, au cucerit 
independența politică a popoarelor 
lor. Popoarele care se mai găsesc 
și astăzi în cătușele colonialismu
lui duc lupta de eliberare pe un 
front tot mai larg. Politica „războ
iului rece" care a mers mină în 
mînă cu așa-zisa politică „de pe 
poziții de forță" a înregistrat 
eșecuri peste eșecuri. Cercuri din 
ce în ce mai largi din S.U.A. și 
din alte țări occidentale devin con
știente de adevăratul raport de 
forțe în lume și recomandă o înțe
legere între Est și Vest.

Stăvilirea încercărilor aventu
riste războinice ale imperialiștilor 
a dovedit în mod convingător că 
în prezent nu mai există, o inevi
tabilitate fatală a războaielor.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că așa cum s-a arătat la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., 
în urma realizării planurilor eco
nomice ale țărilor socialiste din 
Europa și Asia, încă înainte de 
victoria deplină a socialismului în 
lume, în condițiile existenței capi
talismului într-o parte a lumii se 
vor crea posibilități reale pentru 
excluderea războiului ca mijloc de 
rezolvare a problemelor interna
ționale.

In același timp este necesar — 
a spus acad. Iorgu Iordan — ca 
toate forțele care luptă împotriva 
războiului să fie vigilente, să 
nu-și slăbească nici o clipă efortu
rile în lupta pentru menținerea 
păcii.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la situația internațională 
actuală, arătînd că întreaga omo- 
nire se află astăzi în fața unui 
program multilateral inițiat de ță
rile socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase ca problema 
germană, încetarea experiențelor cu 
armele nucleare și interzicerea fo
losirii lor, crearea unei zone de- 
nuclearizate în Europa etc. Aceste 
inițiative și presiunea puternică a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
mondiale au reușit să ducă la un 
început de încălzire a climatului 
politic internațional. Guvernele oc
cidentale, care de ani de zile re
fuză să întreprindă cel mai mic 
gest în favoarea destinderii, .au 
fost determinate să-și dea consim- 
țămîntul la începerea tratativelor 
în vederea găsirii unor soluții paș
nice a actualelor probleme interna
ționale. Există însă suficiente 
fapte care arată că obținerea con- 
simțămlntului la tratative repre
zintă doar o jumătate de măsură 
și că este absolut necesar ca pu
terile occidentale să facă la rîndul 
lor propuneri constructive care să 
permită desfășurarea cu succes a 
tratativelor.

Referindu-se în continuare la 
activitatea desfășurată de mișcarea 
mondială pentru pace în acești 10 
ani, vorbitorul a subliniat că ea a 
însemnat o permanentă chemare la 
luptă hotărîtă pentru stingerea fo
carelor de război, pentru coexisten
ță pașnică între state cu orînduiri 
sociale diferite, pentru soluționa
rea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru interzicerea ar
melor atomice și realizarea dezar
mării. Marile acțiuni inițiate de 
mișcarea mondială pentru pace au 
arătat în mod convingător capa
citatea ei da a atrage masele ce
le mai largi din toate țările pe po
zițiile luptei active împotriva răz
boiului și an exercitat o influență 
pozitivă în viața internațională.

Mișcarea pentru pace și-a pus 
ca sarcină principală actuală lupta 
pentru încetarea războiului rece, 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Aceste probleme 
vor sta în centrul atenției sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii care 
va avea loc în luna mai la Stock
holm.

In continuare vorbitorul s-a re
ferit la mișcarea pentru pace din 
țara noastră în acești 10 ani, sub
liniind că la ea au aderat masele 
cele mai largi ale populației, în

CRONICĂ
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Petre Costache a fost desărcinat 
din funcția de ministru pentru 
Problemele Organelor Locale ale 
Administrației de Stat.

INFORMAȚII
Luni la amiază a sosit în Capi

tală, la invitația Comitetului pen
tru energie nucleară al Consiliului 
de Miniștri, al R. P. Romîne, prof. 
Dmitri Blohințev, membru cores
pondent al Academiei de Științe a 
U-R.S.S., directorul Institutului 
unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna.

Pe aeroportul Băneasa oaspetele 
a fost întîmpinat de acad. Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne, acad. Șerban Țițeica și 
prof. univ. Florin Ciorăscu, direc
tori adjuncți științifici ai institu
tului, de membri ai Comitetului 
pentru energie nucleară și de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

în cursul după-amiezii prof. 
Dmitri Blohințev a făcut o vizită 
tovarășului Gh. Gaston Marin, 
prședintele Comitetului pentru 
energie nucleară al Consiliului de 
Miniștri.

La întrevedere au fost de față 
reprezentanți ai conducerii Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R- P. Romîne.

★
Duminică seara a avut loc pe 

scena Teatrului de Operă și Balet 
al R.P. Romîne un spectacol extra
ordinar cu opera „Evgheni One- 
ghin" de Ceaikovski, la care și-a 
dat concursul basul Aleksandr 
Ognivțev, solist al Teatrului Mare 
Academic de Stat al U.R.S.S.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

★
Luni seara, la cinematograful 

„Popular" din orașul Constanța a 
fost prezentat primul spectacol ci
nematografic pe ecran lat.

★
In sălile Muzeului de artă din 

Gluj s-a deschis duminică expoziția 
„Olujul în arta plastică".

Expoziția cuprinde 60 de lucrări 
de pictură și grafică ale artiștilor 
plastici clujeni.

★
Comitetul orășenesc U. T. M. 

București împreună cu revista 
„Luceafărul" au organizat în Ca
pitală șezători literare cu tinerii de 
la întreprinderile „Klement Got
twald", „Victoria socialistă", „In
dustria Bumbacului", „Kirov" și 
atelierele „Constantin David".

Cu prilejul acestor șezători 
scriitori și poeți, printre care 
Dragoș Vicol, Petru Vintilă, Hara- 
lamb Zincă, Violeta Zamfirescu au 
citit din creațiilor lor.

(Agerpres) 

tregul nostru popor care a part?- 
cipat activ la marile campanii ini
țiate de mișcarea pentru pace.

Diferitele acțiuni organizate în 
țara noastră de Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii s-au 
bucurat de un interes deosebit a- 
rătînd preocuparea cetățenilor de 
cele mai diferite categorii sociale 
pentru problemele păcii, năzuința 
lor de a-și aduce contribuția la 
triumful cauzei ei.

In întîmpinarea celei de-a 10-a 
aniversări a mișcării mondiale 
pentru pace pînă și în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării au avut 
loc numeroase manifestări care a- 
rată în mod convingător că miș
carea pentru pace din țara noas
tră este o mișcare a întregului 
P Năzuința de pace a poporului 
nostru își găsește o strălucită ex
presie în politica externă promo
vată de guvernul țării noastre a- 
lături de toate țările socialiste.

Numeroase inițiative întreprinse 
pe plan diplomatic de țara noas
tră, activitatea dusă de delegațiile 
noastre în diferite organisme in
ternaționale arată că principiile ce 
stau la baza politicii noastre ex
terne sînt transpuse activ în prac
tică.

Poporul nostru muncitor știe că 
prin victoriile ce le dobîndește sub 
steagul partidului în opera de 
construire a socialismului ©1 își 
aduce contribuția la întărirea 
sistemului mondial socialist, la ob
ținerea victoriei socialismului în 
întrecerea cu capitalismul, ceea ce 
înseamnă totodată triumful păcii 
asupra războiului.

15 ani se împlinesc de cînd 
ne-am descătușat de robie și în
tuneric. In acești 15 ani, poporul

■ dezrobit, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
a făcut cît n-a făcut burghezia și 
moșierimea într-un veac întreg. 
Noi cei ce muncim cu brațele și cu 
mintea ne iubim patria, o vrem 
tot mai frumoasă și mai bogată.

Sîntem prezenți în _ puternicul 
lagăr af socialismului, în frunte cu 
stegarul păcii, Uniunea Sovietică, 
alături de toate popoarele, de ve
ghe în apărarea păcii-

A luat apoi cuvintul Shigeo 
Sato, membru în Biroul Consiliu
lui Mondial al Păcii, care în nu
mele Consiliului Mondial al Păcii 
a transmis salutul cordial al miș
cării mondiale pentru pace tuturor 
participanților la adunare și prin 
ei, întregului popor romîn care 
luptă pentru pace.

Mișcarea noastră pentru pace, 
a spus vorbitorul, este o mișcare 
universală, bazată pe activitatea 
de masă a popoarelor și ea a de
venit din ce în ce mai unită. Deși 
forțele păcii sînt superioare forțe
lor războiului și dușmanii păcii 
au fost izolați dm ce în ce mai 
mult, forțele războiului nu renunță 
la politica războiului rece și in
tensifică manevrele lor pentru a 
mări încordarea internațională, in 
aceste condiții mișcarea pentru 
pace tiebute să-și concentreze 
eforturile pentru â pune capăt 
războiului rece și pentru aceasta 
trebuie încheiat cît mai urgent 
Tratatul de pace cu Germania, tre
buie rezolvată problema Berlinu
lui și creată o zonă denuclearizată 
în centrul Europei.

Guvernul sovietic și guvernele 
celorlalte țări socialiste au fost 
foarte active în luarea de iniția
tive pentru rezolvarea pașnică a 
acestor probleme arzătoare și a- 
ceste inițiative au ajutat mult 
mișcarea mondială pentru pace.

Shigeo Sato a vorbit apoi des
pre lupta poporului japonez pentru 
pace, împotriva experiențelor cu 
arme atomice și pentru interzice
rea acestor arme, pentru a elibera 
Japonia de sub dominația militară 
a S.U.A., a-i asigura o deplină su
veranitate națională, pentru resta
bilirea relațiilor diplomatice cu 
China Populară și crearea unei 
zone a păcii în Extremul Orient. 
Propunerea guvernului romîn de a 
se crea o zonă a păcii in Balcani 
este de un interes vital pentru 
poporul japonez, care luptă pentru 
același scop în regiunea Pacificu
lui.

Cred — a încheiat vorbitorul — 
că trebuie tot mai mult întărită 
colaborarea dintre poporul romîn 
și poporul japonez pentru cauza 
lor comună — cauza păcii.

Cuvintările rostite au fost viu 
aplaudate de asistență, care a 
manifestat călduros pentru pace și 
colaborare internațională.

Adunarea a hotărît în unanimi
tate trimiterea unor telegrame 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Consiliului Mondial al 
Pâcii și Conferinței de la Geneva 
a celor trei puteri în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară.

La sfîrșit a fost prezentat un 
frumos program artistic cu con
cursul ansamblurilor Consiliului 
Central al Sindicatelor, Sfatului 
Popular al Capitalei, a ansamblu
lui „Ciocîrlia" și a Corului de 
copii al Radiodifuziunii și Televi
ziunii Romîne. De asemenea și-au 
dat concursul George Vraca, artist 
al poporului, Aura Buzescu, artis
tă a poporului, Irina Răchițeanu, 
artistă emerită, Cornelia Gavriles- 
cu, artistă emerită și alții.

(Agerpres)



Tineretul sovietic

Sesiunea Adunării reprezentanților
.... ; K

MOSCOVA 2O._ (Agerpres). — 
în regiunea Stalino, în cadrul dis
cutării rezultatelor lucrărilor Con
gresului al XXI-lea al P.C.U.S., a 
apărut o nouă formă de întrecere 
socialistă și anume aceea pentru 
obținerea titlului de „Fruntaș al 
muncii comuniste". Propunerea de 
a se organiza întrecerea pentru ob
ținerea acestui titlu a fost făcută 
de tinerii muncitori de la uzina 
„15 ani de. Ia întemeierea Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist din 
Ucraina" din orașul Stalino și din 
alte cîteva întreprinderi.

Unul dintre inițiatorii întrecerii 
este strungarul Ivanov, de la Uzina 
de construcții de mașini. El a ară
tat că deoarece strungarii, execu
tând lucrări diferite, nu pot să se 
unească în brigăzi, se impune gă
sirea unei soluții pentru ca și ei să 
participe la întrecerea ce se desfă
șoară cu scopul de a îndeplini mai 
devreme planul de șapte ani. De 
aceea, el a propus ca strungarii să 
participe la întrecerea pentru ob
ținerea dreptului de a purta titlul 
de „Fruntaș al muncii comuniste". 
Organizațiile de partid și cele com- 
somoliste au sprijinit călduros 
noua inițiativă creatoare a tinere
tului din Ucraina care se 
dește repede în întreaga 
Sovietică.

populari din întreaga Chină

râspîn- 
Uniune

PEKIN 20 (Agerpres). — După 
cum transmite China Nouă la Pe
kin continuă lucrările primei se
siuni a Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga .Chină, a 
celei de-a 2-a legislaturi. Deputății 
discută pe grupuri raportul, de ac
tivitate al guvernului, prezentat la 
18 aprilie de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat.

In cuvîntările lor deputății a- 
probă în unanimitate activitatea 
guvernului și subliniază că succe
sele remarcabile obținute anul tre
cut în domeniul economiei țării au 
fost rezultatul participării maselor 
largi ale poporului la construirea 
socialismului. In ședința din 19 a- 
prilie deputății din diferite regiuni 
industriale ale țării au arătat că 
sarcinile trasate în raport consti
tuie pentru ei un nou izvor de în
suflețire. Asistența a ascultat cu 
multă atenție pe matrițiera 
Fen-in de ia uzina nr. 724 
Șenian. Datorită amplei mișcări de 
masă pentru inovații tehnice, a 
spus vorbitoarea, anul trecut la 
uzina noastră au fost aplicate 
peste 100 de propuneri de raționa
lizare care au permis să se spo
rească considerabil productivitatea 
muncii.

Deputății din regiunea autonomă 
Mongolia Inferioară au declarat 
că sînt de acord cu toate propune
rile conținute în raport. Ahoulu- 
muțzî, vicepreședinte al regiunii 
autonome Liancijou (provincia Sî- 
ciuan), a sprijinit cu căldură ra
portul primului ministru Ciu En-lai’ 
care a dat riposta cuvenită calo
mniilor imperialiste împotriva co
munelor populare din China. înain
te a spus el, munceam sub biciul 
moșierilor și aceasta era într-ade
văr o muncă dei rob. Acum însă oa
menii muncesc conștient și de 
bună voie.

Deputății sprijină cu hotărire 
măsurile adoptate de guvern pen
tru lichidarea rebeliunii din Tibet.

Ei au condamnat în unanimitate 
acțiunile trădătoare ale fostului 
guvern local din Tibet și ale vîr- 
furilor conducătoare reacționare 
din Tibet. Deputatul Anniverh Cia- 
kuli-n a spus : „Cel ce subminează 
unitatea patriei și solidaritatea di
feritelor naționalități, acela își 
trădează națiunea". Deputății au 
cerut ca în Tibet să se efectueze la 
timp transformări democratice.

Van Iu, director adjunct al In
stitutului de chimie organică al A- 
cademiei de Științe a R. P. Chi
neze, a arătat că de la începutul 
marelui salt petrecut în țară, s-a 
ridicat considerabil nivelul gene
ral al științei și tehnicii.

PEKIN 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la invitația Ministerelor Apărării 
din R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă, 
R. P ‘ 
R. P. Albania
Armatei și Securității Publice al 
R. P. Mongole o delegație militară 
a Republicii Populare Chineze va 
face o vizită de prietenie în aceste 
țări.

Delegația va fi condusă de ma
reșalul Pîn De-huai, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat și 
ministru al Apărării Delegația va 
părăsi în curînd R. P. Chineză.

R. P. Ungară, 
Romînă, R. P. Bulgaria, 

și a Ministerului

întîlnirea 
dintre reprezentanții 

P. C. Chinez 
și P. C. Italian

Iui 
din

Se

pe șantierele septenalului
s-au 

multe

Kamîș Burune, orășelul petroliști
lor din ținutul Stavropol se dez
voltă repede. Intr-un termen rela
tiv scurt cartierele sale 
acoperit cu case cu
etaje și vile. Există în orășel cu
rent electric, conductă de apă, 
poștă, telegraf, telefon, radio, exis
tă hoteluri, magazine, cîteva școli 
medii, o școală medie tehnică și 
bibliotecă, policlinică, spital etc. 
Cu cinci ani în urmă de toate a- 
cestea nu se pomenea pe aici.

Cîmpia Prikumskaîa se întinde 
la sute de kilometri către Nord 
de vijeliosul Terek și la răsărit că
tre țărmurile mării Caspice- In 
fosta stepă acum pot fi întâlniți 
pretutindeni oameni. De la oră
șelul muncitoresc turlele înaintea
ză tot mai departe. Ele au apărut 
deja în raioanele Veliceaevka, Zim
niaia, Stavka și Kara Tiube. La 
șase kilometri de Zaterecinîi se 
găsește sonda nr. 134 unde lucrea-

să brigada comsomoliată a maistru, va avea nevoie de mult petrol, — 
lui Ivan Sirikin. întregul efectiv a spus Ivan Sirikin. în cifrele de 
al brigăzii este alcătuit din tineri control ale dezvoltării economiei 
muncitori.

Ideea creării acestei brigăzi s-a 
născut la comitetul de Comsomol al 
Direcției exploatării petrolifere din 
Stavropol.

—- Treaba e bine gândită și 
maistrul e potrivit, consimți atunci 
șeful direcției, Dimitri Markarov. 
O asemenea brigadă trebuie să do
vedească unora dintre sondorii 

condițiile cîmpici 
se poate spori în 
viteza de forare.
pe loc să se reparti- 
lui Sirikin un puț

BERLIN 19 (Agerpres). — Co
respondentul din Bonn al ziarului 
„Neues Deutschland" relatează că 
președintele Bundestagului vest- 
german, Gerstenmayer, primește 
din toate^'regiunile Germaniei oc
cidentale nenumărate rezoluții și 
moțiuni cerînd cu hotărire deschi
derea unor dezbateri parlamentare 
de politică externă.

In legătură cu aceasta ziarul 
„Abendzeitung" din Miinchen 
scrie : „Guvernul Adenauer consi
deră că nu trebuie să dea soco
teală pentru nimic. In materie de 
politică externă se comportă ca și 
cum în R.F. Germană nu ar exista 
nici un parlament".

Gewissen* din MOnchen, sînt ab
solut necesare tratative directe în
tre guvernele Republicii Democrate 
Germane și Germaniei occiden
tale.

Preotul E. Neumann consideră 
de asemenea că este necesar ca 
înaintea conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe să 
aibă loc o întâlnire a Reprezentan
ților competenți ai 
maniei occidentale în vederea dis
cutării problemei Berlinului și a 
problemelor legate de încheierea 
Tratatului de pace cu Germania.

a reprezentan- 
R.D.G. și Ger-

accentuează mizeria maselor 
în țările capitalului
S.U.A.

Ziarul „New York Times" 
informează că David McDonald, 
președintele sindicatului unit al 
oțelarilor din S.U.A., care numără 
550.000 de membri, a declarat că 
pentru stăvilirea inflației societă
țile trebuie să „înghețe" nu sala
riile, ci prețul oțelului a cărui 
continuă creștere determină valul 
inflaționist din S.U.A. și că „ce
rerea de sporire a salariilor este 
pe deplin justificată de creșterea 
vertiginoasă a profiturilor trustu
rilor și de creșterea productivi
tății".

IRAN
La Teheran a avut loc o confe

rință a reprezentanților muncitori
lor de la tipografiile din oraș.

in cadrul conferinței au fost ci
tate date oficiale care ilustrează 
situația mizeră a muncitorilor. 
Astfel, in ultimii ani din cauza 
creșterii vertiginoase a prețurilor 
la obiectele de primă necesitate, 
cheltuielile muncitorilor pentru 
produsele alimentare au crescut de 
12 ori, iar chiriile — de peste 20 
de ori. In acești ani salariile mun
citorilor nu s-au schimbat aproape 
deloc sau au crescut într-o măsură 
neînsemnată.

PEKIN 20 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția China 
Nouă, la 19 aprilie, la Pekin a 
fost semnat comunicatul cu privire 
la întîlnirea dintre reprezentanții 
Partidului Comunist Chinez și 
Partidului Comunist Italian.

La ceremonia semnării comuni
catului a fost de față Mao Țze-dun, 
președintele C.C. al Partidului Co
munist Chinez.

Muncitorii constructori din 
Moscova obțin mereu noi suc
cese. Iată-l pe Ghenadi Mos- 
lenikov, șeful unei brigăzi com
plexe de la construcția cvarta- 
lurilor 16 și 17 de locuințe, fe- 
licitînd-o pe macaragița Lidia 
Terentieva pentru realizările ei 
în muncă.

Prezențe romînești 
peste hotare

AUSTRALIA

Dupd cum transmite postul de 
radio australian, în Australia pre
țurile produselor alimentare au 
crescut. Ca urmare a majorării 
prețurilor, minimul de trai necesar 
a crescut în mod deosebit la Mel
bourne și Brisbane.

GREC1A

BERL1N 19 .Agerpresi. — După 
cum transmite agenția A.D.N., 
profesorul Walter Hagemann, cu
noscut fruntaș al vieții publice din 
Germania occidentală a rostit la 
adunarea locuitorilor din orașul 
Koln o cuvîntare în care a decla
rat că a sosit timpul pentru trata
tive între cele două state germane. 
Subliniind însemnătatea proiectu
lui sovietic a.l Tratatului de pace 
cu Germania pentru soluționarea 
problemei germane, W. Hagemann 
a declarat: Respingînd acest 
proiect Bonnul a demonstrat din 
nou că nu dorește tratative. Totuși 
poporul german are nevoie de un 
tratat de pace. El dorește să pună 
capăt, în sfîrșit, capitolului război. 
Tratatul de pace este singura cale 
pentru unificare, pentru crearea 
unei Germanii democrate care să 
se bucure de respectul popoarelor 
lumii.

După cum a arătat în continuare 
W. Hagemann politica Bonnului 
„de pe poziții de forță", care se 
caracterizează prin înarmare, in
terzicerea Partidului Comunist din 
Germania și înarmarea atomică a 
Bundeiswehrului contravine intere
selor naționale ale poporului ger
man. El a subliniat că în situația 
actuală soluționarea problemei 
germane este posibilă numai pe 
calea creării unei Confederații.

BONN 20 (Agerpres). — Potri
vit agenției DPA, comentând ale
gerile din Saxonia Inferioară și 
Renania—Platinat, președintele 
Partidului social-democrat, Erich 
Ollenhauer, care se află în mo
mentul de față la Stockholm, a 
declarat că rezultatul alegerilor 
care au avut loc în cele două laen- . 
dere din R.F.G. „arată limpede că 
în toate alegerile regionale care 
au avut loc după alegerile muni
cipale de la Hamburg din 1957, 
Partidul social-democrat a înre
gistrat cîștiguri atît în ce privește 
procentajul de voturi în raport cu 
celelalte partide, cît și în ce pri
vește numărul absolut de voturi".

Vorbind despre cauzele care au 
făcut ca influența Partidului so
cial-democrat să crească în rîndul 
alegătorilor din cele două laen- 
dere, Ollenhauer a declarat că ele 
se datoresc în special planului so- 
ciiî-democrat de unificare a Ger
maniei care a jucat ,,un rol im
portant".

U.R.S.S.
MOSCOVA. — Corespondentul 

Agerpres transmite: învățătorii 'și 
elevii școlii nr. 615 din Moscova 
s-au adunat în seara de 18 aprilie 
pentru a cinsti apropiata sărbă
toare a elevilor romîni — împli
nirea a 10 ani de la crearea or
ganizației de pionieri din R. P. 
Romînă. Școala a fost pavoazată 
cu drapele romînești și sovietice. 
In holuri și pe coridoare au fost 
amenajate fotomontaje cu aspecte 
din viața poporului și a școlarilor 
din R.P. Romînă.

_Cu acest prilej s-a prezentat 
piesa romînească „Nota zero la 
purtare" care se joacă cu mare 
succes pe scena Teatrului de copii 
din Moscova.

Tov. Ion Datcu, secretar al am
basadei R.P. Romîne la Moscova, 
a mulțumit organizatorilor festivi
tății și a 
neretului 
noastră.

„Pe zi oe trece, scrie ziarul li
beral grec „Eleftheria", noi și noi 
dovezi arată că se accentuează de
clinul economiei grecești, care șe 
manifestă îndeosebi în reducerea 
producției industriale și scăderea 
importurilor'.

Publicînd un tabel care ilustrea
ză această accentuare a declinului 
economiei grecești, ziarul arată că 
în perioada dintre 1 ianuarie și 
15 martie 1959 importurile au scă
zut cu 10 la sută iar exporturile 
cu 15 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului precedent. Aceste 
date, scrie ziarul, constituie dova
da unui serios declin al economiei.

De-BERLIN 19 (Agerpres). 
clarațiile cetățenilor vestgermani, 
reprezentanți ai diferitelor pături 
ale populației, publicate în presa 
beriineză democrată, confirmă im
portanța șj oportunitatea propune
rii Camerei Populare și a guvernu
lui R.D.G. în legătură cu desfășu
rarea tratativelor comune în sco
pul elaborării unui punct de vedere 
german unitar la Conferința da la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne. După cum subliniază W. 
Barthels, editorul revistei „Das

povestit deșpre viața ti- 
și pionierilor din tara

R. P. POLONA
Solectivul Teatrului de amatori 

de la Casa de cultură voievodală 
din Lodz a pregătit punerea în 
scenă a piesei romînești „Steaua 
fără nume" de AL Sebastian.

Premiera va avea loc în cursul 
aăptămînii viitoare.

Un ziarist Japonez despre R.P.R,
TOKIO 20 (Agerpres). — R. P. 

Romînă a fost vizitată de Toshiaki 
Wada, ziarist și director al Aso
ciației de prietenie Japonia-Roml- 
nia’. Infors în Japonia el a împăr
tășit compatrioților săi în paginile 
ziarelor „Kyoto Shimbun* și „Niși 
Nihon Shimbun" impresiile sale 
din călătoria întreprinsă in țara 
noastră.

Referirea la Festivalul care 
poartă numele lui Enescu ,jnare 
compozitor, pianist și violonist*, 
îi prilejuiește lui Toshiaki Wada 
constatarea că acest festival „a 
avut o mare însemnătate prin con
tribuția sa la întărirea prieteniei

intre popoare prin intermediul mu
jicii*

Atenția lui Toshiaki Wada a 
fost reținută de mai multe date 
despre situația in domeniul mu
zical din țara noastră ceea ce tl 
determină să tragă concluzia că 
România „e într-adevăr o țară dez
voltată ân ceea ce privește mu
zica*. Toshiaki Wada folosește cu
vinte din cele mai elogioase atunci 
cînd scrie despre Institutul nostru 
de folclor și despre ansamblurile 
de cântece și dansuri nomînești 
care în cursul turneelor întreprinse 
în diferite capitale ale lumii au 
„înregistrat pretutindeni un mare 
succes"-

lată o fotografie ce însoțea un reportaj din ziarul englez „Daily Worker", redînd aspecte de la de
monstrația oamenilor muncii din cartierul Ilford Brod>vay din Londra, care au protestat ’ împotrivă 
experiențelor cu armele termonucleare și au cerut guvernului englez să-și îndrepte acțiunile spre pace.

ÎL-
'„-ev

MOSCOVA. — Ziarul „Pravda* 
din 20 aprilie publică nota sovie. 
tică in problema bazelor străine 
în Norvegia, remisă la 16 aprilie 
de către Andrei Gromiko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
lui Oskar H. Gundersen ambasa
dorul Norvegiei în U.R.S.S. Gu
vernul sovietic, se spune in notă, 
consideră calea concesiilor față de 
pretențiile militariștilor vestger
mani, pe care a pornit guvernul 
norvegian atunci oind a admis 
posibilitatea folosirii teritoriului 
Norvegiei ca bază miliiară-strcde- 
gică pentru armata R.F. Germane 
ca o primejdie serioasă. Satisfa
cerea unor asemenea pretenții ale 
cercurilor militariste din R. F. 
Germană este contrară intereselor 
păcii și securității popoarelor Eu
ropei și nu tn mai mică măsură 
a intereselor popoarelor nordice.

TBILISI. — La sesiunea’ Sovie. 
tului Suprem al R.S.S. Gruzine, 
deputatul Gheorghi Dzoțenidze a 
fost ales președinte al Prezidiului, 
iar în fruntea guvernului Ghivi 
Djavahișvili.

CHIȘINAU. — In cadrul sesiunii 
Sovietului Suprem al R.S.S. Mol
dovenești, deputatul Ivan Kodița, 
a fost ales președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem, iar deputa
tul Aleksandr Diordlța a fost 
numit președinte al Consiliului de 
Miniștri.

MOSCOVA. — Ministerul Aface
rilor Externe al U.RS S. și Minis
terul Afacerilor Externe «1 Repu
blicii Democrate Germane au edi
tat la Moscova și la Berlin cartea 
„Adevărul despre politica puteri
lor occidentale în problema ger
mană", care constituie un îndrep
tar istoric bine documentat în a- 
ceastă problemă.

HANOI. — Răspunzînd invita
ției Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, la 19 aprilie 
a sosit la Hanoi intr-o vizită de 
prietenie delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Ungare con
dusă de dr. Ferenc Miinnich, 
membru îh Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și președintele guvernu-

Iul revoluționar muncitoresc țară- acordului cu privi'e la livrarea de 
către Uniunea Sovietică Irakului 

aprilie, O. a 10.000 tone de grîu. Pe tot 
' ' parcursul vasul sovietic a fost sa

lutat călduros de populație care 
purta drapele naționale irakiene.

LONDRA. — La Konakry s-au 
încheiat lucrările sesiunii extra
ordinare a comitetului de condu
cere al secretariatului permanent 
al Conferinței popoarelor Africii, 
convocată în legătură cu ofensiva 
forțelor imperialismului și colonia
lismului împotriva popoarelor din 
Africa Centrală.

NEW YORK. — Agenția Asso- 
elated Press anunță din Washing
ton că după cum se apreciază sa
telitul american „Discoverer — 2" 
va cădea șl va arde in atmosferă 
cu 20 de zile mai devreme decli 
s-a prevăzut.

nesc al R. P. Ungare.
BERLIN. - La 19 .L, Z.

Grotewohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, și 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. și prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, l-au vizitat pe 
Țol En-Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.PJD. Coreene, care se află In 
R. D. Germană Inir-o vizită de 
prietenie. A avut loc o convorbire 
îndelungată.

COLOMBO. - La 18 aprilie, la 
invitația primului ministru al 
Ceylonului S. Bandaranaike, a so
sit la Colombo președintele prezi. 
diului Camerei Populare a R.D.G., 
Johannes Dieckmann, însoțit de un 
grup de deputați ai parlamentului 
Republicii Democrate Germane.

DJAKARTA. — Agenție Antare 
anunță că la 23 aprilie președin
tele Indoneziei, Sukarno, va pleca 
într-o călătorie în străinătate. El 
va vizita Turcia, Polonia, Suedia, 
Danemarca, Vaticanul, Brazilia, 
Argentina, Mexic, Japonia fi R-D. 
Vietnam. Președintele Sukarno va 
vizita de asemenea partea de sud a 
Uniunii Sovietice fi California 
(S. U. A.).

CAIRO. — La 18 aprilie în sala 
de expoziții a Palatului Kasr El- 
Monasterli din Cairo s-a deschis o 
expoziție de artă plastică 
tlcă în conformitate 
schimburilor culturale 
U.R.S.S. și R.A.U.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, răspunzînd 
invitației generalului Nasution, 
șeful Statului Major al forțelor 
terestre ale Indoneziei, la 19 apri
lie a plecat pe calea aerului in 
Indonezia într-o vizită de priete
nie o delegație militară chineză 
condusă de generalul-colonel lan 
Cen-u, șef adjunct al Marelui Stat 
Major al Armatei populare chineze 
de eliberare.

BASRA. — In portul irakian 
Basra a sosit vasul .sovietic „Na
mangan*, care a adus, din Novo- 
rosisk 3.600 tone grîu potrivit

sovie- 
cu planul 

dintre

In Grecia se intensifică lupta 
pentru apărarea lui Manolis Glezos
ATENA 20 (Agerpres). - TASS

transmite : De patru luni și jumă
tate se află în închisoare eroul na
țional și cunoscutul fruntaș demo
crat al Greciei, Manolis Glezos. 
Este tot mai evident că autoritățile 
grecești așteaptă un moment fa
vorabil pentru a organiza în secret 
judecarea lui de către un tribunal 
militar.

Opinia publică greacă intensi
fică lupta pentru a înlătura pri
mejdia care îl amenință pe Gle
zos. Potrivit relatărilor ziarului 
„Avghi", comitetul activiștilor sin
dicali în apărarea lui Glezos a 
declarat că apelul său pentru eli-

berarea lui Glezos stîrnește un 
ecou tot mai larg în rîndul oame
nilor muncii greci. La sediul co
mitetului sosesc în permanență 
scrisori din partea muncitorilor, 
funcționarilor, meseriașilor din di
ferite regiuni ale Greciei^ în care 
aceștia „exprimă indignarea po
porului in legătură cu persecuta
rea de către guvern a tuturor cetă
țenilor cu vederi politice opuse ce
lei oficiale, protestează împotriva 
arestării eroului național al Gre
ciei Manolis Glezos și subliniază 
că toți oamenii progresiști sprijină 
eforturile pentru eliberarea lui".

condi- 
fâri

noștri că în 
Prikumskaîa 
mod simțitor

S-a hotărît 
zeze brigăzii
adine de 3.250 metri și să se s.a- 
bilească durata de cinci luni și 
jumătate pentru forare.

Forarea puțului a pornit cum nu 
se poate mai bine. Schimbul 
sondorilor Mihail Donskoi și Piotr 
Muzîra a dat în unele zile rezul
tate excepționale.

Colectivul brigăzii a muncit cu 
multă abnegație : începătorii în 
industria petroliferă se străduiau să 
muncească tot așa de bine ca și 
sondorii cu multă experiență. Dar 
cu cit devenea puțul mai adînc, cu 
atîta sporeau greutățile. La con
sfătuirea premergătoare punerii în 
funcțiune, în cadrul căreia s-a cer
cetat secțiunea puțului 134, geolo
gii l-au prevenit pe Sirikin.

— La adâncimea de 1893 metri 
sînt posibile roci fărîmicioase. 
Forarea lor trebuie făcută 
deosebită grijă.

Ideea forării puțului în 
ții geologice complicate,
material de îngreunare, i-a ve
nit în urma unor căutări stă
ruitoare. Tânărul nostru s-a 
sfătuit cu brigadieri cu expe
riență, ou ingineri, a citit multă 
literatură tehnică de apecialitate.

Cînd brigada a trecut la forarea 
rocilor fărimicioaae, a început să 
se simtă în toate un ritm nou, mai 
precis. Schimbul luă Piotr Muzîra 
se evidenția printr-o muncă deose
bit de armonioasă. El a depășit 
sarcina lunară și angajamentul luat 
cu 62 procente. Și schimburile lui 
Alexandr Doțenko și Mihail Jukov 
au depășit planul, iar brigada în 
ansamblul ei a dat un randament 
record — 2537 metri într-o lună.

în prezent brigada lui Ivan Si
rikin stă pe primul loc în ceea 
ce privește viteza de forare nu 
numai în întreprinderea sa, dar 
chiar și pe întreaga direcție a ex
ploatării petrolifere. Aceasta este 
cu atît mai îmbucurător, cu cît 
după Congresul al XXI-lea al_ ______ ___
P.C.U1S. ea luptă pentru titlul de ale primului 
onoare de brigadă a muncii co- zece mii de 
muniste. plan.

—- în perioada septenalului țara

U.R.S.S. în anii 1959—1965 se 
prevede sporirea greutății specifi
ce a petrolului și gazelor în pro
ducția globală a combustibilului 
de îa 32 la 51 procente. Regiunea 
petroliferă Stavropol este una din
tre cele mai tinere, dar noi nu ne 
vom precupeți puterile pentru. a 
o preface în viitorul apropiat în
tr-o mare regiune petroliferă.

Cuvintele tânărului maistru re
flectă cum nu se poate mai bine 
năzuințele muncitorilor și specia
liștilor întreprinderii, atmosfera 
de muncă plină de abnegație și 
căutări creatoare, care domnește 
în aceste zile la Kamîș Burune.

La comitetul de Comsomol al 
exploatării petrolifere Kamîș Bu
rune am făcut cunoștință cu șeful 
carotajului radioactiv al biroului 
geofizic al exploatării petrolifere 
din Caucaz, tînărul inginer Niko
lai Cicirenko. Inginerul comsomo- 
list ne-a vorbit Cu pasiune și în
flăcărare despre munca sa :

— în prezent nu se găsește în 
industria petroliferă nici o ramură 
în care fizica nucleară să nu adu
că mari foloase. Cercetarea puțului 
a devenit acum de neconceput 
fără larga folosire a măsurătorilor 
radiometriei. Patria ne-a înarmat 
cu aparatele cele mai perfecționte 
și noi acordăm petroliștilor un 
mare ajutor atât în forarea pu
țului cît și în exploatare.

Iată de pildă, la sondele nx. 6 
de la Ozek Suat și nr. 38 de la 
Zimniaia Stavka, în straturile pe
trolifere au răzbit apele subterane. 
Trebuia determinată direcția șu
voiului de apă. Iată cum s-a pro. 
cedat . Izotopii cu apă au fost 
pompați sub mare presiune în 
stratul respectiv. Apoi s-a deter
minat cu aparate speciale direcția 
șuvoiului apei pompate. Aceasta a 
permis să se stabilească locul unde 
a răzbit apa subterană în stratul 
petrolifer. Drept rezultat al cerce
tărilor, muncitorii cimentatori au 
oprit repede și ușor apele 
rane.

Exploatarea petroliferă 
Burune numără doar cinci 
existență. în primăvara 
1954 aici au fost extrase primele 
zeci de tone de petrol, iar în 
prezent extracția a sporit de 69 
ori.

...Iarna e bîntuită de viscole, 
pămîntul e înghețat, soarele nu 
apare multă vreme de după nori. 
Dar și atunci ca și în zilele de 
vară, exploatarea lucrează în ace
lași ritm. Colectivul ei a extras 
în lunile ianuarie și în februarie 

an din septenal peste 
tone de petrol peste

subte-

Kamîș 
ani de 
anului
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Linus Pauling avertizează 
asupra consecințelor 

experiențelor nucleare
NEW YORK 20 (Agerpres). - 

Cunoscutul savant atomist ameri
can dr. Linus Pauling, laureat al 
premiului Nobel, a ținut la 18 a- 
prilie în aula Universității din 
Michigan o cuvîntare în cadrul că
reia s-a adresat opiniei publice din 
S.U.A- cerîndu-i să lupte pentru 
încetarea experiențelor cu arme nu
cleare. Potrivit agenției United 
Press International, dr. Pauling a 
expus pe bază de argumente știin
țifice primejdia care o reprezintă 
pentru S.U-A. aceste experiențe : 
„Statele Unite, a spus el, se află 
tntr-o primejdie mai mare ca dri- 
dnd din cauza efectelor radioac
tive*, ceea ce impune ca „țara să 
acționeze urgent în direcția coexis
tenței și a păcii în lume". El a 
subliniat că „trebuie să se pună

capăt cursei absurde spre extermh 
narea nucleară".

Profesorul Pauling a salutat e- 
forturile depuse de conferința de 
la Geneva pentru încetarea expe
riențelor cu armele nucleare rele- 
vînd importanța ei internațională. 
El a chemat S.U-A. să participe la 
organizarea unei acțiuni largi pen
tru pace care ar necesita cheltuieli 
incomparabil mai mici decît cele 
irosite pentru cursa înarmărilor. 
„Trebuie să acceptăm legea inter
națională precum și acordurile in-1 
ternaționale care să acționeze în 
așa fel încît să asigure în cea 
mai mare măsură dreptatea pen
tru toate națiunile și toate popoa
rele lumii, a spus profesorul Pau
ling în încheierea cuvîntării sale.

Marșul tineretului american
asupra Washingtonului

Ziarul „Pravda" din 20 aprilie 1950 publică, sub semnătura tri
misului său la New York, E. Litoșco o corespondență sub titlul: 
„Marșul tineretului american asupra Washingtonului".

Numai cu zece zile în urmi, mH \Jos discriminarea rasială, jos ru
de oameni animați de sentimentele 
mîniei și disperării au sosit la 
Washington, ca in numele unei ar
mate de 5 milioane de șomeri, în 
numele copiilor lor flămînzi să 
declare cu glas tare: „Nu putem 
trăi așa mai departe !“

Și, iată că la 18 aprilie de pe 
întreg cuprinsul țării a pornit spre 
Washington tînăra Americă mini- 
oasă- 20.000 de tineri și tinere din 
toate colțurile țării au sosit aici 
pentru a declara cu tot otita tărie: 
„Nu putem trăi și învăța astfel I"

în acea zi toate șoselele care du
ceau spre capitala Statelor Unite 
erau blocate de caravane de auto
buse. Numai delegația tineretului 
din New York a încăput cu greu in 
170 de autobuse. La Washington au 
sosit trimișii tinerei generații din 
Detroit, Chicago, Philadelphia, 
Pitsburg, San Francișco, din zeci 
de colegii și universități, delegați 
ai numeroase organizații sindicale. 
Pe ascuns, ferindu se de fărădele
gile rasiștilor deșănțați, au sosit 
de asemenea reprezentanții tineretu
lui negru din sudul țării — „centu
ra neagră" a Âmericii. Niciodată 
în istoria Statelor Unite, Wa
shingtonul n-a văzut încă o adu
nare atît de numeroasă și repre
zentativă a tineretului.

La ora două uriașa piață din 
apropierea clădirii Congresului era 
tixită de la un capăt la celălalt. 
Sute de pancarte, steaguri, lozinci- 
Pretutindeni se puteau vedea in
scripții : „Ascultă-ne, Washing
ton !", „Ascultă-ne, America !“,

finea de la Little-Rock !“, „Copiii 
negrilor trebuie să învețe împreună 
cu copiii albilor !".

In pofida călătoriei extenuante 
și a căldurii insuportabile, toți 
demonstranții erau animați de spi
rit combativ, entuziaști. După 
scurt timp coloanele de multe mii 
de tineri, întinzîndu-se pe cițiva 
kilometri, au pornit spre monu
mentul lui George Washington.

Inaintind în rinduri drepte, de
monstranții scandau clar : „Unu, 
doi, trei, patru, cinci, Jim Crow 
trebuie să dispară !“, Jim Crow 
înseamnă jugul național sălbatic, 
înseamnă judecata singeroasă a 
lui Lynch, înseamnă dezmățul tur
bat al rasismului.

Începe mitingul. Oratorii vorbesc 
cu amărăciune și minie că negrii 
nu se mai pot împăca cu situația 
rușinoasă de „cetățeni de categoria 
a doua". Ei sint pătrunși de hotă- 
rîrea de a lupta pentru drepturile 
lor cetățenești și interesele tor vi
tale. Unul dintre cei care a luat 
cuvintul — secretarul Asociației 
naționale de ajutorare a progresu
lui popoarelor de culoare, Roy 
Wilkins spune că au trecut deja 
cinci ani de cînd Tribunalul bu- 
prem al S.U.A., sub presiunea ma
selor, a adoptat hotârirea cu pri
vire la anularea invățămintului 
separat al copiilor albi și negri. 
Această hotărire a rămas insă pe 
hîrtie. Ca și în trecut, copilul de 
culoare neagră nu are dreptul să 
treacă pragul școlilor rezervate co
piilor albi în 17 state sudice ale

firii. Iar acei care au dat areaare 
literei legii, au plătit pentru ar 
ceasta cu tragedia de la Little- 
Rock. Este adevărat că în zece 
state sudice, din 2.300.000 de copii 
ai negrilor, 163 de băieți și fete 
au reușit totuși, cu greutăți colo
sale, să obțină dreptul să învețe 
împreună cu copiii albilor. Acest 
lucru insă nu poate servi drept o 
podoabă a lăudatei democrații a- 
mericane.

Rurticipanții la marșul tineretu
lui n-au venit la W asnington cu 
miiniie goale. Ei au adus numeroa
se petiții pe care se aflau semnătu
rile a peste 400.000 de americani 
și americane, care cer cu hotărire 
să se puna capăt discriminării ra
siale și să se traducă necnlirziat in 
viața notărirea Tribunalului Su
prem. In sprijinul acestei reven
dicări s au prouunțut numeroși ora
tori, printre care preotul Martin 
King, cunoscutul sportiv american 
Jucate Kolson șt mulți alții.

Un murș unaiog al tineretului 
asupra W ushtngloiiului a avut 
anul trecut- Atunci, 10.000 de 
miși ai tineretului Amencii au 
pus la zidurile mausoleului 
Abradant. Lincoln juramimul
lemn de a-și consucra întreaga via
ță, toate țorfeie luptei pentru ade- 
vurala egalitate 
negri, luptei 
discriinuiurii

Murșul de 
constituie o 
partea cea mai duna, înaintată a 
tinerei generații din Amenoa luptă 
cu întreaga pasiune șt ardoure pen
tru injupiuirea acestor meaturi no
bile. Ea va face lotul pentru ca gla
sul ei să fie in fine, auzit de cei 
din Washington. să fie auzit în în
treaga A merică.

ioc 
tri- 
de- 
lui 
so-

Urnire albi și 
împotriva asupririi și 
rasiale.
masu al tineretului 
demonstrație vie că
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