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Cine învață
lucrează mai

La discuția noastră 
șase tineri din secția 
Complexului C. F. R. 
Roșie". Ajustorul Nicolae Sandu, 
Constantin Cîțu de la tratamente 
termice, ajustorul Ștefan Nastase, 
montatorul Dumitru Ivanov și doi 
strungari — Nicolae Tunareanu și 
Hie Buzin. De fața se afla și secre
tarul organizației de baza U.T.M.

Cîțu și lvanov sînt elevi la 
școala medie serală. Ceilalți vor 
da examen de admitere la toamna. 
Primii doi povestesc cum îi ajută 
școala în munca de zi cu zi, cei
lalți spun de ce vor sa urmeze 
calea învățăturii. Discuția este ca 
un dialog aproape neîntrerupt. 
4 —* Chimia și

- foarte mult în 
mente — spune 
Diversele proprietăți ale 
lor, temperaturile de calire, de re
venire, procesul de decarbonare, 
sînt lucruri învățate la școala și 
devenite apoi legi în munca mea 
zilnica. Pîna am aflat aceste lu
cruri, executam uneori diferite 
operații mecanic. La baza muncii 
mele stau acum insa mai multe cu
noștințe științifice

— Uite — adauga Dumitru lva
nov — și învațarea desenului teh
nic ne ajuta foarte mult. Personal, 
acum deslușesc mai bine planurile. 
La noi în atelier vin ia reparat 
mașini unelte de la mai multe uni
tăți. Nu le am văzut niciodată 
funcționînd. De aceea trebuie sa 
muncesc calduzuidu-uia numai după 
desene și calcule matematice. Iar 
acestea — desenul, calculele ma
tematice — k învăț la școaia. 
Școala îmi riuica orizontul gene
ral al cunoștințelor, ma ajuta să 
fiu în pas cu tehnica, sa devin un 
muncitor cu cunoștințe multilate
rale.

— Iar ca rezultat concret al în
vățăturii, el, lvanov și alții din 
atelierul sau, au reparat cu doua 
zile înainte de termen un strung. 
Eu, Tunareanu, care am văzut 
aceasta, care am văzut ca Ene 
strungarul, elev in clasa a Xl-a are 
depășiri regulate de norma, reduce 
timpul de lucru, știe sa aplice me
todele cele mai bune de lucru și 
ca urmare are o mai buna înca
drare tarifara — se putea sa ră
nim in urma ? M-am hotarît sa 
merg la școala ca sa ma ridic la 
nivelul fruntașilor. Vreau sa devin 
unul dintre muncitorii înaintați 
din secție.

Ceea ce spune tovarășul meu 
este adevarat — adauga Sandu 
Nicolae. Lnvațînd vom capata cu
noștințe, vom lucra mai bine și ne 
vom numără printre fruntași. Tre
buie sa ne gindim totodată ce în
seamnă învățătură noastra și pe un 
plan mai general. In țara noastra 
industria se dezvolta necontenit, 
tehnica avanseaza. Oare putem ra- 
mine noi la un nivel de cunoștințe 
oarecare, căpătate acum 2 3 ani? 
Bineînțeles ca nu. Eu m-am ho- 
tarit sa merg la școala datorită 
unei situații concrete din atelierul 
nostru. De. la un timp încoace au 
început sa vină 
executarea unor

„ complexe așa 
tehnologie perfecționată din 
țiile prelucrătoare. Trebuie să

participa 
sculerie a 

„Gri vița

fizica ma ajută 
munca la trata- 
Constantin Cîțu. 

metale-

planuri pentru 
matrițe foarte 

cum le cere noua 
sec- 
fac

acum mai multe calcule, să știu 
geometrie serioasă.

— Confirm acest lucru — spune 
Ștefan Nicolae. Lucrez și eu la 
aceleași matrițe A sosit timpul 
cînd trebuie sa dovedim o pregă
tire superioară. Hotarîrea partidu
lui și guvernului cu privire la în- 
vățamîntul seral și fără frecvență 
ne arata calea spre aceasta pregă
tire, și ne creează cele mai bune 
condiții pentru a deveni specialiști 
cu o înaltă calificare.

— Calificarea superioară a mun
citorului va aduce după sine efecte 
economice concrete. Uite de pildă 
un exemplu în legătură cu pro
ductivitatea muncii — spune Ion 
Buzin. Un strungar care nu are cu
noștințe de trigonometrie nu va pu
tea să calculeze unghiul de tăiere 
la o piesă conică 
așeze cuțitul după 
controlate din ochi 
ceasta va dura poate mai mult de 
o jumătate de oră. Trigonometria 
îl va ajuta însă ca într un singur 
minut să stabilească înclinația cu
țitului Sporirea productivității 
aduce după sine depășirea norme
lor, a planului de producție, crește
rea salariului.

— Tinerilor muncitori le este 
deschisa calea spre cultura — 
spune la încheierea discuției secre
tarul organizației de baza U.T.M. 
Ion Apostol — calea spre a deveni 
muncitori înaintați, intelectuali

Va încerca să 
cîteva probe 
Operația a-

strîns legați de clasa muncitoare. 
Hotarîrea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învațamîntu- 
lui seral și fără frecvență deschide 
tinerilor muncitori cele mai fru
moase posibilități pentru a deveni 
specialiști de înalta calificare, pen
tru a fotma intelectualitatea noua 
de mîine a patriei noastre socia
liste în legătură cu aceasta orga
nizației U.T.M îi revin sarcini de 
mare răspundere. Ca secretar al 
organizației de bază U.T.M. din 
sculerie am avut sarcina să reco
mand pe cei mai buni tineri în 
producție, în munca obșteasca, cu 
un dezvoltat gust pentrn învăță
tură, pentru a urma cursurile 
școlii medii serale. Pîna acum co
misia de selecționare din secția 
noastră a selecționat pentru școala 
medie serală peste 15 tineri. Pen
tru ei, pentru cei care deja învăță, 
în cadrul organizației de baza 
U.T.M., vom lua toate masurile ca 
să le asigurăm tot sprijinul, ca Ia 
rîndul lor să poată urca cu cinste 
pe treptele învățăturii

La secția sculerie a Complexu
lui C.F.R. „Grivița Roșie" învăță
tura a devenit o problema Ia or
dinea zilei. Tinerii se conving din 
zi în zi că pentru a-și putea înde
plini tot mai bine sarcinile de pro
ducție trebuie să învețe să-și îm
bogățească cunoștințele profesio
nale și de cultură generală.

V. CONSTANTINESCU
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O prașilă
efectuată la timp,

valorează
o ploaie bună

executate 
timp

(de la corespondentul

Lucrări
la

GALAȚI 
nostru).

Convinși 
executării la timp a lucrărilor de 
întreținere, membrii G.A.C. „Cel 
de-al Il-Iea Congres al P.M.R." 
din comuna Tudor Vladimirescu, 
raionul Liești, îndată după răsă
rirea sfeclei au început prășitul. 
Din cele 60 de hectare însămîn
țate cu sfeclă de zahăr, 34 hectare 
au fost prășite numai în două zile.

îndrumată de organizația de 
partid, organizația de bază U.T.M 
a dus o susținută muncă politică 
în rîndul tinerilor, pentru a-i mo. 
biliza activ la lucrările de între
ținere a culturilor. Imediat după 
terminarea arăturilor și însamîn- 
țărilor de primăvară, organizația 
U.T.M. a ținut o adunare generală 
deschisă în care s-a analizat felul 
în care au sprijinit tinerii aceste 
lucrări și s-au trasat 
crete fiecărui utemist 
vederea executării la 
crărilor de întreținere 
In cadrul acestei 
miștîi Marin 1. Hîncu, Nicu Stra- 
tulat, Fânel Susan și Gheorghe 
Soare au propus organizarea unei 
întreceri între echipele de tineret 
și între tinerii din fiecare echipă 
pentru executarea acestor lucrări 
în timpul optim agrotehnic și de 
cea mai bună calitate. Tot în ca
drul acestei adunări, Maria Soare, 
secretara organizației U.T.M., a 
scos în evidență faptul că anul 
trecut, cu toată seceta, datorită 
executării la timp a lucrărilor de 
întreținere gospodăria colectivă a 
obținut de pe cele 32 hectare însă
mînțate cu sfeclă de zahăr cîte 
20.000 kg. sfeclă la hectar în loc 
de 18.000 cît era planificat, astfel 
că s-au putut livra statului 3 va
goane de sfeclă de zahăr peste 
cantitățile contractate.

Deîndată ce timpul a permis, 
colectiviștii vîrstnici și tineri au 
executat lucrările de combatere a 
dăunătorilor după care au început 
prășitul. Tinerii au primit în per. 
manență prețioase indicații tehni
ce din partea tehnicianului agro
nom.

fiind de importanța

sarcini con
ți tînăr în 
timp a lu- 
a culturilor, 

adunări, ute-

La G.A.S.-urile 
din regiunea lași 
trebuie urgentată 

întreținerea culturilor

Utemistul Gheorghe Iftimie din 
vale „23 August" din Constanța, 
crînd la trasarea unor coroane

secția mecanică a Atelierelor na- 
este fruntaș în muncă. Iată-1 lu- 
dințate pentru malaxorul de bitum.
Foto : DUMITRU F. DUMITRU

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — In unele gospodării de 
stat din regiunea Iași lucrările 
de întreținere a culturilor se des
fășoară cu intensitate. Tinerii me
canizatori, cărora le revine sar
cina executării acestor lucrări, se 
străduiesc să le termine în timpul 
optim agrotehnic. Pînă acum cîte
va zile mecanizatorii din G.A.S.

datorie de onoare
tinerilor ingineri

ta-In fiecare uzină, în fiecare 
brică, numărul inginerilor a spo
rit în ultimii ani cu ingineri tineri, 
utemiști, crescuți în anii regimului 
nostru de democrație populară, ti
neri care muncesc cu pasiune 
pentru îndeplinirea sarcinilor mari 
pe care partidul le pune in fața 
industriei noastre socialiste. Adulți 
dintre ei sînt buni organizatori ai 

| -Morocesului de producție și totodată 
—- .-ută pe tinerii muncitori, prin

, cunoștințele pe care le. au, să-și 
ridice calificarea profesională.

Pentru a cunoaște telul cum ti
nerii ingineri se ocupă de ridica
rea calificării tinerilor muncitori, 
ziarul nostru a organizat un raid 
în cîteva întreprinderi din orașul 
Galați.

riile de bază ca laminatori, cup- 
torari, zincuitori etc., cursuri 
speciale de ridicarea calificării 
la nivelul tehnicii noi cu care 
este înzestrată uzina.

Membrii comitetului U.T.M. au 
arătat tinerilor ingineri datoria im
portantă pe care aceștia o au de 
a se ocupa de ridicarea continuă 
a calificării tinerilor muncitori.

Și tinerii ingineri și-au înțeles 
datoria. Inginerii Simion Iorga și 
Gh. Maimon predau la cursurile 
speciale de ridicare a calificării.

plica metodele de muncă cele mai 
bune. . \

Cînd cursurile de minim 
tehnic nu sînt sprijinite

Anul acesta în fața colectivului 
Șantierului Naval Galați stau sar
cini mari. în sectoare se produc 
remorchere modernizate de 1.200 
H.P., se lucrează intens la reali
zarea cargoului de 4.500 tone, se 
proiectează cargoul de 10.000 tone.

Tinerii ingineri 
și-au înfeles datoria

Raid prin cîteva întreprinderi gălătene 
în legătură cu contribuția adusă de tinerii 
ingineri la ridicarea nivelului profesional 

al tinerilor muncitori

exemplu, tărăgănează de luni de 
zile organizarea și începerea 
cursurilor de minim tehnic. Și 
consecința e faptul că numeroși 
tineri ca, de pildă, Vasile Con
stantin, Nicolae Bulgaru din 
za unei slabe calificări, nu 
pectă procesele tehnologice, 
butează piesele.

O altă cauză a deficiențelor 
stă în faptul că nu a existat în 
preocuparea comitetului U.T.M. să 
colaboreze cu cabinetul tehnic în 
vederea organizării unor acțiuni 
comune care să antreneze tinerii 
ingineri în acțiunea dc sprijinire 
a ridicării nivelului profesional al 
tinerilor muncitori.

al tinerilor De ce nu se extinde 
experiența înaintată?

Prin grija partidului și guvernu
lui, uzina „Cristea Nicolae" din 
Galați este într-o continuă dezvol
tare și modernizare. Pentru a 
mînui utilajele moderne de mare 
productivitate cu care este înzes
trată uzina, este nevoie de munci
tori cu o înaltă pregătire profesio
nală. Tn acest scop, sub conduce
rea organizației de partid, aici se 
desfășoară o intensă muncă de ri
dicare a calificării tinerilor mun
citori Astfel, în afară de cursurile 
de minim tehnic organizate pentru 
ridicarea nivelului tehnico-profe- 
sional al tinerilor de diferite pro
fesii, sînt organizate pentru mese-

protesionale. Inginerii Emil Go- 
dreanu. Alexandru David, Gh. 
Mîrzac, Constantin Vornicel și 
alții se ocupă de tinerii partici
pant la cursurile de minim tehnic.

Dar în afară de ajutorul pe care-1 
dau tinerilor să-și ridice califica
rea prin formele amintite, inginerii 
tineri depun multă străduință 
pentru a-i îndruma și ajuta pe 
tinerii laminatori practic, în timpul 
procesului de fabricație. Nu odată, 
tînărul inginer Tatian Stanciu a 
lucrat efectiv alături de tinerii 
muncitori pentru a Ie arăta aces
tora practic cum să-și organizeze 
munca în vederea reducerii timpi
lor neproductivi, pentru a le ex-

Mai mult de jumătate din numărul 
muncitorilor din uzină îl for
mează tineretul. Și inginerii tineri 
sînt aici în rhajoritate. Din păcate, 
însă, comitetul U.T.M. nu și-a pro
pus pînă acum să discute 
cu aceștia sarcinile ce le revin 
pentru ca prin cunoștințele pe care 
le posedă să-i ajute pe tineri să-și 
organizeze mai bine munca, să le 
dezvolte interesul pentru cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii. Tinerii 
ingineri n-au fost antrenați nici în 
organizarea și funcționarea cursu
rilor de minim tehnic. Așa se face 
că în uzină nu funcționează 
cît cîteva cursuri de minim 
nic. La turnătoria de fontă 
bronz, inginerul Fain Manes,

de- 
teh-

Și 
de

Și la fabrica de piese de 
schimb C.F.R. „Gh. Apostol" lu
crează numeroși tineri. O parte 
din ei au reușit să-și însușească 
un înalt nivel profesional, deve
nind muncitori de nădejde ai fa
bricii. Alț-’i însă abia fac față sar
cinilor de producție și de cîte ori 
sînt de executat piese mai com
plicate sînt ocoliți 
crea greutăți prin 
lor.

Cum se explică 
lucruri ? Deși și-a 
nul său, comitetul

pentru a nu 
rebntarea piese-

aceste stări de 
propus tn pla- 
II.T.M. nu s-a

(Continuare în pag. 3-a)

8. BANGILA

Războieni 
însămînțate 
sfeclă de zahăr, cei din 
Popricani 150 hectare însămînțate 
cu porumb etc. O inițiativă bună 
au avut utemiștii din G.A.S. Su
seni. Ei au cerut conducerii gos
podăriei să le încredințeze între
ținerea tuturor culturilor de la 
brigada Seaca, de la care s-au 
angajat să obțină producții mai 
mari decît cele prevăzute în pla
nul gospodăriei. Directorul aces
tei gospodării însă, în loc să 
sprijine această inițiativă a ute- 
miștilor a deșconsiderat-o. Aseme
nea atitudine față de o asemenea 
acțiune, mai ales atunci cînd în 
gospodărie pînă Tn prezent nu s-a 
prășit nici un hectar, nu poate 
fi tolerată. Conducerea gospodă
riei este datoare să analizeze și 
să sprijine toate acțiunile tinere
tului,

începerea prășitului a întîrziat 
în 20 de gospodării de stat din 
cadrul trustului Gostat Iași, prin
tre care se numără G.A.S. Bîr- 
zești, Moara Grecilor, Miroslava 
și altele. Pe de o parte, această 
întîrziere se datorește faptului că 
Departamentul Gostat din M.A.S. 
a indicat tîrziu trustului Gostat 
Iași locul de unde pot fi procurate 
68 cultivatoare necesare gospo
dăriilor din cadrul trustului. Pe 
de altă parte însă, începerea pră
șitului a fost întîrziată din cauză 
că conducerile unor gospodării nu 
s-au îngrijit să fie folosite toate 
utilajele pentru prășit existente în 
aceste gospodării. Conducerile 
gospodăriilor de stat sînt datoare 
să ia toate măsurile organizato
rice pentru folosirea întregii capa
cități de lucru a tuturor cultiva
toarelor și prășitoarelor din G.A.S. 
Pe de altă parte, organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodăriile ră
mase în urmă cu prășitul sînt 
datoare să-i mobilizeze pe tinerii 
mecanizatori la o întrecere activă 
pentru terminarea acestei lucrări 
în cel mai scurt timp.

Muncile sînt în toi 
pe ,,’Oturile tineretului**

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). '

în centrul atenției organizațiilor 
U.T.M. din satele regiunii Cluj stă 
acum sarcina de a-i mobiliza pe 
toți tinerii la executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor a- 
gricole. Mobilizîndu-i pe tineri la 
întrecerea socialistă organizată de 
conducerile G.A.C. și întovărășiri
lor în cadrul brigăzilor și al echi
pelor de cîmp, multe organizații 
U.T.M. din sectorul socialist-co- 
operatist au obținut rezultate bune 
la întreținerea culturilor îndeosebi 
pe loturile tineretului. Astfel ti
nerii de la G.A.C. din comuna 
Apahidia, din raionul Cluj, au ter
minat printre primii din gospodă
rie prașila întîia la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui, „lot al ti
neretului".

Realizări asemănătoare au mai 
obținut și tinerii din sectorul so- 
cialist-cooperatist din raioanele 
Luduș, Sărmaș, Turda și celelalte 
raioane din regiunea Cluj, care 
urgentează prașila l-a pe o supra
față de 600 hectare sfeclă de za
hăr și 1.000 hectare floarea-soa
relui, „loturi ale tineretului".

prășiseră 250 hectare 
cu floarea-soarelui și 
................... G.A.S.

Tînăra Raveca Giubăncan de 
la Atelierele „16 Februarie" 
din Cluj, se numără printre 
sudorii fruntași ai secției. Ea 
izbutește să efectueze întot
deauna lucrări de calitate, rea- 
lizînd totodată și economii de 
electrozi. Fotoreporterul nostru 
a surprins-o pe sudorița Ra
veca Ciubăncan la locul său 

de muncă.
Foto: S. NICULESCU

Premiile
Concursului
de creație 
de cînteee

pentru tineret
Tn urma trierii celor peste 

60 de lucrări prezentate la 
concursul de creație de cîntece 
pentru tineret organizat în 
cinstea celui de al Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului șî 
Studenților de la Viena și a 
celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, juriul 
concursului alcătuit din re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului și 
C.C. al U.T.M. 
compozitorilor a 
mătoarele premii

Premiul I nu a fost 
nat.

Premiul II — lucrării „Te 
iubim tinerețe", muzica de 
Radu Șerban, versuri de Con
stantin Cîrjan.

Premiul III — lucrării „In 
pace și prietenie*, muzica de 
Ștefan Octav Ciutac, versuri de 
M. Căpunaru ; lucrării „Soare
lui noi sîntem scut" muzica de 
Vinicius Crefiens, versuri de 
Ion Brad.

Mențiuni au fost 
lucrărilor „Primăvara
rii*, muzica de P. Brîncuși, 
versuri de M. Cosma ; „Stră- 
jeri ai păcii", muzica de Mir
cea Bădulescu, versuri de Ni
colae Nasta ; „Cîntec de festi
val", muzica de H. Schwart- 
zmann, versuri de Mihail 
Cosma ; „înfrățirea*, muzica 
de George Vancu, versuri de 
Grigore Bugariu ; „Vals vie- 
nez", muzica de Eugen Te ger, 
versuri de Ion Serebreanu.

( Agerpres).

Culturii, ai 
fi oi Uniunii 
atribuit ur
și mențiuni s 

decer-

Există pe marile șantiere de 
construcții ale patriei oameni 
de diferite meserii : dulgheri, 
fierari, betoniști, tehnicieni, 
ingineri, deosebiți ca tempera
ment, aducînd cu ei obiceiuri
le ținutului natal, particulari
tățile de port și de limbă, cu 
familii care trăiesc pe diferite 
meleaguri ale țării. Din acest 
punct de vedere, biografiile lor 
se deosebesc unele de altele.

Pe șantier însă toți îmbracă 
salopetele sau pufoaicele, toți 
mănîncă la aceeași masă, se 
odihnesc sub același acoperă- 
mînt ; dar ceea ce este mai 
important toți urcă în zorii 
zilei pe schelele construcției 
însuflețiți de aceeași dorință: 
de a termina construcția îna
inte de vreme, de a contribui 
la îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de partid.

Conviețuind și muncind în 
comun, înfruntînd laolaltă ge
rurile și arșițele, de la geneza 
construcției pînă la recepțio- 
narea ei, tinerii constructori 
alături de toți ceilalți munci
tori sudați într-un colectiv pu
ternic, entuziast, au din acest 
punct de vedere o biografie 
comună. Unii sînt veterani ai 
șantierelor, alții începători. In 
orice caz, pentru fiecare con
structor pasionat șantierul re
prezintă prezentul și viitorul 
vieții sale.

...în 1956 tînărul inginer 
Marin Segarceanu a primit sor
tin' să plece la Săvinești, -~ 
acest îndepărtat 
sat moldovenesc. 
Segarceanu . s-a 
cîmp sub un 
perind pe hărți, 
pografice etc.

îndepli- 
Desigur 
Ion Gi- 

nu

acordate 
omeni-

m 
și modest 

Inginerul 
așezat 
cireș,

_ M . schițe to
pografice etc. locul marelui 
șantier al uzinelor de fibre 
sintetice. Apoi au venit oa
menii, camioanele, excavatoa
rele.

Inginerul Segărceanu, 
vorbește cu pasiune despre 
toată istoria șantierului. La 
început oamenii mincau în 
șoproane. Nu existau instalații 
de apă, de iluminat electric 
etc. Pe timpul sterp de ia 
marginea Săvineștilor ei lu
crau totuși, pe orice vreme 
fără să șovăie în fața greutăți
lor. In curînd pe acel timp au 
apărut blocuri, magazine, club, 
bibliotecă, alei asfaltate, stâlpi 
cu megafoane și becuri elec
trice, Acestea — pentru con
structori. Dar constructorii 
ce-au realizat ? Intr-un sin
gur an au dat gata corpul poli- 
amid textil, sau „relonul mic*, 
cum i se mai zice. Linia de 
polimerizare, filare și fabricare 
a fibrelor sintetice a și intrat 
în funcțiune. Acum ei lucrea-

pe
re-

îfi

ză la „relonul mare* și K 
combinatul Roznov.

A fost ușor să-și 
nească angajamentul ? 
nu. Tînărul mozaicar
rardi, candidat de partid, 
uită lesne : spre sfîrșitul lui 
*56 a venit un viscol teribil și 
un ger de crăpau pietrele. 
Dar s-a lucrat. S-a lucrat și la 
minus 19 grade ! Nu sosiseră 
încă macaralele. Chesoanele de 
400 de kilograme erau ridicate 
cu frînghia. înghețau mîinlle. 
Oamenii suflau în pumni și 
trăgeau frînghia. Dar inimile 
lor erau calde. M

Dar dumneata, Dionisie Bo- 
do, dulgher veteran, cu părul 
cărunt, ai ținut pasul ? Scoți 
dintr-un buzunar al salopetei 
certificatul de inovator, diplo
ma de onoare, și tragi per
deaua amintirilor : Borzeșți, 
Dărmănești, Comănești, 
nești ; ai colindat pe la atâtea 
șantiere, ai fost martorul înnoi
rilor atîtor ținuturi. Ai dormit 
la început în barăci, ai mân
cat în picioare, cu farfuria în 
mînă, zorit de același gînd ; 
să-ți dăruiești cu generozitate 
priceperea, talentul, puterea 
de muncă fiecărei construcții 
socialiste. Mai peste tot te-au 
urmat Emeric și Francisc, fiii 
dumitale, utemiști buni, cu 
care te-ai întrecut acolo, sus, 
pe schele, pe care i-ai învățat 
meseria la care ții atât de mult, 
și pe care i-ai mustrat uneori 
dacă se-ntîmpla să-ți iasă din 
cuvînt. Tinerețea anilor lor a 
fost și este și a dumitale.

Ion Oprea și-a adus și el în 
brigadă doi feciori : pe Marin 
și pe Gheorghe, amândoi ute
miști. S-au împrietenit copiii 
lui Bodo cu cei ai lui Oprea, 
iar bătrînii sînt mereu în în
trecere. Ambele brigăzi au o 
depășire constantă de plan de 
35 la sută.

Asemenea acestora sau echi
pelor de zidari conduse de 
Alexandru Cîndea, Dumitru 
Cojocaru, multi alți construc
tori entuziaști se întâlnesc la 
Săvinești, In fiecare dintre ei 
arde flacăra șantierului, pa
siunea, voința, dorința frenetică 
de a-și ține cuvîntul în fața par
tidului. Prin munca lor entu
ziastă „relonul mic", care va 
produce 1.000 kg. fibre sintetice 
pe zi a fost gata la termenul 
stabilit. Clădirea înaltă, suplă, 
dominînd timpul, împrejuri-, 
mile, umple de mîndrie inimile 
harnicilor constructori. în cea
surile de odihnă, tite odată, 
duminica, privind-o, tinerii 
parcă văd cum din firele de 
relon — „nylonul românesc" — 
se confecționează ciorapi, pla
se, covoare, frînghii, diferite 
vase, materiale pescărești și 
tite altele.

în firea constructorilor sălăș
luiește acest romantism re
voluționar : muncă entuzias
tă, exuberanța, tinerețea, și, fi
rește, visul — visul de a vedea 
înfăptuită construcția în care 
s-au angajat cu toate forțele. 
Odată terminată construcția, ei, 
pleacă spre alte șantiere cu 
brevete de meserii noi, cu dis
tincții, cu școli serale absol
vite. Mai presus de toate aces
tea însă ei se formează pe șan
tiere ca cetățeni noi, oameni 
înaintați, educați de partid. A- 
cest lucru trebuie reținut atunci 
tind te gîndești la inginerul Se
garceanu, la mozaicarul, Ion Gi
rardi, la copiii dulgherului Dio
nisie Bodo sau ai lui Marin 
Oprea. Și cîți alți constructori 
nu sînt ca ei la Săvinești !

v. vișinesgu

De curînd, a intrat în func
țiune, la Săvinești, linia de 
polimerizare, filare șî fabricare 
a fibrelor sintetice. în fotogra
fie : un aspect al secției de 

filare a fibrelor de relon.

Foto: Gentrul de Documentare 
al M.I.P.G.



Spartachiada de vară a tineretului 
la Orașul Stalin

Timpul nu așteaptă
Orașul Stalin se bucură de 

frumoase tradiții sportive.
De o mare popularitate in an

trenarea tineretului la întrecerile 
sportive de masă se bucură 
Spartachiada tineretului. In Spar
tachiada de iarnă, Orașul Stalin 
a reușit o frumoasă mobilizare 
a tineretului la întrecerile 
prevăzute de regulament, reu
șind să ocupe locul II pe re
giune. Odată cu începerea peri, 
oadei de pregătire în vederea 
desfășurării Spartachiadei de 
vară a tineretului, Comitetul 
Orășenesc U.T.M.-Orașul Stalin 
împreună cu consiliul tl.C.F.S. 
au întocmit un plan de măsuri 
menite să creeze condițiile orga
nizatorice necesare pentru o cît 
mai bună desfășurare a Sparta
chiadei. Pentru urmărirea îndea
proape a desfășurării întrecerilor 
și sprijinirea organizării lor, un 
grup de activiști sportivi au pri
mit sarcini concrete spre a ajuta 
în mod competent organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive din 
oraș. Totodată în numeroase în
treprinderi, instituții, școli și 
unități comerciale s-a dezbătut 
regulamentul întrecerilor, pentru 
cunoașterea lui profundă de că

tre toți concurenții prezenți la 
startul întrecerilor. Aceste pre
lucrări s-au făcut in cadrul or
ganizațiilor U.T.M., în adunări 
sindicale etc. O mare atenție s-a 
acordat și agitației vizuale. Au 
fost confecționate 2000 de afișe 
simple, fotomontaje; in scopul 
popularizării Spartachiadei s-au 
folosit și stația de radioficare a 
orașului, gazetele de uzină etc.

Cu toate acestea Comitetul 
orășenesc U.T.M. a pierdut din 
vedere o serie de măsuri care se 
impuneau în urma analizei Spar
tachiadei trecute, cînd Orașul 
Stalin deși dispunea de mari 
posibilități a ocupat locul doi 
după raionul Codlea. Există în 
obișnuința factorilor răspunză
tori de organizarea Spartachiadei 
din acest oraș (U.T.M. și 
U.C.F.S.) convingerea că este 
suficient ca în aceste întreceri de 
masă să fie antrenate în special 
marile colective ca Steagul Roșu, 
Tractorul, Olimpia etc., pentru 
ca sarcinile să poată fi socotite 
îndeplinite. Este o mentalitate 
greșită. în felul acesta colecti
vele mai puțin numeroase trec 
nebăgate în seamă, întîmplîndu- 
se chiar ca tinerii ce lucrează

în cea de-a IV-a etapă a campionatului unional de fotbal s-a 
înregistrat următoarele rezultate: Torpedo Moscova — Lokomotiv 
Moscova 2—1 ; Zenit Leningrad—TSK MO 1 — 1 ; Dinamo Mosco
va — Aripile Sovietelor Kuibîșev 3—1 ; Spartak Moscova — Sah- 
tior Stalino 1—1 ; Dinamo Tbilisi----- Dinamo Kiev 4—2 ; Moldova
Chișinău—Skvo Rostov pe Don 2—1.

In clasament conduce Dinamo Moscova cu 8 puncte urmată de 
Zenit Leningrad 7 puncte, Moldova Chișinău 6 puncte, Lokomotiv 
Moscova și S.K.V.O. Rostov pe Don cu 5 puncte fiecare-

aci să răniînă în afara întreceri
lor. Acest lucru s-a vădit și în 
Spartachiada de iarnă cind o 
seamă de colective ca : „Anco
ra", „Răsăritul", „Dezrobirea”, 
„Partizanul Roșu“, „Aurora", 
„Spartak" etc. au participat cu 
îoarte puțini tineri, la întrece
rile sportive din cadrul Sparta
chiadei. Se presupunea că învă- 
țind din experiența trecută, în 
noul plan să-și găsească loc și 
prevederi legate de activizarea 
acestor organizații U.T.M. și a- 
sociații sportive pentru ca Spar
tachiada să-și atingă în între
gime scopul — acela de a antre
na mase cît mai largi de tineri 
la activitatea sportivă. Este de 
dorit ca în actuala Spartachiadă 
atenția Comitetului orășenesc 
U.T.M. și Consiliului U.C.F.S. să 
fie îndreptată și spre colectivele 
mici trasîndu-se în acest scop 
sarcini concrete activiștilor 
U.T.M. și U.C.F.S. Concursurile 
în aceste colective prezintă desi
gur unele trăsături deosebite. Nu 
toate colectivele dispun de expe
riența necesară. Ele trebuie aju
tate să învingă greutățile pe 
care le întîmpină din această pri
cină.

O altă lipsă a comitetului 
orășenesc U.T.M. și a con
siliului U.C.F.S constă în 
insuficienta antrenare a profe
sorilor de educație fizică în ve
derea sprijinirii Spartachiadei. 
Ei ar putea aduce un sprijin 
competent și util atît din punct 
de vedere tehnic cît și organiza
toric avînd experiența întreceri
lor sportive și cunoștințele teh
nice necesare. Cu toate acestea 
(lipsuri în această direcție revin 
și șefului secției de învăță- 
mînt a sfatului popular orășe
nesc) participarea lor este re- 
strînsă, foarte puține fiind cazu
rile cînd profesorii de speciali
tate s-au deplasat în întreprin
deri pentru a sprijini îndeaproa
pe activitatea sportivă a tineri
lor muncitori în legătură cu în
trecerile Spartachiadei.

Desigur, nu putem trece cu 
vederea că planul de perspectivă 
a desfășurări) Spartachiadei în 
Orașul Stalin conține o seamă 
de elemente pozitive. Dar pînă 
în prezent, cu cîteva excepții, în 
localitate nu au început intrece- 
rile deși de la data prevăzută în 
regulament a trecut un timp des
tul de îndelungat. Comitetul oră
șenesc U.T.M. va trebui să ia 
măsuri pentru o cît mai grabnică 
începere a întrecerilor întrucît 
timpul este de-acum înaintat.

Este nevoie să se intensifice 
munca de popularizare a Sparta
chiadei, folosindu-se mijloace va
riate, să se acorde o atenție 
deosebită muncii politice a orga
nizațiilor U.T.M. pentru antre
narea tineretului la concursuri și 
trebuie să nu se piardă din Ve
dere colectivele mai puțin nu
meroase, dar în care se găsesc 
tineri iubitori de sport.

E. P1TULESCU

Tinerii constructori
de aeromodele

Aeroportul Clinceni a, cunoscut 
duminică dimineață o animație 
puțin obișnuită- Zeci de tineri pa
sionați ai aeromodelismului au fost 
prezenți dis de dimineață pe aero
port, pentru a se întrece în cadrul 
concursului de aeruniodelism pe 
Capitală, organizat îu cinstea 
Zilei Victoriei, care inaugurează 
seria concursurilor de acest gen 
din anul 1959 In ciuda timpului 
nefavorabil, (vînt puternic), cei 
peste 140 de participant reprezen- 
tînd 12 cercuri de aeromodelism 
din Capitală s-au întrecut cu dîr- 
zenie punînd în joc toată iscu
sința lor și căutînd să folosească 
cu cît mai multă pricepere calită
țile aparatelor cu care evoluau și 
la construcția cărora lucraseră 
luni întregi. Concursul, organizat 
de Comitetul orășenesc București 
A.V.S.A.P., a fost deschis concu- 
renților începători, în majoritate 
pionieri, care au participat cu aero- 
modele de construcție simp ă — 
confecționate de către concurent 
în cadru] cercurilor de aeromode
lism — și categoria avansați, 
care au prezentat la concurs aero- 
modeiele perfecționate de diverse 
categorii ca planoare, aeromodele 
propulsate cu motor, teleghidate 
etc-

Putin timp după ora începerii 
concursului, pe albastrul s.-nin al 
cerului s-au profi’aț zeci de aero
modele Pe care tinerii conducători 
se străduiau să le facă să tină 
piept vîntului puternic ale cărui 
rafale supunea la grele încercări 
atît aparatele, cît și pe mînuitorii

lor. Micii constructori nu s-au 
descurajat cîtuși de puțin însă în 
fața dificultăților create de vînt, 
majoritatea aparatelor, rod al unei 
stăruitoare munci, reușind să se 
mențină un timp îndelungat în aer 
spre satisfacția constructorilor, 
cronometrorijor și, bineînțeles, a 
spectatorilor care urmăreau cu viu 
interes virajele acrobatice ale 
minusculelor aparate de zbor. S-a 
putut remarca cu acest prilej buna 
pregătire a unor cercuri de aero- 
moaelism ca. de exemplu, cel al 
Ministerului Invățămîntului și Cul
turii care cu acest prilej și-a ani
versat 6 ani de activitate, com
plexul C.F.R. Grivița Roșie, uzinele 
Clement Gottwald etc.

Primul concurs de aeromodele 
din acest an a scos în evidentă 
popularitatea tot mai mare de care 
se bucură acest sport în rîndurile 
tineretului și pionierilor, sport care 
dezvoltă la tineri interesul pentru 
tehnicitate, stimulează dorința de 
a construi, de a face calcule, de a 
pregăti cu răbdare și perseverentă 
modelele care le pot aduce atîtea 
satisfacții în concursurile de aero
port

Concursul inaugural al sportu
lui cu aeromodele s-a bucurat de 
un binemeritat succes, fapt pentru 
care credem că comitetul orășenesc 
A.V.S.A.P- va organiza cît mai 
des astfel de concursuri, prilej de 
îndrumare a tineretului nostru spre 
Însușirea frumoasei dar dificilei 
tehnici a zborului.

P VICTOR

Noi recorduri mondiale 
ale parașutiștilor sovietici

Parașutistul sovietic M. Demi
denko din Kiev a stabilit un nou 
record mondial la lansarea combi
nată de la o înălțime de 1.000 m. 
Media rezultatelor în două salturi 
a fost de 1,65 m. de punctul fix. 
Demidenko a întrecut astfel cu 
2,11 m. recordul mondial deținut
pînă acum de parașutistul sportiv 
bulgar P. Miatev.

Un alt record mondial a stabilit 
grupul de parașutiști din Sverd
lovsk alcătuit din Guriasinov, So
loviev și Karamîsev. Efectuînd mai 
multe salturi de la înălțimea de 
1.500 m. ei au realizat o medie de

Aeromodeliștii clubului „Grivița 
Roșie" fac ultima verificare a 
modelelor înainte de lansare.

Foto: R. VASILE

Duminica sportivă

aterizare de 5,72 m. Această per
formanță este superioară cu 1,30 m. 
recordului mondial stabilit în 
1958 de parașutiștii din Moscova 
— Achimov, Soldadze și Rulev.

(Agerpres)

0 serbare 
sportivă 
în satul 
Cireșoaia

Serbarea se anunțase cu 
multe zile înainte. Cei peste 
1.500 de țărani muncitori, cu to
ții colectiviști, se îndreptau spre 
terenul de fotbal construit de 
ei prin muncă voluntară. Con
siliul asociației sportive din 
satul Cireșoaia, comuna Bra
niște, raionul Dej, împreună cu 
organizația U.T.M. a luat ini
țiativa de a organiza, odată cu 
inaugurarea terenului, o „Du
minica sportivă'*. Cu ocazia 
inaugurării, au fost invitați și 
sportivii asociației „Minerul** 
din Ocna Dejului. Și iată că 
întrecerile sportive au început. 
Peste 160 de tineri, în bună 
parte utemiști, au luat startul 
la concursurile de volei, atle
tism, tir și gimnastică.

Cu ocazia „Duminicii spor 
tive“ s-au organizat și unele 
jocuri distractive, ca „fuga în 
«ac“ și „tracțiune la frînghie" 

După terminarea întrecerilor, 
țăranii muncitori — membri 
ai gospodăriei agricole colecti
ve din sat — au invitat pe 
sportivii din Ocna Dejului la 
căminul cultural, unde a avut 
loc o reuniune tovărășească.

Această „Duminică sportivă * 
a constituit un bun prilej de 
strîngere a relațiilor priete
nești dintre tinerii muncitori 
din Ocna Dejului și colectiviș
tii din Cireșoaia.

ALEXANDRU MOMETE 
funcționar

-

Judecind prin 
prizma rezultatelor 
înregistrate dumini
că in campionatul ca
tegoriei A la fotbal 
putem spune că etapa 
s-a soldat cu rezul
tatele scontate. Atît 
în lupta pentru pri
mul loc, cil și în zo
na retrogradării dom
nește aceeași incerti
tudine diferența de 
puncte dintre echipe
le care concurează la 
titlu, cit și dintre 
cele amenințate de 
retrogradare fiind 
foarte mică. în reve
nire de formă echipa 
Rapid a înregistrat 
duminică o nouă și 
prețioasă victorie a- 
supra Progresului 
(3—1), victorie care 
o readuce în pluto
nul candidaților la 
titlul de campioană, 
în rest, de remarcat 
victoria grea obținută 
de lider în fața Ști
inței Cluj (1—0) 
precum și victoria 
militarilor asupra 
formației dinamov.ste 
cu 1—0, după un 
meci în care nici una 
dintre echipe n-a 
strălucit. După cate
gorica înfringere su
ferită la Bacău cu 
4—1, formația minie
rilor din Petroșani a 
coborît amenințător 
în zona retrogradării.

Derbiul echipelor 
codașe Știința Timi- 
șoara și Farul Con
stanța s-a tranșat in 
favoarea primei care 
deși 87 de minute a 
jucat în zece oameni 
(prin accidentarea 
lui Filip) și-a adju
decat victoria la un 
scor concludent (3-1).

în categoria B 
pentru a doua oară 
în curs de două săp-

tămini liderul seriei 
l-a este înfrînt 
la Timișoara, De 
data aceasta, Mi
nierul Lupeni (după 
Metalul Reșița) este 
aceea care pierde 2 
puncte în fața fero
viarilor timișoreni, în 
accentuată revenire 
de formă. Șefia se
riei a fost preluată 
de C.F.R, Arad care 
a întrecut in depla
sare C. S. Oradea ul
tima clasată. Dumi
nică, noul lider C.F.R. 
Arad va întilni per
formera ultimelor c- 
tape C.F.R. Timi
șoara. în seria doua 
ca urmare a victoriei 
obținute îp fața echi
pei A. S, Pompierul, 
formația T.A.R.O.M. 
se menține în fruntea 
clasamentului urmă
rită insă îndeaproape 
de Metalul M.I.G. în 
rest, cu excepția Rul
mentului — Bîrlad 
care a întrecut Vie- 
toria-Suceava în de
plasare, toate echi
pele gazdă au ieșit 
victorioase

în incinta poligo
nului Tunari palma
resul nostru la tir s-a 
îmbogățit duminică cu 
2 noi recorduri repu
blicane obținute in 
cadrul „Cupei Victo
riei" de către trăgă
torul V. Panțuru (Di
namo) care a între
cut cu 13 puncte ve
chiul record al 
R.PaR. în proba de 
armă 3x20 focuri 
(529 pct.) și cu un 
punct pe cel de la 
poziția în picioare 
(170 pct.).

în campionatul re
publican de handbal 
Știința Timișoara a 
realizat surpriza eta
pei obținînd meci 
egal cu C.S.M, Re

șița (9—9) iar Dina
mo București a fost 
întrecută de Chimia 
Făgăraș cu scorul ue 
13—11.

Stadionul Republi
cii a găzduit dumini
că un concurs de a- 
tletism în cadrul 
„Cupei Balcanice" 
prin corespondență. 
Cu această ocazie tî- 
nărul atlet Eugen 
Ducu a reușiț exce
lenta performanță de 
1,94 la înălțime, nou 
record republican la 
juniori.

în întîlnirile in- 
naționale se remarca 
o serie de rezultate 
interesante. La Bucu
rești echipa noastră 
națională de baschet 
a întrecut echipa 
R.S.S. Azerbaidjan 
cu scorul de 60—52. 
în întilnirea cu selec
ționata de tineret a 
țării noastre, echipa 
R.S.S. Azerbaidjan a 
cîștigat întilnirea cu 
scorul de 79—62, La 
Praga selecționata de 
fotbal a Republicii 
Cehoslovace a între
cut selecționata Ir
landei cu categoricul 
scor de 4—0 in ca
drul „Cupei Euro
pei". în urma aces
tei victorii echipa 
Republicii Ceho
slovace s-a calificat 
pentru întilnirea cu 
Danemarca în urma 
căreia va fi desemnat 
viitorul adversar al 
reprezentativei de 
fotbal a țării noas
tre în cadrul „Cupei 
Europei".

La Cottwaldow— 
forjnuția romînă de 
fotbal U.T. Arad a 
susținut o întîlnire 
amicală cu selecționa
ta locală obținînd vic
toria cu scorul de 3-2.

S. SPIREA

Duminică s-a desfășurat la Sofia dubla întîlnire internațională de 
baschet dintre echipele reprezentative ale R. P Bulgaria și R. P. 
Chineze. La masculin au cîftigat baschetbaliștii bulgari cu scorul de 
82—68, în timp ce meciul dintre reprezentativele feminine s-a ter
minat la egalitate : 51—51.

Pentru a doua oară în cursul acestui sezon cunoscutul atlet po
lonez Edmund Piatkoivski a corectat recordul european în proba de 
aruncarea discului. In cadrul reuniunii atletice desfășurate la 10 
mai în orașul Pabianice, campionul european a realizat o perfor
manță de 57,89 m., care depășește cu 91 cm. vechiul record euro
pean oficial deținut din anul 1955 de italianul Consolini. De re
marcat că săptămina trecută Piatkowski aruncase discul la 57,55 
m. performanță de asemenea superioară vechiului record european.

Circuitul ciclist al regiunii Ploești a fost cîștigat la actuala 
ediție de Ludovic Zanoni (Dinamo) care a parcurs 446 km. (4 etape) 
în 12 h. 0(1’02”. în clasamentul general el a fost urmat de Matei 
Kammer (Olimpia Orașul Stalin) la 36”, I. Cosma (Dinamo) Ia 49”. 
N. Matei (Constructorul) la 55”.

Pe echipe locul întîi a fost ocupat de formația Dinamo București 
urmata de Victoria.

„Cursa
GOTTWALDOW 11 (Agerpres).
Cea de-a 8-a etapă a „Cursei 

Păcii“, disputată duminică între 
orașele Brno și Gottwaldow, a fost 
cîștigată de italianul Venturelli 
care a parcurs cei 137 km. în 
3 li 34’12”. în același timp cu el 
s-a clasat coechipierul său To- 
nucci După 1’52” a sosit un plu
ton de 9 alergători în care se afla 
și romînul Ion Vasile. La dife
rență de 3’13” a trecut linia de 
sosire grupul în care se aflau 
fruntașii clasamentului.

După 8 etape în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă G. Schur (R.D. Germană) 
cu 34 h 50’59” urmat de Adler 
(R.D.G.) la 50”, Hristov (R. P. 
(Bulgaria) la 2’13”, Melehov

Păcii44
(U.R.S.S.) la 2’30”, Venturelli 
(Italia) la 6’24”, Fomalczik (R.P 
Polonă) la 9’22”, Vandervecken 
(Belgia) la 9’48”, Vostriakov 
(U.R.S.S.) la 9’58”. Primul din 
echipa R. P. Romîne este Ion Va
sile, pe locul 25, la o diferență 
de 25’36” față de lider. C. Dumi
trescu ocupă locul 31 la 37’26”.

Pe echipe în frunte se află re
prezentativa U.R.S.S. cu 104 h 
37’01” urmată de R. D. Germană 
la 9’46” și Anglia la 28’21”. Echi
pa R. P. Romîne ocupă locul 9 la 
o diferență de 47’31”. Astăzi se 
dispută etapa Gottwaldow—Ostra
va (140 km.).

Canotorii Clubu

lui sportiv Ga
lați se pregătesc 

pentru „Cupa 

Dunării".

Foto:

D. FLOREA

n&ia un antrenat

Un aspect de la săritura cu prăjina de la concursul atletic de duminică din Capitală. 
Foto: V. P1ETREANO

să aducă „qlarie“ echipei sale
Muncitorii uzinei „Republica" 

urmăresc cu multă pasiune com
portarea tinerilor fotbaliști din 
echipa de juniori pe terenul de 
sport. Fideli suporteri, ei împart 
deppotrivă satisfacția unei victo
rii, precum și durerea unei infrin
ged. Dar dacă în actualul sezon 
nil le-a fost dat să soarbă din 
amara cupă a înfrîngerii, nici 
bucuria victoriilor cucerite nu le-a 
dat deplină satisfacție. Și cum ar 
putea fi altfel de vreme ce în 
rîndurile membrilor echipei se ma 
nifestau în ultima vreme abateri 
complet străine de la conduita 
unui sportiv de tip nou. O seamă 
de fotbaliști începuseră să negli
jeze pregătirea sportivă lipsind de 
Ia antrenamente, eschivîndu-se 
adesea de Ia programul de pregă
tire stabilit pentru întreaga 
echipă. Iuliu Peter și Alexandru 
Găianu au dovedit în cîteva rîn* 
duri o crasă lipsă de respect fața 
de adversari sau față de arbitru, 
aducîndu-le injurii în timpul me
ciului. Muncitorii mai vîrstnici, 
utemiștii, nu 8-au putut împăca cu

gîndul că unii dintre tovarășii lor 
de muncă, care-i reprezintă pe te
renul de sport să aibă asemenea 
comportări deplorabile, care com
promit uzina, culorile asociației 
lor sportive.

Cunoscînd la vreme faptul că în 
rîndul echipei se manifestă aseme
nea abateri, organizația U.T.M. a 
uzinei a trecut în timp util să 
cerceteze cauzele care au generat 
aceste manifestări dăunătoare for
mării tânărului sportiv cu un pro
fil moral sănătos. în consecință, la 
prima adunare generală a organi
zației de bază U T.M. a secției me
canică a fost discutată comporta
rea nesănătoasă pe terenul de 
sport a utemiștilor Peter și Gă
ianu. Utemiștii au criticat cu 
multă asprime neglijența manifes
tata de cei doi în pregătirea spor
tivă, precum lipsa de respect do
vedita de ei fața de adversari, de 
arbitru. Discuțiile purtate aici, 
însă, au scos la iveală un fapt deo
sebit de semnificativ și anume in
fluența negativă exercitată asupra 
fotbaliștilor juniori de antrenorul

echipei Gheorghevici, Lesne de în
țeles atunci cum de au pătruns în 
rîndurile unor membri ai echipei 
abateri de la conduita morala.

Sezisat de comportarea revoltă
toare a antrenorului, comitetul 
U.T.M. al uzinei a organizat o 
ședință cu întreaga echipă de fot
bal a juniorilor. Spiritul sănătos, 
combativ al colectivului acestei 
echipe a scos la iveala putrezi
ciunea morală a așa pretinsului an
trenor Gheorghevici. De fapt acest 
Gheorghevici nici nu avea o califi
care în acest sens. Venit la începu
tul acestui an în uzină, el s-a pri
pășit pe lîngă echipa de juniori 
pretinzînd c-o poate antrena 
Cum a fost cu putință aceasta ? 
Lipsa de vigilență a organizației 
U.T.M. și asociației sportive a 
permis ca Gheorghevici să-și poată 
desfășura netulburat activitatea sa 
daunatoare. Organizația U.T.M. nu 
și-a pus problema j cine este acest 
om ? Este el oare capabil să educe 
pe tinerii sportivi ? Dacă 8-ar fi 
interesat ar fi constatat că Gheor
ghevici nu numai că nu avea cali

ficarea necesară unui antrenor, 
dar avea apucatun urîte (înjura, 
era scandalagiu etc.), era lipsit de 
pregătire politica, pe scurt, era un 
om cu o mentalitate înapoiata. De 
la primele antrenamente însă 
Gheoighevici care poza în postura 
unui mare cunoscător în materie 
de fotbal, a început să-și dea ara
ma pe față: înjura, se răstea la 
juniori cînd aceștia greșeau, 
gata, gata să-i lovească. La 
întîlnirile pe care le susținea 
formația, își învăța elevii sa și 
bruscheze adversarii, să-i lo
vească intenționat El însuși înjura 
adversarii, protesta la deciziile ar
bitrului (pentru injuriile aduse de 
către antrenor portarului echipei 
„Mao-Țze dun" întreaga echipa a 
primit un avertisment).

Nu-i de mirare atundi că o ase 
menea comportare s-a făcut sim
țită și în rîndurile membrilor 
echipei. în Ioc sa se ocupe de edu
carea comunista a tinerilor fotba
liști. Gheorghevici a influențat pe 
aceștia în mod dăunător. Evident 
că un asemenea om nu mai putea

să răspundă de formarea uno^ —r
neri sportivi. De aceea comiteYTH 
U.T.M. al uzinei a cerut consiliului 
asociației sportive îndepărtarea lui 
Gheorghevici din aceasta munca. 
Comitetul U.T.M. al uzinei „Repu
blica" a dovedit prin analizarea 
promptă a primelor manifestări 
nesănătoase aparute în rîndurile 
fotbaliștilor juniori, multă compe
tența și maturitate în munca de 
educare comunista a sportivilor. 
Acum organizația U.T.M. a hotărît 
să continue cu o atenție sporită 
munca de educare comunistă a 
sportivilor. Comportarea lor în 
producție, atitudinea pe terenul de 
sport, modul în care participă la 
î£”’tămîntul politic, folosirea 
timpului liber — toate aceste 
probleme sînt urmărite cu grijă, 
cu simț de răspundere pentru edu
carea tinerilor sportivi. Dovedind 
pe mai departe aceeași grijă v* 
reuși să formeze pe tinerii spor
tivi ai uzinei ca adevărați sportivi 
de tip nou.

VAL. PIETREANU

r



Vîoța particulara
a utemBstiitui

e o chestiune
particulara ?

nou

Sala sporturilor dtn Constanța.
Foto: D. F. DUMITRU

de 
mai 
și-a

încolo 
In

Adevăratul caracter al lui Du
mitru T. tinerii l-au aflat deabea 
în ziua in care soția acestuia a 
venit la conducerea fabricii noas
tre și a relatat următoarele : so
țul ei a parasit-o de multă vre
me, neajutînd-o nici măcar să-și 
crească copilul. Pentru toți a fost 
o surpriză. Utemistul Dumitru T. 
era un muncitor conștiincios. Și 
nici măcar nu știam că avea fa
milie.

Dacă pînă la venirea soției sale 
la fabrică Dumitru T. izbutise 
6ă-și ascundă apucăturile, 
acum 
jenat. 
>>! 
neala“ de a-1 
cerut divorțul, 
orice răspundere, 
format într-un veritabil 
bă albastră"-. A 
întrețină relații 
fel de femei și s-a oprit pen
tru un timp la Florica S., și ea 
muncitoare în fabrica noastră. 
Florica era căsătorită, dar a di
vorțat. După un timp, plictisin- 
du-se a schimbat-o și pe Florica 
cu altele. Iar acum, la o reuniune 
dată în întreprinderea noastră a 
venit însoțit de o fată tînără cu 
care — după mărturisirile făcute 
unor prieteni — are „intenții se
rioase".

Dumitru T. 
organizația 
nr. T ' 
au 
T. a ascuns faptul că are 
lie. Și-au dat seama că el 
cut-o pentru că nutrea față 
sentimente urîte, se purta 
pic de răspundere. Cum au 
ționat însă? Vasile Ciucuraș, se
cretarul organizației, a ridicat 
indiferent din umeri și a declarat 
că pe el nu-1 „interesează viața 
particulară a tinerilor". Marin 
Manea, Ion Cruceru și alți ute
miști, urmînd exemplul secreta
rului, au închis și ei ochii rămî- 
nînd nepăsători la cele ce se pe
trec în jurul lor. Atitudinea îm- 
păciuitoristă a acestor tineri a fost 
luată de Dumitru T. și pe bună 
dreptate, ca o aprobare a fapte
lor sale nedemne. Așa se explică 
de ce Dumitru T. a îndrăznit să-și 
afișeze în fața întregului colec
tiv, fără rușine, actele sale 
străine moralei noastre comuniste.

Au dreptul utemiștii din 
această organizație de secție, 
secretarul acesteia, tovarășul Va
sile Ciucuraș, să se dezintereseze 
de „viața particulară" a tineri
lor ? Dacă utemiștii ar fi privit cu 
toată maturitatea primele mani
festări imorale ale lui Dumitru 
T. și-ar fi dat seama de răspun
derea ce le revine. In acest caz ei

nu s-a 
primul rînd 

sancționat" soția pentru „îndrăz- 
reclama și a 

Apoi, „liber" de 
s-a trans- 

,bar- 
început să 

cu fel de

face parte din 
“ i de secție U.T.M. 

5. Mulți utemiști de aci 
fost surprinși că Dumitru 

faml- 
a fă- 
de ea 

fără 
reac-

n-ar fi rămas pasivi și ar fi in
tervenit la timp oprind evoluția 
nesănătoasă a acestui tinăr. Des
tule exemple, chiar din fabrica 
noastra, au dovedit puterea 
cativă a colectivului atunci 
acesta a intervenit prompt, 
rînd cu fermitate principiile 
stre de viață.

Cine nu-și amintește de 
în care organizația de secții 
U.T.M. nr. 7 a ajutat la vremea 
potrivită pe tovarășa Maria Ilin 
ță care datorită manifestărilor 
sale ușuratice era în pericolul de 
a aluneca pe panta descompunerii 
morale ? Cu ajutorul colectivului 
Maria lliuță a devenit insă o 
muncitoare disciplinată una dintre 
cele mai active membre ale bri
găzii artistice de agitație. Ea 
trăiește acum o viața demnă, o 
viață de utemist. Cine nu-și a- 
mintește de Constantin Ciugulea 
ale cărui comportări l-au dus la 
un pas de îndepărtarea sa din fa
brică ? Organizația de secție nr. 
1 n-a stat nepăsătoare. L-a ajutat 
cu atenție și grijă tovărășească, 
l-a tras la răspundere și astăzi ei 
este un tovarăș de nădejde atît 
în producție cît și în munca de 
organizație. Am dat aceste două 
exemple dar ele nu sînt singurele. 
Aproape în fiecare loc de muncă 
din fabrica noastră este vizibilă 
grja colectivelor de tineri de ai 
ajuta pe tovarășii lor să-și însu
șească principiile comuniste de 
viață.

De aceea organizația de secție 
U.T.M. nr. 5 trebuie să analizeze 
profund care sînt cauzele pentru 
care o serie de utemiști n-au luat 
poziție tolerînd astfel gravele a- 
bateri de la morala 
ale lui Dumitru 
să cerceteze 
fele așa zisei „lipse de interes' 
pentru viața particulară a tine
rilor manifestată de unii utemiști 
nu se ascunde o aprobare tacită 
pentru asemenea comportări.

In coloanele „Scînteii tinere
tului", la aceeași rubrică s-a a- 
rătat că lipsa de combativitate 
slăbește forța colectivului, facili
tează pătrunderea concepțiilor de 
viață străine nouă. Or, un colec
tiv utemist trebuie să lupte în 
permanență pentru combaterea 
unor asemenea concepții, pentru 
educarea comunistă a membrilor 
săi. Colectivul de utemiști de la 
noi trebuie să tragă de aici toate 
învățămintele.

noastră
T., trebuie 

dacă în spa- 
■ O

VASILE TONCIU 
tehnician, 

Fabrica „Kirov“-București

Popoarele cer
încheierea Tratatului 
de pace cu Germania

Primirea de către vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, Ștefan Voitec, 

a delegației fracțiunii parlamentare 
a Partidului Social-Democrat din Germania

11 mai 1959, vicepreședinteleLa
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Ștefan Voitec, a primit la 
Consiliul de Miniștri pe membrii 
delegației fracțiunii parlamentare 
a Partidului Social-Democrat din 
Germania, deputății: Marta Schan
zenbach, membru în Prezidiul 
P.S.D.G., Karl Wittrock și Willy 
Miiller, însoțiți de Harry Arnold 
Schleicher din serviciul de presă a! 
P.S.D-G., care ne vizitează țara la 
invitația grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare.

La convorbiri au participat ad
junctul ministrului Invățămîntului 
și Culturii, Constanța Crăciun, de
putății Filip Geltz și Anton Brei- 
tenhofer.

Convorbirea a avut loc într-o 
atmosferă prietenească.

★
Membrii delegației fracțiunii 

parlamentare a Partidului Social- 
Democrat din Germania, oaspeți ai 
grupului național romîn al Uniunii 
interparlamentare au făcut dumi
nică și luni mai multe vizite în 
Capitală.

Parlamentarii germani au vizi
tat Uzinele. „23 August", Muzeul 
satului. Palatul Pionierilor, un că
min studențesc și o școală medie, 
precum și Casa de cultură ger
mană „Friedrich Schiller".

★
Luni seara tovarășul Ștefan Voi

tec, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, a oferit un dineu în 
cinstea membrilor delegației frac
țiunii parlamentare a Partidului 
Social-Democrat din Germania 
compusă din deputății: Marta 
Schanzenbach, membru în Prezidiul 
P.S.D.G., Karl . Wittrock și Willy 
Miiller, care ne vizitează țara la 
invitația grupului național romîn 
aț Uniunii interparlamentare.

Au participat Petre Drăgoescu, 
vicepreședinte al AAarif Adunări 
Naționale, Filip Geltz și C. Pa- 
rașchivescu-Bălăceanu, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio-

nale, Mihai Cruceanu, președintele 
Comisiei de politică externă a Marii 
Adunări Naționale, Anton Breiten- 
hofer, Constanța Crăciun, Ion Pas, 
Maria Petrilă, Barbu Solomon, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
ing- Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a Republicii 
Populare Romîne, Alircea Biji. se
cretar general al Marii Adunări 
Naționale, Eugen Mantu, consilier 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Georg Hromadka, redactor al zia
rului „Neuer Weg“.

(Agerpres)

Spectacolul de gala 
al Ansamblului art'stic central 

al armatei R. P. Polone

Copiii muncitorilor fabricii „înfrățirea" din Oradea au asigurate 
cele mai bune condiții în grădinițe ce funcționează pe lîngă fabrică 
în fotografie: un grup de mici dansatori pregătindu-se pentru o 

serbare.

INFORMAȚII
La 11 mai a sosit în Capitală 

noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Mongole 
fa București, Baianbatorin Ocirba

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, Baianbatorin Ocirba a fost în- 
tîmpinat de N. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Minis 
ierului Afacerilor Externe.

★
Continuîndu-și vizitele în țara 

noastră, delegația agricolă din 
R. P Ungară, condusă de tovară
șul Dogei Imre, ministrul Agricul
turii, însoțită de tovarășul Bucur 
Șchiopu, adjunct al ministrului A- 
griculturii și Silviculturii, a vizi
tat duminică gospodăria agricolă 
de stat Orăștie și centrul de însă- 
mințări artificiale din Sebeș Alba, 
regiunea Hunedoara, precum și 
gospodăria agricolă de stat Cisnă- 
die din regiunea Stalin.

Luni după-amiază oaspeții ma
ghiari au sosit în Capitală.

(Agerpres)

Luni seara la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne a avut 
loc spectacolul de gală prezentat 
de Ansamblul artistic central al 
armatei R. P. Polone care între
prinde un turneu în țara noastră.

La spectacol au asistat tovarășii 
general-colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, gene
ral-locotenent Flora Arhip și gene- 
ral-maior Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor Armate, Vasi
le Dumitrescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, Al. 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relații cultu
rale eu străinătatea, personalități 
ale vieții culturale, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
presei, un numeros public.

Au luat parte ambasadorul R.P, 
Polone la București, Janusz Zam- 
browicz, șefi ai misiunilor diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și generalul de 
brigadă Eugeniusz Kouszko, con
ducătorul Ansamblului artistic 
central al armatei R. P. Polone în 
turneul din R. P. Romină. Sub 
conducerea artistică a colonelului 
Teodor Ratkoivski ansamblul a 
interpretat un bogat program de 
cântece și dansuri populare polo
neze, cântece ostășești, orii din 
opere.

Spectacolul s-a deschis prin in
tonarea Imnurilor de slut ale R. P. 
Române și R. P. Polone,

Cântecele și dansurile prezentate 
ou înfățișat bogăția folclorului din 
diferite regiuni ale R. P. Polone, 
tradițiile și obiceiurile populare, 
frumusețea patriei, ou exprimat 
bucuria poporului polonez pentru 
viața nouă care și-o făurește, dra
gostea lui față de patrie, pentru 
libertate, prietenia dintre armate
le frățești ale lagărului socialist, 
în semn de prietenie față de po-

au
și dansuri

porul romîn, artiștii polonezi 
interpretat și cîntece 
populare romînești.

Spectacolul de gală prezentat de 
Ansamblul artistic central al ar
matei R. P. Polone a fost primit 
cu multă căldură de 
Membrilor ansamblului 
oferite flori,

★
Auihasadorțd R. P.

asistență. 
le-au fost

Polone la 
București, Janusz Zainbro\v:cz, a 
organizat luni la amiază, la se
diul ambasadei, o întîlnirș priete
nească cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a Ansamblului artistic 
central al armatei R. P. Polone.

(Agerpres)
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Sesiunea de Ia Stockholm 
a Consiliului Mondial

STOGKHOLM 10. - De la tri
misul special Agerpres : In cadrul 
ședinței din 9 mal a sesiunii Con
siliului Mondial al Păcii, 
dată de 
cuvîntul 
Lai.

Apoi 
cu aplauze furtunoase 
DuBois, reprezentantul partizani
lor păcii din Statele Unite ale 
Americii laureat al Premiului 
Internațional Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare". Refe- 
rindu-se la sarcinile partizanilor 
păcii din Statele Unite, DuBois 
a subliniat că trebuie continuată 
lupta înipotriva pregătirilor de 
război, împotriva menținerii „răz
boiului rece".

Delegatul englez D. N. Pritt a 
vorbit despre activitatea (Somitetu- 
lui englez pentru apărarea păcii.

A hiat apoi cuvîntul delegatul 
sovietic, I. Ehrenburg, oare a vor
bit despre necesitatea lărgirii miș
cării partizanilor păcii. Oamenii 
simpli, a spus Ehrenburg, vor și 
insistă oa marile puteri să se în
țeleagă asupra problemelor inter- 
naționale litigioase. Popoarele 
lumii cer să se lupte împotriva 
înarmării Germaniei occidentale, 
pentru discutarea Tratatului de 
pace cu Germania, pentru crearea

al Păcii

Eugenie Gotton, 
delegatul indian

delegații au

prezi- 
a luat 

Ci aman

salutat 
pe W.

unei zone denuclearizate «în Euro
pa.

S-a dat apoi cuvîntul lui John 
Bernal, vicepreședinte al Consi
liului Mondial al Păcii, care a 
dat citire proiectului de mesaj a- 
dresat participant lor la conferin
ța de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe. In
se s.pune: întreaga 
cerg cu insistență ca
rința dv. să creeze o atmosferă de 
bunăvoință, menită să ușureze lu
crările conferinței la nivel înalt, 
oare ar deschide calea înlăturării 
pericolului atomic și ar permite 
să se treacă de La „războiul rece" 
la coexistență pașnică și la cola
borare internațională.

Consiliul Mondial al Păcii vă 
dorește cu căldură succes în acti
vitatea dv.

Participant Ia sesiune au pri
mit cu aplauze furtunoase textul 
mesajului exprimîndu-și astfel de
plina lor aprobare față de conți
nutul său.

mesaj 
omenire 

confe-

★
STOCKHOLM 11. — Trimisul 

special Agerpres transmite : La 
sesiunea Consiliului. Mondial al 
Păcii a continuat în dimineața 
zilei de 10 mai, discutarea rapor
tului prezentat de John Bernal, 
vicepreședinte al Consiliului. Dis
cuțiile s.au desfășurat în special 
în jurul problemelor interzicerii 
armei atomice și cu hidrogen, în-

tăririi păcii în Europa și luptei 
împotriva colonialismului. Ședința 
a fost prezidată de Ilya Ehren
burg (U.R.S.S.), vicepreședinte 
al Consiliului Alondipl al Păcii.

Prof. Jan Mtikarowsky, preșe
dintele Comitetului cehoslovae 
pentru apărarea păcii, a aratat că 
luptătorii pentru pace din Ceho
slovacia așteaptă rezultate impor. 
tante de la Conferința de la Ge- 

miniștrilor Afacerilor
tante de 
neva a 
Externe.

Erwin 
miletului 
din R.F.G. și Ostap Dltiski, depu
tat în Seimul polonez, reprezen
tantul partizanilor păcii din Polo, 
nia, și-au consacrat cuvîntările 
problemelor asigurării păcij în 
Europa și problemei germane.

Participanții la sesiune au as
cultat cu multă atenție cuvîntarea 
rostită de Udakendawala Saranan- 
kara, călugăr budist, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii. Ace
sta a vorbit despre necesitatea 
menținerii și întăririi solidarității 
țărilor din Asia și Africa eare se 
pronunță împotriva colonialismu
lui, pentru eliberarea națională a 
tuturor popoarelor.

In ședința din 10 mai, particî- 
panții la sesiune au adoptat textul 
apelului adresat de Consiliul 
Mondial al Păcii Conferinței de la 
Gorlitz-Zgorzelec a sindicatelor și 
oamenilor muncii din Europa.

Eckert, președintele Co- 
luptătorilor pentru pace

Cuvîntul vicepreședintelui Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Rom ină

In cuvîntarea 
lea, membru al 
lui Mondial al 
dinte al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă, a arătat că poporul 
romîn consideră participarea sa 
la lupta pentru consolidarea 
forțelor păcii în lumea întrea
gă 
de 
că 
buie să fie soluționată de către 
însuși poporul german și că mă
sura cea mai importantă care va 
scoate din impas problema ger
mană și va face posibilă soluțio
narea ei pașnică, inclusiv unifica
rea, va fi încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și normaliza
rea situației Berlinului occiden
tal.

Propunerile Uniunii Sovietice în 
vederea soluționării pașnice a pro
blemei germane au fost dezbătute 
în cele mai largi cercuri ale opi
niei publice din R. P. Romînă și 
au fost susținute cu căldură. 
Romînia și-a redus forțele sale ar
mate și se preocupă de încurajarea

sa, acad. M. Ra- 
Biroului Consiliu- 
Păcii, vicepreșe-

ca una din sarcinile sale 
onoare. Nai considerăm 
unificarea Germaniei tre-

dezvoltării relațiilor comerciale și 
contactelor internaționale de toate 
felurile.

Ținînd seama de aceste aspi
rații, președintele Consiliului de 
Miniștri al R- P. Romine, Chivu 
Stoica, a adresat cunoscuta 
propunere cu privire la întîlrHrea 
șefilor de guverne ale Romîniei, Al-

băniei, Bulgariei, Greciei, Iugcu 
slaviei și Turciei.

Ținem să asigurăm pe partizaiM 
păcii din întreaga lume, a spus 
vorbitorul, că, animat de marile 
victorii ale mișcării noastre po
porul romîn este gata să continue 
eforturile sale pentru realizarea 
nobilului ideal care ne reunește pa 
toți — pacea în lumea întreagă.

încheierea Conferinței 
de la Gorlitz-Zgorzelec

GORLITZ-ZGORZELEC (Ager
pres). — La 10 mai s-a încheiiat 
conferința sindicatelor și a oa
menilor muncii din țările Europei 
pentru Tratatul de pace cu Ger
mania, dezarmare și interzicerea 
armei atomice.

Delegații și oaspeții au ascultat

comunicarea cu privire la activi
tatea Comisiei pentru programul 
comun de acțiuni și propagandă. 
Ei au ales în unanimitate o dele
gație a conferinței care va pieca 
la Geneva pentru a înmîna Con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne memorandumul conferinței.

Memorandumul adresat Conferinței 
de la Geneva

de onoare
a tinerilor ingineri

din pag. l-a) șefulgineri Adrian Călugăreanu, 
secțorului mecanic și Tănase Geor- 
gel, adjunctul său, de exemplu, 
s-au complăcut ca alaturi de mun
citori ca Mihai Pînzaru, Marin 
Mihalache, Ion Caracaș și alți 
mtmcjtori fruntași, capabili să 
execute cu o înaltă precizie orice 
piesă, să existe în sectorul de care 
răspund și 
ru, Adrian 
fon Petru

Adevărata fată a colonialismului înrobitor
„Diplomații" de scriitorul 

slovac Peter Karvaș este o piesă 
interesantă și originală. Autorul 
folosește cu ingeniozitate pro
cedeul de a analiza aspecte esen
țiale ale politicii imperialiste, a- 
runcînd o privire 
între cei patru 
ambasade 
arabă, urmărind 
care se p in la cale 
portarea ticăloasă a 
ților diplomatici apuseni, 
a avea foarte largi implicații, pie
sa lui Karvaș reușește să arunce 
o lumină demascatoare asupra 
colonialismului împilator și ex
ploatator al popoarelor. Formula 
aleasa de autor pentru a-și de
monstra adevărurile este simplă 
și în același timp de mare efect: 
pe scenă nu se petrec o mulțime 
de lapte, ci dimpotrivă. Și toc
mai această aparentă acalmie dă 
posibilitate să înțelegem lipsa dr 
scrupule a diplomaților imperia 
liști care, fără a-și părăsi somp 
țuoasele birouri, comit prin in
termediul agenților lor cele mai 
mari mîrșăvii față de popoarele 
coloniale sau semicoloniale. Eroii 
lui Karvaș nu se mișcă violent, 
nu se agită mult în scenă ci. păs 
trînd aceeași înfățișare exterioa
ră, dovedesc o lipsă totală de 
scrupule și moralitate, schimbîn-

„indiscretă 
pereți ai unei 

engleze dintr-o țară 
combinațiile 
acolo, eoni- 
reprezenta n- 

Fără

*) „Diplomații" de Peter K;|r- 
vaș la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (studio).

du-și tot mereu atitudinea față 
de unul și același lucru, față de 
același om, conform cu mean
drele politicii lor necinstite.

In „Diplomații" există un per
sonaj care, fără a avea un loc 
de prim ordin in dezbaterea pro
blemelor din piesă, dă posibili
tate autorului să dezvăluie în 
profunzime atitudinea celorlalți 
eroi, adevărata semnificație a 
faptelor lor Simpla Iul prezență 
determină neașteptate schimbări 
de poziții ale diplomaților impe
rialiști, și, prin aceasta, se de
mască mîrșăvia crasă ce-i carac
terizează pe arena publică ca și 
in viața lor intimă. Acest perso
naj este doctorul Șamardal Ben 
Kasim Ibn Umor, un intelectual 
arab care, studiind în Anglia, s-a 
întors de acolo cu iluzia priete
niei Marii Britanii pentru țările 
arabe Cit timp Șamardal face 
propagandă în favoarea politicii 
engleze și este deci, cum e și fi 
resc, dușmănit de masele popu
lare arabe, se bucură de simpa
tia și protecția ambasadorului 
Cox. în momentul cînd oamenii 
simpli înțeleg rătăcirea lui Șa
mardal și vor să-l trezească la 
realitate, luîndu-i apărarea, di 
plomații imperialiști urînd po
porul, încep să-l atace și pe Șa
mardal.

Atît 
apar la 
utopici,
în părerea lui greșită că Anglia

este o prietenă a țărilor arabe, 
Cox cu hotărîrea lui de a da un 
lustru mai agreabil politicii in
ternaționale engleze, poleind-o 
cu vorbe goale despre prietenie 
față de arabi. Deosebirea de sens 
iese la iveală de îndată ce, pe 
măsura desfășurării piesei, pă
trundem mai adînc in esența aces
tor personaje, Șamardal crede la 
început sincer în ceea ce spune 
și se trezește destul de greu din

CRONICA
DRAMATICA

Șamardal cit și Cox 
început ca niște visători 
donchișotiști, Șamardal

vfcarea lui naivă, în timp ce Cox 
încearcă doar o strategie diplo* 
matică pe care o concepe ca pe 
o excrocherie în stil ni are, și 
ridicolul lui constă în aceea că 
nu înțelege că asemenea manei 
vre cusute cu ață albă nu mai 
pot înșela popoarele în zilele 
noastre. Pînă la urmă Șamardal 
se apropie vag de adevăr dar ră- 
mine același intelectual haotic, 
naiv și incapabil de acțiune ho 
tărîtă, în timp ce Cox trebuie să 
constate cu surprindere că con
știința maselor populare din ță
rile coloniale a crescut atît de 
mult încît acestea nu se mai lasă 
prinse în plasa lui mincinoasă. 
In astfel de condiții nu-i rămîne 
lui Cox decît să-și dea arama 
pe față și să recurgă la arse-

naiul clasic al colonialismului, 
bîta și revolverul, fiind decis pînă 
la urmă să apeleze la cele mai 
barbare mijloace, chiar la supri
marea lui Șamardal.

într-un anumit sens „Diploma
ții" e fără de sfirșit, adică este 
o comedie pînă aproape de final, 
căci la ultimele replici dispar 
toată voia bună a unora dintre 
eroi, rîsetele și formulele politi
coase, și se ivesc în schimb 
pocnetele puștilor și mitrulierefor 
— ecou al groaznicului masacru 
organizat de autoritățile aflate la 
cheremul colonialiștilor, care ac
ționează cu cruzime spre a goni 
manifestanții strînși în fața am
basadei engleze. Cade masca ra 
dioasă a diplomaților englezi și 
cum se spune, se „sfîrșește 
media și începe tragedia" 
tronată de rictusul monstruos al 
adevăratei fețe a politicii impe
rialiste.

„Diplomații" a fost pusă în 
scenă de către artistul poporului 
Ion Finteșteanu cu măiestria 
care-l caracterizează, astfel încît 
spectacolul, deși lipsit de o miș
care vie, nu este cîtuși de puțin 
monoton ci, dimpotrivă, foarte 
antrenant. Regia a făurit o gamă 
variată de personaje ale piesei, 
Aurel Munteanu ne-a apărut în 
rolul colonelului Cox, ou prezen
ța scenică interesantă pe care i-o 
cunoaștem și cu dezinvoltură, dor 
a accentuat din păcate prea mult 
asupra laturii senilității lui Cox. 
Or, ambasadorul englez nu est"

co-
pa-

(Urmare

ocupat de antrenarea tinerilor in
gineri în acțiunea de ridicare a 
calificării tinerilor muncitori.

După cum sg știe un rol impor
tant în ridicarea calificării tineri
lor îl are și generalizarea expe 
rjenței înaintate a unor muncitori 
fruntași. Și, în organizarea extin
derii acestei experiențe un rol im
portant îl au tinerii ingineri din 
atelierele și secțiile uzinei. Din 
păcate, însă, la fabrica de piese 
de schimb C.F.R. „Gh. A- 
postol", majoritatea tinerilor in
gineri nu se ocupă de extinderea 
experienței muncitorilor fruntași, 
de îndrumarea și ajutorarea tine
rilor în aplicarea celor mai înain
tate metode de muncă. Tinerii in- nerilor ingineri în munca de ri

dicarea nivelului profesional al ti
nerilor muncitori, în vederea în
sușirii unei calificări cores
punzătoare tehnicii noi. De t,- 
cest lucru se face vinovat însăși 
Comitetul orășenesc U.T.M. Galați 
care n-a îndrumat comitetele 
U.T.M. să se ocupe sistematic de 
ridicarea calificării tinerilor, iar 
în această muncă să atragă pe ti
nerii ingineri care sînt legați di
rect de locul de producție și prin 
munca pe care o prestează au 
largi posibilități să ajute în mod 
efectiv ridicarea nivelului tehnic 
și profesional al tinerilor.

Tinerii ingineri nu trebuie să 
uite nici o clipă faptul că, și ei 
au fost înconjurați cu dragoste și 
ajutați de profesorii din institute, 
de maiștrii și muncitorii din lo
curile de muncă unde și-au făcuț 
practica să-și însușească cît mai 
bine cunoștințele de specialitate. 
Statul nostru a investit sume irrti 
portante în vederea pregătirii lor 
multilaterale, pentru a fi cît mai 
de folos înfăptuirii sarcinilor de 
plan. Menirea unui tînăr inginer, 
a unui utemist, nu este numai să 
fie dispecer, organizator al pro
ducției ci să se ocupe cu dragos
te și consecvență de sprijinirea 
muncitorilor tineri pentru a le ri
dica calificarea profesională. Măr- 
ginindu-se numai la rolul de 
ganizator, tinerii inginerii își 
gustează atribuțiile, scapă din 
dere o îndatorire de onoare.

Este o datorie patriotică a 
nerilor ingineri de a transmite prin 
diferite forme, tinerilor muncitori 
cunoștințele înaintate pe care Ie 
posedă ei, de a dezvolta acesto
ra gustul și interesul pentru teh
nica înaintată. Aceasta trebuie să 
devină o adevărată pasiune a fie
cărui tînăr inginer.

GORLITZ-ZGORZELEC 11 (A-
gerpres). — In memorandumul a- 
dresat Conferinței de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe de 
Conferința de ia Gorlitz-Zgorzelec 
4 sindicatelor șj oamenilor muncii 
din Europa se spune printre altele: 
Conferința sindicatelor și oameni
lor muncii din Europa consideră 
că proiectul Tratatului de pace cu 
Germania, propus de guvernul 
U.R.S.S., prezintă o bază bună 
pentru tratative. Prevederile Tra
tatului de pace trebuie să asigure 
dezvoltarea pașnică a Germaniei 
și să dea astfel o garanție temei
nică securității europene, să înlă
ture principalele obstacole în calea

slăbirii încordării internaționale : 
înarmarea atomică și politica re
vanșardă promovata de utilitariștii 
care domină în Germania occiden
tală.

Proiectul sovietic de transforma, 
re a Berlinului occidental intr-un 
oraș liber, demilitarizat, ne apare 
în prezent drept cel mai potrivit 
mijloc pentru a se face un pas ho- 
tarilor în direcția asigurării secu
rității îp Europa.

Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe, se subliniază în memo
randum, trebuie să țină seama de 
voința popoarelor de a se obține iți 
sfîrșif instaurarea unei ere da 
pace și securitate,

*)

atît un ramolit fizic cît un om 
care, datorită poziției lui de cla
să condamnată pieirii, nu poate 
obține vreun succes deoarece ac
ționează într-un sens contrar 
mersului înainte al istoriei.

Deși și-a lucrat personajul în to
nuri groase, Natașa Alexandra a 
creat bine chipul soției lui Coz. 
căci așa trebuie conceput rolul 
pentru a arăta cum e doamna 
ambasador, adică proastă, vulga
ră, lipsită de tact și plină de 
prejudecăți. De asemenea Damian 
Crîșmaru a redat cu fidelitate 
chipul lui Șamardal, blajinitatea 
lui puerilă, naivitatea lui care 
frizează orbirea politică.

Dacă Mihai Berechet (care e 
și asistent de regie), Carmen Stă 
nescu și Al. Demetriad și-au fă 
cut datoria cu succes în roluri, 
trebuie menționat în mod deose
bit Alfred Demetriu ce a dat 
multă pregnanță rolului secreta
rului particular al ambasadoru
lui, Alec Mc Intyre, creînd un 
personaj complex, foarte veridic 
și închegat.

Decorurile lui St, Norris au 
fost foarte adecvate specificului 
locului acțiunii și în același 
timp, au rezolvat bine din punct 
de vedere funcțional necesitățile 
unei piese cu o desfășurare con 
centrată.

Iată o comedie care satirizea
ză cu ascuțime și demască efi
cient odiosul colonialism.

B DUMITRESCU

tineri ca Eugen Lăda- 
Rlisii. Nicolae Coluinb, 
și alfii slab calificați.

★
dovedesc câ atît la 
Naval cit și la 

piese de schimb „Gt|.

Faptele
Șantierul 
fabrica de ,
Apostol" din Galați, organizațiile 
U.T.M. nu au pus în centrul acti
vității lor problema antrenării ti-

Cuvîntarea vicepreședintelui C. C. S, 
din Kepublica Populara Rornîna

G0RL1TZ — ZGORZELEC 11 
(Agerpres). — In cadrul con
ferinței sindicatelor și oamenilor 
muncii din Europa care a avut 
loc la Gorlitz-Zgorzelec a luat cu
vîntul tov. Anton Moisescu, vice
președinte al C.C.S.

După ce a transmis conferințe' 
un salut fierbinte din partea sin 
dlcatelor și oamenilor muncii din
R. P. Ronnnă, tov. Anton Moises
cu a vorbit de schimbările pro
funde care s-au petrecut în lume 
în cei 14 ani care au trecut de la 
victoria asupra hitlerismului.

In continuare tov. A. Moisescu 
s-a ocupat de primejdia pe care o 
reprezintă pentru pacea popoare
lor politica agrcisivă a cercurilor 
imperialiste în frunte cu cele din
S. U.A.

Popoarele continetului nostru 
trebuie să zmulgă o dată pentru 
totdeauna din rădăcini buruiana 
otrăvită a fascismului și milita
rismului revanșarzilor germani, 
care crește din nou în Germania 
occidentală și în Berlinul de vest. 
Aceasta va fi posibil numai prin 
aplicarea grabnică a propunerilor 
Uniunii Sovietice cu privire la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și transformarea Berii-

nului occidental într-un oraș ’iber 
și demilitarizat, dînd astfe. po
porului german posib litatea să 
înfăptuiască el însuși unificarea 
țării sale și să creeze o Germa
nie unită, democratică și iubitoare 
de pace.

Poporul romîn, care a avut da 
suferit pierderi grele de pe urma 
militarismului german și a dat 
numeroase jertfe în lupta împo
triva acestuia, a spus în conti
nuare vorbitorul, este vital inte
resat în încheierea Tratatului de 
pace cu Germania în asemenea 
condiții care să facă imposibilă 
pentru totdeauna reînvierea 
Germanii ag'esive.

Sîntem întrutotul de acord 
trimiterea la Geneva de către 
ferința noastră a unei delegații 
care să prezinte un memorandum 
prin care să se ceară miniștrilor 
de Externe, în numele sindicatelor 
și oamenilor muncii din Europa, 
să rezolve pe cale pașnică pro
blema germană și să ajungă la 
un acord asupra convocării heîn- 
tîrziate a unei conferințe la ni
velul cel mai înalt, pentru solu
ționarea problemelor litigioasa 
internaționale pe caîea tratative»- 
lor.
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Deschiderea Conferinței miniștrilor 
de Externe de la Geneva

GENEVA 11. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

La 11 mai, la ora 18 (ora locală) 
s-a deschis la Paiatul Națiunilor 
din Geneva Conferința miniștrilor 
de Externe.

Deschiderea primei ședințe a fost 
precedată de o intensă activitate 
diplomatică consacrată în principal 
caracterului și formei reprezentării 
celor două state germane la Con
ferință.

In mod neașteptat delegațiile 
puterilor occidentale au încercat să 
limiteze sau să împiedice cu totul 
participarea reprezentanților po
porului german la lucrările confe
rinței, în ciuda înțelegerii clare 
realizate între cele patru puteri în 
cursul pregătirilor pentru confe
rință în sensul că la aceste trata
tive trebuie să fie reprezentate cele 
două state germane.

Intrucît în problemele care ur
mează să constituie obiectul Confe
rinței de la Geneva întregul popor 
german este vital interesat, delega
ția U.R.S.S. s-a pronunțat cu ho- 
tărîre împotriva acestor intenții ale 
puterilor occidentale. In cele din 
urmă încercările acestora de a îm
piedica pe germani să ia loc la 
masa tratativelor au eșuat, ceea ce 
constituie o mare victorie a politi
cii U.R.S.S., care a apărat ferm 
de la bun început dreptul germani

Dineul oferit 
de A. A. Gromîko 

reprezentanților 
de la Geneva 

ai unor țări socialiste

GENEVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 mai A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a oferit un di
neu la care au luat parte L. Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, con
ducătorul delegației R. D. Ger
mane, Otto Winzer, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, H. Toplitz, secre
tar de stat la Ministerul Justiției 
al R. D. Germane, P. Florin, 
președintele Comisiei permanente 
pentru Afacerile Externe a Came
rei Populare a R. D. Germane, J. 
Koszutski, ambasadorul R. P. Po

lor de a participa activ la Conferind 
ța de la Geneva.

Cu puțin înainte de ora 18, cor
tegiul de mașini ale delegațiilor ce
lor patru puteri și ale celor două 
state germane a străbătut străzile 
Genevei. Mii de locuitori ai orașului 
au ieșit în întîmpinarea delegații
lor.

In marea sală de conferințe a 
Palatului Națiunilor au luat loc 
cei patru miniștri de Externe pre
cum și delegațiile celor două state 
germane. Pentru cîteva minute 
doar au fost admiși operatorii de 
cinematograf, reporterii fotografici 
și de televiziune-

Din partea U.R.S.S. Ia lucrările 
conferinței iau parte A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. șeful delegației; V, A. 
Zorin, I. A. Malik, M. G. Pervu- 
hin, A. A. Smirnov și A. A. Solda
tov, membrii delegației, precum și 
S. A. Vinogradov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța, și consilierii 
delegației.

Statele Unite sînt reprezentate la 
conferință de Chr. Herter, secreta
rul de stat al S.U.A., L. Mer
chant, L. Thompson și alții.

Din delegația engleză fac parte 
Selwyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe, A. Rumbold, P. Hancock 
și alții.

Locurile la masă rezervate dele

lone în Elveția, J. Obhlidal, trimi
sul R. Cehoslovace în Elveția, A. 
Meller-Konrad și P. Pavlik, repre
zentanți permanenți ai Poloniei și 
Cehoslovaciei la secția pentru Eu
ropa a O.N.U.

Din partea sovietică la dineu 
au participat membrii delega
ției U.R.S.S.: V. A. Zorin, M. G. 
Pervuhin, A. A. Smirnov, A. A. 
Soldatov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Elveția, N. I. Koriukin, consi
lierii delegației U.R.S.S. — I. I. 
Ilicev și V. M. Hvostov.

Dineul a decurs într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

Vizita făcută 
de Dag Hammarskjoeld 

lui A. A. Gromîko
GENEVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimineața 
zilei de 10 mai Dag Hammarsk
joeld, secretarul general al Orga

gației franceze au fost ocupate de 
M. Couve de Murvifle, ministrul 
Afacerilor Externe, L, Joxe, Ch. 
Lucet și alții-

Delegația R. D. Germane este 
condusă de Lothar Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe. Din delegație 
fac parte O- Winzer, H. Toplitz și 
P. Florin.

R. F. Germană este reprezentată 
de W. Grewe, ambasadorul R. F. 
Germane în S.U.A., și de alți 
membri ai delegației.

In sala conferinței în fruntea 
delegației vestgermane nu se află 
ministrul respectiv de Externe. 
Continuînd linia obstrucționistă pe 
care s-a situat tot timpul guvernul 
de la Bonn față de Conferința de 
la Geneva, ministrul de Externe al 
R.F.G. von Brentano a refuzat să 
participe la aceeași conferință la 
care ia parte, cu drepturile egale 
ce i se cuvin, ca reprezentînd un 
stat suveran, delegația Republicii 
Democrate Germane.

Ședința de deschidere a Confe
rinței a fost prezidată de Selwyn 
Lloyd, ministrul de Externe bri
tanic.

Participanții la Conferință au 
fost salutați de Dag Hammarsk
joeld, secretarul general al O.N.U. 
care, în numele Organizației Na
țiunilor Unite și al tuturor țărilor 
care nu participă la Conferința de 
la Geneva, a urat succes confe

nizației Națiunilor Unite, a făcut 
o vizită lui Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. cu care a avut o convor
bire. La convorbire a participat 
Valerian Zorin, locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Dejunul oferit 
de șeful Departamentului 

politic al Elveției
GENEVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 mai Max 
Petitpierre, șeful Departamentului 
politic al Elveției, a oferit un de
jun la- care au participat: A. A. 
Gromîko și V. A. Zorin, G. Herter 
și L. Merchant, S. Lloyd și A. 
Rumbold, Couve de Murville și 
L. Joxe, D. Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., R. 
Kohli, secretar general al Depar
tamentului politic al Elveției. 

rinței. El a arătat că convocarea 
conferinței slujește țelurilor Orga
nizației Națiunilor Unite și că 
succesul ei va avea o importan
ță vitală pentru toate țările mem
bre ale acestei organizații inter
naționale.

Intr-o scurtă cuvîntare, Selwyn 
Lloyd a mulțumit lui D. Ham- 
marskjoeld pentru urările sale. El 
și-a exprimat speranța că actuala 
conferință a miniștrilor va con
stitui un punct de cotitură în dez
voltarea relațiilor dintre Est și 
Vest și va sluji la extinderea înțe
legerii între țările reprezentate la 
conferință.

Participanții la conferință au 
căzut de acord ca ședința urmă
toare să aibă loc la 12 mai, 
ora 15,30 (ora locală).

După terminarea primei ședințe 
a avut loc o conferință de presă 
a delegației sovietice, în cadrul 
căreia purtătorul de cuvînt al de
legației sovietice, Harlamov, a sub
liniat satisfacția pentru faptul că 
au fost depășite anumite dificul
tăți de procedură și că ambele de
legații germane participă la con
ferință din primul moment al a- 
cesteia. Această situație, a arătat 
purtătorul de cuvînt sovietic, de
monstrează că există depline posi
bilități de înțelegere și de rezolva
re a altor dificultăți care s-ar ivi 
în cursul conferinței.

Aspect de la 
deschiderea Con
ferinței miniștri
lor Afacerilor Ex
terne. Se văd de
legațiile U.R.S.S. 
S.U.A., Angliei 
și Franței la 
masa rotundă ; 
la cele două 
mese din fața a- 
cesteia — dele
gațiile R.D. Ger
mane și R.F. 
Germane.

(Telefoto 
AGERPRES'

A. A. Gromîko 
l-a primit 

pe Selwyn Lloyd
GENEVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: In după-amiaza 
zilei de 10 mai, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii.

GENEVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 mai mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, Selwyn Lloyd, l-a vizitat 
pe A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. In 
cursul întrevederii a continuat 
schimbul de păreri în probleme 
privind lucrările Conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe.

La întrevedere au participat: 
din partea engleză sir Anthony 
Rumbold, și D. S. Laskey, iar din 
partea sovietică V. A. Zorin și 
I. A. Malik.

Convocarea plenarei 
C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele au pu
blicat comunicatul oficial cu pri
vire la hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
de a convoca o plenară a Comi
tetului Central la 24 iunie 1959.

Plenara va lua în discuție pro
blema măsurilor pentru îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. în domeniul 
introducerii mecanizării complexe 
și automatizării în industrie și 
construcții în scopul lărgirii pro
ducției și ridicării calității el, al 
scăderii prețului ei de cost, pre
cum și al costului construcțiilor.

Va fi ascultat de asemenea un 
raport al Comitetului de stat 
pentru chimie de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la îndeplinirea hotărîrii 
plenarei C.C. al P.C.U.S. din 7 
mai 1958, referitoare la accelera
rea dezvoltării industriei chimice 
și îndeosebi a producției de ma
teriale sintetice și de bunuri con
fecționate din aceste materiale, în 
scopul satisfacerii nevoilor popu
lației și economiei naționale.

Ceremonia decernării 
Ordinului Lenin 

R. S. S. Ucrainene
KIEV 11 (Agerpres) TASS 

transmite: La 11 mai, din însăr
cinarea Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
a remis R.S.S. Ucrainene Ordinul 
Lenin, care i-a fost conferit pen
tru marile succese obținute în 
sporirea producției de cereale, 
sfeclă de zahăr, carne, lapte și 
alte produse agricolei.

Anul trecut, Ucraina a vîndut 
statului 552 milioane de puduri de 
grîu și a depășit în mare măsură 
planul de vînzare a sfeclei de za
hăr.

Ucraina este distinsă pentru a 
doua oară cu Ordinul Lenin.

V.R.S.S. are 208.826.000 
locuitori

Rezultatele provizorii 
unional al

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova s-a 
dat publicității comunicatul oficial 
al Direcției Centrale de Statistică 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. cu privire la rezulta
tele provizorii ale recensămîntului 
unional al populației. In comu
nicat se arată că la data de 15 
ianuarie 1959, populația Uniunii 
Sovietice a fost de 208.826.000 
locuitori. In comparație cu anul 
antebelic 1939, ea a crescut cu 
18.100.000. Comunicatul precizea
ză că acest spor a fost înregis
trat în ciuda faptului că poporul 
sovietic a suportat principala po
vară a celui de-al doilea război 
mondial, în urma căruia multe 
milioane de cetățeni au pierit pe 
front și în regiunile ocupate, iar 
natalitatea a scăzut simțitor în 
anii războiului.

Populația urbană, care a fost 
înainte de război de 60.400.000 
locuitori, a crescut la 99.800.000, 
adică cu 39.400.000 locuitori. In 
ultimii 20 de ani procentajul 
populației urbane a crescut de la 
32 la 48 la sută. In U.R.S.S. 
există 25 orașe cu o populație de 
cel puțin 500.000 locuitori, inclu
siv trei orașe numărînd peste 
1.000.000 locuitori. Acestea sînt 1 
Moscova — 5.032.000 locuitori, 
Leningrad — 2.888.000, Kiev 
1.102.000.

In Uniunea Sovietică, se arată

Iată o vedere din Phe
nian, capitala R. P. D. 
Coreene, în plină recon- 

strucție.

Prima oară republica a primit 
acest ordin în anul 1954 pentru 
succesele remarcabile obținute de 
poporul ucrainean în construcția 
de stat, economică și culturală în 
legătură cu cea de-a 300-a ani
versare a realipirii Ucrainei la 
Rusia.

Ceremonia decernării Ordinu
lui Lenin a avut loc în cadrul 
unei ședințe festive a Sovietului 
Suprem, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist și a Consi
liului de Miniștri al Ucrainei. Dis
tincția a fost primită de conducă
torii R-S.S. Ucrainene.

ale recensămîntului 
popularei
în comunicat, nivelul mortalității 
— 7,5 le mie — este cel mai scă
zut din lume. Totodață se relevă 
înaltul nivel al natalității — pes
te 25 la mie. In comparație cu 
perioada prerevoluționară, morta
litatea generală a populației s-a 
redus de patru ori, iar mortali
tatea infantilă — de aproape șap
te ori. In ultima vreme sporul na
tural al populației U.R.S.S. depă
șește 3.500.000 oameni anual.

Vizita lui N.S. Hrușciov 
în colhozul 

„Cervonîi Hleborob“
KIEV 10 .Agerpres). — TASS 

transmite: La 10 mai, N. S. Hruș
ciov, care se află la Kiev pentru 
a înmîna R.S.S. Ucrainene Ordi
nul Lenîn cu care această repu
blică a fost decorată pentru suc
cese în dezvoltarea agriculturii, a 
vizitat colhozul „Cervonîi Hlebo- 
rob” din regiunea Kiev. Colhoz
nicii au făcut o primire călduroasă 
lui N. S. Hrușciov.

In convorbirea pe care a avut-o 
cu membrii conducerii artelului și 
cu colhoznicii N. S. Hrușciov s-a 
interesat da economia gospodăriei, 
de reducerea prețului de cost al 
producției agricole, de problemele 
construcției colhoznice și a dat 
numeroase sfaturi practice pre
țioase.

Constructorii Phenianului
La începutul anului trecut 

tovarășul Kim Ir Sen, în con
vorbirile sale cu proiectanții și 
cu muncitorii-constructori, a 
subliniat că Phenianul, capi
tala țării, trebuie să devină 
și mai frumoasă. Pentru a- 
ceatsta — a spus el — tre
buiesc ridicate într-un ritm
mai rapid numeroase con
strucții, folosindu-se tehnica 
modernă, materialele prefa
bricate.

Constructorii orașului Phe
nian, printre care se află nu
meroși tineri, răspunzind che
mării partidului, indicațiilor 
tovarășului Kim Ir Sen, și-au 
luat angajamentul ca în anul 
1958, în loc de 7.000 de apar
tamente, să dea în folosința 
populației 20.000 de aparta
mente. Constructorii Phenianu
lui, muncind cu abnegație, 
și-au îndeplinit angajamentele 
într-un timp foarte scurt. Vic
toria lor a fost strălucită, 

în acest an, în Phenian, se 
vor construi alte 20 de mii de 
locuințe, cîteva mari magazine 
universale, școli pe un teren de 
200 de mii m2, grădinițe și 
spitale pe un teren de 40—50 
mii m2, un al doilea pod pe 
fluviul Tedongan și se vor re
construi malurile fluviului Pot- 

hongan. De asemenea, în cu- 
rînd vor începe lucrările pen- 

k tru construirea unor teatre, a 
Palatului tineretului și a unui 
Palat al pionierilor.

Se voț mai face mari lucrări 
pentru construirea unor noi 
parcuri și reamenajarea celor 
vechi, ca parcul Tesonsan și 

ț Maranbou.
în următorii 3-4 ani va exista 

la Phenian o termocentrală e-

La Tiszalok în R. P. Ungară a avut loc 

Dezvelirea unor monumente 
în cinstea eroilor romîni și sovietici

BUDAPESTA 11 (Ager
pres). Corespondență specia
lă. — In localitatea Tis
zalok din apropierea orașului 
Nyiregyhaza, a avut loc du
minică solemnitatea dezvelirii 
unui monument ridicat de au
toritățile locale în cinstea e- 
roilor romîni care și-au jertfit 
viața în grelele lupte de pe 
Tisa, duse împotriva armatelor 
fasciste în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Aici a 
săvîfșit neuitata sa faptă eroi
că soldatul rormn Eftimie Croi- 
toru, supranumit eroul de la 
Tiszalok.

La festivitate au participat 
conducerea județeană de partid 

lectrică cu o capacitate de 200 
mii kw., se va introduce siste
mul de încălzire centrală, se 
vor face instalații de gaze, pe 
străzile capitalei vor circula 
troleibuse și se va construi o 

stație de televiziune.
Astăzi partidul nostru pune 

în fața oamenilor muncii, pe 
primul plan problema ridicării 
productivității, calității muncii 
și a reducerii prețului de cost 
în toate domeniile construcției 
socialiste.

Constructorii Phenianului 
sprijinind cu entuziasm politica 
partidului și-au luat angaja
mentul să folosească și mai 
mult materialele de construcții 
prefabricate, să utilizeze pro
iecte tip în ridicarea noilor 
construcții.

Tovarășul Kim Ir Sen în cu- 
vîntarea sa ținută la Consfă
tuirea constructorilor Phenia
nului a spus : „Casele care le 
construim sînt pentru noi, pen 
tru clasa noastră muncitoare și 
ele vor rămîne pentru tot
deauna proprietatea întregului 
popor, de aceea trebuie să 
construim case cît mai frumoase 
și trainice, cu tot confortul ne
cesar...“

în Coreea democratică 
Partidul Muncii a creat toate 
condițiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor grandioase in dome 
niul construcțiilor. Poporul t; 
creat baza materială pentru 
extinderea construcțiilor pe 
scară largă ; el produce mu 
șinile necesare mecanizării lu
crărilor de construcție, foto 
sește din plin tehnica modernă 
și experiența prețioasă ce a că 
pătat-o în anii construcției so
cialiste.

SUK TEN UH

și de stat, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P. Ungare, precum și sute 
de oameni ai muncii.

A luat cuvîntul Markonyi 
Sandor, comandantul gărzilor 
muncitorești din județul Sza- 
bolcs Szatmar și Vasile Po- 
găceanu, ambasadorul R.P. Ro
mine în R. P. Ungară.

De asemenea, în același loc 
au fost dezvelite un monument 
închinat eroilor sovietici și 
monumentul ridicat în memo
ria revoluționarului maghiar 
Mathol Ferenc, militant de 
seamă al revoluției proletare 
ungare din 1919.

Conferința trebuie sa îndreptățească 
speranțele popoarelor

GENEVA 11 Dei la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu : 
In rindul observatorilor politici și 
ai corespondenților de presă au 
loc ampie schimburi de păreri a- 
supra perspectivelor conferinței 
miniștrilor de Externe și asupra 
diverselor propuneri și formule 
care au circulat în legătură cu 
problemele care urmează să con
stituie obiectul viitoarelor trata
tive. Se subliniază faptul că de
legația sovietică a venit la Gene- 
neiva cu propuneri clare, bine 
cunoscute; orice observator obiec
tiv nu poate să nu recunoască 
deplinul temei al propunerii so
vietice de a se încheia un tratat 
de pace cu Germania pentru a se 
închide odată pentru totdeauna 
tristul capitol al celui de-al doilea 
război mondial. Tot atît de judi
cioasă este considerată de cercu
rile ziaristice obiective lichidarea 
statutului de ocupație în Berlinul 
occidental, care se impune la 14 
ani de la sfîrșitul războiului. Cu 
un deosebit interes a fost primită 
declarația făcută de N. S. Hruș
ciov în cursul convorbirii sale cu 
redactorii unor ziare social-demo- 
crate din R. F. Germană că în 
problema Berlinului, Uniunea So
vietică este de acord să discute 
orice variante dacă ele vor fi în- 
tr-adevăr îndreptate spre soluțio
narea justă a acestei probleme. 
Numeroși observatori politici a- 
preciază ca deplin justă părerea 
guvernului sovietic că problema 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania nu poate și nu trebuie 
să fie legată de soluționarea pro
blemei securității europene, în- 
trucît aceasta ar îngreuna rezol
varea ambelor probleme, prelun
gind și intensificînd încordarea 
existentă în situația internațio
nală. In această privință, unele 
cercuri ziaristice comentează cu 
îngrijorare faptul că în preajma 
datei deschiderii conferinței mi

niștrilor de Externe presa occiden
tală a început să facă publicitate 
așa-numitului „plan global** pe 
care puterile occidentale ar in
tenționa să-l prezinte la Geneva-

După cît se pare, „planul glo
bal** pornește de la încercarea de 
a nu se recunoaște că în prezent 
există două state germane, de a 
nu ține seamă că problema unif:- 
carii trebuie să fie rezolvată de 
germanii înșiși. Este adevărat că 
avînd în vedere tendința gene
rală a opiniei publice și în spe
cial starea de spirit a populației 
R.F.G., autorii „planului global** 
nrevăd crearea unui organ pe în
treaga Germanie care ar urma să 
se ocupe de problemele legate de 
unificare. Dar, după cum reiese 
dintr-o știre a corespondentului 
din Washington al ziarului „Die 
Welt“, se propune ca acesta să nu 
fie creat pe bază de paritate, cum 
se procedează în mod obișnuit 
între două state suverane, ci din 
25 reprezentanți ai R.F.G. și zece 
reprezentanți ai R.D.G. Mai mult, 
pe aceeași linie contrară uzanțe
lor internaționale, planul prevede, 
potrivit ziarului „Die Welt“, ca 
reprezentanții în organul pe în
treaga Germanie să fie nu aleși, 
ci numiți de guvernele respective.

încă de la primele relatări pu-

încheierea tratativelor între primii miniștri 
ai Greciei și Turciei

ANKARA 11 (Agerpres). — 
Presa a dat publicității comunica
tul oficial cu privire la tratativele 
care au avut loc la Ankara între 
7 și 9 mai între Karamanlis, pri
mul ministru al Greciei și Mende- 
res, primul ministru al Turciei. 
După cum reiese din comunicat, 
șefii celor două guverne și-au con
firmat devotamentul față de țelu

pri-blicate în presa de Apus cu 
vire la acest plan s-a subliniat, 
după cum arăta ziarul vestgerman 
„Neue Rhein Zeitung**, că al reia 
proiecte învechite care nu mai co
respund situației create în prezent 
în Germania. Potrivit acestui 
ziar, „el exprimă mai degrabă do
rința ca nimic să nu se rezolve" 
Ziarul american „Washington 
Post" considera chiar că „singu
rul scop al acestui plan global 
este să fie respins".

In această ordine de idei tre
buie amintit că în perioada pregă
tirii Conferinței de la Geneva in
fluentul ziar „Manchester Guar
dian", care oglindește punctul de 
vedere al unor largi pături 
tanice, a atras 
seriozitatea că 
duce conferința 
dacă se va menține la această 
atitudine".

Numeroși ziariști sosiți aici 
pentru a face cunoscute lucrările 
Conferinței miniștrilor de Exter
ne își exprimă speranța că aceș
tia vor aborda problemele cu rea
lism și luciditate și îndreptățind 
așteptările opiniei publice, vor 
pune în mod practic bazele re
zolvării problemelor celor mai ur
gente ale situației internaționale 
actuale.

bri-
atenția' cu toată 
„Occidentul va 
într- un impas

rile Pactului agresiv N.A.T.O., și 
au arătat de asemenea necesitatea 
colaborării continue în domeniul 
„apărării" în cadrul acordurilor 
în vigoare. în comunicat se spune 
de asemenea că cei doi primi-mi- 
niștri au examinat problema ci
priotă și au făcut schimb de in
formații în legătură cu problemele 
Orientului Mijlociu.

Incepînd de ieri, la Geneva se 
desfășoară Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței.

Adusă în centrul atenției opi
niei publice, prin acțiunile diplo
matice repetate ale Uniunii So
vietice, problema încheierii Tra
tatului de pace cu Germania, aș
teaptă o rezolvare grabnică. 
Și acest lucru în mod cu totul 
justificat. încheierea Tratatului 
de pace cu Germania se impunea 
la puțin timp după terminarea 
celui de-al doilea război mon
dial, ca o necesitate istorică, dic
tată nu numai de uzanțele diplo
matice, ci mai ales fiind vorba 
de un stat care de două ori în 
decursul a patru decenii a adus 
popoarelor Europei lacrimi și 
suferințe, milioane de morți și 
răniți.

Au trecut însă 14 ani de la 
sfîrșitul războiului și un aseme
nea Tratat nu a fost încheiat. 
In mod firesc se ridică întreba
rea : din vina cui și în ce scop ?

Este știut că în întreaga peri
oadă postbelică, Uniunea Sovie
tică a militat ou stăruință pentru 
aplicarea întocmai a prevederi
lor acordului de la Potsdam care 
stabileau denazificarea și demi
litarizarea Germaniei, a demascat 
politica de scindare a Germaniei 
de către cele trei puteri occiden
tale, a cerut în repetate rînduri 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Lipsa unui Tratat de pace a 
îngăduit puterilor occidentale să 
împingă tot mai mult R. F. Ger
mană pe calea nefastă a milita
rismului și revanșismului. înzes
trarea noului Wehrmacht cu 
arme nucleare demască cît se 
poate de limpede planurile cercu
rilor imperialiste care tind să 
facă din Germania occidentală 
un cap de pod al agresiunii în 
Europa, iar din tineretul ei — 
carne de tun pentru interesele 
monopolurilor imperialiste.

Dacă R. D. Germană, statul 
care exprimă cu adevărat inte
resele și aspirațiile întregului 
popor german, s-a pronunțat nu

încheierea Tratatului de pace 
cu Germania - problemă vitală 

pentru pacea și securitatea Europei
odată pentru încheierea Tratatu
lui de pace, luînd și inițiative în 
acest sens — R. F. Germană, 
cercurile diriguitoare de aici, au 
fost o frînă serioasă în calea în
făptuirii acestui act istoric.

Cercurile conducătoare de la 
Bonn, susținute de puterile occi
dentale, opun ideii reunificării 
naționale politica militarizării, 
politică incompatibilă cu posibi
litatea reunirii celor două state 
germane într-un singur stat paș
nic.

In ceea ce privește guvernele 
occidentale, aliate ale R. F. Ger
mane, nici ele nu doresc reunifi- 
carea celor două state germane. 
Așa cum arăta N. S. Hrușciov 
în convorbirea avută cu redac
torii unor ziare social-democrate 
din R. F. Germană „nici Franța, 
nici Anglia, nici S.U.A. nu do. 
resc reunificarea Germaniei. Ele 
nu vor aceasta pentru că se tem 
de o Germanie reunificatăH.

Așadar atît puterile occiden
tale cît și guvernanții de la 
Bonn poartă întreaga răspundere 
?:ntru inexistența pînă acum a 

ratatului de pace cu Germania.
Deși s-a izbit în repetate rîn

duri de poziția rigidă a puteri
lor occidentale, de refuzul lor 
de a aborda în mod realist pro
blema germană, Uniunea Sovie
tică n-a slăbit eforturile sale în 
vederea asigurării păcii și secu
rității în Europa, ca și în în
treaga lume. In urmă cu patru 
luni, statul sovietic a propus din 
nou un proiect de Tratat de pace 
ale cărui prevederi, elaborate. 

ținîndu-se seama de situația rea
lă care s-a creat în Germania, 
întrunesc sprijinul și adeziunea 
maselor largi din cele două părți 
ale Germaniei, ale întregii ome
niri iubitoare de pace.

Țelul principal al proiectului 
sovietic al Tratatului de pace cu 
Germania (în care Germania va 
fi reprezentată de R. D. Germa
nă și R. F. Germană precum și 
de Confederația Germană în ca
zul cînd aceasta va fi formată 
pînă în momentul semnării Tra
tatului) este de a asigura dez
voltarea pașnică și democratică 
a poporului german, de a întări 
pacea și securitatea Europei. 
Frontierele Germaniei vor fi cele 
existente la data de 1 ianuarie 
1959. Glauzele Tratatului nu pre
văd nici un fel de restricții în 
dezvoltarea economiei pașnice a 
Germaniei, a comerțului, a navi
gației — acordă posibilitatea 
poporului german să-și exercite 
suveranitatea asupra teritoriului 
și spațiului ei aerian. Germaniei 
i se recunoaște dreptul de a dis
pune de forțe armate proprii ne
cesare apărării țării. Anumite 
restricții militare cuprinse în 
proiectul Tratatului, cum ar fi 
interzicerea producției armelor 
nucleare și înzestrării armatei 
germane cu aceste arme, cores
pund intereselor naționale ale 
poporului german însuși, cît și 
intereselor securității generale. 
Trebuie subliniat apoi' faptul că 
proiectul înlătură posibilitatea 
atragerii Germaniei în vreo gru
pare militară îndreptată împotri

va uneia din cele patru puteri 
principale ale coaliției antihitle
riste.

Proiectul sovietic al Tratatu
lui de pace cu Germania în an
samblul său corespunde interese
lor păcii și securității în Euro
pa, intereselor naționale ale
poporului german. In același 
timp, prevederile proiectului so-
vieti de Tratat ar constitui o
bază favorabilă apropierii între
cele două state germane, creînd 
condițiile reunificării țării pe 
baze pașnice, democratice.

Imediat după publicarea pro
iectului sovietic de Tratat de 
pace cu Germania, lordul con
servator englez Boothby scria 
în ziarul „Sunday Dispath": 
„Personal am considerat întot
deauna că principalele condiții 
ale reunificării Germaniei trebuie 
să prevadă neutralizarea, limita
rea armamentelor, interzicerea de 
a deține arma atomică și accep
tarea frontierei Oder-Neisse în 
partea de răsărit a țării... O Ger
manie reunificată care ar avea 
posibilitatea să se reînarmeze, 
să adere la orice alianță din 
propria ei inițiativă și să in
stige Răsăritul împotriva Apusu
lui sau invers, așa cum a făcut 
în perioada dintre cele două răz
boaie... va reprezenta o primej
die pentru pacea generală".

Larga popularitate a proiectu
lui sovietic de Tratat de pace cu 

Germania se datorește spiritului 
realist, constructiv de care a dat 
din nou dovadă Uniunea Sovie
tică elaborînd acest document 
de însemnătate istorică pătruns 
de grijă pentru destinele po
porului german, pentru liniștea 
și securitatea continetului nostru.

Propunerile sovietice cu pri
vire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania indicînd calea 
pentru prevenirea primejdiei unei 
noi agresiuni din partea milita
rismului german au fost îmbră
țișate cu căldură de poporul nos
tru.

După cum este știut, elaborînd 
prevederile proiectului Tratatului 
de pace cu Germania și făcînd 
propuneri pentru reglementarea 
situației primejdioase din Berii, 
nul occidental, guvernul so
vietic a cerut ca pentru exami
narea și adoptarea hotărîrilor 
corespunzătoare să fie convocată 
o conferință a șefilor de guver
ne. Făcînd această propunere, 
U.R.S.S. a avut în vedere că la 
o asemenea întîlnire ar putea fi 
discutate și alte probleme inter
naționale litigioase la ordinea 
zilei.

Sub influența exercitată de 
propunerile sovietice în favoarea 
tratativelor și ca urmare a pre
siunii crescînde a opiniei publice 
mondiale, a diferitelor cercuri 
politice din lumea întreagă, pu
terile occidentale au consimțit 
ținerea actualei Conferințe a mi
niștrilor afacerilor externe de la 
Geneva, care să poată fi urmată 
de o conferință a șefilor de gu
verne.

Popoarele lumii urmăresc' cu 
speranță lucrările actualei con
ferințe de la Geneva, dorind ca 
această conferință să creeze pre
mize favorabile pentru discutarea 
și soluționarea justă în cadrul 
unei conferințe la nivel înalt 
Est-Vest a unor probleme inter
naționale ce trebuie să.și afle cît 
mai urgent rezolvarea — prin
tre care și aceea a încheierii Tra
tatului de pace cu Germania.

D. MIHAIL
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