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București

Primiți caldele mele mulțumiri pentru salutul și urările pe 
care mi le-ați trimis cu ocazia împlinirii a 55 de a-ii.

Mă tolosese de acest prilej pentru a vă ura și pe mai de
parte dumneavoastră și întregului popor romîn multe succese în 
construirea socialismului în țara duinneavoastiă și în eforturile 
îndreptate spre consolidarea păcii în lumea întreagă.

La 32 de ani, Grigore Pavel 
este unul din inginerii de bază 
ai uzinelor Republica : conduce 
secția finisaj. Serios, adine preo
cupat de munca sa, el înțelege 
necesitatea studiului pe toate 
treptele. Nu sînt dccît cîteva 
zile de cînd s a întors din R. P. 
Ungară, în ale cărei mari între
prinderi metalurgice — Uzinele 
„Csepel“ din Budapesta, fabri
cile din Miscolk sau Stalinvaroș 
a urmărit procedee tehnologice 
noi. A și împărtăși cunoștințele, 
a ridica la rîndul lui calificarea 
tinerilor cu care lucrează, în
seamnă pentru acest comunist 
unul din constantele cele mai de 
seamă ale muncii sale.

Anul trecut a fost cel dintîi 
care a îmbrățișat propunerea se
cretarului de partid al secției, 
Negomireanu, cu privire la în
ființarea unui curs de minim teh
nic. Îndată au început pregătirile, 
elaborarea planului de lecții, în 
număr de 32, avînd cîte 2 ore 
Ia fiecare curs. S a ocupat de 
repartizarea șefilor de ateliere 
la temele respective și mobiliza
rea cursanților cu ajutorul activ 
al organizației U.T.M. A început 
cursul, a ținut o primă lecție 
despre combustibili, a știut cu 
răbdare, cu fantezie, să trezească 
interesul pentru aceste lucruri. Și 
a perseverat.

De două ori pe săptămînă, 
luînd loc în bănci, în fața tablei, 
vreo 65 de muncitori din secție, 
în majoritate tineri, au urmat 
cursurile de minim tehnic, spo- 
rindu-și cunoștințele de matema
tică, fizică, tehnologic. Unii ter
minaseră de cîțiva ani o școală 
profesională, alții, calificați mai 
de mult la locul de producție, 
abordau pentru prima dată, nu 
fără greutate, materiile teoretice. 
Venind la curs, inginerul găsea 
uneori tinerii discutînd aprins în 
fața tablei în fața unui calcul la 
rezolvarea căruia unul sau altul 
se împotmoliseră. Ceea ce era 
abstract îi impacienta pe unii :

— X înmulțit cu X egal X2.
— Ce înseamnă acest doi în 

dreapta lui X?
Trebuia predat la un nivel 

mediu, pentru ca acei mai slabi 
pregătiți să priceapă, iar cei cu 
mai multe cunoștințe să nu își 
piardă vremea. Inginerul găsea 
linia cea mai potrivită, în așa 
fel încît tinerii, înconjurîndu-1, 
îl asaltau cu întrebările : cutare 
material e sudabil sau nu ? La 
ce temperatură se topește ? Care 
e diferența între curentul conti
nuu și cel alternativ ? De ce nu 
se laminează fonta ? Zamfir Mi- 
halache, sau Frumușelu Emilian, 
sau Țuțuianu Zamfirache și al
ții, deosebit de atenți, deosebit 
de interesați de cursuri, regretau 
sfîrșitul orelor. Izvorînd din acest 
interes veneau și anumite pro
puneri...

— Tovarășe inginer, n-ar fi 
bine să băgăm mal mult alumi
niu în baie, că iese țeava mai 
bine zincată ?

Atunci inginerul, mulțumit de 
intervenție pentru că i atrăsese 
atenția asupra necesității unor 
complectări, explica procentajul 
necesar de aluminiu : de ce nu e 
bine mai puțin, (țeava iese mată, 
fără luciu), de ce nu se cuvine 
mai mult (țeava pierde zincul), 
învățătura nu se memora pur și

---•--- 1

In cercul de acordeon de la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare, condus de pro
fesorul Gavril Bedohasz, învață 
și Margareta Strebeli, una din 
țele maț sirguoicica'se C;<*ve. 

simplu, ci era reținută cu adevă
rat, întărită cu practica.

Cunoștințele se verificau nu 
numai îa curs, în fața tablei, ci 
și în împrejurările mărunte ale 
muncii în secție. Stoian Gheor
ghe nu era dintre cei mai bine 
pregătiți. Avînd grijă să nu-i stîr- 
nească vreun complex de inferio
ritate, cumva, inginerul obișnuia 
insă să nu 1 lase să plece de la 
curs nedumerit, chiar dacă reca
pitularea ținea mai mult și în 
ajutorul tovarășului lor interve- 
neau pe parcurs și alții. Dar 
iată-1 că inginerul trece într o 
zi prin hală și l vede pe Stoian 
care, repezindu și mîinile într o

(Continuare în pag. 3-a)

ȘTEFAN IUREȘ

Moment de repaos
(Britoda fruntașă de tineret, condusă de Augustin Boțianu, de la Uzinele chimice 

„Nicolae" Teclu" din Copșa Mică).

Viata a ridicat o problemă, 
dar a și rezolvat-o!

Odată, într-o discuție publică 
despre subiectul literar și des
pre năravul unor scriitori de a 
folosi subiectul altora, cineva a 
spus : „In definitiv, subiectul lui 
Shakespeare din „Romeo șl Ju- 
lieta" e : un băiat iubea o fată. 
Poftim I Iți trec subiectul. Scrie 
o piesă ca Romeo și Julieta. Să 
te vedem I Shakespeare n-o să 
protesteze că i-ai „furat*2 su
biectul.

Butada asta mi-a venit la în
ceput in minte cînd 
am citit confidența 
Dorinei Grigore in
titulată: „Viața, mi-a 
ridicat o problemă“, 
publicată în „Scîn- 
teia tineretului" din 
15 decembrie 1959.

Mi-am dat seama că acest 
„un băiat iubea o fată" e, in 
viață, în realitate, un subiect cu 
mii și mii de variante. De-abia 
de la această frază încolo, în
cep complicațiile, cînd subiec
tive, ca în cazul Dorinei Grigore 
și a lui Mircea Dima, cind 
obiective, ca a Julietei și a lui 
Romeo.

Dorina Grigore, prezentînd si
tuația în care se află cere par
că, un ajutor din afară, pen
tru dezlegarea conflictului care 
o frămîntă.

Intîmplarea ei nu este nici 
I unică, nici inedită.

Pe scurt, rezumînd și episodul 
din viața Dorinei Grigore, pre- 

I cum interlocutorul de mai sus 
sintetizează tema dramatică din 
„Romeo și Julieta“ într-o sin
gură frază simplă, el este urmă
torul :

O intîlnire intîmplătoare, a- 
proaj>e Banală, între un băiat șl

Antonin Novotny
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Școala are un nou atelier
Nu de mult în curtea școlii 

medii mixte din comuna Vadul 
Crișului, regiunea Oradea, s-a 
oprit un autocamion încărcat cu 
lăzi. Intr-o clipă elevii l-au în
conjurat.

— Pentru atelierul școlii, în
treprinderea minieră Suncuiuș vă 
trimite cîteva mașini-unelte ! — 
le dădu explicații însoțitorul 
transportului.

Bucuroși — elevii s-au oferit 
să ajute la transportul mașinilor 
unelte în noua clădire a atelie

Demostene Botez

o fată : Mircea Dima șl Dorina 
Grigore. Ea citea Gorki. El 
ii cunoștea opera. Discuții. 
Plimbare, vizită la părin
ții fetii. Cu un cuvînt : dra
goste I Mircea Dima gînditor, 
închis, supărat parcă. Pînă ce 
izbucnește întrebarea : „Dorina, 
cînd vei fi a mea ?" la care 

vine răspunsul ei firesc : — „Voi 
fi cu totul al aceluia care-mi va 
fi soț“ și replica lui : - „Nu, Do
rina, de căsătorie nu poate fi 
vorba".

Atit e deajuns pentru a fixa 
pozițiile și a caracteriza persona
jele. Fiecare a rămas la punc
tul său de vedere, și fata se în
treabă : — „Poate că eu n-am 
știut cum să procedez pentru a-l 
convinge de dreptatea mea“. Și 
la asta, nu poate răspunde sin
gură I

In raport cu ea, eu am situa
ția privilegiată de a fi in afară 
de cauză, de a avea deci obiec
tivitatea necesară pentru a ju
deca. Mai ales că ea Dorina 
Grigore, cu toate cele întîmpla- 
te, declară încă : - „Cu toate 
acestea, sufăr că n-am reușit să 
mă fac înțeleasă de omul pe 
care-l iubesc și pe care l-ași fi 
dorit alături de mine".

Eu știu că „amorul e orb“, șl 
totuși mi se pare că aici e o 
greșeală și o Inconsecvență, din 

rului dată în folosință in 
acest an.

La strung, la freză sau lingă 
bancul de lucru din atelier, ele
vii ajutați de maiștri aplică în 
practică noțiunile primite în orele 
de mecanică, matematică, electri
citate, învață să iubească munca 
fizică, își verifică aptitudinile în 
vederea alegerii unei profesii 
practice.

GH. EVON1CS 
elev

partea Dorinei Grigore, care, 
tocmai îi încurcă răspunsul la 
problemă.

Acel, Mircea - al cărui nume 
sună atît de frumos, nu merită 
să pună premizele problemei.

Mai întîi, Mircea face, prin 
educație, confuzia atît de des 
intîlnită, între dorință și dra
goste. Prima duce repede 
la întrebarea : „Dorina, cind 
vei fi a mea ?“ și la coro
larul ei : „Nu, Dorina, de căsă

torie nu poate fi 
vorba“, pe cînd cea 
de a doua, dragos
tea, duce, prin 
parcuri, prin nopți 
cu lună, prin inte
riorizarea esenței 
vieții la altă între

bare : - „Dorina, cînd ne că
sătorim Și asta, din res
pect uman, din înțelegerea 
că dragostea face două fericiri, 
nu una, din concepția unei con
topiri sufletești, în care nu e 
profitor și victimă, din sentimen
tul că dragostea aceea este, pe 
veci legată de însăși viața că
reia trebuie să-i dea, pentru tot
deauna, culoare șl farmec.

Dorința rezolvă unilateral 
problema. Dragostea le rezolvă 
pe amîndouă. Fericirea unuia e 
și a celuilalt. Dorința împlinită 
e un final. Dragostea adevăra
tă, împlinită, se vrea eternă^ Ea 
cere, ca în Faust, timpului să se 
oprească.

Dragostea urăște efemerul, 
clipa care trece. Ea vrea să o 
prelungească. Pentru Dorina, că
sătoria nu însemna doar for
ma banală, scriptică, ci, cit de 
cit, credință sau iluzia în pre-

(Continuare in pag. 3-a)

Hunedoarei — 
400 tone fier 

vechi
In ziua de 20 decembrie a.c. 

în gara Roșiori de Vede a fost 
o adevărată sărbătoare. Veseli, 
entuziaști, cu steagurile roșii ală
turi, numeroși tineri din brigă. 
zile utemiste de muncă patriotică 
munceau la încărcarea unei gar
nituri de tren cu fier vechi. Cele 
peste 400 tone de fier vechi au 
fost adunate de harnicii tineri ță
rani muncitori din satele și co
munele regiunii București în 
cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Cind întreaga cantitate a fost 
încărcată, pe vagoane s-au scris 
lozinci și s-a indicat destinația : 
Combinatul Siderurgic Hune
doara.

Tn această importantă acțiune 
patriotică a tineretului s-au evi
dențiat tinerii din raioanele 
Giurgiu, Roșiori de Vede, Olte
nița și Călărași, care au colectat 
cele mai mari cantități de fier 
vechi.

B. COSTEA 

--------•--------  

Pășesc 
în noul an

Luni, întreprinderile din in
dustria linii și mătăsii au- reali
zat planul anual valoric al pro
ducției globale. De la începutul 
anului productivitatea muncii în 
acest sector a crescut cu 1,4 la 
sută față de plan. Luptînd pentru 
reducerea prețului de cost mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
din această industrie au realizat 
în 11 luni, prin efort propriu, 
5.500.000 lei economii peste plan.

Oamenii muncii au găsit în 
magazine un număr sporit de ar- 
ticole noi din. lină și mătase, de 
bună calitate. Printre cele 212 
articole noi din lînă, produse în 
1959, se numără diferite țesături 
din fire fine de lînă, precum și 
în amestec de fibre sintetice, care 
s-au bucurat de o bună apreciere 
din partea consumatorilor. Ma
gazinele au primit de asemenea 
în acest an 151 țesături noi 
de mătase.

(Agerpres)---•---
Delegația 

guvernamentală 
comercială a U.R.S.S. 
a părăsit Capitala
Luni la amiază a părăsit Ca

pitala delegația guvernamenta
lă comercială a Uniunii Sovie
tice, condusă de Nikolai Patoli- 
cev, ministrul Comerțului Exte
rior al U.R.S.S., care a semnat 
acordul comercial romîno.sovic- 
tic pe anul 1960.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Al. Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, G. Rădulescu, 
ministrul Comerțului, A. Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, V. Steriopol, ad
junct al ministrului Comerțului, 
precum și de funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului 
și conducători ai unor întreprin
deri de stat pentru comerțul ex
terior.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
și membri ai Arrtbasadei U.R.S.S.

(Agerpres)

Uiemista Letiția Petrușca, strungar la întreprinderea „1 Septem
brie" din Satu Mare este cea mai tinără inovatoare a fabricii 
Ultima ei inovație a adus Întreprinderii o economie de aproape 
15.000 lei. lat-o în fotografie, alături de un alt tînăr inovator, 
losif Horvath, ascultînd atenți sfaturile comunistului Vasile Si- 

laghi, muncitor fruntaș, autorul a 13 inovații.
Foto ; P. POPESCU

Vizita în țara noastră 
a tovarășului Anton lugov 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

După semnarea Protocolului. De la stînga la dreapta tovarășii : Ivan Spasov, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.P. Bulgaria la București; Alexandru Drăghici, Chivu Stoica, Anton lugov, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petre Borilă, 

Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol.

COMUNICAT
La invitația guvernului Republicii Populare 

Romine, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Anton 
lugov, a făcut o vizită în Republica Populară 
Romînă, intre 16 și 23 decembrie 1959.

Intre tovarășul Anton lugov și tovarășul Chivu 
Stoica au avut loc convorbiri prietenești, care 
s-au desfășurat într-o înțelegere deplină.

Au fost examinate problemele lărgirii colabo
rării economice, precum și unele probleme ale 
situației internaționale care interesează cele două 
țări.

In toate problemele discutate s-a manifestat 
o unitate deplină de vederi.

Cei doi președinți de Consiliu de Miniștri au 
constatat cu satisfacție că hotăririle prevăzute în 
Declarația comună a celor două partide și gu
verne. din aprilie 1957, se realizează cu succes 
și că au fost făciiți pași importanți în dezvoltarea 
colaborării economice dintre cele două țări.

A fost semnat un Protocol care prevede ca:
— Schimburile economice dintre Republica 

Populară Romînă și Republica Populară Bulga
ria să atingă in anul 1965 un volum de 3-4 ori 
mai mare față de anul 1959;

— să se înființeze o Comisie mixtă perma
nentă pentru colaborare economică și tehnico- 
științifică ;

— Republica Populară Romînă să sprijine 
dezvoltarea prospecțiunilor geologice pentru pe
trol în Republica Populară Bulgaria;

— cele două părți vor colabora Ia dezvoltarea 
producției de minereu de fier și concentrate în 
Republica Populară Bulgaria, precum și în do-

Masă în cinstea
Duminică, 20 decembrie 1959, 

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
a oferit o masă în cinstea tova
rășului Anton lugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, și a 
persoanelor care l-au însoțit, cu 
prilejul vizitei sale în Republica 
Populară Romînă.

La masă au participat tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim, secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Ștoica,. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, și alți membri ai Biroului 

Politic al C.C. al P.M.R. și mem
bri ai Guvernului R. P. Romine.

De asemenea a luat parte Ivan 
Spasov, însărcinat cu afaceri ad-

Primului Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne 
Tovarășului CHIVU STOICA

București

Părăsind Romînia frățească, vă mulțumesc încă o dată din 
toată inima pentru ospitalitatea cprdială și sentimentele de dra
goste frățească exprimate, la care am fost martor în timpul vizitei 
mele.

întrevederile și _ convorbirile noastre au arătat cît de adîncă 
și trainică este prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre 
frățești.

Primiți, scumpi tovarăși, urările mele calde de sănătate, suc
cese noi în construirea Rominiei socialiste prospere, de pace și 
colaborare dintre popoarele din Balcani și lumea întreagă.

20 decembrie 1959

Anton lugov
Președinte al Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria

Preocuparea oamenilor muncii 
pentru literatură

Animați de dorința de a ști 
cum se naște ideea unei creații 
literare, cum se realizează ea ar
tistic și multe altele legate 
de meșteșugul scrisului, peste 
100.000 de muncitori și țărani 
muncitori au luat parte in 195'1 
la întâlnirile cu scriitori. Numă
rul acestor întâlniri este aproape 
egal cu numărul zilelor dintr-un 
an. Mulți muncitori ceferiști de 
la Complexul C.F.R. Crivița 
Roșie din Capitală își amintesc 
cu drag ziua in care la clubul 
lor au sosit ca oaspeți poeții 
Mihai Beniuc, Maria Banuș. 
Mihu Dragomir, Eugen Frunză, 
Cicerone Tlieodorescu. întâlniri 
intre cititori și cunoscuți scriitori 
din Capitală au mai avut loc la 
Uzinele „23 August“, căminul 
cultural „Nikos Belloiannis", la 
casele de cultură ale tineretului 
din raioanele Tudor Fladimi-

meniul producției cablurilor, a izolatorilor, laml< 
natelor și altele, în vederea unei mai bune satis
faceri a nevoilor ambelor țări.

Cele două părți și-au exprimat convingerea că 
în urma măsurilor adoptate relațiile de colabo
rare multilaterală dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară Bulgaria se vor 
dezvolta continuu în interesul construirii socia
lismului și al întăririi prieteniei frățești dintre 
poporul romîn și poporul bulgar.

In timpul șederii sale, tovarășul Anton FBgov, 
însoțit de tovarășii Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, și Petre Borilă, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romi- 
ne, a vizitat : șantierul combinatului de celuloză, 
fabrica de plăci aglomerate și uzina „Progre- 
suF'-Brăila ; fabrica „Nicolae Cristea“ și Șantie
rul naval-Galați; fabrica de fibre și fire sinte
tice de la Săvinești: șantierul hidrocentralei 
„V. 1. Lenin" de ta Bicaz ; rafinăria, termocen
trala și șantierul combinatului chimic și de cau
ciuc de la Borzești; stația de vinificare de la 
Valea Călugărească și altele.

In timpul convorbirilor avute cu muncitorii, 
inginerii și constructorii de la obiectivele vizi
tate, tovarășul Anton lugov și-a exprimat bucu
ria față de realizările obținute și amploarea 
construcțiilor industriale, îndeosebi in ramura 
chimică.

Tovarășul Anton lugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, 
a părăsit Republica Populară Romînă în seara 
zilei de 20 decembrie 1959.

oaspeților bulgari
interim al Republicii Populare 
Bulgaria la București.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

rescu, Crivița Roșie, precum și 
in numeroase întreprinderi și in
stituții.

Eugen Barbu, Demostene Bo
tez, Radu Boureanu, Eusebiu Co
rnilor, Dan Deșliu, Petru Dumi- 
triu, P. Em. Galan, Nagy Istvan, 
Alfred Murgul Sperber, Zaharia 
Slancu, Szemler Ferenc și mulți 
alți scriitori păstrează vie amin i- 
rea întâlnirilor cu cititorii din nu
meroase orașe și sate ale țării.

Preocuparea oamenilor muncii 
pentru literatură iși găsește ex
presie și in cele aproape 100 de 
cercuri literare, din uzine ți fa
brici, de la cămine culturale și 
case de cultură, în cadrul cărora 
deprind astăzi meșteșugul scrisu
lui peste 1.500 de muncitori, 
țărani muncitori, studenți și 
elevi.

( Agerpres)



Sportivii 
satelor sînt 
gata de start

noiCu schiurile la 
în Vrancea Ce a arâtat

DUMINICA SPORTIVA

Wai prețios poate
decît victoria...

O nouă afirmare 
a handbalului

in ul- 
mulți 

din 
raionul

Schiul este practicat 
tiva vreme de tot mai 
tineri țărani muncitori 
comuna Bîrsești, 
Vrancea. Acest sport, de fapt,
datorită condițiilor naturale 
minunate pe care ni le oferă 
munții Vrancei, se bucură de 
o veche tradiție în comuna 
noastră. Dar pînă acum 3—4 
ani în urmă el era practicat 
la întâmplare, cu schiuri rudi 
mentare. Odată cu organiza
rea primei ediții a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului 
schiul a început să fie practi 
cat de tinerii noștri în mod 
organizat și ou schiuri bine 
construite. în iarna trecută, 
ne-am construit cîteva perechi 
de schiuri cu care ne-am an
trenat în bune condiții și 
am concurat pe-o pîrtie de 
schi amenajată „ca la carte“ 
de către tinerii din comuna 
noastră.

De altfel, amenajarea pîrti- 
ilor de schi sau săniuțe pre
cum și construirea de schiuri 
a devenit în fiecare toamnă 
o preocupare a organizației 
U.T.M. de la noi. Ga în fie
care an și acum, încă înain
tea căderii zăpezii aip trecut 
la amenajarea pîrtiei și la 
construirea a 10 perechi schi-, 
uri. Organizația U.T.M. și 
asociația sportivă a comunei 
au stabilit ca la această, pîrtie 

și un centru 
inițierea înce-

să funcționeze 
de schi pentru 
pătorilor.

ION
corespondent voluntar

VRABIE

Un centru de inifiere 
și antrenament

Tinerilor din comuna Zvo- 
riște-a regiunea Suceava le 
place foarte mult teni
sul de masă și șahul. A- 
ceste discipline sportive sînt 
cunoscute și se practică pe 
scară destul de largă. Mai 
sînt insă tineri care ar dori 
să le învețe și mai ales cei 
care 1? cunosc au nevoie de 
antrenamente bine organiza
te. conduse de un antrenor. 
De aceea, din inițiativa aso
ciației sportive, a organizației 
U.T.M. va funcționa pe tot 
timpul iernii un centru de 
pregătire la tenis de masă și 
șah. Acest centru se va des
chide către sfârșitul lunii de
cembrie cînd vom primi vizi
ta unor sportivi din oraș. Ei 
ne vor face demonstrații de 
șah și tenis de masă. După 
aceea, vom începe concursu
rile 
stre 
toți

interne ale asociației noa 
la care vor fi antrenați 
tinerii din comună.

SANDU CR1STACHE 
corespondent voluntar

Cînd organizația 
UT.M se preocupă 

de sport
Prin iarna anului 1956 or

ganizația U.T.M. din comuna 
Bogdanești 
a introdus 
tea sportivă a 
disciplină nouă : schiul, 
început am procurat două pe
rechi de schiuri noi și foarte 
bune. Utemistului Vasile Tă- 
mășeanu, care este profesor 
de educație fizică și președin
tele colectivului sportiv, i-a 
revenit rolul de’ antrenor. In 
fiecare duminică, sau în cursul 
săptămînii, după-amiaza, tot 
mai mulți erau tinerii care se 
adunau pe dealul din Buda 
și Bogdănești la locul de an
trenament. Unii mai cădeau, 
alții ajungeau pînă pe vîrful 
dealului dar zi de zi majori
tatea iubitorilor acestui sport 
dovedeau tot mai multă înde- 
mînare și măiestrie. Acum, în 
fiecare duminică, la concursu
rile pe care le organizăm pe 
dealurile din preajma comu
nei, participă cîte 40-50 de 
concurenți.

în felul acesta organizația 
U.T.M- a reușit să-i obișnu
iască pe tineri să-și petreacă 
și iarna în mod plăcut și in
structiv timpul liber, îndră
gind acest sport al curajului, 
îndemînării și rezistenței.

GHEORGHE STINGĂ 
corespondent voluntar

regiunea Iași 
în activita- 

tinerilor o 
La

turul campionatului
republican de fotbal

întrecerile celor 11 etape ale 
turului campionatului categoriei 
A la fotbal ne-au dat în bună 
măsură satisfacția de a constata 
un fapt de mult dorit și anume 
că fotbalul romînesc se află în- 
tr-un real progres.

Secretul acestui urcuș constă 
mai întâi în faptul că activita
tea de instruire și competi- 
fionala au fost îndeaproape ur
mărite și îndrumate de F.R.F.. 
ajungîndn-se să se elimine pe 
parcurs o serie de lipsuri teh
nico-tactice. morale și de voință 
care s-au manifestat mai preg
nant în campionatele trecute.

Apoi, progresul realizat în fot
balul nostru se datorește în bună 
măsură faptului că majoritatea 
echipelor și-au reîmprospătat lo
turile, promovînd în categoria A 
o serie de tineri. Aeest lucru nu 
a dus la scăderea potențialului 
ci din contră a dat formațiilor 
respective un suflu mai tineresc. 
Așa au procedat spre exemplu : 
„U.T.A. cu Pîrcalab, Petescu, 
Pop, Floruț, „C.C.A." cu Raksi, 
Mibăileseu Crișan, „Progresul“ 
cu Vasilescu, Petrescu. Smarăn- 
descu II, „Steagul Roșu“ cu Ga- 
nea, „Farul“ cu Nuriu, Bibere, 
Straton. Fiecare echipă a arătat 
preocupări deosebite pentru pro
movarea tineretului, îneît se 
poate afirma ca avem acum o 
pleiadă redutabilă de jucători ti
neri în categoria A, care își dau 
din plin contribuția la ridicarea 
fotbalului nostru

în majoritatea lor meciurile 
din tur, au fost clare și rapide, 
fotbaliștii avînd la bază o 
gătire atletică care a creat 
mizele pentru dezvoltarea 
joc viguros, bărbătesc. în 
deosebit viteza în forță 
în evidență mult 
de campionatele 
lucru a contribuit 
și aș putea spune 
taculozitatea întâlnirilor

Aici, C.C.A. și Steagul 
dat dovadă în jocurile 
știu șă fructifice calitățile 
zice, 
măi 
ce privește îmbinarea pregătirii 
tehnice cil pregătirea atletică, 
am putut constata un progres 
marcat prin fazele rapid iniția
te, prin contraatacuri viguros 
dezvoltate, prin pătrunderi spre 
poartă și centrări puternice tri
mise în fața porții.

Nu se poate trece cu vederea 
faptul că unele echipe au îuțe- 
les și aplicat greșit îmbinarea 
pregătirii tehnice cu cea atleti
că dînd jocului cu totul alt pro
fil: antrenorii de la „Jiul“ Petro
șani au tratat superficial munca 
de instruire, îneît jucătorii aces
tei echipe confundau așa-zisul 
joc atletic cu ciocnirile, cu lovi
turile, cu atacuri periculoase la
om.

S-a observat de-a lungul turu
lui acestui campionat o mai 
bună execuție a procedeelor teh
nice, cu pase la mică distanță, 
preluări și opriri mai corecte, un 
început promițător de joc cu 
capul. în tur nu s-au mai fă
cut atât de multe opriri de min
ge în joc. atît de multe pregă
tiri pentru o execuție 
fi trasul la poartă.

Apar totuși defecțiuni 
provenite fie din greșita 
a deprinderilor tehnice 
loc), fie din cauza ritmului (vi
tezei) cu caie se execută proce
deele tehnice. Aici există un 
echilibru între nivelul de 
gătire atletică (ritmul de 
care) și nivelul de pregătire 
nică (controlul Ia minge).

în ceea ce privește tactica, se 
constată că majoritatea echipe
lor : C.O.A., Rapid, Progresul, 
Dinamo, Știința, Petrolul, Stea
gul Roșu, U.T.A., au trăsături 
comune în orientarea jocului. 
Fiecare echipă din cele mai sus 
menționate, caută să canalizeze 
jocul pe extreme, mărindu-le zo
na de activitate și îmhunățățin- 
du-le eficacitatea.

Procedeele tehnice sînt folo-» 
site tot mai mult cu scop tac
tic de jucătorii : Constantin, Je
nei, Raksi, Fusulan, Hașoti, Ga- 
ne. Pîrcălah, Petescu, Mateiauu,

Munteanu, Smârăndescu, Vasiles- 
cu. Aceasta dovedește câ jucăto
rii manifestă mai mufta preo
cupare pentru un fotbal gîndit.

Turul campionatului ar fi pu
tut avea un nivel și mai ridicat 
dacă ar fi existat mai multă 
preocupare atît pentru proble
mele tehnice cit și pentru edu
carea fotbaliștilor. Dar mai ales 
problema educației a ramas sa 
fie rezolvată numai prin formele 
de învățămînt politic inițiate de 
U.C.F.S., fără a mai fi sprijinită 
de unele secții de fotbal ale a- 
sociațiilor, de către unele orga
nizații U.T.M. care n-au com
bătut întotdeauna atitudinile 
nesportive ale unor jucători 
atît în timpul meciurilor cît 
și în viața particulară.

Totuși din punct de vedere al 
voinței, al elanului, al dorinței 
de victorie, campionatul acesta 
a subliniat multe calități care au 
atras simpatia zecilor de mii de 
spectatori. în general jucătorii 
noștri posedă o execuție tehnica 
bună, dar nu este suficient de 
bine aplicata în diferite momen
te ale jocului (în viteză), pe spa
ții mici și în aer. Jucătorii Țîr- 
lea, Babone, Ciosescu, Asau vor 
trebui să insiste mai mult asu
pra acestui capitol. Calitățile fi
zice sînt bazate pe dezvoltarea 
vitezei și a forței ceea ce lip
sește fotbaliștilor Smărăndescu, 
I. Koseghi, Neacșu I, Băcuț II.

Merită evidențiați pentru con
știinciozitatea de care au dat do
vadă în pregătire : Constantin, 
Jenei, Nunweiller, Dridea, Tă- 
taru, Voincscu, Uțu, Hașoti etc.

Cîteva lucruri despre pregăti
rea fotbaliștilor în timpul ier
nii Aceasta perioada va trebui 
împărțită în scopul atingerii o- 
biectivelor importante pe care le 
are de îndeplinit fotbalul,

Luna decembrie este folosita 
pentru tratament, odihna activa, 
efectuate în mod organizat. în 
cursul lunii ianuarie se vor face 
pregătiri progresive și temeinice 
pe baza unui plan care se va pre
lucra la începutul lunii ianuarie 
1960 cu antrenorii echipelor din 
categoriile A și B-

Luna februarie este rezervata 
jocurilor amicale. Totodată tre
buie acordata toata atenția pro
blemei lichidării din mentalita
tea unor fotbaliști a manifestă
rilor nesportive. Cluburile spor
tive, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, cu ajutorul or
ganizațiilor U.T.M., au datoria 
să organizeze discuții pe margi
nea comportării nesportive avu
te de unii fotbaliști în decursul 
turului categoriei A la fotbal, 
ca și alte acțiuni menite sa dis
trugă din rădăcini orice fel de 
manifestări nesportive, rămășițe 
ale vechilor mentalități Burghe
ze în sport.

Deci fotbaliștii nu au intrat 
în vacanță totală. Ei vor căuta 
să se pregătească pentru a putea 
înlătură unele lipsuri care s-au 
manifestat în turul campionatu
lui, în scopul realizării unui și 
mai mare progres în fotbalul ro
mînesc.

ANGELO NICULESGU 
antrenor federal

a
mai mult 
trecute. Acest 
la dinamismul 
chiar

romînesc
• R.P. Romînă-R Cehoslovacă (femei) 6-5 

• Dinamo București-Sparia Kattowice 
(bărbați) 14-11

Handbalul romînesc a înscris duminică în palmaresul său inter
național două noi performanțe remarcabile. Prima și cea mai va
loroasă performanță este fără discuție vicioria cucerită de repre. 
zentativa feminină a țării noastre care a dispus de naționala 
Cehoslovaciei — campioană mondiali ia. handbal in 7.

Scorul victoriei, 6—5 foarle strins, este destul de fidel între
cerii. Dacă Viciorița Dumitrescu 11-ar fi ratai (inexplicabil pentru 
o jucătoare de valoarea ei, maestru emerit al sportului), cele două 
lovituri de pedeapsă, dacă in alac se renunța la o seamă de 
„plimbări“ ale balonului cu totul și cu totul inutile, diferența de 
puncte era categorică. Și era cu putință, deoarece echipa noastră 
s-a arătat bine orientală, inspirată in atac pe tot parcursul jocu
lui, folosind cu eficacitate contraatacul. Surprinse de impetuozi
tatea, de elanul (arma nr. I a handbalistelor noastre), sportivele 
cehoslovace și-au pripit acțiunile și, cum era și firesc, au greșit ade
seori. Forma excelentă a Irinei Naghy — care a avut și de 
astă dată o excelentă pregătire, care poate constitui un exemplu 
pentru sportivii noștri, pentru coechipierele sale în primul rînd — 
le-a obligat pe handbalistele campioane mondiale să întrebuințeze 
o gamă variată de lovituri de poartă, prin surprindere, în mare 
forță, [rina Naghy a fost mereu la post, bine inspirată în plasa
mente spectaculoase și mai cu seamă eficace. Meritul victoriei 
revine insă și celorlalte handbaliste.

Victoria aceasta este o performanță de prestigiu șj obligă la 
o pregătire mai atentă, în scopul afirmării categorice a țării noa
stre și la handbal în 7, pe plan mondial.

w
Dinamoviștii bucureșteni n-au mai avui de astă dată nevoie de... 

prelungiri pentru a decide în favoarea lor întîlnirea cu Sparta- 
Katto.vice și au obținut calificarea în turul următor al „Cupei cam. 
pionilor europeni".

Dacă atunci cînd au fost oaspeți n-au putut dispune de spor, 
tivii polonezi, acum i-au întrecut concludent, așa după cum arată 
șj scorul : 14—11.

Meciul a plăcut prin dinamismul său, prin faze deosebit de 
spectaculoase. Ambele formații au jucat în forță, cu atacuri bine 
concepute, prin surprindere.

Calitatea întîlnirii (ca și a celei feminine, arbitru : Laszlo Kert- 
lely-— R. P. Ungară) a fost întregită de arbitrajul, ireproșabil al 
oaspetelui cehoslovac— laroslaw Kerbel. p VASILE

în zilele de 19—20 decembrie 
a.c. a avut loc în sala Floreasca 
din Capitală primul concurs de 
gimnastică între echipele femi
nine și masculine ale țării noastre 
șt ale mărit țări prietene Repu
blica Populară Chineză.

Am văzut echipele acestei țări 
prietene pentru întîia oară în 
1955, pe cînd făceam studii de 
specialitate în gimnastică la 
Moscova. în drum spre Festivalul ■ 
de la Varșovia, ele poposiseră 
cîteva săptămâni în 
V.R.S.S., antrenîndu-se 
fesori sovietici. Am 
atunci la antrenamentele 
naștilor chinezi, care erau numai 
ochi și urechi la îndrumările 
profesorilor lor, plini de dorința 
de a progresa. Am 
revăzut acum după 
numai 4 ani o echi
pă de mari maeștri

Echipele R. P. 
Chineze sînt forma
te din elemente ti
nere, foarte talenta
te, care se găsesc 
pe un drum conti
nuu ascendent. Ele 
o notă de mare 
tate, mai ales fetele, în ceea ce 
privește conformația fizică. Pro
babil lu selecționarea elemente
lor în echipele naționale s-a ți
nut mult seama de configurația 
fizică. Dar omogenitatea este re
marcabilă peste tot. în tehnică, 
fie la acrobatică, fie la paralele 
sau alt aparat, chinezii au de
monstrat precizie, corectitudine 
și adesea perfecțiune. Ceea ce 
știu, știu bine și se vede că 
lucrează după o mare școală. 
Forma de execuție la băieți 
uneori a fost mai slabă, dar 
la fete ni s-a părut irepro
șabilă. Fetele au îmbinat superb 
elementul artistic cu cel acroba
tic, au evoluat cu o deosebită 
grație și dezinvoltură ceea ce a 
făcut să se degaje din execuțiile 
lor multă expresivitate, element 
atît de necesar în gimnastica fe- 
minina.

Felul în care s-au prezentat 
gimnaștii chinezi arată că ei se 
antrenează după cele mai mo
derne principii de antrenament 
și pe acest drum, fără îndoială, 
ei vot asalta în curind, cu auto
ritate, locurile fruntașe în ie
rarhia mondială. Am convingerea 
că echipele vor realiza la Olim
piada din 1960 rezultate foarte 
hune. Echipa feminină se va 
lupta de la egal, la egal cu deți
nătoarele primelor locuri.

Un alt element care a impre
sionat plăcut nu numai ochiul 
specialistului dar și al spectato
rului, a fost disciplina, compor
tarea serioasă, sobră, controlată. 
Așa s-au comportat gimnaștii chi
nezi de la primul pas în sală 
pînă la sfîrșitul concursului.

Faptul că concursul a fost 
cîștigat și la băieți și la fete de 
echipele noastre este un lucru 
care ne bucură și încurajează, 
dar asta nu înseamnă că fiind 
cîștigători n-am avut ce învăța 
de la partenerii noștri, ci dim-

Metalul M.I.G.—TUL 
Finlanda: 10-8

Sala de festivități a Uzine
lor „23 August“ din Capitală a 
găzduit duminică dimineața în? 
tîlnirea internațională de boz 
dintre echipa Metalul București 
și echipa clubului muncitoresc 
Tul (Finlanda). Boxerii romîni 
au repurtat victoria cu scorul 
de 10-8. Punctele echipei meta
lurgiste au fost realizate datorită 
victoriilor obținute în ordine de 
A. Olteanu, Dănilă Enuț, V.Lăză- 
reanu, Z. Ciocîrlan și P. Zaharia.

capitala 
cu pro- 

asistat 
ginr

Pe marginea 
întîlnirii 

de gimnastică cu 
reprezentativele 

ChinezeR. P
prezintă 

omogeni-

potrivă. Această întîlnire a fost 
un schimb de experiență foarte 
util în compania unor echipe de 
mare valoare. Totodată acest con
curs trebuie să constituie pentru 
gimnaștii și gimnastele noastre 
un stimulent în vederea pregăti
rii ce se va continua pen
tru Olimpiadă. A fost un schimb 
de experiență mai prețios poate 
decît victoria.

Băieții noștri au avut de învă
țat de la chinezi in deosebi la 
paralele și inele, dar chinezii 
trebuie să constituie pentru ei un 
exemplu serios mai ales la capi
tolul „forță" unde sintem defi
citari și am fost net depășiți.

Fetele noastre dețin actualmen
te un loc fruntaș în ierarhia mon

dială. Ele nu tre
buie să uite că și 
echipele altor țări 
sînt dornice de a- 
firmare și printre 
acestea se numără 
în primul rînd e- 
chipa marei Chine, 
care va avea un 
cuvînt greu de spus 

în gimnastica feminină pe plan 
internațional. ~ 
neze au 
monstrație de sărituri 
ruiete la 
acrobatice și artistice la sol și de 
tehnică la paralele. Din toate 
acestea gimnastele noastre nu au 
decît de învățat. Nu automulțu- 
mirea și delăsarea, ci muncă și 
mai multă perseverență ca pînă 
acum. Numai astfel ne vom pu
tea menține sau chiar depăș 
prestigiul cucerit

PETRE
antrenor

Gimnastele chi- 
făcut o adevărată de

și pi- 
bîrnă, de torente

Jl
cu atîta trudă.
DUNGAGIU 
de gimnastică

Apărarea 
destramă un atacalhand- 

baliștilor polonezi.

dinamoviștilor

Evoluția gimnastelor chineze 
la bîrnă a impresionat prin 
siguranța cu care au execu

tat exerciții dificile.

la spec-

Roșu au 
lor că 

fi' 
să folosească util, prompt 
ales îudemînarea. în ceea

cum ar

tehnice 
însușire 
(de pe

dez- 
pre- 
miș- 
teh-

Foto : V. RANGA

• ••
Șahul are mulți prieteni prin
tre studenții Institutului poli
tehnic din Galați, lată-i pe 
cîțiva studenți în timpul unei 

dispute pasionante.

Foto : V. BRĂDULEȚ

★ Shnbătă și dumini
că s-a desfășurat pe pir. 
tiile masivului Straja 
tradiționalul campionat 
de schi organizat în 
cinstea, zilei de 30 De
cembrie de către comi
sia de schi a Consiliu
lui regional U.C.F.S. 
Hunedoara. La acest 
concurs, organizat în 
cadrul cupei „30 De
cembrie“, au participat 
67 de concurenți. Ma
joritatea probelor au

fost dominate de scitic, 
rii asociației sportive 
Minerul Lupeni, care 
au dovedit o bună pre
gătire. Iată rezultate
le: slalom uriaș juniori 
Ulman Francisc (Mi
nerul Lupeni) ; slalom 
uriaș seniori Kata 
Adalbert (Minerul Lu-

peni) ; slalom special 
juniori Potoni Iosif 
(Minerul Lupeni); sla
lom special seniori Ka- 
ta Adalbert; fond se
niori Lupaș Gheorghe 
(Minerul Lupeni); fond 
juniori Fodor Petru; 
fond senioare Kata 
Terezia (Minerul Lu-

peni). Asociația spor, 
tivă Minerul Lupenl 
a cucerit cupa „30 De
cembrie“.

* La 20 decembrie 
s-a disputat Ia Lenin
grad întîlnirea interna
țională masculină de 
gimnastică dintre echi
pele selecționate ale 
U.R.S.S. ' 1 ' '
Gimnaștii 
repurtat 
scorul de 
puncte.

și Finlandei, 
sovietici au 
victoria cu 
283—280,05

Cum sprijină unele organizații U.T.M.
sportul de masă

Recent în orașul Galați a 
avut loc o consfătuire orga
nizată de ziarul „Scînteia ti
neretului“ și Comitetul regional 
U.T.M. Galați despre felul in 
care se preocupă organizațiile 
U.T.M. din această regiune de 
atragerea tineretului în activita
tea sportivă de masă. Au luat 
parte aproape 300 de tineri, se
cretari ai organizațiilor U.T.M., 
corespondenți voluntari, sportivi 
din diferite întreprinderi, gospo
dării colective și de stat, preșe
dinți de asociații sportive, acti
viști U.C.F.S. etc.

Vorbitorii au dezbătut pe larg 
problemele activității sportive de 
masă, modul în care organizații
le U.T.M. antrenează tineretul Ia 
viața sportivă, metodele folosite 
de comitetele U.T.M. pentru edu
carea comunistă a sportivilor.

Tineretul din regiunea Galați, 
ît de la orașe cît și de 

sate, participă in nu
măr mare la competițiile intrate 
în tradiția mișcării sportive de 
masă. Este vorba de Spartachia
da tineretului, crosurile, întrece
rile dotate cu trofee cum sînt 
„Cupa 6 Martie“, „Cupa 7 No- 
.—„Cupa agriculturii", 

concursuri — 
la o dată

participare de masă 
fete cît și pentru 

Cum este asigurată

iembrie". 
«te. Aceste 
desfășoară 
sigură o 
atît pentru 
băieți.
însă continuitatea activității spor
tive a tineretului în intervalul 
dintre aceste competiții ? Despre 
acest lucru au vorbit numeroși 
secretari ai organizațiilor U.T.M. 
ca de exemplu tov. Nicolae lacob 
de la Uzinele „Laminorul“ Brăila,

care se
fixă a-

lon Toia de la G.A.C. „11 Iunie" 
Pechea și alții.

La Uzinele „Laminorul“ Brăila 
spre exemplu a existat o înde
lungată perioadă de timp obi
ceiul ca sportul să fie privit ca 
o acțiune de campanie. Sutele de 
tineri muncitori care lucrează 
aici erau mobilizați numai în 
preajma marilor competiții de 
masă, după aceea activitatea 
sportivă intra in vacanță. Aceas
tă stare de lucruri a fost serios 
analizată de către comitetul 
U.T.M., și consiliul asociației 
sportive care au izbutit să gă
sească o seamă de metode bune 
care au schimbat vechea situație 
privind activitatea sportivă 
masă.

Ca o primă măsură în cadrul 
uzinei au fost invitați o seamă 
de sportivi fruntași care au vor. 
bit despre experiența lor, au a- 
rătat modul in care ei se pregă
tesc în mod continuu la anumite 
discipline sportive. In afară de 
aceasta au fost organizate între
ceri sportive intre secțiile uzi
nei, oîștigătorii fiind popularizați 
prin gazetele de perete, stații de 
radioamplificare etc. In perioada 
dintre competiții, antrenamentele 
nu au încetat. Ele s-au desfășu
rat în continuare sub îndruma
rea unor instructori sportivi, 
membrii comitetului U.T.M. pe 
întreprindere și secții organizînd 
direct aceste întreceri, intensifi- 
cîndu-le înaintea concursurilor 
oficiale

In regiunea Galați există o 
frumoasă tradiție privind partici
parea fetelor la activitatea spor
tivă. Cele două ediții ale Spar-

tachiadei fetelor organizate de 
Comitetul regional U.T.M. Galați, 
în colaborare cu consiliul 
U.C.F.S. au mobilizat pe terenu
rile sportive mii de fete atît de 
la orașe cît și de la sate.

Faptul că ultima Spartachiadă 
a fetelor din regiunea Galați a 
înregistrat un mare succes se 
datorește în primul rînd genera
lizării unor metode bune folosite 
cu prilejul primei ediții. Folosind 
prilejul primei Spartachiade a fe
telor din regiunea Galați comite
tul regional U.T.M., în colabo-

de 
în

de Insemnări 
de la consfătuirea 

organizată de 
„Scînteia tineretului" 

și Comitetul regional 
U. T. M. Galați

rare eu consiliul U.C.F.S. a 
comandat participantelor ca 
dată întoarse la locul lor 
muncă să popularizeze în rîndul 
fetelor disciplinele sportive la 
care s-au întrecut în cadrul a- 
cestei competiții. Cu acest prilej 
fiecare participantă la Sparta- 
chiadă s-a angajat să mobilizeze 
cîte 2 fete pe terenul de sport, 
întoarse în satele și orașele regiu
nii multe dintre ele au povestit 
în cadrul căminelor culturale im
presii de la Spartachiadă, dîrze- 
nia cu care s-au desfășurat con
cursurile etc. în unele localități 
în special din mediul rural au 
•părut fotomontaje cuprinzînd

re- 
o- 
de

aspecte de la Spartachiada fete
lor, panouri și lozinci care în
demnau fetele să participe în nu
măr cît mai mare la activitatea 
sportivă.

In felul acesta la cea de-a 
doua ediție a Spartachiadei fe
telor în afara faptului că numă
rul participanților a crescut con
siderabil, unele raioane în care 
sportul în rîndul fetelor era foarte 

' siab dezvoltat s-au situat 
astă dată pe primele locuri 
clasamentul competiției.

O fructuoasă activitate spor
tivă se desfășoară și in întreprin
derile în care numărul fetelor 
este preponderent.

Paralel cu pregătirea sportivă 
a tineretului de la orașe șj sate 
organizațiile U.T.M. au acordat 
o atenție deosebită și educației 
comuniste a celor care se întrec 
pe terenurile de sport.

Așa spre pildă organizația 
U.T.M. de la Uzinele „Lamino- 
ruT'-Brăila, s-a îngrijit ca toți 
sportivii să fie încadrați în for
mele de învățămînt politic pe 
care aceștia le frecventează cu 
regularitate. Comitetul U.T.M. a 
ținut în prezența sportivilor un 
ciclu de conferințe eu teme pri
vind : profilul moral al sportivu
lui de tip nou. De asemenea în 
cadrul unor adunări generale 
U.T.M. pe secții, a fost analizată 
activitatea în producție a spor
tivilor și comportarea lor pe te
renurile de sport. O grijă deo
sebită a fost acordată și pregă
tirii profesionale a sportivilor. 
Astfel 19 sportivi ai Uzinei „La
minorul 
seral, 10 sînt la școala de mai
ștri și 11 la facultate.

La gospodăria agricolă Pechea 
prin grija comitetului U.T.M. 
un număr de 213 sportivi au 
fost antrenați în concursul „Iu
biți cartea '. De două ori pe săp- 
tămînă sportivii colectiviști se a. 
dunau la căminul cultural citind 
și discutând cărțile prevăzute in 
regulamentul acestui concurs. In 
felul acesta 186 au reușit să de
vină purtători ai insignei „Prie
ten al cărții“. Participanții la 
consfătuire care au luat cuvintul 
au relevat faptul că majoritatea 
sportivilor participă cu entuziasm 
la munca patriotică. Tinerii spor
tivi din G.A.S. Ivești au 
prestat aproape 500 de ore 
de muncă patriotică ; in pre
zent ei au trecut la amenajarea 
în incinta gospodăriei a unui pa
tinoar pe o suprafață de 300 m. p. 
La Uzinele „Laminorul“ sporti
vii au amenajat și au împrejmuit 
un teren de fotbal prestând un 
număr de 6.000 ore muncă pa
triotică ceea ce a dus la o eco
nomie de peste 16.000 lei.

Consfătuirea organizată 
rașul Galați a prilejuit un 
ros schimb de experiență 
secretarii organizațiilor și

urmează învățămîntul

în o- 
valo- 
intre 

.. _ . . acti
viștii sportivi din regiunea Ga. 
lăți. Au fost însușite eu acest 
prilej numeroase metode noi in 
antrenarea masei largi a tinere
tului în activitatea sportivă.

Mergînd pe linia acelorași fru
moase rezultate atît în activitatea 
sportivă cît și în munca de edu
cație comunistă, fără îndoială că 
tinerii sportivi din regiunea Ga
lați vor urca mereu mai sus pe 
treptele măiestriei sportive.

EUSEBIO PITULESCU
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Viața a ridicat o problemă, 
dar a și rezolvat-o !

(Vrmare din pag. l-a) 

lungirea clipei, a fericirii între
văzute.

Dorința și efemerul, dorința 
și clipa sînt una. Efemerul intră 
în instantaneul specific do
rinței.

Oricum ar fi procedat Dorina, 
era greu să-l convingă pe Mir
cea de dreptatea ei. El avea 
„dreptatea lui“. Mircea cunoaș
te doar cele două dimensiuni 
care definesc în geometrie, su
prafața, adică superficialul, Do
rina cunoaște și o a treia di
mensiune, care definește, volum 
•i conținut.
V Cînd se uitau unul la altul, 
Dorina vedea două ființe, doi 
oameni, două suflete, Mircea nu 
se vedea de cît pe sine, și în 
jur un univers din care frecă- 
tor făcea parte și Dorina, — uni
vers destinat să-i satisfacă plă
cerile.

Dorina ajunsese la pluralul 
„Noi“, Mircea rămăsese la sin
gularul „Eu“.

Cu toată tinerețea lui, Mircea 
e un om vechi.

In felul lui de a concepe „dra
gostea" - apar foarte multe 
tare. Este în atacul lui direct 
o îngîmfare, superlativizare a 
Eului - cu e mare. In capul lui 
se născuse ideea că făcîndu-i 
Dorinei propunerea pe care o 
formula atît de direct, îi face o 
onoare, că, adică, o apreciază, 
o flatează. De asta o și îndem
na să se mai gîndească, chipu
rile ca să-și dea seama, să mă
soare cinstea ce i-o face. Acea
stă megalomanie are în ea și un 
târziu și indirect reflex de con
știință a unei superiorități a băr. 
bățului, și, mai pronunțat chiar, 
a unei concepții de inferioritate 
a femeii. Evoluția lui Mircea 
nu-i departe de imaginea ace
lui monom primitiv : „bărbatul 
în față, femeia la zece pași în 
urmă“, nici străină de concep
ția femeii - instrument.

Și apoi, acest „cînd vel fl a 
mea ?", e plin de consecințe, 
din cele mai serioase.

Mircea înlătură căsătoria, 
fiindcă nici n-ar putea s-o facă.

Tn urma tratativelor duse 
București între 8 și 18 decembrie, 
a fost semnat un acord comer
cial privind schimbul de măr
furi în anul 1960 între Republica 
Populară Romînă și Danemarca.

Republica Populară Romînă va 
exporta produse agro-alimentare, 
produse petrolifere, țesături și 
confecții, articole de piele, încăl
țăminte, produse lemnoase, pro
duse chimice, diverse mașini etc.

Danemarca va exporta mașini 
și utilaje pentru industria ali
mentară ș.j frigorifică, aparate 
și instrumente de precizie, ani
male de reproducție, pescărie, 
piei etc.

Din partea romînă acordul a 
fost semnat de V. Răuță, mem
bru în colegiul Ministerului ®o- 
merțului, iar din partea daneză 
de Vagh H. Hoelgaard din Mi
nisterul de Externe ai Dane
marcei.

La semnare a asistat Karl 
Frederik Hasle, însărcinatul eu 
afaceri ad-interim al Danemar
cei la București.

Dincolo de minimul 
tehnic

opri Grigore. Ce-I 
material ?

un nivel maila

va face începînd 
materie de teh-

se 
în

(Vrmare din pag. l-d) 

latură, era gata să arunce joe 
an valf m*c-

— Stai I îl 
asta ? Din ce

— Fontă !
— Ce știi despre ! i' duritatea 

fontei ?
Stoian se încruntă puțin, roși, 

apoi așeză binișor valțul jos :
— Fonta... e casabilă...
— Ei vezi...
La terminarea cursului, Fru- 

mușelu Emilian, șeful de echipă 
la reductoare a spus, exprimînd 
gîndul celor mai mulți dintre 
cursanți :

— Cred că ar fi bine să re
luăm cursul 
înalt.

E ceea ce 
din ianuarie
nologie. Va fi un fel de anul II 
al cursului. Se va începe direct 
de la reacții chimice. Însușirea 
cunoștințelor va fi mereu ascen
dentă.

Toți au simțit că strădania in
ginerului Grigore Pavel și a co
legilor săi n a fost zadarnică, că 
ei au văzut mai departe ceea ce 
se va petrece dincolo de minimul 
tehnic. Frumușelu Emilian va fi 
în curînd maistru ; Țuțuianu 
Zamfirache a intrat, bine pregă
tit, la școala serală ; tînărul Va
sile Călătoaie, un foarte bun 
strungar, datorează și cursului —■ 
și desigur, căutărilor și studiului 
propriu — o inovație pe care 
împreună cu doi tovarăși mai 
vîrstnici a realizat-o : mașina 
pentru înșurubare de mufe la țe- 
SrttPȚf ' "T"

Cică „se va-înscrie la facultate, 
va trebui să învețe“...

Nu știam că celibatul ar fi o 
condiție pentru înscrierea la fa
cultate. Universitatea nu-i doar 
tagmă monahală. Și pe de altă 
parte, sînt sute de studenți că
sătoriți, care iau examene 
strălucite. Nu-i incompatibilitate 
între căsătorie și învățătură. So
țul nu-și pierde memoria, nici 
au se prostește.

Dar Mircea acesta voia să 
pară și scrupulos. Insă unilate
ral. Numai pentru caz de căsă
torie. Altfel, cu un copil ilegi
tim de care nici n-ar mai fi 
vrut să știe, s-ar fi simțit foarte 
în largul lui la facultate, și nici 
mustrări de conștiință nu l-ar 
prea fi încercat la învățătură. 
Ar fi citit omul, liniștit, ca și 
cum nimic nu s-ar fi întîmplat.

Cînd e vorba de căsătorie, de
vine meditativ și nu-i lipsit de 
viziunea 
imaginație, 
de : „Cînd 
întrezărește

Are chiarviitorului.
Cînd e vorba însă 
vei fi a

nici o consecință,
mea î", nu

15 ani de la aparifia 
ziarului „MUNUA“

Ziarul „Munca“, organ al 
Consiliului Central al Sindi
catelor din Republica Popu
lară Romînă împlinește 15 
ani de activitate.

Iubit și prețuit de cititori 
ziarul „Munca“ a adus în 
acești 15 ani o importantă 
contribuție la antrenarea.oa
menilor muncii din țara 
noastră în lupta dusă sub 
conducerea partidului pentru 
făurirea unei noi economii și 
culturi, pentru întărirea con. 
tinuă a statului democrat- 
popular, pentru construirea 
socialismului.

Ca organ al mișcării sin
dicale din țara noastră, zia
rul „Munca“ ajută organiza
țiile sindicale să îmbunătă
țească organizarea și condu
cerea întrecerii socialiste, să 
extindă experiența . înaintată 
în producție, să mobilizeze 
masele la lupta pentru înde-

In sala de lectură a Casei 
de cultură a tineretului din 
raionul „Grivița Roșie“ din 

Capitală.
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vile de 0,75 țoii — aducînd o 
economie anuală de peste 16.000 
Iei. Autorii altor 8 inovații apli
cate în secția finisaj în 1959 au 
frecventat și ei cercul de minim 
tehnic. Cursanții au redus mai 
mult rebuturile și produsele de
clasate ; atenția lor, bazată pe 
înțelegerea mai profundă a pro
ceselor tehnice, a sporit.

...Și gîndindu te la 
uzina a raportat încă 
iembrie îndeplinirea 
producției globale pe 
te poți întreba : undeva, în tot 
acest efort încununat de succes, 
nu se află și roadele ridicării 
calificării tinerilor muncitori ?

Cu siguranță, tovarășe inginer 
Grigore Pavel ! Mult sipor în 

1960 1

faptul că 
la 27 
sarcinilor 
1959 —

no-

Ministerul 
Invățămîntului 

și Culturii
anunță:

Elevii înscriși la învățămîntul 
fără frecvență, pentru examenele 
de diferență, în vederea echiva
lării și continuării studiilor me
dii ale învățămîntului general, 
dau aceste examene după noul 
plan de învățămînt al cursurilor 
serale și fără frecvență, (fără 
psihologie, logică, limba latină 
și limba franceză, engleză sau 
germană), 

nu are sentimentul nici unei res
ponsabilități. Se pune numai în 
pielea lui. Ce va fi eu Dorina 
după aceea, nu-l preocupă nici 
o clipă. Nici tragedia ei sufle
tească, nici înăbușitorul com
plex de inferioritate, nici dra
ma singurătății și nici sfișierea 
instinctului ei matern, nici dis
ciplina socială cea mai elemen
tară, nici obligațiile cetățenești 
față de societatea care l-a cres
cut, nimic nu pare să se fi ri
dicat în fața conștiinței sale 
cînd punea ca un conchistador 
de roman de foileton, întreba
rea : „Cînd vei fi a mea ?“.

Dorinei Grigore i-aș spune : 
Da. Viața ți-a ridicat o proble
mă. Dar tot viața te-a scăpat 
de-o pacoste, te-a scăpat de 
acel Mircea pe care „ți l-ai fi 
dorit alături“. Ai cîștigat o ex
periență care-ți va fi de mult 
folos și deseori, fiindcă mai sînt 
Mircea de aceștia, și o să te 
mai întâlnești cu ei.

Și să știi că experiența nu 
te-a costat scump.

plinirea planului de stat, pen
tru descoperirea și valorifica
rea rezervelor existente în 
întreprinderile noastre ; zia
rul ajută de asemenea orga
nizațiile sindicale să-și înde
plinească rolul important ce 
le revine în domeniul activi
tății social-culturale.

Ziarul „Munca“ a militat 
și militează pentru educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
unei atitudini comuniste față 
de muncă și avutul obștesc, 
în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalis
mului proletar.

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la apariție, colectivul 
redacțional al „Scînteii tine
retului“ transmite colectivului 
redacțional al ziarului „Mun
ca“ un cald salut tovărășesc 
și-i urează să obțină noi suc
cese în activitatea sa.

Acțiunea „Barierei“ lui Teodor 
Mazilu se petrece, după cum in
dică și titlul, Ia periferia Capi
talei, în anii regimului burghezo- 
moșieresc, în timpul războiului. 
Trebuie subliniat de la început ca 
un merit de seamă al cărții felul 
cum prezintă ea această perife
rie. Spre deosebire de unii scrii
tori din perioada dintre cele două 
războaie care priveau „maha
laua“ ca pe o lume aparte, cu 
legile ei specifice, și care, lăsîn- 
du-se încîntați de ceea ce li se 
părea lor a fi interesant și „pi
toresc" în acest „univers în sine“, 
plăteau un tribut regretabil natu
ralismului, morbidității, trivialu
lui, Teodor Mazilu — fiu de mun
citor care a trăit mulți ani în lu. 
mea pe care o descrie — arată 
că periferiile marelui oraș nu 
erau izolate de viața și frămîn- 
tările societății acelui timp și, în 
principal, evidențiază acțiunea 
luptei de clasă în acest mediu. 
Eroii lui: nea Vițu, Ionică de la 
Bazalt, Treișpemii, Tuțuleasca 
sînt muncitori care, mai de vre
me sau mai târziu, înțeleg nece
sitatea luptei împotriva orînduirii 
burghezo-moșierești și luptă nu 
numai împotriva patronilor de la 
„Vulcan“. „Via“, „Bazalt" și 
„Fichet“ ci și împotriva acelor 
figuri aparținînd lumii burgheze, 
cu care sînt vecini, cu care stau 
„ușă-n ușă“, ca madam Veste- 
meanu, spărgătorul Călărețu și 
complicele lut — șeful de post 
Ieftimie, și alții.

în acest fel, Mazilu arată că 
barierele care despărțeau clasele 
nu erau rectilinii, ci, dimpotrivă, 
întortochiate și aici se ascundea 
chiar una din greutățile cele mai 
de seamă ale bătăliei. Eroul prin- 

............fu pe

nu erau rectilinii, ci, dimpotrivă, 
întortochiate și aici se ascundea 
chiar una din greutățile cele mai 
de seamă ale bătăliei. Eroul prin
cipal al cărții, comunistul Vițu pe 
care partidul l-a învățat să pri
ceapă acest lucru — îi ajută și 
pe tovarășii lui să înțeleagă de 
ce parte a barierei se află fiecare 
din cei ce intră în raza lor vi
zuală, căutând să atragă de 
partea clasei muncitoare pe oa
menii cinstiți dar nehotărîți, cum 
e de exemplu pictorul, iar, pe de

Deschiderea sesiunii generale
a Academiei R. P. Romîne

Malinschi și

de deschidere 
lorgu Iordan,

Luni, 21 decembrie, a avut loc 
deschiderea sesiunii generale a 
Academiei R. P. Romîne.

La sesiune iau parte membrii 
titulari și corespondenți ai Aca
demiei, conducători ai institute
lor de cercetări ale Academiei 
și institutelor departamentale, 
cercetători, cadre didactice din 
învățămîntul superior și alți oa
meni de știință și cultură.

In prezidiul ședinței au luat 
loc academicienii : Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Atanase Joja, Mihail Ralea, Ior- 
gu Iordan, 1. S. Qheorghiu, Ște
fan Milcu, Vasile 
Raluca Ripan.

Rostind cuvîntul 
a sesiunii, acad, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, a subliniat importanța 
lucrărilor sesiunii, sarcinile ce 
stau în fața oamenilor de știință 
din cadrul Academiei R. P. Ro
mîne în opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

Raportul general al Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne pri
vind „Situația și problemele ac
tivității științifice în Academia 
R. P. Romîne în anii 1958—1959“ 
a fost prezentat de acad. Ștefan 
Milcu, secretar prim al Acade
miei R.P. Romîne.

Raportul trece în revistă re
zultatele obținute de unitățile 
Academiei R. P. Romîne în cer
cetarea științifică fundamentală 
și în unele sectoare legate ne
mijlocit de dezvoltarea economiei 
naționale, insistând asupra sar
cinilor deosebit de importante 
pe care opera de construire a 
socialismului și necesitățile prac-

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Armatei Populare 

Vietnameze
Luni seara, însărcinatul cu a- 

faceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București, Nguyen Minh 
Shuong, a oferit un cocktail cu

BARIERA“ de röe&det JH azi Iu
altă parte, duce o luptă neîmpă
cată împotriva acelor agenți con- 
știenți sau inconștienți ai con
cepției burgheze care încercau 
să înăbușe lupta de clasă, fie 
sușținînd inexistența deosebirilor 
sociale, fie încercând să corupă 
la modul de viață burghez pe 
muncitori. Nea Vițu duce neînce
tat, fără odihnă o ofensivă (și se 
află în rîndurile combatanților 
atît la fabrică cît și acasă, nici 
un cuvînt spus de el în cele mai 
obișnuite împrejurări nu se pierde 
in gol, ci are o țintă precisă) 
împotriva modului de viață bur
ghez. Acest mod de viață presu
pune : furt, minciună, duplicitate, 
ipocrizie, decădere morală, dar 
nu nude, ci drapate in togi com
plicate, înșelătoare pentru a nu 
fi recunoscute. Nea Vițu se împo
trivește presiunii acestui mod 
ticălos de viață, sfîșiindu-i ca
muflajul pestriț opunîndu-i modul 
de viață muncitoresc : cinstit, 
simplu, demn, frumos.

„Bariera“ este una din cărțile 
care demonstrează în chipul cel 
mai reușit superioritatea modului 
de viață al clasei muncitoare, 
puritatea și noblețea lui. Este 
foarte interesant de remarcat că 
eroii cărții trăiesc mult mai fru
mos și mai plin în sărăcia lor, 
decît burghezii dezabuzați cărora 
fastul exterior le ascunde cu greu 
imensul vid interior. Vițu și to
varășii lui posedă o știință care 
face viața incomensurabil mai 
plină și mai atrăgătoare ; ei știu, 
în condițiile grele în care trăiesc 
să se bucure de fiecare clipă în
tr-un mod care poate fi invidiat 
de orice bogătaș ce a plătit îna
vuțirea cu secătuirea sufletească, 
cu golul minții și al inimii. „Re
cepțiile" pe care le dă nea Vițu 
acasă la el sînt concludente : în 
ciuda sărăciei decorului, are loc 
acolo o desfășurare de inteli
gență, spirit de observație, umor, 
voie bună și spirit satiric, care 
le transformă în bucurii de neui
tat. In cîteva din cele mai reu
șite pagini ale romanului este 
descrisă o asemenea „recepție“ 

tice ale dezvoltării economice și 
culturale ale țării le pune în fața 
oamenilor de știință. Vorbitorul 
a scos in relief sprijinul material 
puternic pe care știința din țara 
noastră îl primește continuu din 
partea partidului și guvernului.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Ne angajăm să creăm opere de 
valoare care să îmbogățească 
patrimoniul științific și tezaurul 
cultural al poporului nostru, 
să ridice prestigiul științei și 
culturii romînești peste hotare, 
încredințăm conducerea partidu
lui și guvernului că academicie
nii, membrii corespondenți și 
cercetătorii din Academia R. P. 
Romîne vor spori eforturile lor 
și vor pune întreaga lor putere 
de muncă în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii.

In continuarea lucrărilor se
siunii au prezentat rapoarte 
acad. D. Nenițescu: „Unele 
aspecte actuale și de perspecti
vă ale cercetării chimice în insti
tutele Academiei R. P. Romîne“ ; 
prof. Remus Răduleț, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne : „Aportul și sarcinile 
de perspectivă ale științelor teh
nice în dezvoltarea 
naționale“; acad. 
„Stadiul actual al 
științifice în vederea 
rii socialiste a agriculturii și ri
dicării producției agricole“; acad. 
Șt. S. Nicolau: „Activitatea sec
ției de științe medicale a Acade
miei R. P. Romîne din aprilie 
1958 și pînă în prezent“.

Lucrările sesiunii continuă.

economiei 
Emil Pop. 
cercetărilor 
transformă-

(Agerpres)

prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a Armatei Populare Vietna
meze.

Au luat parte tovarășii ge
neral de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul Forțelor Armate, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
generali-coloneii Floca Arhip și 
Ion Tutoveanu, adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Armate, gene- 
ral-maior Ion Șerb, adjunct al 
ministrului Afacerilor Interne, 
Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, generali 
periori, ziariști.

Au participat 
siuni diplomatice
București și atașați militari.

Au fost prezentate filmul ar
tistic „Pe malurile aceluiași flu
viu“ și filmele documentare 
„Victoria de la Dien Bien Fu“ 
și „Priveliști din Hanoi“.

©ocktail-ul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete-

și ofițeri su-

șefii unor mi- 
acreditați la

(Agerpres.)

și — ceea ca este tof*te intere
sant de urmărit în scena respec
tivă — este felul cum nea Vițu 
îndrumă discuțiile și hazul spre 
o poziție net combativă la adresa 
burgheziei și regimului fascist 
antonescian. Este aici o trăsătură 
de seamă a eroului principal: a- 
ceea că, sezisînd că lupta anti
capitalistă se da în bună măsură 
și pentru cîștigarea de oameni 
pentru cauza partidului, Vițu nu 
socotește de îngăduit pierderea 
vreunui prilej pentru a-i educa pe 
muncitori, pentru a-i pregăti pen
tru luptele decisive care se apro
piau. Ba mai mult, în clarviziunea 
lui, în capacitatea lui de a vedea 
foarte departe, Vițu sădește în 
inimile muncitorilor mîndria de 
a face parte dintr-o clasă care va 
deveni, după dărîmarea de la pu

însemnări de lector
tere a burgheziei, o clasă condu
cătoare în stat, îi pregătește din 
timp pentru a se avînta, la vre
mea respectivă, în lupta pentru 
construirea vieții noi. In acest 
sens, Vițu desfășoară de exemplu 
cu Tuțuleasca (iată o pildă vie 
despre felul cum înțelege el ega
litatea sexelor) o adevărată operă 
de educare a inteligenței, combă
tând rămășițele ei mistice, inocu- 
lîndu-i ideea necesității cuceririi 
prin luptă a drepturilor clasei 
muncitoare (lucru de care-1 con
vinge și pe Treișpemii, ironizîn- 
du-î blînd), în timp ce pictorului 
îi dezvoltă sentimentul demnității, 
convingîndu-1 pînă la urmă să 
refuze „prietenia“ cu care-1 asal
tează jandarmul Ieftimie, îndru- 
mîndu-1 spre găsirea unui sens 
major al artei și vieții sale...

O calitate incontestabilă a a- 
cestei cărți este faptul că eroii 
ei au o bogată viață sufletească 
pe care autorul știe s-o descrie 
în nuanțe deosebit de subtile, la- 
ță-1, de pildă, pe Vițu. El este un

Colectivul Teatrului de păpuși din Craiova a pus în scenă cunoscutul basm al lui Ion Creangă 
„Punguța cu doi bani“ cu oare s-a dus în turneu la Șimnicul de Jos, raionul Craiova. lată-i^e 

păpușari la lucru.

Apelul Comitetului 
pentru cooperarea ziariștilor

Către toți ziariștii și toate organizațiile de ziariști din lume
Oricare ar fi divergențele lor 

firești de opinii, ziariștii din 
toate țările lumii au interese co
mune. Ei vor să ridice nivelul 
profesiunii lor, să îmbunătățeas
că condițiile în care o exercită 
și să îndeplinească astfel mai 
bine misiunea lor socială: aceea 
de a informa, de a educa, de a 
lucra pentru înțelegerea intre 
popoare.

Aceste interese nu pot fi apă
rate în mod eficient decît prin- 
tr.o apropiere prietenească, care 
să permită punerea în comun pe 
o scară cit mai larg posibilă a 
tradițiilor, experiențelor și efor
turilor tuturor.

Oare nu trebuie să constatăm 
că împrejurările internaționale 
au devenit mult mai favorabile 
acestei apropieri ? Oare nu tre
buie să folosim această stare de 
lucruri pentru a face să progre
seze realizarea obiectivelor ma
teriale și morale la care aspiră 
profesiunea noastră ?

Aceste considerațiuni au deter
minat Comitetul pentru coopera
rea ziariștilor, care în 1956 a 
fost inițiatorul marii Întâlniri In
ternaționale de la Helsinki — 
la care au asistat 259 de ziariști 
din 44 de țări din lume — să 
se reunească la Viena între 20 
și 22 noiembrie. La această în
tâlnire au participat ziariști din 
19 țări.

Participanții au constatat un 
bilanț pozitiv al realizărilor din 
ultimii trei ani: sporirea numă
rului de călătorii și facilitarea 
călătoriilor întreprinse de ziariști, 
o mai mare obiectivitate a in
formațiilor, reuniuni profesionale 
pe specialități, acorduri între 
uniunile de ziariști, deschiderea 
primei Case Internaționale a 
Ziariștilor de la Varna etc. Au 
constatat că ideea de colaborare 
a prins tot mai mult teren și 
faptul că mulți ziariști, din toate 
țările, aparținînd uniunilor na
ționale sau asociațiilor interna
ționale de presă, colaborează din 
ce în ce mai frecvent.

Gonvinși că momentul este fa
vorabil pentru organizarea celei 
de-a ILa întâlniri Mondiale, pro

om oare gî-ndeș te. foarte profund 
și are o mare sensibilitate. Acțio- 
nÎBd neîncetat sub semnul unei 
mari exigențe morale, Vițu ple
dează neîncetat pentru simplita
te oa mod de trai sănătos și 
drept, opus descompunerii bur
gheze. Vițu, Treișpemii, Tuțu
leasca, Rădița, acordă valabili
tate unui sentiment numai în mă
sura în care e trăit cu adevărat, 
ei recunosc dreptul la ceea ce 
este omenesc, la autentică bucurie 
ca și la autentică durere numai 
celor care s-au ridicat la înălți
mea sufletească necesară pentru 
aceasta. In concepția lui Vițu și 
a celorlalți muncitori, tovarăși 
de-ai lui, un om care exploatează 
pe alții, care asuprește și batjoco
rește, nu poate fi capabil de dra
goste adevărată și de alte senti

ziciunii morale a burgheziei. In
dignarea lui Vițu față de vecinul 
care plîngea cînd citea „Luceafă
rul“ lui Eminescu, și-și snopea

mente, nu are dreptul să se pună 
în ipostaza omului simțitor. 
Descrierea simulacrului de doliu 
al Lucicăi bogătașa ni se pare 
plasat în mod necesar în carte, 
și grăitor pentru redarea putre
ziciunii morale a burgheziei. In
dignarea lui Vițu față de vecinul 
care plî 
rul" lui
apoi nevasta în bătăi, ca și ob
servația autorului că el „nu cre
dea că cei care trăiau pe spina
rea altora se iubeau cu adevă
rat“ ni-1 definesc foarte precis 
din acest punct de vedere pe 
eroul principal.

După cum se vede, eroii „Ba
rierei“ și mai ales Vițu, ne apar 
în toată complexitatea vieții lor 
sufletești, a frumuseții lor etice 
și a inteligenței lor. Dar ei nu 
sînt niște filozofi însingurați, 
niște ginditori rupți de viață, ci 
traduc în fapte gîndurile lor. 
Consecința logică a urei lui 
Vițu, Treișpemii, Tuțuleasca, Ră- 

iectate la întâlnirea de la Hel
sinki, au decis deci în unanimi
tate de a recomanda convocarea 
ei pentru toamna anului 1960 
într-un oraș din Europa, regiune 
a lumii mai ușor accesibilă din 
punct de vedere al comunica
țiilor.

Cea de-a H-a întâlnire a zia
riștilor va avea, fără îndoială, 
o mare însemnătate. Ea are deja 
asigurarea sprijinului majorității 
ziariștilor din lume. Va avea cu 
atît mai multă autoritate, cu cît 
va avea un caracter mai univer
sal.

De aceea participanții la se
siunea de la Viena lansează un 
apel cordial și stăruitor tuturor 
ziariștilor, tuturor uniunilor și 
asociațiilor de ziariști. Ei le cer 
să ia în studiu propunerea și să 
examineze dacă le va fi posibil 
să trimită delegați sau observa
tori la întilnire ; această adeziu
ne, oricare va fi forma în care 
va fi făcută, nu comportă nici 
un angajament ulterior.

O discuție deschisă și fără 
patimă nu ya permite oare pu
nerea pe tapet a preocupărilor 
comune tuturor, lăsînd de bună 
voie la o parte chestiunile care 
ne despart ?

Condițiile materiale de lucru, 
obținerea și difuzarea informa
țiilor exacte, o mai bună cu
noaștere și întrajutorarea repre
zintă un vast domeniu, în care 
ni se oferă prilejul să facem noi 
progrese. Aceste progrese sînt prin 
ele insele un factor important de 
îmbunătățire a relațiilor între 
națiuni, îmbunătățire care a și 
început. Și această îmbunătățire 
— aspirație legitimă a cititori
lor sau auditorilor noștri și care 
ar trebui să fie un imperativ 
moral pentru toți — nu este și 
condiția indispensabilă a liberu
lui exercițiu al profesiunii noas
tre î

Unirea ziariștilor ar reprezen
ta în lumea întreagă o forță, de 
care va trebui să se țină seama. 
Ea este o necesitate pentru noi 
înșine. Ea va fi un ajutor pre
țios pentru înțelegerea internațio
nală. Prin reunirea eforturilor și

dița, Ionică, față de regimul 
burghezo-moșieresc, a înțelegerii 
datoriei lor de muncitori este 
lupta necruțătoare sub conduce
rea partidului în ilegalitate și 
apoi în zilele insurecției armate, 
împotriva orînduirii burgheze și 
a statului fascist.antonescian. 
Fiecare personaj, in afară de tră
săturile și determinările comune, 
are particularitățile lui, felul lui 
de a se încadra în luptă . Rădița 
cu sobrietatea care-o caracteri
zează, Treișpemii cu generozita
tea și puritatea lui încîntătoare. 
Ionică cu setea lui de adevăr și 
demnitate. Tuțuleasca cu dăruirea 
și bunul simț popular pe care le 
reprezintă din belșug. Paginile 
descriind ultimele ore ale lui 
Vițu, înainte de execuție, încoro
nează creionarea acestui personaj 
de neuitat, accentuează asupra 
faptului că, fiind comunist, Vițu 
a ridicat la cea mai înaltă culme 
calitățile lui de om și muncitor 
cinstit, fiind caracterizat de un 
atașament profund față de cauza 
partidului, avînd o legătură in
destructibilă cu poporul, cu oa
menii care-i erau dragi. Vițu se 
sacrifică conștient și fără regrete 
umilitoare, hotărit să-și facă pînă 

* la capăt datoria, așa cum l-a 
învățat partidul. In același sens, 
după ce-a luat parte la lupte, 
Treișpemii se simte pentru prima 
dată îndreptățit pe deplin să 
ceară dragostea Râdiței și a- 
ceastă dragoste îi este dată în 
virtutea aceluiași principiu după 
care sentimentele profunde le 
merită numai oamenii adevărați.

S-a obiectat, discutîndu-se 
despre „Bariera“, că această 
carte nu este un roman în adevă
rata accepție a noțiunii. Părerea 
noastră este că e mai puțin im
portant a stabili în ce categorie 
se încadrează cartea, și că esen
țialul este a vedea dacă, roman 
sau neroman, este o carte va
loroasă, care educă cititorul în 
spiritul unor idei înaintate. La 
aceste ultime întrebări răspunsul 
nostru este pozitiv. Departe de 

a bunăvoinței, cea de-a 11-a In* 
tâlnire Mondială va demonstra 
posibilitatea acestei înțelegeri și-i 
va deschide drumul spre noi suc
cese.

Prof. dr. Karl Bittel, profesor 
de ziaristică R. D. Germană.

Garlos Borche, ziarist urugua* 
yan.

J. P. ©haturvedi, președintele 
Federației ziariștilor indieni.

Gin Giun-hua, vicepreședinte 
al Asociației ziariștilor chinezi.

Dante Gruicchi, ziarist italian. 
Miroslav Docikal, secretar ge

neral al Uniunii Ziariștilor Ge- 
hoslovaci.

Pal Gedeon, membru în prezi
diul Asociației ziariștilor unguri.

Jean-Maurice Hermann, pre
ședintele Organizației Interna, 
ționale a Ziariștilor.

Michal Hofman, președintele 
Agenției de presă poloneze.

Nestor Ignat, președintele I> 
niunii Ziariștilor din R. P. Ro- 
mină.

Yuichi Kobayashi, vicepreșe
dintele Congresului ziariștilor 
japonezi.

Daniel Kraminov, secretar al 
Uniunii Ziariștilor sovietici.

Olavi Laine, ziarist finlandez. 
Anna Luisa Llovera, președin

ta Asociației ziariștilor din Ve- 
nezuela.

Jiri Maisner, secretar general 
al Organizației Internaționale a 
Ziariștilor.

Joao Antonio Mesple, secretar 
general al Federației Naționale a 
ziariștilor profesioniști din Bra
zilia.

Juan Emilio Pacull, președin
tele Cercului de ziariști din 
Chile.

Hugo Rodriguez Vera, ziarist 
uruguaian.

Ștepan Sațkov, membru în Co
mitetul Uniunii Ziariștilor So
vietici.

Rana Jang Bahadur Singh, 
ziarist indian.

Luis Suarez, ziarist mexican. 
Liuben Velev, vicepreședintele 

Uniunii Ziariștilor Bulgari.
Rari August Weber, ziarist din 

R.F.G.
Viena, 22 noiembrie 1959.

noi însă intenția de a-i atribui 
autorului numai succese în ceea 
ce a întreprins. Trebuie să-i re
proșăm lui Mazilu o lipsă de 
echilibru în construcția romanu
lui, episoade mai puțin legate de 
pivotul central al cărții, perso
naje insuficient definite, unele, 
ca Făjiică, de exemplu, nejustifi
cate în evoluția lor, altele slab 
conturate, ca Rădița de exemplu. 
Mai grav ni se pare insă a fi 
faptuică Vițu și tovarășii săi nu 
ne apar îndeajuns în acțiune di
rectă, aflăm prea puțin din viața 
de partid a lui Vițu și despre 
felul cum influențează ea asupra 
creșterii lui. In general, Mazilu 
dovedește o insuficientă documen
tare asupra condițiilor luptei ile
gale. Evenimente importante din 
punct de vedere istoric ca acelea 
de la 23 August 1944, stat redate 
în carte într-un mod care le să
răcește din amploare. De ase. 
menea, ca și în volumele ante
rioare ale lui Mazilu, apar și aici 
neglijențe stilistice și de limbă re
gretabile, pe care, cu puțină a- 
tenție, autorul le-ar fi putut 
evita.

Insistând asupra acestor lipsuri 
ale primului său roman, și ce- 
rînd autorului să mediteze asu
pra lor pentru a face arta lui să 
crească pe viitor, nu putem, în 
același timp, să nu-i fim recu
noscători pentru faptul de a se fi 
străduit să ne arate cît mai de
plin bogăția spirituală a omului 
din popor, crescut și educat de 
partid, inteligența și înalta lui 
moralitate. Citind o astfel de 
carte, înțelegi mai bine cît de 
minunat a știut să valorifice 
partidul calitățile oamenilor 
muncii, conducîndu.i spre reali
zarea mărețelor succese de azi 
în opera de construire a socia
lismului. Așteptăm din partea lui 
Teodor Mazilu noi lucrări despre 
actualitatea imediată, despre fe
lul cum trăiesc și muncesc azi 
oameni ca Vițu și ceilalți eroi 
înaintați ai „Barierei“.

-b

B. DUMITRESCU



In spiritul păcii 
$1 coalstcnfcl pașnice

Consiliul consultativ al#Partidului Democrat 
din S.U.Ă. cere Statelor Unite să nu reia 

experiențele nucleare

Scrisori adresate 
lui N. S. Hrușciov 
de oameni simpli 
din diverse țări

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 decem
brie, ziarul „Izvestia" a publi
cat 11 scrisori adresate de către 
cetățenii sovietici și străini lui 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, în legătură cu vi
zita lui în Statele Unite ale A- 
mericii. Aceste scrisori reprezin
tă o mică parte a scrisorilor 
cuprinse în cartea „Față în față 
cu America“, consacrată vizitei 
istorice a lui N. S. Hrușciov și 
care va fi scoasă de sub tipar 
zilele acestea la Moscova.

Donald P., din New York, 
contabil, în vîrstă de 28 de 
ani, scrie lui N. S. Hrușciov că 
el s-a opus la început vizitei 
acestuia in S.U.A. Apoi însă 
cuvîntările lui N. S. Hrușciov 
rostite în S.U.A. l-au convins 
de năzuința spre pace a Uniunii 
Sovietice.

„Sînt convins că năzuițî sin
cer spre pace scrie autorul scri
sorii“.

„Remarcabila dv. propunere 
cu privire la dezarmarea totală 
este cu adevărat un pas demn 
de epoca cuceririi spațiului 
cosmic și care corespunde fap
telor reale ale vieții internațio
nale“, declară în scrisoarea sa 
adresată lui N. S. Hrușciov. 
Matthew P. Highland, din Wa
shington, veteran al celui de-al 
doilea război mondial.

Autoru] scrisorii scrie: „Fie 
ca poporul american și cel rus 
să intre în istorie ca popoare 
care au netezit calea spre tra
ducerea în viață a ideii dv. de 
eliminare pentru totdeauna de 
pe planeta noastră a militaris
mului și a războiului“.

Adresîndu-se lui N. S. Hruș
ciov, Ian luan-hu, student la 
universitatea din Pekin, subli
niază că din informațiile cu 
privire la vizita lui și cuvîntă
rile rostite în S.U.A. a reieșit 
că „aurora comunismului a și 
luminat inimile multor oameni 
din America și, oricit ar căuta 
mănunchiul de reacționari să 
împiedice apropierea poporului 
americăn de poporul dv.. lumi
na adevărului comunist nu poate 
fi acoperită de bastoanele poli
ției'1.

Felicitîndu-1 pe N. S. Hruș
ciov „Cu prilejul vizitei păcii, 
încununată de succes în S.U.A.“, 
Jănome Semădovics. soția unui 
laminator din Budapesta, a 
mulțumit cu căldură șefului gu
vernului sovietic pentru tot ce 
a făcut el pentru unguri. Refe- 
rindu-se la faptul că în cursul 
vizitei lui N. S. Hrușciov a fost 
ridicată faimoasa „problemă 
ungară“, Jânosne Semădovics 
scrie : „Trebuie să li se spună: 
să vină în Ungaria și să vadă 
ce am construit noi și cum 
trăim datorită ajutorului dv. 
După toate probabilitățile, sînt 
puțini care știu aceasta în afara 
celor ce trăiesc aici“.

Cetățeana americană care și-a 
semnat scrisoarea adresată lui 
N. S. Hrușciov cu inițialele 
V. S., îi mulțumește profund 
pentru „vizita amabilă în țara 
noastră“. „Sîntem șocați și in
dignați de neobrăzarea de care 
v-ați lovit aici în unele cazuri“, 
scrie autoarea scrisorii.

Autoarea scrisorii cere „să se 
dea crezare bunăvoinței și sin
cerității noastre, așa cum cre
dem noi în bunăvoința dv., în 
sinceritatea dv.". Ea arată că 
americanii doresc „să vă înțe
leagă pe deplin, așa cum dorim 
noi ca dv. să ne înțelegeți pe 
deplin“.

Din toate colturile lumii
O INTILNIRE PRIETENEASCA 

LA AMBASADA R.P. ROMINE 
DIN MOSCOVA

Ambasadorul R. P. Romine la 
Moscova, Mihail Dalea, a orga
nizat în saloanele ambasadei o 
intilnire prietenească cu oamenii 
de cultură sovietici care ne au 
vizitat (ara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. La 
intilnire au participat artiști ai 
teatrului din Moscova — printre 
care Vțra Marețkaiă, artistă a 
poporului a U.R.S.S., și regizo
rul A.' Saps, artist' emerit al’ 
R.S.F.S.R., compozitorul A. 
Novikov, K. Kondrășjn, dirijor 
al Teatrului Mare, precum și o 
serie de alți artiști, compozitori 
și dirijori.

întilnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

VIZITA 
PROF. DR. ANA ASLAN 

LA ROMA

Sub auspiciile Asociației pen
tru raporturi culturale llalia- 
Rominia, cu ocazia prezenței in 
Italia a prof. dr. Ana Aslan. la 
Roma s-a organizat o conferință 
la care au participat numeroși 
medici și conducători ai unor 
instituții științifice medicale.

Apoi prof. dr. Ana Aslan a 
făcut o scurtă expunere asupra 
activității științifice a Institutu

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
United Press Internațional, în 
urma unei conferințe, Consiliul 
consultativ al Partidului Demo
crat din S.U.A., împreună cu un 
grup de consilieri științifici, a 
dat publicității o declarație în 
care cere guvernului Statelor 
Unite „să prelungească suspen-

REZULTATELE ANCHETEI 
AGENȚIEI ASSOC1ATED 

PRESS:

Cel mai mare 
eveniment 

al anului : vizita 
lui N. S. Hrușciov 

în S. U. A.
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— TASS transmite :
Vizita în S.U.A. a lui N. S. 

Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
este considerată ca cel mai 
mare eveniment al anului, a 
anunțat la 20 decembrie a- 
genția Associated Press. A- 
genția a ajuns la această 
zorcluzie pe baza anchetei pe 
care o efectuează anual în 
rindurile celor care folosesc 
informațiile sale — un mare 
număr de ziare, reviste, so
cietăți de radio și televiziu
ne. Cel de-al doilea eveni
ment în ordinea importanței 
arată Associated Press, a fost 
lansarea de către Uniunea 
Sovietică a celei de-a doua 
și a celei de-a treia rachete 
cosmice, dintre care una a 
atins pentru prima oară su
prafața Lunii, iar cealaltă a 
fotografiat fața ei invizibilă.

Declarația 
partizanilor păcii 

ain Anglia, Franța 
și Beigîa

PARIS 21 (Agerpres). — TASS 
transmite : Delegațiile partizani
lor păcii din Marea Britanie, 
Belg.a și Franța au vizitat pa
latul Elysee și au remis repre
zentanților celor patru mari pu
teri o declarație în problemele 
dezarmării și colaborării inter
naționale.

Mișcarea partizanilor păcii din 
Franța, se spune în declarație, 
iși va continua eforturile pentru 
interzicerea armei atomice, pen
tru dezarmare generală, pentru 
destindere și colaborare interna
țională.

Partizanii păcii din Anglia au 
cerut încetarea reînarmării Ger
maniei Occidentale, care ar pu
tea să pună în primejdie succes 
sul conferinței la nivel înalt, 
precum și renunțarea de către 
guvernul francez la efectuarea 
experiențelor nucleare în Sa
hara.

în declarația Uniunii pentru 
apărarea păcii din Belgia se 
subliniază că reprezentanții Ră
săritului și Apusului trebuie să 
se întîlnească pentru a ajunge 
la un acord în vederea unor mă
suri concrete : 1 ) rezolvarea pe 
calea tratativelor a problemei 
germane și problemei Berlinu
lui ; 2) încetarea experiențelor 
atomice ; 3) găsirea primelor
măsuri în vederea dezarmării 
generale, simultane și controla
te ; 4) crearea unor zone de de
zangajare în întreaga lume.

lui pe care-l conduce și a răs
puns la întrebările puse.

După cum subliniază ziarele 
„Messaggero“, „Paese“, „Unita“ 
și altele, conferința s-a bucurat 
de un deosebit succes.

SESIUNEA 
SEIMULUI R.P. POLONE

Sesiunea Seimului Republicii 
Populare Polone a adoptat pro
iecte de legi cu privire la planul 
economiei naționale și bugetul 
de stat pe anul 1960.

Planul economiei naționale pe 
anul 1960 prevede că în secto
rul socialist volumul global al 
producției va spori în prețuri 
comparate cu 7,6 la sută față d£ 
anul 1959.

In ceea ce privește agricultura 
se prevede că în anul 1960 pro
ducția agricolă globală va crește 
cu 3,8 la sută in comparație cu 
anul 1959. La sesiunea Seimului 
a fost stabilit bugetul de stat 
pe anul 1960 la capitolul venituri 
în valoare de aproximați» 196 
miliarde zloți, iar la capitolul 
cheltuieli — de aproximativ 195 
miliarde zloți.

CONFERINȚA 
ISTORICILOR DE LA BERLIN
După cum s a mai anunțat, la 

19 decembrie și-a încheiat lucră
rile la Berlin conferința științi
fică pe tema „Imperialismul 

darea experiențelor nucleare atît 
timp cît există speranța de a se 
ajunge la un acord cu Uniunea 
Sovietică în ce privește interzi
cerea definitivă a experiențelor“.

In declarația consiliului se su
bliniază necesitatea ca Statele 
Unite să nu reia experiențele 
nucleare atît atmosferice cit și 
subterane „atît timp cît Uniu
nea Sovietică continuă să nu e- 
fectueze experiențe“ și că trata
tivele cu privire la un sistem de 
inspecție sînt active și ar putea 
da rezultate.

După părerea consiliului, re
luarea experiențelor nucleare de 
către Statele Unite în momentul 
de față ar face să slăbească spe
ranțele de dezarmare și ar putea 
constitui un semnal de intensifi
care a cursei înarmărilor.

In declarație se arată, de a- 
semenea, că comitetul de oameni 
de știință de pe lingă Consiliul 
consultativ, comitet ale cărui re
comandări stau la baza prezen
tei declarații, a studiat cu aten
ție această problemă și consideră 
că „consecințele, internaționale 
nefavorabile ale unei reluări u- 
nilaterale a experiențelor termo
nucleare“ de către Statele Unite 
ar depăși deosebit de mult aștep
tatele avantaje militare ale a- 
ccsfor experiențe.

Totodată, consiliul declară că, 
recomandînd prelungirea actua
lei suspendări a experiențelor 
nucleare, consideră totuși că Sta
tele, Unite nu trebuie să fie de 
acord cu încetarea experiențelor 
„pe o perioadă nelimitată“ atît 
timp cît nu' există un sistem de 
control corespunzător.

La Acera, capitala statului 
Ghana, au avut loc de curînd 
puternice demonstrații de pro
test împotriva intenției Franței 
de a face experiențe cu bomba 
atomică in Sahara. Imaginea de 
mai sus prezintă un aspect al 

unei asemenea demonstrații.

Foto : A.F.P.-PARIS 

german și cel de-ăl doilea răz
boi mondial“. La lucrările con
ferinței. împreună cu istorici 
din U.R.S.S. și R. D. Germană, 
au luat parte oameni de știință 
din 21 de țări,

Referatele și comunicările 
științifice prezentate la confe
rință aduc o contribuție sub
stanțială la demascarea carac
terului tî’ “-esc al imperialismu
lui și rr mului german, a 
rolului lui agresiv în dezlănțui
rea celui de-al doilea război 
mondial.

SEARA DE MUZICA 
ROMINEASCĂ LA MOSCOVA

Intr-o sală a universității „Lo- 
monosov“, grupul de studenți și 
aspiranți din R.P. Romină care 
învață la Moscova a oferit o 
seară de muzică rominească.

Studentul Gabriel Amiraș, 
din ultimul an al Conserva
torului „Ceaikovski“, a oferit 
un recital de pion.

Compozitorul Mauriciu Ues* 
can a executat la pian cîteva 
din cintecele sale. Cunoscutul 
vals „In Bucureștiul iubit“ a 
fost fredonat împreună cu com
pozitorul de întreaga sală. Mau
riciu Vescan a prezentat de ase
menea ultimul său cîntec „La 
revedere, Moscovă iubită“.

Ședința Comisiei 
permanente a C.Â.E.R. 

pentru colaborare 
economică

și tehnico-științificâ 
în domeniul 
agriculturii

SOFIA 21 (Agerpres). — 
B.T.A. transmite: Intre 17 și 20 
decembrie 1959 în orașul Sofia
— Republica Populară Bulgaria
— a avut loc cea de.a VI-a șe
dință ordinară a Comisiei per
manente a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru cola
borare economică și tehnico.știin- 
țificâ in domeniul agriculturii.

La ședința Comisiei au parti
cipat reprezentanți ai Republicii 
Populare Albania, Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii Ce
hoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare Ro- 
mîne, Republicii Populare Un
gare, Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. La lucrările Co
misiei au participat ca observa
tori reprezentanți ai Republicii 
Populare Chineze și ai Republicii 
Populare Mongole.

Comisia a examinat o serie de 
măsuri importante pentru înde
plinirea sarcinilor în domeniul a. 
griculturii care decurg din ho- 
tărîrile celei de-a XIl-a sesiuni 
a Consibului de Ajutor Econo
mic Reciproc. O deosebită aten
ție a fost acordată discutării po
sibilității de specializare a unor 
ramuri ale agriculturii țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat rezultatele 
activității grupurilor de lucru și 
ale conferințelor specialiștilor 
din țările membre ale C-A E.R., 
ținute în 1959 și a adoptat reco
mandări corespunzătoare.

Comisia permanen'ă a exami
nat măsurile pentru ridicarea 
continuă a eficienții activității 
sale în domeniul elaborării pro
blemelor privind colaborarea e- 
conomică și tehnico-știmțifică 
dintre țările membre ale C A.E.R. 
în domeniul agriculturii.

Au foșt examinate- problemele 
îmbunătățirii continue a activi
tății Colegiului redacțional al 
„Revistei agricole internaționale“ 
și a fost aprobat planul de mun- 
că al Comisiei pe anul 1960.

Un luptător dirz 
pentru socialism

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 decem
brie se împlinesc 80 de ani de 
la nașterea lui losif Stalin. Zia
rul „Pravda“ consacră acestei 
date un amplu articol intitulat 
„Un luptător dirz pentru socia
lism“.

In articol se arată că Stalin 
face parte dintre cele mai de 
seamă și cele mai active perso
nalități ale Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, ale statului 
sovietic și ale mișcării comuniste 
internaționale. El a fost un e- 
minent teoretician și propagan
dist al marxism-leninismului. 
Timp de mulți ani atît în peri
oada dinaintea revoluției, cit și 
în anii puterii sovietice 1. V. Sta
lin a luptat împotriva numeroși
lor dușmani ai leninismului. El 
a fost un luptător intransigent 
împotriva absolutismului țarist 
și împotriva capitalismului, pen
tru victoria clasei muncitoare, 
pentru cauza socialismului.

Articolul descrie în amănunt 
viața lui 1. V. Stalin.

Subliniind meruele incontesta
bile ale lui Stalin in apărarea li
niei leniniste și in cucerirea vic
toriei socialismului în U.R.S.S., 
„Pravda“ subliniază totodată că 
în activitatea lui există și o altă 
latură, negativă, care și a găsit 
expresia in greșeli șt denaturări 
grosolane legate de cultul perso
nalității. Dezaprobind și respin-

Uzina de mașini agricole Petkus din Wutha (R.D. Germană) pro
duce printre altele silozuri tubulare perfecționate. Fotografia 
noastră reprezintă un asemenea siloz, care urmează să fie in
stalat la o cooperativă agricolă de producție din R.D. Germană.

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

încheierea confermici 
conducătorilor celor patru puteri 

occidentale
PAR1S 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: In comunica
tul cu privire la tratativele din
tre .-conducătorii puterilor occi
dentale care s.au încheiat la 21 
decembrie ia Paris, se arată că 
președintele S.U-A.. președintele 
Republicii Franceze, primul mi
nistru al Regatului Unit și can
celarul Republicii Federale Ger
mane au efectuat in cursul zile
lor de 19, 20 și 21 decembrie 
1959 un schimb de păreri in pro
bleme de interes comun. Ei au 
examinat probleme privind rela- 

gînd cu hotărîre greșelile și lip
surile generate de cultul perso
nalității, scrie ziarul „Pravda“ 
partidul sprijină și apreciază 
mult in activitatea lui 1. V. Sta
lin toate elementele pozitive care 
au servit măreței cauze a cons
truirii comunismului.

După cum se subliniază în 
continuare, partidul a criticat 
cultul personalității și a lichidat 
urmările sale pentru ca aseme
nea fenomene să nu se mai poată 
repeta niciodată în viitor. Măsu
rile înfăptuite de partid pentru 

-lichidarea urmărilor cultului per. 
sorialitâții au avut un rol uriaș 
în dezvoltarea inițiativei crea- 

■ toare și a spiritului activ al par
tidului și poporului in construc
ția comunistă.

In legătură cu criticarea cul
tului personalității,, dușmanii co
munismului și ai statului sovie
tic, continuă „Pravda“, au desfă
șurat o campanie zgomotoasă, 
au încercat să defăimeze orindui- 
rea socialistă, partidul comunist, 
cauza socialismului. Toate efor
turile lor s-au dovedit însă za
darnice. Uniunea Sovietică, con
dusă de partidul comunist, după 
ce a înlăturat toate rezidurile le
gate de cultuF personalității, a 
pornit înainte și mai ferm și mai 
rapid. Campania anticomunistă 
a eșuat în mod rușinos. Toate 
născocirile și afirmațiile calom
nioase s.au risipit ca negura sub 
razele soarelui.

țiile dintre Est și Vest, dezarma
rea, precum și problema germa
na, inclusiv problema Beninului,

După cum reiese din textul co
municatului, puterile occidentale 
și de data aceasta se mențin pe 
vechile lor poziții in problema 
Berlinului. Aceste poziții au mai 
fost expuse in comunicatul din 
14 decembrie 1958 al celor patru 
puteri și in declarația din 16 de
cembrie 1958 a Consiliului Uniu
nii Atlanticului de Nord.

După cum se știe, pozițiile pu
terilor occidentale se reduc la 
dorința de a menține actuala si
tuație anormala in Berlin și o- 
cuparea lui de către trupele 
străine.

Iu comunicat se arată în con
tinuare că reprezentanții puteri
lor occidentale au căzut de acord 
că conferința „in patru, impreu- 
ria cu președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
prezintă interes“. Președintele 
Eisenhower, președintele de Gau. 
le și primul ministru Macmillan 
au adresat lui N. S. Hrușciov 
mesaje in care propun ca această 
conferința să aibă loc la 27 apri
lie la Paris.

Conducătorii puterilor occiden
tale au căzut de asemenea de 
acord asupra procedurii de pre
gătire a acestei conferințe și au 
dat în acest scop instrucțiunile 
corespunzătoare.

Totodată ei declară că Consi
liul N.A.T.O. va fi informat des
pre rezultatele tratativelor care 
s-au încheiat și că se vor efec
tua în mod regulat consultări cu 
Consiliul N.A.T.O.

Tn încheiere, conducătorii pu
terilor occidentale își exprimă spe
ranța că apropiata conferință la 
nivel înalt va contribui la întă
rirea păcii în condiții de echitate.

Succesele insurgenților 
în Paraguay

BUENOS AlRES 21 (Ager- 
preș). — După cum relatează 
agenția Reuter, postul de radio 
al răsculaților din Paraguay a 
anunțat la 20 decembrie că un 
guvern al insurgenților a fost 
înființat în orașul Puerto 14 de 
Mayo, ocupat de răsculați, care 
înainte se chema Puerto Stroes- 
sner. în proclamația răsculaților 
acest oraș este desemnat drept 
„capitala provizorie a Paragua
yului liber“.

Același post de radio a propus 
ca orașul Encarnacion, al doilea 
ca mărime din Paraguay, numă- 
rînd 48.000 de locuitori, să fie 
declarat oraș liber pentru a cru
ța pe locuitorii săi de urmările 
ciocnirilor armate dintre răscu
lați și forțele guvernamentale. De 
asemenea răsculații au anunțat

Armata Populară Vietnameză sărbătorește cea de-a 15-a aniversare. Creată și educată de 
Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, Armata Populară stă ferm de strajă cuceririlor revo
luționare ale oamenilor muncii, care au pășit pe drumul construirii socialismului în R.D. Viet

nam, stă de strajă apărării intereselor păcii.
In fotografie : Tineri ostași ai Armatei Populare Vietnameze în timpul unei lecții de instruire.

Astăzi se deschide la Moscova

Plenara C. C. al P. C. U. S. 
consacrată problemelor 

agriculturii
MOSCOVA 21 — Corespon

dentul Agerpres transmite: Marți 
dimineața se deschide Ia Mos
cova Plenara C.C. al P.C.U.S. 
consacrată problemelor agricul
turii. In afară de membrii Co
mitetului Central la plenară va 
participa un mare grup de spe
cialiști în domeniul agriculturii 
— președinți de colhozuri, agro. 
norni, zootehnicieni și mecaniza
tori, precum și activiști de par
tid din republici, regiuni și ra. 
ioane care au sosit la Moscova 
din toate colțurile țării.

Timp de peste două luni în pa
ginile presei sovietice s-au pur. 
tat ample discuții pe marginea 
celor mai arzătoare probleme 
care se ridică în fața agricultu
rii în etapa actuală. In cursul 
discuțiilor au fost scoase în evi
dență posibilitățile practic ne
mărginite ale agriculturii sovie- 
tice socialiste pentru ridicarea 
continuă a producției de cereale 
la hectar și pentru sporirea pro
ducției animaliere. Participanții 
la discuții au subliniat hotărirea 
lor de a ajunge și a întrece în 
cel mai scurt timp Statele Unite 
în producția animalieră pe cap 
de locuitor. S-a acordat o deose
bită atenție mai ales următoare
lor probleme ;

— ridicarea fertilității pămîn- 
tului prin folosirea unor com
plexe de mijloace agrotehnice 
specifice republicilor și regiuni
lor ;

— obținerea a două recolte pe 
an în R.S.S. Ucraineană, R.S.S. 
Moldovenească, în Cuban și în
tr-o serie de alte ținuturi și re
giuni ;

— mecanizarea complexă a 
producției agricole și crearea în 
acest scop a unor sisteme de ma
șini și mecanisme corespunză
toare ;

— întărirea relațiilor de pro
ducție intercolhoznice în scopul

După terminarea cu succes a probelor 

Spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin" a fost predat 

flotei maritime
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS: In legătură cu încheie
rea cu succes a probelor spăr
gătorului de gheață atomic „Le- 
nin". Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au felicitat pe oa
menii de știință proiectanții. in
ginerii. tehnicienii și muncitorii 
care au participat la construirea 
primului spărgător de gheață a- 
tomic din lume.

In comunicatul comisiei gu
vernamentale cu privire la re
zultatele probelor noii nave se 
arată că spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“ posedă înalte 
calități de navigație care. îm
preună cu instalația energetică 
atomică bine dirijată și care 
funcționează în condiții de sigu
ranță, asigură spărgătorului de 
gheață o bună manevrare, ceea

La Ulan Bator s-a încheiat cea 
de-a 4-a sesiune a Marelui Hu- 
ral Popular a celei de-a 3-a le
gislaturi. La sesiune au fost dis
cutate și adoptate legea cu pri-

că au eliberat localitatea Fas- 
sardi și că ■ au capturat o mare 
cantitate de arme și muniții.

★

BUENOS AlRES 20 (Ager
pres). — Agențiile de presă oc
cidentale anunță că insurgenții 
continuă operațiunile militare îm
potriva regimului dictatorului 
Paraguayan Stroessner. Potrivit 
informațiilor transmise de agen
ția Prensa Latina toate comuni
cațiile dintre capitala Paragua
yului, Asuncion, și majoritatea 
porturilor de pe malul drept al 
fluviului Parana situate la nord 
de orașul Encarnacion au fost 
întrerupte. O coloană a insur
genților a pătruns în provinciile 
Itapura și Csazapa, care se află 
în interiorul țării. 

creării de condiții optime pentru 
aprovizionarea colhozurilor cu 
materiale și tehnică de construc
ții și instalații pentru prelucra
rea la fața locului a producției 
agricole, aplicarea pe scară lar
gă a sistemului de control prin 
rublă în producție în scbpul ri
dicării productivității muncii și 
reducerii prețului de cost, precum 
și o serie de alte probleme im
portante ale agriculturii.

In cursul pregătirilor pentru 
plenară s-au născut noi iniția
tive mobilizatoare care vor fi dis
cutate la plenară. Trebuie amin 
tită în primul rînd inițiativa cuA 
noscutului mecanizator Nikolai 
Manukovski din colhozul „Ki- 
rov", regiunea Voronej, a cărei 
esență constă în industrializarea 
agriculturii, in înlăturarea a- 
proape completă a muncii ma
nuale atît la cultivarea pămin- 
tului cît și la creșterea vitelor. 
Nu mai puțin importantă este i- 
nițiativa raionului Konstantinov
ka din regiunea Stalino, de a ob
ține pe întreaga suprafață culti
vată cite 32 de chintale de ce
reale la hectar. Inițiativa aceas
ta s-a transformat într.o largă 
mișcare, cuprinzînd mii de co
lective. raioane și regiuni în. 
tregi. Scopul ei principal este 
acela de a înlătura actualele li
mite ale fertilității pămîntului, 
de a duce la îndeplinirea cu mult 
înainte de termen a uneia dintre 
cele mai importante prevederi ale 
planului septenal — ridicarea pe 
întreaga țară a producției de ce
reale in medie cu 3-4 chintale la 
hectar.

Plenara C.C. al P.C.U.S. va 
asculta și va lua în discuție ra
poartele comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și ale con
siliilor de miniștri din Ucraina, 
Kazahstan. Bielorusia, Uzbekis
tan, Tadjikistan și Azerbaidjan.

ce este necesar pentru remorca- 
rea navelor în Arctica.

Caracteristicile tehnice ale 
spărgătorului de gheață, care a 
parcurs peste 2.000 de mito în 
cursul încercărilor, corespund 
pe deplin proiectului aprobat.

Protecție biologică împotriva 
radiațiilor asigură deplina secu
ritate a echipajului spărgători» 
lui de gheață, indiferent de re
gimul de funcționare a instala
ției atomice.

încercările efectuate au con
firmat că procedeele de epurare 
a aerului, de acumulare și de 
păstrare a apei pe spărgătorul 
de gheață exclude posibilitatea 
contaminării mediului înconju
rător cu substanțe radioactive.

Spărgătorul de gheață atomic 
a fost predat flotei maritime în 
scopul folosirii lui în condițiile 
Arcticii.

vire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale a R.P. Mon
gole pe anul 1960, legea bugetu
lui de stat pe anul 1960, legea 
impozitelor agricole.

SOFIA. La 21 decembrie s-a 
deschis la Sofia sesiune« extraor
dinară a Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria.

Sesiunea va discuta legea cu 
privire la planul de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1960 și 
legea cu privire 1« bugetul Re. 
publici! Pcpulare Bulgaria pe 
anul 1960.

TOKIO. Un nou grup de 97 
de cetățeni coreeni care se repa- 
triază din Japonia tn R.P.D. Co, 
reeană au părăsit la 21 decern, 
brie portul Nligata pe vasele so
vietice „Crilion“ șt „Tobolsk“. 
Persoanele repatriate au fost 
conduse de reprezentanți al opi
niei publice, de numeroși prieteni 
și cunoscuți.

PARIS. La 21 decembrie preșe
dintele S.U.A . D. Eisenhower, a 
plecat pe calea aerului de la Pa
ris la Madrid.

VIENTIANE. Agenția France 
Presse anunță că Adunare« Na
țională a Laosului a hotărît la 
19 decembrie să ridice imunitatea 
parlamentară prințului Sufa.nu. 
vong și altor șapte deputați din 
parte« partidului Neo-Lao-Hak. 
Sat. Această hotărîre s fost a- 
doptată cu 33 de voturi pentru și 
12 contra.
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