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IIV VIATA $1 \
iivui unui
500 tone fier vechi 

trimise oțeldriilor

conducerea organizației 
artid, comitetul U.T.M. al 
elor textile „30 Decembrie” 
Arad a analizat modul în 

poate fi aplicată și în în- 
inderea lor prețioasa iniția- 

inginerilor de la oțelăria
Marti-n-Hunedoara, privind a- 
orarUa tinerilor muncitori în 
derea ridicării necontenite a 
lificării profesionale și a îm- 
gățirii continue a cunoștințe- 
• de cultură generală.
La Uzinale textile „30 De- 
■nbrie" d«n Arad majorita- 
i muncitorilor este formată 
1 tineri. \
Cele 36 de origăzi ale tinere, 
ui care lucrează aici se si- 
jază cu regulîxritale printre 
igăzile fruntașe în muncă din 
reprindere. Cu tcate că marea 
ijoritate a tinerilor textiliști 

la Uzinele „30 Decembrie" 
ipinesc tainele meseriei, exis- 
totuși un număr des‘ul de în- 

nn t de tineri care ci mosc pu_ 
desfășurarea întregului pro- 

» tehnologic al produsului. In 
:ția finisaj, spre exerHplu, 
intre fruntașii în muncă se i;u- 
îră și tinerii Maria Marcovici 
«șinislă operatoare și Nicol? 
poș alimentator la mașina de 
iprimat. Ei execută bine opera- 
.nea respectivă, depășindu-și 
regularitate planul. Totuși cu- 

stințele lor profesionale sînt 
îlaterale, limitate. 
Și este știut 
indere textilă 
igure operații 
mod pozitiv 

igul ciclu al 
xiucție. Dacă

că înfr-o între- 
calitatea unei 
poate influența 

sau negativ în- 
procesului de 
filatorul produ- 

fire de proastă calitate, el pri
mește mari greutăți țesătorilor. 
!>bilizrnd un larg colectiv, co
tețul U.T.M. a alcătuit un 
in de perspectivă privind for. 
4e de sprijinire a tinerilor 
incitori textiliști.
La secția filatură, s-au ținut 
tfel expuneri referitoare la 
sfășurarea procesului tehnolo- 
: din întreprindere. Pentru a

ajuta tinerii muncitori să cu
noască fazele prin care trece fi
rul de bumbac de la intrarea lui 
în fabrică și pînă la produsul 
finit, s_a prezentat un diafiim, 
prilej cu care un inginer a 
explicații amănunțite asupra- 
clului de producție, a de4- 
lor ce se pot ivi în cir/ 
precum și a consecinț 
decurg din acestea.

O altă metodă folosi 
ceastă secție pentru lăt j 
noștințelor tehnice al» 
muncitori a fost discu 
zelor ce generează ret 
losindu-se drept exertiplu rebutu
rile existente în secție, ingineri» 
au arătat cum s-au produs ele, 
fâcînd demonstrații chiar ia ma
șina de la care a pornit prima 
defecțiune.

Pentru ca filatorii să cunoas
că și specificul muncii la țesă- 
torie, secție strîns legată de fi
latură, s-au organizai demon
strații practice in care țesători 
cu inalîă calificare și experiență 
în muncă au arătat modul 
care se lucrează «n această 
ție și totodată risipa ce se cre
ează în cazul cînd primesc 
de proastă cUitate.
vlâginern de la filatură și-au 

înuVepîat ^atenția spre tinerii 
necuno .șterea pro

cesului*- [eunojM . . din lipsa
de experienț^Fîițcrau sub nor
mă. IngineruiȚChirw T*wi a ob
servat că filatoarea Ana ' Sza- 
rosz nu execută corect operațiu
nile la mașina sa ceea ce o fă
cea să piardă timp prețios și 
bineînțeles să lucreze sub nor
mă. El a ajutat-o să-și cunoască 
temeinic mașina, explicrndu-i și 
regulile de exploatare tehnică a 
acesteia. Același lucru l-au fă
cut și tinerii ingineri Ioan Pe- 
trilă de la filatură, 
Pugna de la finisaj, 
Pârău de la laminoare și alții.

Comitetul U.T.M. al Uzinelor 
„30 Decembrie" Arad a 
pe tinerii ingineri să acorde un 
sprijin direct muncitorilor

dat

îierilor
a cau- 

uri. Fo-

în 
sec.

fire

Gheorghe 
Romulus

îndrumat

care

bri-In întrecere cu celelalte 
găzi, oțelârii din brigada con
dusă de Ion Popa, de la Uzinele

ndicațiile maistrului sînt în- 
otdeauna binevenite. De a- 
:eea tînâra Guias Stela do 
a 
lin 
ie

fabrica „Solidaritatea" 
Oradea asculta cu aten- 
sfaturile maistrului Da- 

lea Ion.
Foto : S. VIOREL

metalurgice „Progresul” din 
Brăila și-au propus să realizeze 
în fiecare lună cîte 30 tone de 
oțel lichid peste plan, să spo
rească productivitatea muncii cu 
10 la sută și să reducă consu
mul de oțel lichid pe tona de 
piese turnate. Pentru a îndeplini 
aceste angajamente membrii bri
găzii se ajută între ei împărtă- 
șindu-și reciproc din experiența 
lor.

Oțelârii Petre Mușat, Vasile 
Cliivu și Lazăr Pandrea, de 
exemplu, care au cîștigat o ex
periență valoroasă în privința 
folosirii capacității cuptoarelor 
de oțel, acordă un sprijin sis
tematic celorlalți membri ai bri
găzii.

Oțelârii mai tineri reușesc 
acum să aplice cu succes metode 
înaintate de muncă cum este, de 
pildă, elaborarea de șarje ra
pide. In prezent ei elaborează o 
șarjă de oțel în numai 5 ore și 
30 minute în loc de 5 ore și 45 
de minute cît prevedea angaja
mentul.

(Agerpres)

Cu prilejul proclamării independenței 
statului Camerun

Cu prilejul proclamării inde- 
ndenței statului Camerun, la 

ianuarie 1960, președintele 
•nsiliului de Miniștri al Repu- 
cii Populare Romîne, Chivu 
sica, a trimis Iui Ahmadu 
i’djo, șeful guvernului came- 
lez o telegramă de felicitare 
n care se declară recunoaș- 
ea de către R.P. Romînă a 
ului stat independent al Că
tunului.
In telegramă se exprimă con- 
igerea că între statul Caine- 
1 și Republica Populară Ro- 

ă se vor dezvolta relații de 
tenie, în interesul celor dou$

popoare și al colaborării inter
naționale.

★
Cu prilejul recepției oferite de 

primul ministru al Camerunului, 
Ahmadu Ahidjo, și Jean Bap
tiste Mabaya, președintele Adu
nării legislative, în cinstea- de
legațiilor care au participa! la 
sărbătorirea proclamării i ide- 
pendenței Camerunului, min Jrul 
R.P. Romîne la Paris, Mircea 
Bălănescu, șeful delegației romî. 
ne, a remis primului ministru al 
Camerunului un mesaj din par
tea președintelui Prezidiului Ma
ri? Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer.

(Agerpres)

își complectează studiile la învă- 
țămîntul seral și fără frecvență 
de cultură generală.

Notele bune obținute de Ma
ria Derban, Ana Popa și alți ti
neri elevi-muncitori în ultimul 
timp sînt o dovadă a eficacită
ții ajutorului primit de la ingi
neri la materiile mai grele ca 
matematica, chimia, fizica etc.

în uzină există însă secții 
cum sînt țesătoria I și II, bobi- 
naj și altele unde inițiativa in
ginerilor hur.edoreni nu a fost 
încă aplicată. Comitetul U.T.M. 
trebuie să ia măsuri pentru ge
neralizarea acestei inițiative.

De asemenea este necesar să 
se organizeze mai frecvent de
monstrații practice, cum a fost 
de exemplu cea de la filatură.

Comitetul U.T.M. trebuie să 
stimuleze pe inginerii care au 
înțeles pe deplin însemnătatea 
acțiunii de ajutorare a tinerilor 
muncitori în pregătirea tehnică 
și culturală, care dovedesc că 
privesc aplicarea acestei iniția
tive ca pe o datorie de onoare.

Antrenînd întregul colecriv de 
ingineri tineri care își desfășoa
ră activitatea la uzinele .,30 De
cembrie" Arad în această iniția
tivă comitetul U.T.M. va con
tribui din plin la ridicarea cali
ficării tinerilor muncitori din fa
brică.

Odată cu începerea noului 
întrecerea socialistă a 

pornit cu elan sporit.
La uzinele „Timpuri Noi“ 

din Capitală brigada de ti 
neret de producție condusă 
de tînărul Marin Mălăieru a 
lansat tuturor brigăzilor din 
întreprindere o chemare ia 
întrecere, din care spicuim 
cîteva puncte : realizarea rit
mică și în termen cît mai 
scurt a sarcinilor de plan ; 
realizarea de economii la 
materiale și scule ; realizarea 
unei producții numai de ca
litate superioară ; introduce
rea a cel puțin două inovații 
pe brigadă ; participarea tu
turor membrilor brigăzii la 
învățămîntul politic și munca 
patriotică, ș.a. lută-i, într-un 
moment de repaos, revăzînd 
ultimele puncte ale chemării.

Foto: P. PAVEL

Printre acțiunile organizației 
U.T.M. de la Uzinele „Emst 
Thălmann" din Orașul Stalin se 
numără și aceea a colectării și 
valorificării deșeurilor de metale 
feroase rezultate din procesul de 
producție și trimiterea acestor re
zerve către oțelârii. Comitetul 
U.T.M. al uzinei organizează pe
riodic acțiuni ale brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică în 
scopul colectării fierului vechi. 
Cu ocazia acestor acțiuni, în

uzină •• desfășoară adevărate 
întreceri. Conștienți de faptul că 
mai mult fier vechi trimis oțelă- 
riilor înseamnă mai mult oțel, 
mai multe laminate și mașini 
date patriei, tinerii constructori 
de tractoare, în frunte cu comu
niștii, au colectat și au predat în 
anul 1959 I.C.M.-ului peste 500 
tone metale feroase.

BUCUR TOMNlUfl 
corespondent voluntar

E. P1TULESCU

Prietenii muzicii

Un carnaval 
al pionierilor

Pentru a face cît mai plăcută 
vacanța de iarnă a elevilor, dumi
nică dimineața Comitetul orășe
nesc U.T.M. București în colabo
rare cu Casa prieteniei romîno-so- 
vietice A.R.L.U.S., a organizat la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
AjR.L.U.S. un Carnaval al pio
nierilor din Capitală. Orchestra 
Casei prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., formată din pionieri, 
a executat un frumos program 
de cîntece pionierești, muzică 
populară romînec.scă și sovietică, 
precum și muzică de dans.

(Agerprm)

In organizația 
U.T M. a Uzinelor 
„B o les law Bierut" din 
București, a luat fiin
ță cu cîtva timp în 
urmă, un cerc de 
„Prieteni ai muzicii", 
în cadrul său, tinerii 
pregătiți în acest do
meniu fac 
referitoare la

expuneri 
istoria

muzicii. Expunerile 
sînt urmate de audi
ții muzicale.

De curînd, amato
rilor de muzică, 
membri ai cercului, 
comitetul U.T.M. pe 
uzină le-a rezervat o 
surpriză : întîlnirea 
cu compozitorul Au* 
rel Giroveanu.

în cadrul întâlnirii, 
cunoscutul compozi
tor a vorbit celor 
prezenți despre acti
vitatea sa componis
tică. Au fost audiate 
compoziții de-ale au
torului.

NEAGU UDROIU 
corespondent voluntar
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Viața sportivă 
a satului,

iarna

Utemlsta Secoșan Rahda din 
secția repansat a fabricii de 
covoare „Dumbrava" din Si
biu este una din fruntașele 
secției. Ea depășește perma
nent planul cu 11 la sută.

Foto : S. NICULESCU

Zile de vacantă

Farmecul
131 studenți —131 brigadieri

la Institutul agro-
Petru Groza“ din
131 de studenți și,

Anul V de 
nomic „Dr. 
Cluj numără 
de curînd, tot atîția brigadieri. 
Pe pieptul fiecărui student lu
cește insigna de brigadier. Fie
care student din anul V a reali
zat 300 de ore de muncă patrio
tică în anul 1959 pe șantierele 
de hidroameliorații agricole din 
regiunile Cluj, Autonomă Ma- 
ghira, Baia Mare, Suceava etc., 
contribuind efectiv la aplicarea 
proiectelor de desecări și irigații.

Cine au fost cei mai buni ? 
Cine a efectuat mai multe ore 
de muncă patriotică? Pe cine* 
să evidențiezi ? Cornel Albuțiu, 
Virgil Catargiu, Gheorghe Das- 
călu, Ștefan Tudor, Ion Todirel,

Ion Trifan, precum și ceilalți co
legi ai lor au trecut în carnetul 
de brigadier sute de ore muncă 
patriotică.

L RUSU ȘIR1ANU
student

Difuzorul cîntâ 
ți in satul Tutana

după-amiezelor
în colectiv

de ou 
înaltă,

In cadrul unei adunări popu
lare ținută nu de mult, in lo
calul sfatului popular al comu
nei Tutana, din raionul Curtea 
de Argeș, tînărul Manole Gheor
ghe, deputatul circumscripției 
nr, 1, a propus să fie radioficat 
și satul Tutana. Propunerea sa 
a fost primită cu multă bucur 
rie și aprobată în unanimitate. 
Luînd cuvîntul, tinerii din sat 
s-au angajat să participe activ 
la această acțiune. După ce ță
ranii muncitori au achitat con
tribuția bănească, iar comitetul 
executiv al sfatului popular co
munal a procurat materialul ne
cesar, membrii celor două bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, conduse de utemiștii Bă- 
lălău Alexandru și Anca Elisa- 
beta, au început să muncească 
la plantatul stîlpilar pe o dis
tanță de 7 km. Acum lucrările 
»înt pe afîrșite.

Stația de radioficara va fi 
deservită de utemiștii Haldea 
Valentin și Mircea Toma.

JS. VASILE ISPAȘOIU
corespondent voluntar

Pionierii Școlii medii „Gheor- 
ghe Barițiu" din Cluj au o 
bogata activitate extra școda- 
râ. Printre altele, oi se preo
cupa și de ocrotirea pe 
timpul iernii a pasarelelor 
folositoare. In fotografie : 
profesoara de științe natura
le Sonia Andrei explica unui 
grup de pionieri din clasa 
Vl-a A tehnica confecționării 
cuiburilor pentru păsărele.

Foto i AGERPRES

Maria, o fată cu părul 
loarea spicului de grîu, 
subțirică, citește cu glas tare o 
scrisoare primită de la fratele ei 
care-și satisface stagiul militar. 
Numai ochi și urechi, tatăl ei, 
Costache Dorobăț, un țăran voi
nic trecut de al cincizecilea an și 
mama Măriei, Catinca, ascultă 
emoționați scrisoarea. Maria, cu 
o vădită mulțumire ce poate fi 
citită în ochii ei albaștri și 
mari, continuă:

„...Numai atît să știți că eu 
acum trăiesc, vorba ceea, cum 
spune tata, ca puiul sub aripa 
mă-sii..."

Fata, învăluindu-șî părinții 
cu o privire semnificativă, ros
tește apăsat slovele scrisorii:

„...Tătucă, să te iei cu oamenii 
cinstiți din sat și să tăieți ha- 
turile de-a latul..."

Maria citește în continuare î
„...Mama să afle că numai 

așa o să scape de griji".
Costache Dorobăț ia Măriei 

scrisoarea din mînă și citește ul
timul rînd mai mult pentru sine 
și apoi continuă tare să fie au
zit de toți:

„...Vă sărut pe toți, cel pre
zent la apel, Gheorghe Dorobăț".

Cu aplauze puternice, elevii 
aflați în amfiteatrul școlii unde 
are loc repetiția cu piesa „In-, 
doia'la" de Ernest Maftei, răsplă
tesc succesul colegilor lor. Sce
na „scrisorii" fusese repetată de 
cîteva ori. Regizorii, dirigimții 
claselor a Xl-a A și a Xl-a B„ 
prof. Macavei Veturia și prof. 
Simion Petru erau acum mulțu
miți.

Elevii claselor a Xl-a A și a 
Xl-a B a Școlii medii „Alex. Pa- 
piu Ilarian44 din Tg. Mureș își 
petrec după-amiezile vacan
ței de iarnă la școală. Zi de zi 
ei se întîlnesc în amfiteatrul 
școlii pentru a pregăti serbarea 
ce urmează a fi dată în curînd. 
în afara piesei „îndoiala" 
pregătesc sceneta „Halal de 
tine, Guță", dansuri populare,

poezii, cîntece. Toți elevii celor 
două clase a Xl-a participă la 
pregătirea acestui spectacol. Fie
care din ei are un rol. Și cei care 
nu participă direct într-una diii 
formațiile artistice au „roluri" 
importante: de a căuta costu
me, de a pregăti iluminația, de
corurile, invitațiile.

Echipa artistică a acestor cla
se are de acum o bogată tradi
ție. înființată cu cîțiva ani în 
urmă din inițiativa birourilor 
U.T.M. din cele două clase, e- 
chipa a repurtat o seamă de 
succese nu numai pe scena din 
amfiteatrul școlii, ci și pe 
scenele întreprinderilor din oraș, 
în fața muncitorilor, pe sce
nele căminelor culturale din 
satele învecinate. La început, 
membrii „ansamblului" erau des
tul de puțini la număr, apoi 
lună de lună, an de an s-au 
alăturat tot mai mulți elevi și 
în prezent toți elevii celor două 
clase s-au încadrat într-un fel 
sau altul în această activitate.

Cu ajutorul spectacolelor s-au 
strîns și anumite fonduri care 
au fost folosite pentru organi
zarea unor excursii prin țară. 
Astfel elevii acestor clase au 
putut admira frumusețile Deltei 
Dunării, pitorescul insulei Ada- 
Kaleh, monumentele de arta, 
expozițiile, parcurile bucureștene, 
Grădina Botanică din Cluj, ve
chea cetate și muzeul Brukcnthal 
din Sibiu etc.

Emoțiile pregătirii spectaco
lelor, satisfacția succeselor, far
mecul de neuitat al excursiilor 
au închegat un colectiv puternic 
de elevi, un colectiv de prieteni, 
de tovarăși.

De aceea nu e de mirare că 
acum fiecare elev din clasele a 
Xl-a a școlii medii „Alex. Pa- 
piu Ilarian" din Tg. Mureș gă
sește că vacanța nu poate fi pe
trecută mai frumos, mai plăcut, 
mai instructiv decît împreună, 
în cadrul colectivului.

Consecințe ale însilozării 
și folosirii neraționale a furajelor

O importanță deosebită pentru 
creșterea animalelor o are asigu
rarea unei baze furajere consis
tente și folosirea rațională cu 
grijă a furajelor, în legătură cu 
felul cum s au preocupat organi
zațiile de bază U.T.M. de asigu
rarea bazei furajere pentru ani
male am vizitat cîteva unități 
agricole socialiste din raionul 
Topoloveni.

La Gospodăria agricolă de stat 
Leordeni, din cele 1200 tone 
porumb siloz planificat s-au rea
lizat numai 620 tone, la Gospo
dăria agricolă colectivă „1. C. 
Frimu“ tot din Leordeni, pen
tru asigurarea cantității de 
furaje necesare se vor mai cum
păra aproximativ 20.000 kg. fîn. 
O situație tot atît de proastă a 
furajelor este și la Gospodăria 
agricolă colectivă „Ștefan Gheor
ghiu" din Topoloveni.

Cu toate că întreținerea și în- 
silozarea porumbului furajer 
este o acțiune specifică pentru 
tineretul din agricultură, orga
nizațiile U.T.M. din aceste u- 
nități nu sau preocupat de 
mobilizarea activă a tinere
tului la acțiunea de asigurare a 
bazei furajere, și îndeosebi a 
porumbului siloz.

Pacă producția de lapte a

Gospodăriei agricole colective 
„Ștefan Gheorghiu" din Topolo
veni a fost anul acesta foarte 
slabă, aceasta e urmarea fi
rească și a faptului că astă 
toamnă, după ce sau tăiat, 
cocenii de porumb au fost lăsați 
săptămîni întregi împrăștiați pe 
cîmp în bătaia vîntului și a 
ploilor, pînă cînd au putrezit în 
cea mai mare parte. în această 
gospodărie colectivă există un 
număr destul de mare de tineri, 
iar unii dintre ei lucrează chiar 
în sectorul zootehnic. Biroul or
ganizației de bază U.T.M. ar fi 
putut să-i mobilizeze din vreme 
pentru strînsul la timp și în 
bune condiții al furajelor, și în 
felul acesta, nu s-ar mai fi ajuns 
la situația în care chiar cocenii 
tocați și pregătiți în saramură, 
să nu mai fie mîncați de vacile 
gospodăriei.

Anul acesta gospodăria colec
tivă a însilozat peste 100 tone 
de furaje. Dar felul în care s-a 
făcut însilozarea dovedește de 
asemenea lipsă de preocupare, 
superficialitate. Astfel gropile de 
pămînt n-au fost uscate prin ar
dere și nici văruite, iar stratul 
de pămînt cu care s au acoperit 
furajele însilozate este așa de 
Buhjire și fără unghi de scurge-

re, încît desigur că apa ploilor 
și a zăpezilor a pătruns înăun
tru, stricînd o bună parte 
din aceste furaje. Cît des
pre groapa în care au fost de
pozitate cele 2—3.000 kg. tăieței 
de sfeclă, aceasta n-a mai fost 
acoperită deloc după ce a în
ceput consumul.

La Gospodăria agricolă co
lectivă „I. C. Frimu" Leordeni 
lucrurile s au petrecut aproape 
la fel. După ce astă-toamnă co
cenii au stat împrăștiați pe cîmp 
o bună bucată de vreme, au fost 
cărați în curtea gospodăriei co
lective și înșiruiți pe lingă niște 
magazii, fără ca să mai fie fă- 
cuți glugi ceea ce a făcut ca a- 
ceștia să mucegăiască sau să se 
usuce prea tare. Iată de ce acum 
vacile nici nu se mai ating de a- 
scmenea coceni cînd li se dau ca 
hrană.

Nu numai „cit dai“, 
ci și „cum dai“

Experiența ne arată că furaja
rea științifică, furajarea care 
prevede rații precise pentru fie
care animal și de asemenea ore 
fixe la care să se administreze 
aceste rații, duce la mărirea pro-

ducției de came și lapte. Colec
tiviștii de la G.A.C. „Filimon 
Sîrbu“ din Călinești s-au convins 
de acest lucru nu numai din 
cele citite, ci și din practică. 
Astfel, administrînd furajele în 
rații speciale de producție, pen
tru fiecare vacă în parte, efec- 
tuînd amestecuri de furaje și 
dîndu-le vitelor la ore fixe, ei 
au reușit să obțină anul acesta 
150 litri lapte peste plan, pentru 
fiecare vacă furajată în parte. 
Tinerii îngrijitori de vaci din 
gospodărie au un coș-etalon, o 
măsură precisă pentru furaje. în 
felul acesta ei știu cît au dat 
fiecărui animal în parte.

La Gospodăria agricolă colec
tivă „Ștefan Gheorghiu" din To
poloveni însă furajarea se face 
numai „după ochi" adică fără 
nici un fel de măsură. Cît des
pre furajele pe care le primesc 
vacile cu lapte, acestea constau 
exclusiv din paie de ovăz și co
ceni netocați. Ba mai mult decît 
atît, pentru că nu s a asigurat 
cantitatea de furaje necesară, 
pînă și aceste rații sînt micșo-

PETRE GHELMEZ
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vă a satului
După aproape un an de muncă rodnică, iama, tinerii țărani muncitori dispun de mai mult timp liber. De aceea, în anotimpul acesta, cunoaște o mare am

ploare activitatea culturală. La colțurile roșii, cluburi șl în căminele culturale, tinerii țărani muncitori răsfoiesc cu mult interes paginile unei noi cărți, repetă un 
nou dans sau o nouă piesă de teatru pentru programul artistic de duminică.

Aceeași preocupare dovedesc tinerii țărani muncitori și față de activitatea sportivă. Iarna oferă un prilej nimerit de îmbogățire a programului sportiv, de 
antrenare a masei largi de tineri țărani muncitori la practicarea disciplinelor sportive preferate: schi, șah, tenis de masă, trîntă, gimnastică etc.

In scopul de a face cunoscute cele mai interesante metode și inițiative ale organizațiilor U.TM privind organizarea activității sportive de masă la sate, 
ne-am adresat cîtorva secretari ai organizațiilor de bază U T.M. de la sate care împărtășesc în materialele din această pagină din experiența obținută în munca 
de antrenare a tinerilor și tinerelor de la sate în activitatea sportivă

Start! Tinerii schiori din reghin ea Stolln pornesc decizi in proba de fond ce se desfășoară in 
cadrul unul concurs rezervat tinerilor de la sate.

In fiecare 
program de

Ceea ce lipsea activității 
sportive de la S.M.T. Buda, re
giunea Ploești era tocmai conti
nuitatea, organizarea de cit mai 
multe competiții locale care sâ 
atragă tot mulți tineri me
canizatori la practicarea orga
nizată a culturii fizice și sportu
lui. Am început încă de 
multă vreme să alcătuim în 
fiecare săptămînă un pian al 
activității sportive.

La alcătuirea acestui plan ți
nem seama și de celelalte acti
vități cultural artistice la care 
tinerii trebuie să participe. El 
cuprinde competiția și cine răs
punde de organizarea întrecerii. 
Ajutoarele noastre prețioase în 
buna organizare a întrecerilor 
sînt înșiși tinerii care au obținut 
deja rezultate bune atit la între
cerile sportive pe stațiune cît șl 
la cele pe raion și regiune. Și a 
semenea tineri avem destui. Ei sînt 
principalii agitatori, fiecare în a- 
tel ierul său, în brigada unds lu
crează, popularizează întrecerea 
respectivă, mobilizează tinerii, 
se ocupă de organizarea con
cursului. Cu aceștia noi discu
tăm adeseori, ascultăm părerMe 
lor despre organizarea activi
tății sportive, mai ales acum în 
perioada de iarnă cînd toți me
canizatorii sînt In stațiune. Pro
gramul este afișat la dub unde 
toți tinerii pot să ia cunoștință 
de activitatea sportivă pe în
treaga săptămînă.

A fost și o perioadă cind sin
gurele sporturi care se practicau 
erau fotbalul și șahul. Am cău
tat să popularizăm și alte 
sporturi. Ne-am gîndit să a- 
tragem tineri să practice tria
ta. Președintele asociației spor
tive a căutat un regulament 
pe care l-a studiat cu atenție. 
UtemiștH au făcut salteaua. 
Cînd totul a fost pregătit au 
invitat pe mai mulți tineri să 
asiste la o demonstrație. Nici 
unul nu se încumeta sâ încerce 
căci nu cunoștea regulile ace
stui sport. Președintele asoc ra
ției a fost primul care a îmbră
cat costumul de sport El a ex
plicat tinerilor tehnica acestui 
sport. Cîți tineri practică acum 
acest sport ? Toți 1 De aceea 
trîntă figurează în toate pro
gramele noastre săptăminate.

Ca întotdeauna programul 
sportiv de săptămînă trecută a 
fost deosebit de bogat.

Luni, de exemplu, a înesput 
un turneu de șah, la oare au 
participat mulți începători. A- 
vansații au hotărit să ajute și 
pe a Iți tineri să învețe șahul. 
Pentru aceasta am organizat 
turneul în așa fel oa cei mai 
slabi să joace între ei, sub în
drumarea unui schist cu mai 
multă experiență.

Marți, un turneu de trintă 
la oare ou pcrtkipot aproape 
20 de tineri. A fost o întrecere 
pasionantă. De altfel, luptătorii 
noștri sînt cunoscuți nu numai 
în comună, dar și în raion și 
regiune unde ou eucsrit tHuri 
de campioni.

Miercuri, om susținut o întl- 
nlre amicală de fotbal.

Pentru joi om orgon’rot ur 
concurs de haltere. Acest sport 
se practică la noi aproape în 
fiecare zi. Avem deja campioni 
pe stațiune la acest sport. Deo
camdată Gh. Bănică e cel mal 
tare, dar nu se știe docă pînă 
la urmâ n-o să fie și el învins. 
Sînt mulți pretendențl Ic ocest 
titlu. Tinerii de la noi și-au 
confecționat singuri hohere. Cel 
de la fierărie șl jtrungăria au 
rezohrat în dteva zii» această 
problemă.

Vineri a avut loc un concurs 
de tenis de masă. De orgoni»- 
rea Iul a răspuns N. Zamfir, 
care • de altfel unui dintre cei 
mai buni jucători.

După ce ou lăsat lucrul stot- 
bătă după omiază, tinerii ou 
mers din nou la sola de sport. 
Holterofi*, luptătorii, șahștU, 
jucători: de tenis au avut an
trenament Seara toți sport-vii 
s-au intiinit la dub, unde ou 
vizionat în colectiv programul 
stației ds televiziune.

Duminica incepînd de dimi
neață și pînă seara, mecaniza
torii srau întrecut la șah, trintă, 
haltere și tenis de masă în 
cadrul unei competiții închi
nate zilei de 30 Decembrie.

in fiecare săptămînă facem 
o deplasare în alte locuri sau 
primim vizita unor echipe de 
volei, șah, tenis de masă, din 
comande opropiate ; Aricești, 
Strejnk, Negoești. Săptămînă a- 
ceasta vom merge pe șantierul

zi, 
sport
de la Brazi unde ne vom în
trece cu sportivii constructori.

Gnd vremea va fi favorabilă 
vom organiza și cercuri în care 
tinerii să învețe să schieze, iar 
duminica vom organiza con
cursuri. Ne-am propus ca și 
de-a cum înainte să organizăm 
eh mai bine activitatea spor
tivă, să nu existe o zi in care 
sâ nu se d?sfășocre un concurs 
sau o întrecere locală. In felul 
ocesta tinerii vor îndrăgi mai 
mult sportul.

NICOLAE ALEXE
secretarul comitetului U.T.M. 
da la SM.T. Buda, regiunea

Ploești

„Ziua

întreceri 
tradiționale

Cu ani In urmă In comuna 
noastră sportul era prea puțin 
practicat de către tineri. Acum, 
Insă, Asociația sportivă „Recolta' 
cuprinde peste 350 de tineri, 
care practică atit sporturile de 
vară : atletism, fotbal, volei, 
oină, ciclism, dt și sporturile 
de iarnă : schiul, săniuțele, 
etc. lata, de pildă, ce ac* 
tivitele vor desfășura tine
rii in iama aceasta. întrecerile 
de schi și săniuțe au devenit 
tradiționale in comuna noastră. 
Aceasta tradiție s-a născut oda
tă cu organizarea concursurilor 
primei Spartacniade de iama a 
tineretului. Apoi cu fiecare edi
ție a acestei mari competiții 
sportive de masă, numărul ce
lor care au îndrăgit-o a cres
cut foarte mult, ajungind de la 
30-35 tineri schiori la peste o 
sută. Tinerii au început să în
drăgească din ce in ce mai 
muit aceste întreceri, să le aș
tepte cu interes și să lupte de 
fiecare dată cu însuflețire pen
tru a reprezenta cu cinste comu
na lor. După terminarea etapei 
l-a a Spartachiadei, tinerii spor
tivi nu-și intrerupeau activitatea.

. împreună cu asociația sportivă, 
organizăm intre noi întreceri de 
schi și săniuțe. Așa de exemplu 
in anii trecuți cm organizat în
treceri la schi și sânfețe dotate 
cu premii cumpărate din va ori- 
ficarea fierului vechi, a hirtiei 
etc. O întrecere de acest fel a 
fost, de pildă, cupa „Vlădeasa- 
(numele celui mai inalt virf de 
deal din raionul Huedin), la 
care am invitat și tineri din sa
tele învecinate Sâcueni, Aluniș, 
Horlacea și altele. Această în
trecere a devenit apoi tradițio
nală, căpătind denumirea de 
„Cupa de iarnă" și se desfășoțjt .

* ră in mai multe etape pe în
treaga perioada a iernii. Cu pri
lejul acestei întreceri s-au re
marcat tineri cu mult talent și 
experiență ca : Stefan Szoke, 
Atilla Demeter, Ștefan Rigo, 
Magdalena Demeter, Martin Var
ga și alții. Ei reprezintă de alt- 

‘ fel comuna noastră in întrece

rile raionale și regionale. 
Ciștigind experiență in organiza
rea activității sportive in timpul 
iernii, comitetul comunal U.T.M., 
împreună cu asociația sportivă, 
au stabilit ca in acest an să se 
facă deschiderea sezonului spor
tiv de iarnă în mod oficial la în
ceputul lui ianuarie cind se vor 
desfășura și primele întreceri 
sportive care vor fi urmate de o 
mare serbare sportivă. La acea
stă serbare vom organiza și di
ferite demonstrații sportive. Ti
nerilor care se vor evidenția în 
întrecerile de schi și săniuțe li 
se vor înmina premii constind 
din cărți de literatură. Activita
tea sportivă a tineretului din 
comuna noastră în actualul se
zon de iama se află de pe acum 
in plină desfășurare. In fiecare 
zi, pînă noaptea tîrziu pe dea
lurile Horaița și Hotar, tinerii se 
antrenează la schi și săniuțe. 
Și nu numai cei din sat, ci și e- 
levii veniți in vacanță de la 
oraș, comitetul comunal U.T.M. 
preocupîndu-se ca și aceștia 
sâ-și petreacă timpul liber cit 
mai plăcut și instructiv. Chiar 
in primele zile ale acestui an se 
vor organiza două concursuri : 
primul „Vacanța44 - rezervat 
pionierilor și elevilor - și al doi
lea intitulat „Horaița", după nu
mele dealului pe care se va 
desfășura concursul. S-au asigu
rat tcate condițiile pentru ca 
concursurile sâ se poată desfă
șura cit mai bine. Avem peste 
2C9 de săniuțe și aproape 100 
de schiuri. Activitatea sportivă a 
tineretului comunei noastre in 
timpul iernii va cuprinde și pe 
amatorii de patinaj. Gnd vre
mea va fi favorabilă vom orga
niza primele întreceri de patinaj 
pe pinul Calata. Putem spune 
acum că toate aceste întreceri 
au devenit deja tradiționale la 
noi, ceea ce înseamnă că ele 
au fost mult îndrăgite de către 
toți tinerii săteni.

ȘTEFAN VINGZE 
secretarul comitetului co

munal U.TJd.Stncrai, 
raionul Huedin

„Duminica 
sportivă*4

Primele „duminici sportive* pe 
care comitetul U.T.M. și asocia
ția sportivă din comuna noas
tră le-au organizat nu au fost 
prea reușite. Cu timpul însă am 
început să le organizăm mai in
teresant, cu un program variat, 
și ele au atras sute de tineri din 
comună.

Iată de exemplu cum am or
ganizat noi ultima duminică 
sportivă. încă cu o săptămînă 
înainte am alcătuit programul 
de manifestări cultural-sportive, 
am stabilit locul unde se vor 
desfășura întrecerile precum și 
cine răspunde de fiecare activi
tate în parte.

Acest program a fost dezbătut 
apoi într-o ședință cu secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. și 
cu instructorii sportivi voluntari. 
Am scris programul zilei și l-am 
afișat la locuri vizibile. Pentru 
buna reușită a duminicii noas
tre sportive, fiecare membru din 
comitet a primit sarcini precis?. 
Unul s-a ocupat de organizarea 
concursului de șah, altul de pro
gramul de gimnastică, altul de 
amenajarea sălii etc.

Duminică, încă la primele ore 
ale dimineții, numeroși tineri se 
îndreptau spre sala căminului 
cultural unde trebuia să aibă 
loc concursul de șah. Disputat 
pe cîteva grupe el a îngăduit să 
participe un număr cît mai mare 
de tineri la întreceri. La cămin 
au venit nu numai jucătorii de 
șah, dar și mulți spectatori. în
trecerile au durat pînă la ora 
prînzului.

Prin organizarea acestui 
concurs am urmărit în primul 
rind atragerea a cit mai mulți 
tineri la practicarea șahului. In 
acest sens am organizat și o 
grupă de începători care s-au în
trecut între ei. Rezultatul a fost 
deosebit de îmbucurător. Gh. 
Panait V. Dumitrescu, Gh. Flo
rian și alții, care cunosc acest 
sport de puțină vreme, au ajuns 
să-și dispute in finală întîietatea 
cu cei mai bum șahiști din co
mună.

Punctul de atracție al progra
mului nostru de după-amiază l-a 
constituit programul de gimnas
tică executat de fetele din cadrul 
secției de gimnastică a asocia
ției sportive. Sub conducerea to- 
varășei Elena Vișan ele au pre
zentat tinerilor un program in
teresant de gimnastică F.G.M.A. 
și G.A5.A. Pe lingă faptul că 
acest program a plăcut mult ce
lor prezenți, el a avut totodată 
un important rol propagandistic 
în atragerea fetelor la practica
rea acestei importante discipline 
sportive

După-amiază la căminul cul
tural s-au înmînat diplome cam
pionilor comunei la diferite spor
turi.

Programul artistic care a ur
mat după aceasta a plăcut mult 
tinerilor prezenți în sală. Corul 
format și el tot din sportivi a 
interpretat cîntece pentru cei care 
s-au evidențiat în muncă și pe 
terenul de sport. Nu au lipsit 
nici cîntecele sportive, care 6Înt 
iubite și cîntate adeseori de ti
nerii din comună.

Seara tîrziu, tinerii au pornit 
spre casă discutînd despre cele 
văzute șj auzite în acea zi. 
Ne-am propus să organizăm cît 
mai multe asemena „duminici 
sportive" care au lin rol impor
tant în educarea comunistă a 
tineretului, în atragerea lui la o 
bogată viață sportivă.

CONSTANTIN RADU
secretar al comitetului U.T.M. 

oomuna Titești, raionul 
Pitești

Șahul are mulți prhtenl în 

comuna Poiana din regiunea 

București. laiâ o parte dintre 

aceștia in timpul unei între

ceri de șah.

sportului feminin"
Multa vreme an

trenarea fetelor la 
sport constituia o 
problemă nerezolva
tă pentru organizația 
U.T.M. și asociația 
sportivă din G.A.C. 
Ciureștii Vechi, re
giunea Galați. Și 
această situație era 
de-a dreptul parado
xală dz vreme ce 
sportul are mulți pri
eteni îu gospodărie, 
în comuna noastră, 
împreună cu asocia
ția sportivă am cer
cetat metodele pe 
care ar trebui să le 
folosim în scopul 
promovării sportului 
în rîndul fetelor. 
Primele măsuri au 
fost inițierea unor 
tntreeeri de volei 
fl «UetMirk Am 9-

cui îiuâ surpriza si 
nu vină decit foarte 
puține pari ici pante. 
Ce se intim plase de 
fapt ? Noi am popu
larizat din treme a- 
ceste întreceri, am 
stat de vorbă cu fie
care fată în parte 
fi fiecare ne pro
misese că va veni 
la concurs, că o pa
sionează sportul fi-i 
dornică de întreceri. 
N e-am trezit totuși 
fără concurente. Bi
roul U.TJd. al gos
podăriei a discutat 
această chestiune în
tr-o ședință a sa 
unde a reieșit că ma
rea majoritate a fe
telor se află încă sub 
influența unor con
cepții retrograde, du
pă care locul fetei

nu este pe terenul 
de sport, ci numai 
acasă la războiul de 
țesut sau la treburile 
gospodăriei. Trebuia 
deci să spulberăm 
mai întîi concepția a- 
ceasta retrogradă, în
vechită. Am înce
put prin organiza
rea unor întîlniri la 
căminul cultural la 
care le-am vorbit fe
telor despre frumuse
țea practicării spor
tului, despre rolul 
pe care îl are fiecare 
disciplină sportivă 
în întărirea sănătății. 
Dar cu aceasta n-am 
rezolvat problema. E 
greu să convingi nu
mai prin vorbe. De 
aceea am organi
zat câteva întîlniri de
monstrative la volei.

atletism, handbal cu 
participarea sporti
velor din orașul Ga
lați. Astfel într-o 
duminică am primit 
vizita echipei de vo
lei de la întreprin
derea Textilă Galați. 
Această acțiune s-a 
bucurat de mult suc
ces în rîndul fetelor 
din comuna noastră 
care au asistat în nu
măr mare la între
ceri. In scurtă vreme 
am organizat și noi 
o echipă de volei 
care a început să 
tusțină întreceri cu 
echipele din cornu
tele învecinate. Aces- 
■a a fost punctul de 
flecare în organiza
ta activității spor
tive a fetelor din co
mun* noastră. Acțiu

nea pe care o soco
tim foarte nimerită 
pentru atragerea fe
telor în sport este 
organizarea „Zilei 
sportului feminin ". De 
regulă in această zi 
aproape toate fetele 
sînt prezente pe te
renul de sport, parti- 
cipînd în timpul ve
rii la întreceri de 
atletism, volei, hand
bal iar acum la șah, 
tenis de masă, gim
nastică. Dar poate 
că ar fi mai bine să 
arăt cum anume or
ganizăm noi o „Zi a 
sportului feminin". De 
la început ne-am gîn- 
dit, că cea mai po
trivită zi ar fi cea de 
miercuri, căci la în
ceputul și sfîrșitul 
săptămânii, fetele sînt

mai ocupate cu tre
burile gospodăriei. 
Ziua aceasta este cu
noscută de toți lo
cuitorii comunei, ca 
să nu mai vorbesc 
de fete care partici
pă la întreceri, fie
care după preferin
țele sale. Ne îngri
jim din vreme ca în 
preziua concursului, 
terenurile sau sala 
de sport să fie ame
najate, să avem echi
pamentul necesar, 
ațbitrii. Concursul 
este anunțat din vre
me prin stația de ra- 
dioficare a comunei, 
ora la care va începe 
și la cp anume dis
cipline își vor dis
puta fetele întâie
tatea. Uneori în sco
pul promovării unei

discipline mai puțin 
cunoscute dedicăm o 
zi numai întrecerilor 
respectivei discipline. 
Așa, de pildă, în 
vară am organizat o 
zi de atletism pen
tru fete. Competiția 
a cuprins probe de 
viteză, fond, semi- 
fond sau cros, arun
cări cu greutatea sau 
sărituri în înălțime 
și lungime.

Deși fetele partici
pă acum în număr 
mare la activitatea 
sportivă, noi vom in
tensifica această ac
țiune în sezonul de 
iarnă. Și aceasta de
oarece încă mai sînt 
fete în sat care nu 
cunosc șahul, tenisul 
de masă, gimnastica. 
De aceea fiecare din

tre aceste discipline 
va avea o zi rezer
vată antrenamentelor 
sau concursurilor la 
care vor participa 
fetele. Prima o vom 
dedica șahului, unde 
intenționăm să che
măm un sportiv cla
sificat la șah, care să 
le explice fetelor cî- 
teva din tainele a- 
cestui sport. în cea de 
a doua zi vom orga
niza întreceri de te
nis de masă pentru 
desemnarea campio
nilor asociației noas
tre sportive la simplu 
fete, dublu fete și 
dublu mixt. De a- 
semenea tot pentru 
fete vom organiza, 
atunci rând, timpul 
va fi favorabil, cit.

o zi a întrecerilor de 
schi. Credem că în 
scurtă vreme nu va 
mai trebui să orga
nizăm ziua fetelor la 
sport, deoarece vom 
reuși ca fetele să 
vină în fiecare zi la 
sport.

MILUȚA BORGEA 
secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C.

Ciureștii Vechi, 
regiunea Galați

I

■
a devenit în deosebi un sport al tinerilor țăncini r 

prezentăm un aspect de la întrecerile finale ale 
Mold ovei. /

Tinerii sporesc ' 
materialele sportive

In acest an iarna 
se lasă mai mult aș
teptată ca în alte 
dăți. Aceasta nu în
seamnă nicidecum că 
sportivii din comuna 
Tudor Vladimirescu 
din raionul Corabia 
nu vor avea o activi
tate sportivă bogată. 
Mobilizați de organi
zația U.T.M. și de a- 
sociația sportivă, 
ne pregătim terry 'șc 
în vederea noul 
zon sportiv.

Nu de mult am 
terminat confecționa
rea a 18 garnituri de 
șah, a 6 perechi de 
schiuri și a unor ma
teriale pentru serjiia 
de popice. Aceste 
materiale, plu-s cele 
existente, siat însă 
puține teatru cei a- 
proape membri
U.C.F.9- din comună. 
De, eceea tinerii din 
comuna noastră vor 
mai confecționa încă 
6 perechi de schiuri.

precum și f 
pentru trîntă. 
M. Ciobănică, 
litaru. Ștefan 
alții, care 
dențiat în cc 
narea de m 
sportive, și-au 
să contribuie < 
la realizarea 
angajament. ‘

N. OP
corespc 

volui

Ajutorul
sportivilor frunta:
Comuna Fundata din raionul 

Codlea e așezată chiar la poa
lele Pietrei Craiului, nu departe 
de Zărnești. Iarna, drumurile pe 
la noi sînt anevoioase. Oamenii 
de pe aici folosesc însă schiurile. 
Schiul de altfel este și sportul 
nostru preferat.

Dar cel mai mare succes îl con
stituie faptul că toți - tinerii din 
comuna noastră practică în mod 
organizat acest sport. Pînă a 
ajunge aici însă a trebuit să 
depunem o muncă intensă pen
tru promovarea acestui sport în 
rîndurile tineretului, pentru or
ganizarea unor competiții pe 
plan local. Deși organizăm 
multe concursuri locale numă
rul participanților era încă des
tul de mic. Care era cauza ? 
Ne trebuiau antrenori sau in
structori de schi, care să des- 
tăinuie tinerilor din tainele a- 
cestui sport, să-i ajute mai mult 
pe începători. Dar la fel de bine 
puteau să ne ajute aici chiar 
sportivii fruntași care crescu
seră în comuna noastră. Toți 
erau însă la oraș. Le am scris. 
Răspunsul lor ne-a bucurat nes
pus. Toți se angajau să ajute 
pe tinerii noștri schiori. Acesta 
nu a fost numai un angajament 
formal căci chiar în duminica 
următoare Aron Olteanu a sosit 
în comună. împreună cu organi

zația U.T.M. am mobiliz 
rii și am format un cei 
învățarea schiului.

De trei ori pe săptămîi 
bilizați de către org 
U.T.M. și asociația sport 
nerii pornesc în grup spre 
de antrenament. Aici, A 
teanu, îi învață tehnica s 
le arată practic o seamă 
cruri necunoscute încă de

Ajutorul sportivilor 
ne-a fost de un real fob 
a trecut mult și păsti 
tăietorii de lemne din < 
noastră au început să se 
în întrecerile pe țară. 
Bratu a devenit dublă ci 
nă la schi (junioare), iar 
trecerile din cadrul Spa 
dei de iarnă echipa no 
ocupat primul loc.

Anul trecut, în comună 
înființat încă un centru 
vățarea schiului, pe care 
ventează toți copiii și tine 
comună care nu știu în 
schieze. De acest centru i 
pă Aron Olteanu, schior 
care a pătruns tainele 
sport aici, pe pîrtiile 
Craiului.

GH. SUMEDREA 
președintele asociației 
tive din comuna Fun 

raionul Codlea

Tn comuna Golești din regiunea Pitești, 
desfășoară nici un fel de activitate si 
Dumitru Popa, președiniele asociației sportii 
glijează antrenarea tinerilor la viața sport ii 
motiv căJ..., navetist.

- Sport ? Luați exemplu de la mine, băieți I
Desen de M. CARANF



ȚA DE ORGANIZAȚIE

Cu crește familia
Adăposturi 

pentru animale, mai 
muite și mai ieftine

utemlor din colectivă
Cu dteva teri io urmii a? tineret, modul conștiincios 

St Moise, secretarul or care a răspuns întotdeauna 
pei de partid din Gospod chemările organizației și în 
gncolă colectivă Săveni, peJași timp seriozitatea ou care 
mat la el pe Ion Muzgoci studiat Statutul U.TJW. și s-a 
tarul comitetului U.T.M. trâduit sl^nțeleagă evenimen-

— Ceața de azi — jple politi ■Pentru toate aces- 
secretarul de partid — ~a utemiș^Bdin brigada a 5-a 
ultimele petece de zăpac-au socotit v» ednic pe Iordache 
uliți s-a făcut atîta glDumitrașcu de a face parte din 
nu-i chip să mai iasă aamilia lor șj au votat pentru 
casă. Mîine tot e sîmbArimirea lui, în unanimi-^e. 
a|i putea voi utemiștii 6 cu multă seriozitate a fost 
n za|i o aepune de mujiscutată în adunare si cererea 
luntară și să faceți niștde primire în U.T.M. a tînăru- 
cu msip adus din deal ?iui ștefan I. Gavrii.

° de [n discuțiile lor utemiștii au^ăreț urca dealul căirfafătat că Ștefan I. Gavrii este 
«U°r * j^un colectivist destoinic, care a

? tT; iVrenJ<’ a muncit cu mult sîrg în echipa
* "‘Hz^oc.1 stab de tineret pentru obținerea unor 

îraan? reColte b°£ate ,a hectar și că a
f. papilor din brigăz răspuns la unele acțiuni obștești 
nrlîa, idi^a zl*- întreprinse de organizația

du U.Tjyi. — dar acest lucru nu-i 
suficient — i-au arătat utemi
știi. Ștefan I. Gavrii nu cunoaște 
încă Statutul U.T.M., sarcinile 
ce revin organizației noastre, 
drepturile și îndatoririle unui 
utemist. In adunare el n-a știut 
să explice limpede de ee do
rește să devină utexnist. Firește 
că adunarea generală i_a reco
mandat să se pregătească mai 
bine pentru acest important e- 
veniment din viața unui tînăr și 
a. hotărât. amânarea primirii lui 
în U.T.M. însărcinînd pe doi 
membri ai comitetului U.T.M. 
să-l ajute. Dar oare el n.a fost 
ajutat și înainte de ceilalți ute
miști să se pregătească pentru 
primirea sa în U.T.M. î Ștefan 
Gavrii spunea uneori |

— Lasă, buchisiți voi cărțile, 
eu o să fac două norme într-o 
zi și apoi să vedem care va ii 
mai bun utemist.

In adunare utemiștii i-au a- 
rătat Iui Gavrilă că a face două 
norme într-o zi e un lucru lău
dabil și l-au sfătuit ca și în vii
tor să lucreze cu același entu
ziasm, dar el greșește profund 
disprețuind cărțile.

Cum s-au pregătit ceilalți ti
neri care au devenit în ultimul 
timp utemiști ? Pentru aceștia 
comitetul U.T.M. a organizat un 
cerc de studiere a Statutului 
U.T.M. condus de utemistul 
Gheorghe Brașoveanu, membru 
al comitetului U.T.M. De aseme
nea comitetul U.T.M. nu s-a 
mulțumit numai să încredințeze 
diferite sarcini viitorilor ute
miști, ci i-a și ajutat să le în
deplinească. Dumitrașcu Ion, de 
pildă, a trebuit să facă în fața 
tinerilor din brigada sa, pe baza 
articolelor publicate în presă, o 
informare politică asupra eveni
mentelor externe dintr-o săptă
mînă, așa cum îi dăduse sarcină 
organizația U.T.M. Considerînd 
că asta este o treabă prea grea 
el a lăsat total baltă și s-a dat 
bătut. Zadarnic a încercat la în
ceput să-l convingă utemistul 
Constantin Minea, care primise 
sarcină din partea organizației 
U.T.M. să se ocupe de pregăti
rea lui, că împreună vor putea 
să facă informarea cerută de 
organizație.

Dumitrașcu, care nu mai vor
bise niciodată In fața tinerilor, 
speriat de această sarcină o ți
nea morțiș pe a lui: nu și nu, 
Comitetul U.T.M. și-a dat ime
diat seama că o asemenea sar
cină este destul de dificilă pen
tru pregătirea lui Dumitrașcu și 
a cerut atunci sprijinul comu
nistului Dumitru V. Mihala-

Săveni are în evidența 
de utemiști. Sîmbătă d 
însă peste 300 de tineri 
ruțe, lopeți, casmale, îi 
ou drapelele brigăzilor 
de muncă patriotică erai 
țele satului. Peste 50 d 
transportau la câmp gu 
grajd, iar din deal pe u 
tului coborau șiruri de 
încărcate cu nisip, care 
șertate și nisipul împrăț 
drum.

Am relatat aoest fap 
că el ilustrează modul 
știe organizația U.T., 
G.A.C. Săveni, sub co 
organizației de partid, 
lizeze masa largă a tini 
loctiviști la diferite acți 
de tineri din rîndul acei 
și-au dovedit în mune 
mental față de organiz 
fost primiți în U.TAă. ; 
luna noiembrie și în [ 
mătate a lunii decembr 

Utemiștii din Săveni 
genți față de tinerii ca* 
devină utemiști. Ei 1 
preț pe activitatea îrr 
ție a tinerilor, pe felup 
ei au muncit in acție 
ștești întreprinse de or* 
U.T.M. In același tim£ 
cer tinerilor care solii1 
primiți în U.TJW. să s 
scopul organizației noa* 
luționare, drepturile și1- 
rile unui utemist. Ei îi'e 
tineri să-și ridice nivele, 
să-și lărgească conțin ol
tul cunoștințelor lor.

In luna noiembrie, sf" 
piu, utemiștii din oja 
de bază U.T.M. din t * 
5-a de cîmp, au luat îți® 
cererile pentru prinîn 
U.T.M. a tinerilor lori*11- 
mitrașcu și Ștefan I. < 

Dumitrașcu și Gavpa- 
mîndoi conductori de Ș1 
nil se poate spune căin- 
griiește mai puțin dedal* 
caii și căruța. La cărțo
iului de grajd, la săpa?1' 
lor în livadă, la coledi®- 
rului vechi și unul și au 
luat parte cu destulă lire. 
Ca membri ai echipeine- 
ret din brigada lor, »mi- 
trașou cit și Gavrii incit 
cu rîvnă contribuind ■ 1® 
obținerea unor recoltă la 
hectar și la oîștigareaului 
de echipă fruntașă pe»dă- 
rie.

în adunarea generarei®- 
șit însă că pregătirea doi 
tineri pentru intrare în 
U.T.M. n-a mai fosfiănă. 
toare. Utemiștii au «t la 
Iordache Dumitrașcu îzias- 
mul cu care a muncit cehi-

che, brigadierul brigăzii a S-a. 
Intr-o seară, cînd se întor
ceau de la câmp, Dumitru 
V. Mihalache, s-a urcat în că
ruța lui Dumitrașcu și l-a rugat, 
așa ca pentru eh să-i aducă de 
la bibliotecă ziarele cu cele mai 
importante evenimente politice 
din săptămînă aceea. Dumitraș
cu a primit bucuros. Biblioteca
rul, anunțat din vreme de bri
gadier, s-a făcut a avea treburi 
foarte urgente și l-a sfătuit pe 
Dumitrașcu să-și aleagă singur 
ziarele. Tocmai cînd Dumitrașcu 
se frămînta cum s-o scoată la 
capăt cu ziarele pentru a nu se 
face de rîs în fața brigadie
rului, a cărui apreciere o prețuia 
muJt, au intrat în bibliotecă și 
Constantin Minea și Ion Muz- 
goci. secretarul comitetului 
U.T.M. In seara aceea lordache 
Dumitrașcu n-a mai apucat să 
ducă ziarele brigadierului. Pe 
îndelete. Ion Muzgoci și Con
stantin Minea i-au lămurit lui 
Iordache Dumitrașcu fiecare e- 
veniment politic în parte, im
portanța lui. Iordache Dumitraș
cu ajutat de cei doi utemiști a 
pregătit și prezentat în fața ti
nerilor din brigada sa informa
rea politică. De atunci de fapt 
el a prins gust pentru citit, 
urmărește acum cu regularitate 
evenimentele politice externe și 
de cîte ori dă peste un lucru 
nou, cere fără sfială sprijinul to
varășilor spre a se lămuri.

Primirea noilor membri 
U.T.M. așa cum spuneam
început a devenit un eveniment 
obișnuit în activitatea organiza
ției U.T.M. de la G.A.S. Săveni. 
Acum pe nimeni nu mai surprin
de faptul că aproape la fiecare 
adunare generală U.T.M. se 
pune în discuție și cererea de 
primire în rîndurile organizației 
a unui tînăr. Comitetul U.T.M. 
de la gospodăria colectivă din 
Săveni se ocupă cu multă grijă 
și răspundere de pregătirea vii
torilor utemiști. Treaba aceasta 
se face atît prin atragerea ti
nerilor la acțiunile întreprinse 
de organizație, la îndeplinirea 
sarcinilor primite, cit și pe li
nia ridicării nivelului lor poli
tic.

Astfel familia utemiștilor din 
gospodăria agricolă colectivă din 
Săveni se întărește atît prin spo
rirea numărului lor, cît mai ales 
prin creșterea conștiinței politice 
a membrilor săi.

ValumuJ construcțiilor termi
nate în anul 1959 în gospodăriile 
colective din regiunea Oradea 
este aproape de două ori mai 
mare decît în anul 1958. Pentru 
realizarea unor construcții cu 
cheltuieli cît mai mici, colecti
viștii au organizat echipe de zi
dari și de cărămidari; au trans
portat nisip și piatră din carie
rele cele mai apropiate, au recol
tat papură și stuf pentru acope
rișul saivanelor etc.

Prin folosirea de materiale 
economicoase, colectiviștii din 
Nădab, Șiinand, Vărșand, Țipar, 
Socodor, Șiclău și din alte co- 
mune și sate au realizat econo
mii de zeci de mii de lei la 
construirea adăposturilor pentru 
an;male.

Analizînd posibilitățile de care 
dispun, gospodăriile colective din 
regiunea Oradea au hotărît să 
construiască în acest an din ve
niturile proprii un număr de a- 
dăposturi pentru animale aproa- 
pe dublu față de cel realizat în 
1959.

în 
la

In excursie
Ou sărbătoririi Anului

Nou, național de turism-
Canpați a organizat pentru bucu- 
reșteni, numeroase excursii în 
cele mai pitorești regiuni ale 
țării.

Peste 1600 de oameni ai mun
cii din fabrici, uzine și institui 
ții au petrecut revelionul la Ora
șul Stalin și Poiana Stalin, la 
Predeal și la cabanele Cioplea, 
Poiana Secuilor, Mălăești, Glăbu- 
cet, Poiana Mare, Buniloc, laZăr- 
nești, Plaiul Foii sau Curmătura.

De asemenea au fost organiza
te excursii la Sinaia și Bușteni, 
la cabanele Peștera, Padina, Di- 
ham, Poiana Izvoarele, Babele, 
Bolboci, Scropoasa, Piatra Arsă, 
Piscul Câinelui, Garaiman și la 
hotelul alpin Gota 1400.

ONT-Carpați a organizat ex
cursii și peste hotare, la Ode sa, 
Budapesta și Sofia, unde au pe
trecut Anul Nou circa 1000 de 
turiști romîni.

----- •------
Cutremur de pămînt 

înregistrat 
de Observatorul 

din București
Luni 4 ianuarie 1960. la 

14 52 minute 14 secunde seis
mografele Observatorului din 
București au înregistrat un cu
tremur de pămînt cu epicentrul 
la o depărtare de aproximativ 
200 km. nord-est de București. 
In Capitală cutremurul a fost de 
gradul 5.

Echipa de dansuri a căminu
lui cultural din comuna Si- 
ghireanu, regiunea București.

Foto : N. SCARLET

ora

Un nou sanau
pentru coj

La sfîrșitul anuluicut

Scena din piesa „Volpone 
de Ben Johnson în interpre
tarea colectivului Teatrului 
maghiar de stat din Satu 

Mare.
Foto : AGERPRES

La secția de medicină nucleară 
spitalului clinic de adulți nr. 
din Gluj, care a luat ființă de

a
2
curînd, a început aplicarea tra
tamentelor cu fosfor radioactiv. 
In colaborare cu clinica derma
tologică a spitalului se fac tra
tamente cu raze Rontgen și fos
for radioactiv în diferite forme 
de reticuloze și granulomatoze 
maligne, angiom capilar, iar în 
colaborare cu Institutul de radio
logie, tratamente ale cancerului 
operat al sinului, care face me
tastaze cutanate.

In colaborare cu Institutul de 
igienă, catedrele de fiziopatologie 
și fiziologie ale Institutului me- 
dico-farmaceutic din Cluj au 
început experiențe privind gradul 
de fixare al fosforului radioac
tiv în diferite tumori maligne 
șl alte experiențe de mare in
teres practic.

In vederea dezvoltării secției 
de medicină nucleară se amena
jează un local corespunzător 
unde vor fi instalate noi aparate 
moderne.

INFORMAȚII
Intre 3 șd 9 ianuarie are loc la 

Bombay cea de-a 47-a sesiune a 
Congresului științific indian. La 
lucrările acestei sesiuni participă 
și o delegație a Academiei R. P. 
Romane formată din academicie
nii Horia Hulubei și Emil Pop. 
Oamenii de știință romîni vor 
prezenta în cadrul sesiunii comu
nicări științifice de specialitate 
și vor ține o serie de conferințe 
în diferite centre științifice din 
India.

★
Luni a sosit în Capitală venind 

din R.P.F. Iugoslavia formația de 
muzică de cameră „Soliștii din 
Zagreb", sub conducerea dirijo
rului și violoncelistului Antonio 
Janigro.

Formația va da trei concerte 
în Capitală în zilele de 5, 6 și 
8 ianuarie.

★
Zilele acestea a mai sosit în 

țara noastră dirijorul finlandez 
Tauno Hanikainen, care va con
duce în zilele de 8 și 9 ianuarie 
Filarmonica din Iași și în ziua 
de 14 ianuarie Orchestra simfo
nică a radiodifuziunii și televi
ziunii romîne.

(Agerprea)

(Ager preș)

Consecințe ale însilozării 
și folosirii neraționale 

a furajelor
rete în mod nepermis. Pe lingă 
toate acestea, atît din partea 
conducerii gospodăriei cît și din 
partea organizației U.TAL, exis
ta o slabă preocupare în ceea ce 
privește felul în care se admi
nistrează furajele diferitelor ani
male din sectorul zootehnic, ne- 
fâcîndu-se diferența între ani
malele care produc în timpul 
iernii, și animalele care nu pro
duc. Astfel, se ajunge de multe 
ori la situația în care vacilor cu 
lapte li se dau paie de ovăz și 
coceni, iar cailor, lucerna. Tot 
aici mai există și un extrem de

scăzut spirit gospodăresc în ceea 
ce privește folosirea furajelor 
existente. Căpițele de fin sînt 
începute din toate părțile, se 
face risipă. în loc să se care 
finul în podul grajdului, care 
este amenajat special în acest 
scop și de aici să se pună în 
iesle, se cară cu furca sau cu 
brațul direct de la căpiță pier- 
zîndu-se pe drum o bună parte, 
din el. Ce poate arăta o aseme
nea situație decît o mare lipsă 
de preocupare față de felul în 
care sînt îngrijite și hrănite ani
malele în sectorul zootehnic, 
lipsă care trebuie îndreptată cît 
mai de grabă.

Film sau W nuntă?

ls surșiiui anuluicut a 
fost dat în folosință un sana
toriu balnear la GuXniței, 
raionul Tîrgoviște, pe trata
mentul copiilor cu $le de 
poliomielită.

Pentru crearea contor ne
cesare climato-terapie reedu
cării locomotorii aiciste în 
curs de amenajare unre parc 
terapeutic afectat «plexului 
sanatorial care cupri solarii 
și bazine cu apă săi, spații 
de circulație în tereiplan și 
accidentat, precum terenuri 
dotate cu instalații pel kineto- 
terapie sub formă de>curi ca 
balansoare, biciclete xe, spa
liere etc.

(Jrpres)

I

Tovarășa Georgeta Perjeru 
directoarea căminului cultural 
,,Spiru HaretM din Roșiori, ra
ionul Călmățui, regiunea Ga
lați este o fire foarte carita
bilă. In afara acestei trăsături 
ce o caracterizează mai are una 
ce o deosebește de alți directori 
de cămine 
nunțile. Se 
atunci cînd 
viața prin 
slăbiciune îi este cunoscută de 
majoritatea locuitorilor comunei, 
care însă nu i-o apreciază, ci 
dimpotrivă, au criticat-o ade
seori. Căci cu prilejul diferite
lor nunți ce se organizează în 
comună, sala cinematografului 
din cadrul căminului cultural 
este golită de scaune care sînt 
puse apoi la dispoziția nunta
șilor. Dar nici atunci cînd scau
nele sînt la locul lor (în sala 
cinematografului) amatorii de 
film din comună nu au prea 
multe motive de bucurie. In sală

O inovație

culturale: îi plac 
bucură din inimă 
doi tineri își unesc 
căsătorie. Această

și aceasta 
face focul, 

tovarășei

e mai frig ca afară 
din cauză că nu se 
Există în buzunarul 
directoare o repartiție pentru 
lemne, există de asemenea sobe 
în sala de cinematograf; lipse
ște însă interesul conducătoarei 
căminului de a asigura condi
ții normale de vizionare a fil
melor în cadrul sălii căminului 
cu Hural.

Se impune să se ia măsuri cu
venite pentru încălzirea sălii ci
nematografului, bineînțeles îna
inte de sosirea primăverii. In 
problema scaunelor amintim to
varășei în cauză că a fost... 
înscăunată ca directoare a cămi
nului pentru a coordona activi
tatea culturală a acestuia și nici
decum de a asigura condițiile 
necesare bunei desfășurări a 
nunților locale cu bunurile ma
teriale ale statului.

PASCU GHEORGHE 
țăran colectivist

„veterinară"

I. ȘERBU (Agerpres)

Cîteva concluzii
In unitățile agricole socialiste 

din raionul Topoloveni despre 
care am vorbit, utemiștii pot și 
trebuie să ia în răspunderea lor 
depozitele de furaje existente, și 
să lupte cu toată tăria împotriva 
risipei, a hrănirii neraționale a 
animalelor, împotriva neglijen
ței, care face să se piardă tone 
întregi de furaje, mii de litri de 
lapte și carne.

Pentru anul acesta partidul a 
trasat sarcina sporirii considera
bile a producției animaliere, prin 
asigurarea unei baze furajere 
mult mai mare și mult mai con
sistentă. Organizațiile U.T.M. din 
acest raion trebuie să se preocupe 
încă de pe acum de îndeplini
rea acestor sarcini. Ei pot lua în 
sarcina lor îngrijirea culturii po
rumbului furajer, așa cum au 
procedat tinerii colectiviști de la 
G-A.C. Ziduri, raionul Rîmnicu- 
Sărat, să înceapă de pe acum 
pregătirea terenului, să care pe 
el gunoiul de grajd, să pregă
tească semințele necesare.

Comitetul raional U.T.M. 
Topoloveni are datoria să se ocu
pe mult mai îndeaproape de 
aceste probleme deosebit de im
portante. să mobilizeze organiza
țiile U.T.M. la îndeplinirea sar
cinilor trasate de către partid 
agriculturii noastre socialiste.

Țăranii muncitori 
din comuna Bota, ra
ionul Lipova, regiu
nea Timișoara au pri
mit într-una din zile 
vizita tehnicianului 
veterinar care le-a 
adus la cunoștință că 
intenționează să le 
vaccineze orătăniile 
Bucuria inițială a 
oamenilor a fost însă 
repede spulberată de 
dorința veterinarului 
care ținea nici mai 
mult nici mai puțin 
ca galinaceele să-i 
fie aduse imediat pen
tru vaccinare întrucît 
»e grăbește. S-au gîn-

dit oamenii la toate 
posibilitățile. Să fu
gărească coclaurile în 
căutarea orătăniilor, 
să le momească cu 
boabe etc. etc. Pînă 
la urmă au ajuns la 
concluzia că este im
posibil să le poată 
prinde, singura solu
ție rămînînd să ami
ne treaba pentru a 
doua zi dimineață 
cînd urmau să închi
dă porțile la cotețe, 
tehnicianul putînd 
să-și facă treaba în 
voie. Reacția acestuia 
din urmă a fost însă 
promptă : „Nu mai

vaccinez nici o găină 
și aplic fiecărui țăran 
o amendă de 15 lei 
pentru nerespectarea 
prescripțiilor sani
tare".

Sîntem convinși că 
prescripțiunile sani
tare nu prevăd o ast
fel de manieră de lu
cru. De aceeu crederi 
că Sfatul popular ra
ional Lipova va in
terveni în treaba cu 
vaccinarea găinilor 
pentru ca tehnicianul 
respectiv să renunțe 
la astfel de... metode.

MOLDOVEANU 
PETRU 

muncitor G.AS.

Uzina electrică 
funcționează... în rate

Sute de ore de muncă patriotică 
au prestat țăranii muncitori ti
neri și vîrstnici pentru construc
ția uzinei electrice din satul 
Gureni, comuna Pestișani, raio
nul Tîrgu Jiu. Și nu mică le-a 

înce-
iners 
ei de 
acel 

______ ,______  doar 
de 2—3 ori pe săptămînă, în rest

fost bucuria cînd aceasta a 
put să funcționeze. Toate au 
bine însă pînă la preluarea 
către sfatul popular. Din 
moment uzina funcționează

fiind în stare de „repaos*. Gauza 
principală constă în faptul că 
sfatul popular nu a găsit un me
canic care să se ocupe de bunul 
ei mers.

Este de dorit ca sfatul popular 
al comunei Pestișani să ia mă
suri grabnice pentru remedierea 
acestei situații.

GICA ICONARU 
țăran muncitor

CINEMATOGR AFE

la Teatrul Armatei
X 7 e reîntîlnim, în sala de 

spectacole de la Teatrul 
Armatei, cu marele Shaw, 

cu umanistul Shaw, cu prietenul 
omului simplu și judecătorul ne
cruțător al omului parazit, cu 
G. B. S. spiritualul și causticul. 
Căci dacă IF ilde ne oferă un 
teatru cu aplecări spre paradox 
Shaw ne îneîntă cu un teatru în 
care ideea dirijează cuvîntul. 
în care verva are subtext subtil 
și în care ecoul gîndirii răsună 
ispititor dincolo de terminarea 
frazei. în ce privește ideile aces
tui teatru, multe din ele ne sînt 
aproape nouă, oamenilor simpli 
și creatori în măsura în care, 
servindu-ne, fac un tatuaj hilar 
pe obrazul claselor parazitare. 
Toate categoriile sociale, sănă
toase sînt puse intr-o lumină ge
neroasă în teatrul lui Shaw: mun
citorul obișnuit și țăranul, șome
rul, funcționarul umil, profeso
rul. La antipod, toate categoriile 
sociale spoliatoare și toate insti
tuțiile lor intră in cercul sever 
al satirei lui Shaw : aristocrația 
și puritanismul, clerul și diplo
mații, regii și prinții. Ironia 
subtilă, causticitatea, rechizito
riul aspru, surîsul și hohotul de 
rîs — într-un cuvînt, întregul 
arsenal al satirei e concentrat 
în replicele-t scăpărătoare. Sîn
tem așadar în fața unui teatru 
de idei. E drept că adeseori 
ideile desenează un socialism 
utopic, lipsit de finalitate.

Liza Doolittle e o oropsită 
vînzătoare de flori ; ea aduce 
zilnic pe arterele principale ale 
Londrei poezia coșului său cu 
flori. Dar dincolo de policromia 
și miresmele florilor stă ca un

spectru negru viața ei de la pe
riferia londoneză insalubră ți 
sălbăticită. Tatăl Lizei e un be
țiv isteț dar excroc, gata oricînd 
să-și spolieze și să-și bată fiica. 
Crescută într-un mediu viciat, 
Liza își păstrează totuși ăteva 
virtuți morale : are bun simț și 
omenie, e inteligentă și volun
tară, ambițioasă și hotărîtă. E 
drept însă că lexicul său e lipsit 
de corectitudine și că manierele 
sale lasă mult de dorit. Aceste 
neajunsuri se vădesc însă retușa- 
bile, tinăra Liza fiind caolinul 
plastic din care o educație susți
nută va scoate la iveală fondul 
sănătos și creator, valorile la
tente în orînduirea capitalistă, 
ale omului din popor. Aici își 
are sprijinul modernizarea mitu
lui antic cu Pygmalion și fru
moasa Galaieea.

Dar educatorul este Higgins, 
un aristocrat care rămine fidel 
castei sale chiar dacă joacă sin
cer pe neconformistul și pe 
omul decis să descindă in popor. 
La fel, colonelul Pickering, co
autorul procesului de educație 
a florăresei. Shaw trage cu în
țelepciune hotarele de clasă ale 
eroilor, schițind un zimbet iro
nic la adresa aristocraților „de
mocrat zanți". Simpatia lui se 
îndreaptă stăruitor către Liza, și 
către inteligența naivă a tatălui 
său.

Limita de clasă a cuplului 
Higgins — Pickering se relie
fează și mai pregnant cînd, după 
cîștigarea pariului (educarea Li
zei avea la bază, vai ! un pariu, 
un simplu pariu) ei își lasă ope
ra în voia soartei, dezinteresîn- 
du-se total de viitorul ei. Nici

care Higgins o 
(de educative nud 
nepăsarea-i rece, 
el totul a fost un 
un experiment a- 

ta reține 

care le face Liza la adresa mo
ralei aristocrate-burgheze și va 
mai reține, în primul rind. ideea 
centrală a piesei lui Show f. a- 
nume aceea că în popor sălăș
luiesc valori nenumărate care se 
consumă latent și se pierd dato-

afecțiunea pe 
poartă operei 
urnește din 
Căci pentru 
joc, o șarjă, 
muzant. Spectatorul 
insă din piesă rechizitoriile

ritâ regimului nedrept capitalist. 
Această idee centrală impinzește 
toată piesa, țes'uidu se fin cu nu
meroase idei adiacente fi strecu- 
rinduse agd de la replici la re
plică.

Această aleasă virtute a piesei 
constituie o încercare dificila 
pentru teatrul care se încumetă 
s-o joace. E un examen pe care 
Teatrul Armatei l-a trecut în ge
nere, cu note bune. Regia San
dei Mânu cu asistența lui Paul 
Nadolski, fidela spiritului piesei, 
a știut să valorifice uma
nismul din ..Pygmalion". Nu s-a 
exagerat în fixarea englezească a 
acțiunii, nu s-a caricaturizat a- 
buziv, ci s-a mers mai mult pe 
reliefarea ideii centrale și pe 
sublinierea replicilor rechizito
rii. Spectacolul are omogenitate 
și. ceea ce se cere subliniat, sim
plitate.

îi vom obiecta însă regiei fap
tul câ uneori s-a mers prea cu- 
uusUe pe linin interpretării ne- 
fruct if ici ndu-se consecvent și su
ficient ideile din replice. în toa
tă savoarea lor. O vuinulâ nete
zime a frazelor rod u ceste specta
torul de deliciile umor dia
loguri care, din păcate, se spun 
și nu se interpretetmă.

Liliana Tosnescu, actriță talen
tată n-a evoluat consecvent cu 
sine. Ea a avtU mal ales in pri
mele două acte accente stridente 
de interpretare uneori mahala- 
gească a florăresei londoneze. 
Dar actrița regăsește cu suc
ces în procesul de educație și 
ajunge să mimeze cu mult fi
resc scenele de salon, imbinind 
savuros solemnitatea cu stingă- 
ci a, ambiția cu descumpănirea. 
Ea știe de asemenea sâ-și inte
riorizeze durerea atunci cînd e 
părăsită și lăsată in roia soartei. 
fără să renunțe insă la mindria 
proprie.

Același amestec de joc îl gă
sim la George Constantin in ro
lul lui Higgins. Actorul a dat 
dovadă de talent și de dexteri
tate in interpretare, de multă 
siguranță și de tot atît de multă 
voință. El a realizat acea laturi 
a rolului sâu cere îl face un fel 
de copil teribil, un răsfățat ca- 
re-și îngăduie experiențe costisi
toare. Golurile din interpre 
tarea lui George Constan
tin se resimt însă acolo unde 
răspunde uneori în monocord la 
frâmîntările Lizei și la frămîn- 
tirile-i proprii. E vorba de pa
sajele de final, după triumful 
operei sale educative. Reținem 
însă, pozitiv, jocul de talent și

de vervă al tînărului actor Sandu 
Sticlaru care reușește să fie bine 
in rolul tatălui, preș ti nd un joc 
de savoare, un comic reținut și 
inteligent.

Petre Popa în Pickering 
ne-a satisfăcut, 
uniform.

Aglae Uetaxa în doamna Hig
gins, joacă cu 
prestanță. O siguranță de sine 
care dă interpretării sale un fi
resc de bun gust.

S-au detașat in mod cu totul 
fericit, surprinzind inteligent și 
limpede spiritul shauian, 
Popovici și Nelly Cu tava, 
ceala englezească presărată 
umor fin a rolului, mimarea 
excelentă a rigidității și a puri
tanismului. nuanța subtilă a re
plicii, iată în ce constă reușita 
actriței Lili Popovici. De ase
menea Nelly Cutava, într-un rol 
episodic, a știut să redea per
sonajul cu pricepere, măsurind 
cu chibzuială caricatura și folo- 
sind cu minunăție gestul stereo
tip din timpul vizitei protoco
lare. Ea a ajutat printr-un joc 
suculent și pe Sanda Băncilă 
are a reușit tocmai în măsura 
h care își imita partenera.

O apariție savuroasă și firea- 
reă de umor suculent : Dorin 
Toga în Fredy.

Restul actorilor — corect.
Decorurile lui Ipser de data 

aceasta numai mulțumitoare.
Spectacolul, în ansamblu, izbu

tește să ne dea acea lumină a 
lui Shaw cu care ne-a obișnuit 
din lectură. De altfel acest succes 
justifică intrutotul marea aflu
ență a publicului bucureștean.

AL. ANDR1ȚOI0

Pa tr ia. B uc ur eș ti, I«nf r ă tir ea
între popoare: Avalanșa; Re
publica (cinemascop). Gh. Doja 
(cinemascop), Libertății : Poe
mul mării; V. Alecsandrî, Ma. 
xim Gorki, Miorița, 1 Mai : 
mu ; Magheru, I C. Frimu, 8 
Martie: Părinți și copii; Elena 
Pavel: Oameni și lupi (cinema
scop) ; 13 Septembrie: Simfo
nia dragostei; Lumina, Flacăra: 
Desigur, Nelly; Central : în zi. 
lele lui Octombrie: Victoria, V. 
Roaită : în căutarea comorii;

Timpuri Noi: „7 arte", „Scurtă 
istorie", „0 poveste ca-n bas. 
me", Pioneria nr 611959; Tine
retului : Fata cu ulciorul; Alex. 
Popov : Pe drumurile Romîniei 
și O poveste ca-n basme; Gri. 
vița : Pe țărmuri îndepărtate; 
Cultural : Moartea in șa; Uni
rea : Soarta unui om; C. Da
vid : Amnarul fermecat; Alex. 
Sahia : Stelele; T. Vhadimirescu, 
Popular : Abuz de încredere; G. 
Baco via : întilnire cu viața.

nu
A jucat forțat,

binecunoscuta-i

în secția de dogârle a întreprin derii I.P.R.O.D.C.O.P, din Capi
tala se lucrează la montajul unui lot de cazi tronconice desti

nate gospodăriilor agricole de stat.
Foto; AGERPRES



Anul 1960 începe sub semnul
încrederii omenirii în triumful pocii

A. S. HRUȘCIOV: „Nu avem nevoie
nici de război „rece“, nici de război cald“

MOSCOVA (Agerpres). TASS: 
Răspunzînd la o sjrie de între
bări ce i-au fost adresate de dil. 
R. Noble, directorul ziarului ar
gentinian „Clarin*, N. S. Hruș
ciov a declarat: „Problema de
zarmării este problema esențială, 
cea mai arzătoare a contempo
raneității. în prezent aceasta este 
într-adevăr problema probleme
lor".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în soluționarea problemei de
zarmării sînt interesate toate 
popoarele, toate țările lumii. El 
a amintit pe scurt care este 
esența propunerilor sovietice cu 
privire la o dezarmare generală 
și totală. „Aceste propuneri pă
trunse exclusiv de dorința de a 
asigura o pace cu adevărat trai
nică, de a lichida pentru totdea- 
una teama în fața viitorului, a 
spus N. S. Hrușciov, nu pot să 
nu se bucure de sprijinul una
nim al tuturor popoarelor".

N. S. Hrușciov a declarat: 
„Nu încape îndoială că dacă 
propunerea noastră cu privire la 
dezarmarea generală și totală ar 
deveni obiectul unui referendum 
în rîndul popoarelor, ea ar fi 
sprijinită de majoritatea abso
lută a populației globului".

După cum a subliniat șeful 
guvernului sovietic, Comitetul 
pentru dezarmare al celor 10 țări 
care își va deschide lucrările în 
anul 1960 își va începe activita-

tea în condițiile existenței unor 
premise clare ale îmbunătățirii 
serioase a situației internațio
nale. In legătură cu aceasta, a 
adăugat N. S. Hrușciov, este 
necesar să se sublinieze în pri
mul rînd însemnătatea deosebit 
de mare a înțelegerii la care am 
ajuns cu președintele Dwight Ei
senhower în timpul vizitei mele 
în Statele Unite, precum și* a 
hotărîrii celei de-a 14-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
că problema dezarmării gene
rale și totale este cea mai im
portantă problemă și că din 
acest motiv trebuie depuse toate 
eforturile în vederea soluționării 
ei cit mai urgente.

Toate acestea dau o 
speranță că guvernele 
statelor ver manifesta 
rea cuvenită și realism 
darea soluționări’ sarcinii dezar
mării generale și totale. „Dacă 
așa va fi, anul care vine va in
tra în istorie ca anul începutu- 
Iui înfăptuirii visului de veacuri 
al omenirii despre o lume fără 
arme și fără armate, despre o 
lume fără războaie", a spus 
N. S. Hrușciov.

Referindu-se la poziția Unfair i 
Sovietice față de experiențele cu 
arma nucleară, N. S. Hrușciov 
a spus: 
rea totală 
riențelor

anumită 
tuturor 

înțelege, 
în abor-

arme nucleare-. El a adăugat: 
„Sîntem gata ca chiar astăzi să 
încheiem un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare 
pentru totdeauna și considerăm 
că pentru aceasta sînt create 
condițiile necesare. Acum este 
rîndul partenerilor noștri occi- 
dental i".

N. S. Hrușciov a menționat că 
guvernul U.R.S.S. a încetat deja 
toate experiențele cu arma ato
mică și cu hidrogen și că nu le 
va relua dacă nici puterile oc
cidentale nu le vor relua.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subliniat 
în continuare că în prezent 
Uniunea Sovietică face comerț 
cu peste 70 de țâri. „Sîntem 
pentru extinderea continuă

relațiilor economice și comer
ciale reciproc avantajoase între 
țări. Nu avem nevoie nici de 
război „rece*, nici de război 
cald. Orice comerciant din orice 
țară poate veni oricînd fii 
U.R.S.S. pentru a duce tratative 
comerciale și pentru a încheia 
tranzacții. Acest lucru se referă 
și la reprezentanții țărilor din 
America Latină care vor fi în
totdeauna salutați cu bucurie în 
Uniunea Sovietică", a declarat 
N. S. Hrușciov.

In încheiere, N. S. Hrușciov 
s-a referit la relațiile între 
U.R.S.S. și țările din America 
Latină precum și la succesele 
remarcabile obținute de oamenii 
sovietici în studierea cosmosu-

L. S. Dunn: Să lucrăm 
în interesul vieții

Intr-o convorbire cu corespon- 
dentul din New York al „Prav- 
dei“, Leslie S- Dunn, profesor 
de biologie la Universitatea Co
lumbia, a cerut interzicerea cit 
mai grabnică a armelor nuclea
re. Sper că în viitor va fi inter
zisă folosirea științei și a roa
delor ei în scopuri distructive, 
a spus Dunn.

Colegii mei, biologii ameri- 
câni, cu care stau adeseori de 
vorbă pe această temă, doresc 
ca laboratoarele în care sînt 
efectuate astăzi lucrări legate de 
un eventual război biologic sau 
de protecția împotriva unui ase
menea război să treacă la stu
dierea problemelor legate de 
viață, a spus Dunn în continua
re. Activitatea acestor labora
toare poate fi trecută cu ușu
rință pe făgașul pașnic. Să lu
crăm, așadar, în interesul vieții, 
nu al morții! cheamă profeso
rul american.

Nota guvernului E Chineze
adresată guveAi Indiei

Presa occidentală
optimismul lui

BONN 4 (Agerpres). — Presa 
vestgermană acordă o mare aten- 
ție declarațiilor făcute de N. S. 
Hrușciov la recepția de Anul 
Nou de la Kremlin, precum și 
interviului acordat de acesta lui 
R. Noble, directorul ziarului ar
gentinian „Clarin".

Ziarul „Frankfurter Alge- 
mn ne“ arată că primul ministru 
Hrușciov, a exprimat din nsu 
hotărirea Uniunii Sovietice de a 
se încheia imediat un acord cu 
privire la încetarea pentru tot
deauna a •experiențelor nucleare.

Ziarul ,.Neue Rhein-Zeitung“ 
arată în titlu că șeful guvernu
lui sovietic crede într-o lume 
fără arme. El este optimist, scrie 
ziapafe—șj consideră că anal 
^60 va intra în istorie drept 
nn an în care se va începe reali
zarea visului străvechi al omeni
rii cu privire la o lume fără răz
boaie, soldați și arme.

LONDRA 4 (Agerpres).—Răs
punsurile lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de .Miniș
tri al U.R.S.S., la întrebările lui 
R. Noble, directorul ziarului ar
gentinian „Clarin", au stîrnit un 
mare interes în Anglia.

„Primul ministru Hrușciov a 
dat asigurări că Rusia nu va 
relua prima experiențele nuclea-

.Sîntem pentru înceta
și imediată a expe- 
cu toate tipurile de

DORINȚA

de caricaturistul danez H. Bids trup pentru ziarul JSovetskaia Rossia*

PEKIN 4 (Agerpres). — La 
26 decembrie 1959, Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, a adresat gu
vernului Indiei o notă în proble
ma frontierei chino-indiene.

In această notă guvernul 
R.P. Chineze își exprimă din 
nou dorința de a rezolva pro
blema frontierei dintre China și 
India prin tratative în scopul în
tăririi prieteniei dintre popoarele 
celor două țări. In notă sint ex
primate speranța că premierii 
celor două țări se vor întîlni în 
viitorul apropiat și convingerea 
pro.’undă că nu este greu sa se 
ajungă la rezolvarea rezonabilă 
a problemei frontierei chino-in
diene prin consultări prietenești.

Subliniind că litigiile de tron- 
tieră vor putea fi lesne regle
mentate dacă cele două părți, 
pornind de la interesele funda
mentale ale prieteniei dintre cele 
două țări, vor adopta o poziție 
fără idei preconcepute, vor da 
dovadă de înțelegere și vor face 
concesii reciproce, guvernul R.P. 
Chineze menționează: „Dacă se 
va dovedi că părerea Indiei este 
mai întemeiată și mai favorabilă

Lelhstrucției pașnic, poperti <M> 
___________ ro a<j are neapărată nevoie, de o 

iar dacă se va dovedi că ppație internațională pașnică Ja- 
Chinei este mai Întemei2ungată.
mai favorabilă pentru pribe aceea tn relațiile sale 
dintre <rle două țări, lndiane guvernul chinez duce in 
aceea care trebuie să o accy consecvent o politică de 

In notă se propune ca „ît;e și este hotărît ca pe baza 
mul rînd la apropiata lor or cinci principii să trăiască 
î' . ' ” ■ • ■ ■ • • <«. *
ajungă la unele acorduri 
principiu in problema fronti 
care să servească drept căli
și bază pentru discuții viit 
și pentru elaborarea unui pr< 
de rezolvare a acestei problen 
In al doilea rind se propune 
unitățile militare ale celor d 
părți să fie retrase de la fr 
tieră cu cite 20 km. sau la 
altă distanță pe care cele d< 
părți ar găsi-o indicată și QNN 4 (Agerpres) 
un prim pas să se înceteze Soțiile de presă relatează 
viciul de patrulare pe întrea ultimele zile sînt semnalate 
frontieră. lnele orașe ale Germaniei

„Dacă va fi realizat un acojentale provocări și manifest 
asupra celor două puncte st antisemite. La Koln, Niirn. 
menționate, se spune în no(Qelsenkirchen și în alte ora. 
situația la frontiera chino-indi.je Republicii Federale, pre- 
nă se va schimba imediat", șj în Berlinul Occidental,

In notă se subliniază că peitrețe imobilelor locuite de 
■ • • • - j | au {ost Sparte cu pietre,

pe zidurile locuințelor ți 
-------------- lelor au fost zugrăvite zvas- 

si lozinci antisemite. Tinenl 
ști au organizat în Berlinul 
lental o retragere cu torțe, 
urtau drapelul de stat al 
. Germane, avînd aplicată 
tstică și cintau ctotece na. 

evlnd gravitatea acestor 
testați! fasciste, zianil 
Welt" subliniază că „amta

pentru prietenia dinj 
țări, China trebuie ]

...... ui VInu -- -
nire premierii celor două ță prietenie cu toate țările---- * i- ..„-1- -----A..-1 j mjcj.

tru înfăptuirea țelului măreț

<•

Provocări 
antisemite 
în R. F. G

ci

Personalități

N. S. Hrușciov
re", scrie John Dickey, corespon
dentul ziarului „News Chronicle-. 
El subliniază cu satisfacție ca ia 
pofida declarațiilor S.LA. că 
America își rezervă dreptul de a 
relua experiențele cu arma nu’ 
cleară, „liderul sovietic nu a ur
mat acest exemplu*.

După cum subliniază Dickey, 
declarația lui N. S. Hrușoo* 
este apreciată in Apus ca -jiind 
de bun augur in ajunul tratati
velor cu privire Ia încetarea ex
periențelor nucleare, care vor în
cepe săptămma viitoare*.

U’ake.ord. comentatorul diplo
matic al ziarului „Daily Maxi*, 
scrie că. după părerea immștn- 
tor englezi, Hrușciov a mamtes-zt 
din nou iniția avă m proMean de
zarmăm, mențxKiJ»d la recepri 
de Anul Nou posibiîr.aiea ca L 
unea SovteJci să-și redacă h 
mod unilateral tortele anna.e.

Intr-an articol redacțional a* 
cest ziar saluU Jârg-jea simțî- 
tcare a schimburilor prietenești 
din re Est și Vest, ceea cc a dus 
la o abordare nouă, promițătoa
re a problema dezarmăm*. 
Subliniind că există încă o se
re d? dificultăți in calea rea- 
I.zârii unui acord. ,,Dai1) .Mail* 
își exprimă speranța că noul an 
va aduce rezultate pozitive. Zia
rul arată că problema dezarmă
rii va fi „principala problemă a 
anului i960". Dacă vom fi în 
s’ăre să o rezolvăm, scrie „Daily 
Mail*, soarele va străluci mai 
viu'.

din străinătate
își exprimă speranțe de pace
Ziarele sovietice au publicat o 

serie de declarații și articole cu 
prilejul Anului Nou ale unor 
personalități din străinătate.

GO MO-JO, președintele Aca
demiei de Științe a R- P- Chine
ze, scrie în „Pravda“ : Se poate 
spune cu deplină siguranță că 
în noul an — 1960 — știința ță
rilor socialiste, în frunte cu Uni. 
unea Sovietică, va aduce prin 
realizările sale o contribuție și 
mai mare la cauza construcției 
socialiste și comuniste, la cauza 
apărării păcii în lumea întreagă 
și ridicării bunăstării omenirii.

Astăzi putem presupune, pe 
baze științifice, că în lumea 
viitorului Pămîntul va înceta de 
a maj fi singura planetă locuită 
din sistemul solar, scrie în 
„Pravda" prof. BERNARD LO
VELL, directorul Observatorului 
astronomic „Jodrell Bank“ (An
glia).

Se poate privi cu o nouă spe
ranță în viitor, subliniază proce
sorul Lovell, așteptînd ca dez
voltarea științei cosmice să nece
site folosirea unei părți tot mai 
mari din resursele care altmin
teri ar putea fi cheltuite în sco- 
puri militare, iar rezolvarea pro-

blemelor pămîntene ale omului 
să fie, în ultimă instanță, ușu
rată.

Cunoscutul industriaș și finan
ciar american CYRUS EATON 
scrie în „Komsomolskaia Pravda" 
că în timpul vizitei sale în Uni
unea Sovietică el a fost adine 
impresionat de dezvoltarea spi
rituală și fizică a tineretului so
vietic. Tineretul sovietic, subli
niază Eaton, privește cu încre- 
dere în viitor, care se arată bo
gat în valori materiale și spiri
tuale.

JACQUES DUCLOS, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez, scrie în 
ziarul „Trud“: Nu va fi o exa
gerare și ne exprimăm speranța 
că în decursul anului 1960 lu
mea va continua să înainteze pe 
calea deschisă de anul 1959 — 
calea destinderii internaționale 
și a coexistenței pașnice

Anul 1960 va fi anul vizitei 
lui N. S. Hrușciov în Franța la 
invitația generalului De Gaulle. 
Această vizită trezește un deose
bit entuziasm în rîndul poporu
lui, care consideră pe drept cu- 
vînt vizita șefului guvernului 
sovietic drept o contribuție im
portantă la cauza întăririi păcii.

Deschiderea conferinței Uniunii
naționale a studenților din Irak
BAGDAD 3 (Agerpres). — La 

Bagdad s-a deschis cea de-a 
treia conferință a Uniunii națio
nale a studenților din Irak, la 
care participă aproximativ 400 
de studenți din diferite orașe și 
regiuni din Irak, precum și 
oaspeți din Tunisia și Algeria.

La deschiderea conferinței a 
luat cuvintul primul ministru 
Kassem. Referindu-se la politica 
externă a guvernului irakian, 
primu! ministru a subliniat că

Republica Irak este un stat iubi
tor de pace și nu are planuri 
agresive împotriva nimănui. 
Kassem a declarat în continuare 
că Irakul sprijină lupta de elibe
rare a poporului algerian.

La conferință a rostit de ase
menea o scurtă cuvîntare Jiri 
Pelikan care în numele Uniunii 
Internaționale a Studenților a 
transmis un salut studenților din 
Republica Irak.

Schimb de scrisori între N.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
TASS : La .Moscova au fost 
blicate scrisorile pe care și le-au 
trimis în preajma Anului Nou, 
Nikita Hrușciov și fermierul 
Roswell Garst, cunoscut activist 
pe tărim obștesc din S.U.A.

In scrisoarea sa, Garst acordă 
o înaliă apreciere vizitei lui N. S. 
Hrușciov in Statele Unite. Nu 
încape nici o îndoială, arată el, 
că vizita dv. in S-U-A. a contri
buit, probabil, mai mult decît 
orice la slăbirea suspiciunilor și 
a concepțiilor greșiie referitoare 
la fiecare din țările noastre. 
Garst și-a exprimat convingerea 
că vizita în Uniunea Sovietică 
a președintelui Eisenhower în 
1960 va contribui la accentuarea 
sentimentelor de simpatie care se 
întăresc mereu intre cele două 
țări.

Roswell Garst și-a exprimat 
speranța că povara înarmărilor 
poate fi lichidată definitiv sau 
micșorată foarte substanțial.

scrisoarea de răspuns

pu-

și R. Garst
N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că dezvoltarea con
tinuă a contactelor între U.R.S.S. 
și S.U.A. va duce la dezvoltarea 
înțelegerii dintre ele, iar apoi și 
la relații de prietenie și colabo
rare. La Moscova, arată N. S. 
Hrușciov, se așteaptă multe de 
la proiectata vizită în Uniunea 
Sovietică a președintelui Eisen
hower. El va fi în țara noastră 
un oaspete dorit, arată N. S. 
Hrușciov.

Referindu-se la problema de
zarmării, N. S. Hrușciov scrie:

S. Hrușciov
In ceea ce ne privește depunem 
și vom depune și pe viitor toate 
eforturile pentru a obține solu
ționarea acestei probleme dintre 
cele mai importante a zilelor 
noastre — pentru a încheia un 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală a tuturor sta
telor în condițiile unei inspecții 
internaționale corespunzătoare. O 
mare parte din mijloacele elibe
rate ca urmare a dezarmării ar 
putea fi folosite pentru producția 
de mărfuri alimentare destinate 
populației, a subliniat el.

--------•--------

MOSCOVA. La Moscova a fost 
dată publicității Hotărirea spe
cială a Comitetului Central al 
P.C U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la 
îmbunătățirea activității Expo
ziției. realizărilor economiei na. 
ționale a U.R.S.S. Se prevede 
ridicarea rolului acestei expoziții 
în introducerea realiză'ilor știin
ței, tehnicii și a experienței îna. 
intate în economia națională.

BERLIN. La 3 ianuarie, emi. 
neratul fruntaș al mișcării mun
citorești din Germania și inter
naționale, președintele Republicii 
Democrate
Pieck, a 
legătură 
rele din 
blicat la
felicitare al C.C. al P.S.U.G.

Germane, Wilhelm 
împlinit 84 de ani. In 
cu această dată ziia- 

R. D. Germană au pu- 
3 ianuarie mesajul de

KHARTUM. La 1 Ianuarie 
1960 Sudanul a sărbătorit cea 
de-a patra aniversare a indepen
denței sale. Cu acest prilej la 
Khartum a avut loc o paradă 
militarăK

In legătură cu expulzarea bâțtlnațllor 
din Africa de cud-vest

Scrisoarea lui A. Sobolev adresată 
secretarului general al 0. N. U.

v«t care a protcațat împotriva Weir ’^’“^VZare 
acestei deportări. Citeva zeci deaj
negri au fost omoriți sau răr.iți.r^ ™ln • căminul 

La 15 decembrie 1959, Kerina/t3 ac^? °.r mnrHar“ 
băștinaș din Africa de sud-vest1 va ,r^mine 
luînd cuvîntul în O.N.U. ca pe-'bolanii ies din găuri _ 
tiționar în numele populației ntitulat comentariile ziar 
băștinașe de pe acest teritoriu, leutsche Zeitung . „Aces e 
a adresat o petiție lui N. S. nente, scrie ziarul, am_n- 
Hrușciov, președintele Consiliului ă încă in Repuhltța^ae ja 
de Miniștri al U.R.S.S. Kerina 
arăta că situația e critică și 
dacă nu se va interveni ime- 
diat va avea Ioc o vărsare de 
singe de proporții și mai mari.

In scrisoarea transmisă in nu
mele guvernului sovietic de Ar
kadi Sobolev se exprimă speran
ța că secretarul general al 
O.N.U. „va studia măsurile ne
cesare pentru ca pe teritoriul 
internațional Africa de sud-vest 
să înceteze expulzarea in masă 
a africanilor".

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 30 decembrie Arkadi Sobo
lev, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. în Organizația Națiu
nilor Unite a adresat secretaru
lui general al O.N.U. Dag Ham- 
marskjoeld, o scrisoare în legă
tură cu deportarea în masă a 
negrilor băștinași din teritoriul 
sub mandat Africa de sud-vest 
în regiuni speciale (rezervații). 
In scrisoare se arată că acțiu
nile autorităților sudafricane 
care au dus la ciocniri grave ce 
s-au soldat cu victime trebuie 
sâ fie condamnate cu hotărîre ca 
fiind în contradicție cu princi
piile Cartei O.N.U. și cu Decla- 
rația drepturilor omului.

Autoritățile sudafricane au fo
losit trupe împotriva populației 
de culoare din Vindhoek, princi
palul oraș din Africa de sud-

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Ar trebui să fie întemnițați cei 
care au comis crima de a per
mite amplasarea de baze ameri
cane pentru arma rachetă in 
Anglia, iar nu oamenii cinstiți 
care protestează împotriva aces
tor baze, a declarat la 3 ianua
rie la Londra, în cadrul unui mi
ting de la Hyde-Park. I. Mikar- 
do, fost vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Partidului la
burist.

In cadrul mitingului, în spriji
nul propunerilor cu privire la 
dezarmare, prezentate de N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
luat cuvîntul cunoscutul preot 
metodist Donald Soper. „Indife
rent dacă sîntem comuniști sau 
metodiști, credincioși sau atei, 
noi sîntem de părerea lui Hruș
ciov. El este omul care ține în 
mîinile sale perspectivele păcii 
și în această operă el trebuie să 
fie sprijinit*, a spus Soper.

Aproape 500 de demonstranți 
scandind lozincile „Interziceți 
bomba r, „încetați experien-

tete !“ s-au adunat la 3 ianua
rie în fața clădirii ambasadei a- 
mericane din Londra. Preotul 
Collins, președintele organiza
ției .„Mișcarea pentru dezarma
rea nucleară" și preotul Donald 
Soper, au remis ambasadei o 
scrisoare adresată președintelui 
Eisenhower.

★
(Agerpres). — 
la Huli s a în
de nouă zile al

Din toate colțurile lumii

LONDRA 4 
La 3 ianuarie 
cheiat marșul 
partizanilor englezi ai dezarmă
rii nucleare. întreaga Anglie, de 
la litoralul de vest pină la cel 
de est, a fost străbătută de o 
coloană de tineri și tinere care 
purtau pancarte cerînd să se 
pună capăt cursei înarmării nu
cleare, să se interzică experien
țele cu arma nucleară și să se 
salveze omenirea de primejdia 
îngrozitoare a războiului.

In seara zilei de 3 ianuarie la 
lumina torțelor și în aclamațiile 
de salut șj aplauzele locuitorilor, 
participant» la marș au intrat 
rn orașul Huli. Luind cuvîntul 
la mitingul organizat aici, M. 
Goldman, președintele grupului 
de tineret al „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară", a spus: 
Sîntem bucuroși dacă prin mar
șul nostru am atras încă o dată 
atenția asupra necesității de a 
nu precupeți eforturile în lupta 
pentru dezarmarea nucleară.

SUCCESUL DE LIBRĂRIE 
AL ANULUI 1962

Ziarul „Liberation* anunță că 
în anul 1962 editura „La presse 
de la cite* va tipări o carte in
teresantă și anume „Istoria Uni
unii Sovietice și a Statelor Unite 
ale Americii", cuprinzînd peri
oada 1917-1960. Ideea întocmirii 
unui asemenea volum îi apar
ține lui Cristobal de Acevedo, 
reprezentant al Ecuadorului la 
U.N.E.S.C.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru educație, 
știință și cultură).

Partea consacrată istoriei 
U.R.S.S. va fi scrisă de cunos
cutul scriitor comunist francez 
Louis Aragon, iar partea rezer
vată istoriei Statelor Unite — 
de istoricul francez Andre Mau- 
rois. Fiecare parte va avea a pro- 
ximativ 400 de pagini.

Potrivit relatărilor ziarului, 
cartea nu va fi editată numai 
în Franța. Firma engleză „Wei- 
denfield and Nicholson* a și 
cumpărat dreptul pentru reedita
rea acestei cărți în Anglia. Edi
tura americană „Grow Press* a 
plătit în același scop cel mai 
mare preț pe care l-a oferit vreo
dată pentru reeditarea unei 
opere străine, după memoriile 
lui Churchill. S-a ajuns la o în
țelegere în vederea editării aces
tei cărți în Italia, Suedia, Ger
mania Occidentală, Finlanda șî 
alte țări.

Istoria celor două țari cuprin
să în același volum promite să

devină „succesul de librărie al 
anului 1962“, adică să se vtadă 
in tiraje foarte mari.

STIMULATOR ACTIV 
AL CREȘTERII PLANTELOR

Un grup de oameni de știință 
de la Universitatea din Moscova 
a obținut „gibereiinul sovietic* 
— un stimulator activ al creș
terii plantelor. După tratarea cu 
acest preparat, înălțimea porum
bului crește cu 50-100 la sută. 
Plantele ca varză, morcovi și 
sfeclă — înfloresc încă în pri
mul an.

A început fabricarea indus
trială a „giberelinului sovietic*.

Recent, oamenii de știință au 
obținut un nou stimulator de 
creștere — preparatul „D“, care 
sporește rezistența plantelor.

ANUL CEL MAI GREU PENTRU 
PRESA TURCA

Ziarul „Gumliuriyet", vorbind 
despre rezultatele anului trecut, 
scrie că acesta „a fost cel mai 
greu an pentru 
Anul 
„anul 
presei, 
dare 
cursul 
nevoite să apară de patru ori cu 
coloanele goale. 61 de ziariști au 
fost condamnați în total la 48 
de ani și 10 luni închisoare și la 
210 mii lire amenzi",

presa turcă*.
1959 poate fi denumit 

atentatelor la libertatea 
„anul proceselor judi- 

înscenate ziariștilor. In 
acestui an ziarele au fost

BILANȚ AL REVOLUȚIEI CUBANE

Sărbătorirea Anului Nou a 
coincis la Havana cu prima 
aniversare a revoluției cubane.

In anul ce a trecut, in Cuba 
au avut loc schimbări impor
tante. După răsturnarea tiraniei, 
în Cuba a fost lichidat in între
gime sprijinul principal al mari, 
lor proprietari de păinînt și mo
nopolurilor americane — vechea 
armată și organele de poliție, au 
fost aspru pedepsiți criminalii 
de război, au fost confiscate mo
șiile complicilor lui Batista, 
moșii a căror valoare se ridică 
la 400 milioane dolari. Legea 
reformei agrare adoptată la 17 
mai anul trecut a interzis lati
fundiile locale șj stră'ne, iar pă- 
mînturile latifundiarilor urmea
ză să fie împărțite țăranilor și 
cooperativelor.

Anul trecut în Cuba au fost 
expropriate aproape 1.000.000 
hectare de pămîuiuri aparținînd 
marilor latifundiari. Mii de ță
rani au primit pâmint. Guvernul 
și-a asumat obligația ca pinâ la 
jumătatea anului I960 să împro
prietărească 200.000 gospodării 
țărănești, adică sâ desâvîrșească 
în linii mari reforma agrară.

Paralel cu aceasta au fost 
create aproximativ 500 mari co
operative agricole de producție

In Cuba a început să se dez
volte rapid industria națională 
menită să asigure piața internă 
cu mărfuri produse in țară.
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ir lucrurile au început cu 
leii și scrisori de amenin. 
i s-au sfirșit prin asasina- 
milioane de oameni ne- 
t>“-
/itatea acestor provocări a 
ubUniatâ de numeroase 

britanice. Săptămînajul 
>lds News" scrie că „re. 
a fascismului în Germa- 
ccidentală este încurajată 
itica guvernelor britanic 
■rican". „Pe măsură ce 
forța armată a Germaniei 
-itale — se spune în ar- 
- se revine ia demonstra. 
: forță organizate de ele- 
; cele mai nefaste. Odată 
asta apar și antisemitis- 
acțiunea și zăngănitul de

<ve în lumea 
lapitalului
?nfia France Presse onun^ 

țădactorii radio-televiziunii 
fn au hotărît în unanimi' 
tanontinue greva care urma 
săfîrșit în dimineața zilei 
deuarie, pină la 3 ianuarie, 
ori.

kt agenției France Presse, 
de a început greva, ascultă- 
torsturilor franceze de ra^ 
dio-ebuit să se mulțumească 
nuru înregistrări muzicale 
în ice televiziunea a prezen
tat pectatorilor numai pro
gram filme. *

QCosta Rica se află~ în 
grev aproape două săptămim 
murii de la întreprinderile 
indu de prelucrare a bana- 
neloide pe plantațiile apar- 
ținînsocietății americane 
„VnFrUit“. Greviștii cer^ ma- 
jorardariilor, îmbunătățirea 
condtr de viață și de muncă.

Du;um anunță din orașul 
Golfilorespondentul agenției 
Prenstiina în cadrul unui mi
ting t a avut loc recent m 
acest \ muncitorii greviști au 
cerut vitalizarea industriei de

apreluc

CONFERINȚA DF LA 
GENEVA PENTRU IN
TERZICEREA EXPE
RIENȚELOR CU 
ARMELE NUCLEARE

bananelor.
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Caricatură apărută în ziarul american ttNew York Post",


