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„Nici un leu risipii, fiecare leu fructificat

O mare rezerva interna
experiența fruntașilor

la Uzinele 
Colibași pe 

.Brigada

In hala IV-a de 
„Vasile Tudose" din _ . .
o pancartă stă scris: „Brigada 
condusă de Chirii Alexandru lu
crează în contul anului 1968".

Mașinile merg din plin. Ti
nerii din brigadă iructifică 
timpul pentru ca productivita 
tea muncii să crească tot mai 
mult Sporesc economiile. Spo
resc și cîștigurile individuale.

Responsabilul. Chirii, deputat 
în Marea Adunare Najion.lă, 
lucrează in contul anului ’78. 
Toți tinerii din uz:nâ știu că 
Chiru n-a ajuns fruntaș fără 
eforturi. 11 cunosc ca pe un om 
care-și iubește meseria, pasionat 
de tehnică, atent fața de tnașină, 
bun organizator și gospodar.

Băieții din brigada se cunosc 
bine. își știu preocupările se a- 
jută reciproc. In ziua eind a 
apărut in „Scinteia tineretului" 
chemarea tinerilor constructori 
de utilaj petrolifer de la „1 Mai“- 
Ploești „NICI UN LEU RISIPIT, 
FIECARE LEU FRUCTIFICAT" 
discuțiile au început spontan : 
„ce facem noi“, după cate a ur
mat o analiză temeinică a sur
selor de economii.

In fiecare hală și atelier au 
apărut apoi lozinci mobilizatoare 
tn spiritul chemării.

Cum au acționat

din uzină: 9.000.000 lei econo
mii în producție și 350.000 lei 
prin muncă patriotică.

Apoi în uzină s-a organizat o 
consfătuire, asemenea celei de 
la „1 Mai" Ploești în care 
tineri comuniști și utemișt-., 
responsabili de brigăzi 
posturi utemiste de 
fruntași în producție, 
ingineri, membri în

control, 
maiștri, 

birourile

miletului U.T.M., membru în co
mitetul de partid, a exprimat 
convingerea fiecărui tînăr, că în 
uzină sînt încă numeroase re
zerve interne ce trebuie valori
ficate in interesul general. 
O asemenea rezervă prețioasă 
o reprezintă experiența înain
tată. Această experiență extinsă 
în mod organizat, îmbogățită, 
constituie unul din factorii cei

însemnări de
de comitatul U.T.M. de la Uzinele 

„Vâsle Tudoje"-Colibași pe marginea chemării 
tinerilor de la Uz’nele „1 Mai" - Ploești

la consfătuirea organizată

U.T.M. au dezbătut căile de rea
lizare a angajamentelor, au cri
ticat unele neajunsuri, au propus 
măsuri pentru îndreptarea lucru
rilor.

mai de preț care-î vor ajuta pe 
tineri să contribuie în și mai 
mare măsură la lupta pentru 
sporirea acumulărilor socaiiste. 

în uzina tineretului, cum i se 
spune uzinei prin părțile Piteș
ti u'.ui, căd virata med e este aid 
de 20-21 de ani. mniți 
s-au ridicat la înțelegerea 
punderii de muncitor, dev 
fruntași. Despre ei s a vert 
consfătuire, s a consemnat

Proletari din toate țările, uniți-văl

Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor

fctudiul comisiilor. Să ne oprim 
la turnătoria de neferoase. Sînt 
trei echipe de tineret aici. Fie
care este formată din tineri des
toinici, conștiincioși, dar— una, 
cea condusă de utemistul Rusu 
Ion a dooindit o experiență mai 
înaintată in organizarea muncii, 
in întărirea spiritului de echipă, 
a spiritului de răspundere colec- 
tir. Dacă celelalte două echipe ar 
lacra Ia nivelul echipei lui Rusu 
anual s-ar pntea realiza in plus 
produse in valoare de aproape 
«1.000 Iei, Organizația U.T.AL 
nu s-a ocupat sâfiriern de gene
ralizarea acestei experiențe, nu 
a de-nanstrat cu calcule, ce pot 
cistiga tinerii, uzina, dacă fie
care ar deveni fruntaș, căile prin 
care pot ajunge la aceasta. Am 
Intilmt aid un tînăr desrre care 
Ml an-aa vortit ca alicere — 
Cosun Vasele, naoritor turnă
tor- A absolvit școala profesio
nală abia amd trecut. Proaspăt 
muncitor. Certat: beată de ’ la 
cei dtn jnrr! său. se zbate să-și 
procure cărți b specialitatea ret 
feroase. Așa re::șrște sa reaitzeze 
zilnic peste plan 3? de pistoane.

LIDIA POPESCU
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In scopul 
îmbunătățirii calității 

produselor

Foto: P. PAVEL

(Agtrpres)

O frumoasă inițiativă

succes

Referatul prezentat de comu
nistul Ion Frîncu, secretarul co

din
au

la Șantierele navale 
montează cirma va 
lansat la apâ.

Curînd acest cargo de 4500 
tone căruia o echipa de mun
citori de
Galați îi

fi

al laminoriștilor gălăfeni

ll\ll I lllllll
artă plastică

de

gospodăriilor agricole 
și gospodăriilor agricole 
au fost transportate a-

rulmenți din Bîr- 
de fizică.
Foto : P. POP

34 elevi. Cei mai mulți dintre 
aceștia sînt muncitori și salariați 
ai întreprinderilor din oraș. Ex
poziția se bucură de o deosebită

La Bîrkjd ea ?1 în tocU îocc“tâțîie țări! numeroși muncitor! S-ad Inserts îa cursurile senaîe 
ale invâțâmîntului mediu. Tînărul muncitor Băbolă Gheorghe de la Fabrica de 

iad, fruntaș în învățătură explică colegilor săi de clasă a problemă

Cîteva zile, comisii organizate 
de comitetul U.T.M. cu spriji" 
direcției uzinei, sub condt 
rea organizației de partid, 
care erau cuprinși ingineri 
tehnicieni, muncitori, membri 
în birourile U.T.M., au analizat 
căile neexplorate încă pentru eco
nomii, canalele pe care se mai 
scurg încă valori nefructificate. 
Au văzut că sînt multe rebuturi 
și ca din reducerea acestora 
s-ar realiza economii, că de 
mnlte ori mașinile funcționează 
în gol, că mai sînt tineri care 
absentează sau se învoiesc. Toate 
acestea concretizate în bani în
seamnă pentru uzină și pentru 
economie pierderi.

Din acest studiu amănunțit la 
om, la brigadă, la echipă s-a 
născut angajamentul tineretului

Noi gospodării 
agricole colective

IV
Tn întreprinderile producătoare 

de Încălțăminte au fost aplicate 
în ultimul timp noi măsuri pen. 
tru îmbunătățirea calității. Ast. 
fel, la fabricile „Nicolae Bălces- 
cu“ și „Flacăra Roșie" din Capi
tală. „Janos Herbak" din Cluj șl 
„Dobrogeana Gherea“ din Ora. 
dea s-a extins fabricarea tălpii 
flexibile. încălțămintea cu o ast
fel de talpă are o greutate mai 
mică față de cea obișnuită, fiind 
totodată mai comodă la purtat 
La fabrica „Flacăra Roșie*  din 
București a fost introdus proce
sul tehnologic de uscare a tălpii 
In tunel de uscare. Pe lingă fap- 
tul că se scurtează timpul <le 
uscare, datorită folosirii acestui 
procedeu se obține o talpă eu un 
aspect mai frumos,

■ > (Agerpres)

în vederea sprijinirii concursu
lui „Iubiți cartea**  fi a dezvoltă
rii dragostei pentru citit a elevi
lor din școala medie Drăgășani, 
organizația de bază U.TJtf. în 
colaborare cu conducerea școlii 
și cu profesorii de limba romînă 
din școală, au luat inițiativa ca : 
„Fiecare elev să aibă carnet 
de notițe literare'1. Pentru aceas
ta fiecare elev va avea un carnet 
în care își va nota impresiile în 
legătură cu cărțile citite, perso
najele ce i-au plăcut mai mult, 
subiectul cărții, note despre autor 
etc.

STANESCU I. CICERONE 
corespondent voluntar

Expoziție de
La Casa raională de cultură 

din Cimpina, s-a deschis nu de 
mult o intersantă expoziție de 
artă plastică a cercului de pic
tură, sculptură și pirogravură 
din cadrul Casei raionale de cul
tură, la care activează un număr

Pentru a contribui la creșterea 
productivității ogoarelor și obți
nerea unor recolte bogate tinerii 
din satele regiunii Constanța 
și-au luat angajamentul ca fie
care tînăr să transporte pe ogoa
re cîte 10 tone de gunoi de 
grajd.

Mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. tinerii au pornit 
să-și înfăptuiască angajamentele. 
Numai într-o lună de zile pe o-

goarele 
colective 
de stat 
proape 40.C00 tone de gunoi de 
grajd.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din comunele Șocariciu, Cegani, 
Malteri, din raionul Ferești, 
Baia și Sinoe din raionul Istria 
s-au remarcat în această acțiune.

atenție din partea publicului vi
zitator care apreciază și admiră 
talentele tinerilor artiști ama
tori.

Cele peste 70 de lucrări care 
sînt expuse în sala expoziției, 
printre care: portrete, peisaje, 
aspecte de pe frumoasa Vale a 
Prahovei, peisaje din împrejuri
mile Cîmpinei etc., sînt intere
sante și realizate cu mult gust 
artistic. Printre acestea remar
căm cele două sculpturi intitu
late „Fruntașul în producție" șî 
„Lectură" executate de cazangiul 
Dinu Constantin, de la Uzina 
mecanică Cîmpina, cele două 
statui un negru și un arab ex« 
puse de eleva Mioara Marinov.

Remarcabile sînt și lucrările 
de artă populară în pirogravură 
executate de muncitorul Ion 
Georgescu de la I.G.O.C. Cîm
pina.

LUCIA GHERGHICEANU 
corespondent voluntar

TOMA MAREȘ
corespondent voluntar

Trei prietene - trei tovarășe de învățătură piănierele Suta Mă
ria, Fridman Aneta și Aciu luliana din clasa a Vll-a a Șco

lii elementar© din comuna Odoreu, raionul Satu Mare.
. Foto s P. POPESCU

Gorpodâriu*  uțrâeWe eoleetîre 
din rvotsl Sirena. raiea cv «- 
gricnltura cooperaunseSi. *■  ob
ținut îa «au/ jrerzf reeelle n^iii 
la hectar care n cu a-
proape 440 kg. la grn și ea prsle 
500 kg. la pommb. pe cele r*a-  
limte de în:ocirif.r.ie agricola.

Producțiile mm mari n ede- 
lalie succese obținute ia dezvol a 
rea multilaterală a gospodăriilor 
colective și ia creșterea venituri
lor colectiviștilor n fost larg 
popularizate de colectiviști in 
risdsl intozirășiților. De aseme
nea. cn prilejul cimteler făcute 

gospodăriile coiect.ce sau aca
să la celectirițu. intocirășiții 
s-au convins ci gospodăria colec- 
t:ră oferi posibilități mai mari 
pentru mărirea producției și pe 
această cale, a veniturilor perso
nale.

Ca rezultat al muncii politice, 
recent, mai mult de 120 de fa
milii de țărani întovărășiți 
satul Tudor F Iad im ir eseu
format o gospodărie agricolă co
lectivă. De asemenea, o nouă 
gospodărie colectivă a luat fiin
ță și în satul Liveni în care au 
intrat 109 familii, de țărani în
tovărășiți.

1

In ziua de 17 ia
nuarie schimbul de 
laminoriști condus de 
Vladimir Ceai mov, de 
la uzinele „Cris'.ea 
Nicolae- din Galați, 
a realizat cel mai 
înalt indice de utili
zare a laminorului nr. 
2 de la darea lui în 
funcțiune. Sarcina de 
plan fixată pentru a- 
ceastă zi a fost de
pășită cu 14 tone ta
blă laminată. Succe
sul obținut de acea-

stă echipă este o ur
mare firească a ex
tinderii experienței 
căpătate în organiza
rea muncii de către 
echipa condusă de la- 
minoristul Ștefan Zi- 
minschi, care cu o zi 
în urmă realizase 

peste plan 5 tone ta
blă subțire. Sporirea 
producției a fost ob
ținută prin reducerea 
întreruperilor în func
ționarea laminoare-

lor, ca urmare a men
ținerii unei tempera- 
tun constante In cup
toare și aprovizionării 
ritmice cu platine. 
Laminoriștii de la 
„Cristea Nicolae*  sînt 
hotărîți ca folosind 
mai bine utilajele să 
îndeplinească sarcini
le de producție din 
acest an, care sînt cu 
48 la sută mai mari 
decît anul trecut.

(Agerpres)

Brigada de tineret nr. 13 de la 
secț*a  croit pieie a Fabricii de 
încălțăminte „Kirov" din Căpi
țe lă. condusă de Pană Gheor- 
gbe a economisit prin reducerea 
consumurilor specifice de Ja în
ceputul lunii peste 3200 dm 2 
piele, lată in fotografie pe 
membrii brigăzii discutînd îm
preună cu maistrul T'rtîcâ Pître 
despre posibilitățile de a reali

za noi economii.
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cheltui

Comuna - școală
a mecanicul Ion Varga a 
venit intr-o zî un prieten 
ol său, tractorist. Scoas© 

o hirtie și un creion. Apoi în
cepu să deseneze pe hirtie o 
figură ciudată.

Acesta este locul pe care 
arat azi. Dar după cum 
e greu să știu ce întin
are. Totul s-a complicat 

nu mai e vorba de obiș
nuitele dreptunghiuri...

Varga împreună cu prietenul 
său ii dădu de cap încurcatei 
probleme. Nu era prima de 
acest fel și, mai aies, prietenul 
său nu era singurul tractorist 
care nu știa cum s-o rezolve 
O idee începu să-l fră mints ; 
trebuie să facem ceva.

— Trebuie să facem ceva, și-o 
spus și profesorul Marin 
dreiescu cînd tatăl unui 
de-al lui îl opri în d'um 
întrebă cum e cu formarea 
a pămintului despre care 
împuiat capul fiul său.

Ana Maria Popa, învățătoare, 
avu același sentiment |a lectura 
poeziilor, ce-i drept ol;ne de 
slăbiciuni ale mecanicului Con- 
stantinescu. Poezii asemănă 
toare îi fuseseră încredințate și 
de cîțiva elevi din clasa a 
Vlll-a a școlii din comuna Ko-

An- 
elev 

și il 
osto

i-a

gălniceanu-TuIcea. Trăbuie așa 
dar să se facă ceva in acest 
sens...
- Trebuie, conchise și instruc

torul teritorial de partid, Con
stantin Moca-nu. 
site acele forme 
a oamenilor care să nu-i mai 
pună în inferioritate față de 
mașinile atît de complicate cu 
care se lucrează azi, și in deo
sebi fqță de nedumeririle pe 
care viața Je ivește la tot pasul

Aceasta 
dezbătută de consfătuirea 
miletului comunal de partid 
intelectualii din comună, 
29 noiembrie anul trecut, 
crurile se prezentau astfel, 
muna numără nu mai puțin 
trei gospodării colective, o sta
țiune de mașini și tractoare, o 
gospodărie de stat. Munca a 
cestor unități înaintate ale agri
culturii noastre era binecunos 
cută și apreciată in întreaga re
giune. Totuși, undeva se simțea 
ceva care parcă îi trăgea îna
poi. Acest ceva era tocmai 
ceea ce se discuta în seara 
aceea la consfătuire : dezvolta
rea din punct de vedere 
ral a satului era vizibil 
cută de sporirea nivelului 
materiale, dî schimbările

Trebuie gă- 
de educare

a și fost problema 
co*  
cu
Io 

Lu 
So- 
de

cultu- 
intre 
vieții 
revo-

U.T.M., Gh. Gheor- 
la gospodăria de

au fost primite 
Munca trebuie 

îndată. S-a in- 
un fel de uni-

Iuționcre petrecute în relațiile 
de producție.

Propunerile comitetului comu
nal de partid 
cu entuziasm, 
începută de 
ființat cstfel
versitate populară al cărei corp 
didactic este format din cei 69 
de intelectuali ci comunei. Uni
versitatea aceasta cuprinde 
două secții, una de cultură ge
nerală cu cercuri de geografie, 
matematică, limba rominâ, știin
țele naturii și gospodărie, ier 
alta de agro-zootehnie. Doc
torul Litinski Gheorghe fu însăr
cinat cu conducerea primei sec
ții iar inginera Margareta To- 
mescu cu a celei de a doua 
Proaspeți absolvenți ci facultă
ților, ictă-i ajunși profesor» la 
cercurile sătești. Titlurile ccasteo 
îi bucură, dar ii și îngrijorează. 
Oare vor reuși să transmită a- 
cestor oameni cunoștințele lor 
pe care le-au acumuiat «n anii 
îndelungați de învățătură? In
teresul sticlit în rindul colecti
viștilor le-a dat curaj. Le-a dat 
curaj bucu.ia cu care a Drimit 
întregul sat această veste, pro
misiunea comunistului Anton 
Ciutacu de a face perie din 
echipa de teatru, a secretarului

organizației 
ghiu, de 
stat, de a antrena întregul ti
neret la activitatea cercurilor, 
angajamentul tînărului colecti- 

de a 
de dansuri ma- 

Ceciiia Priblovici, 
acea seară, hotărî să 

repetițiile ia piesa 
colțișor liniștit" de

vist Constantin Arnâutu 
instrui echipa 
cedonene... 
chiar in 
înceapă 
„Intr-un 
Rîlko.

Eriergii 
acum la 
tuali sînt convinși că activita
tea lor va fi încununata de 
succes. Spre deoseb^e de acel 
mănunchi de învățători din trecut 
care la inițiativa unor scriitori 
legați de popor, ca G. Coșbuc 
și Al. Vlahuță, porniseră la în- 
ceputuri’e secolului să mU'teze

a 
a 

era 
cei

nefolosite ieșeau 
lumină. Tinerii intelec-

pentru luminarea țărănimii, 
unei țărănimii pauperizate 
cărei principală probismo 
grija zilei de mîine, - ei, 
de azi trebuie să ridice tă ăn1- 
mea muncitoare la un nivel cul
tural și științific corespunzător

(Continuare în pag 3-a)

NICULAE SIOIAN 
MIHAI NEGULESCU

Sfatul popular al orașului 
Iași a investit pentru constru
irea de școli, în anul 1959 a- 
preciabila sumă de 1.715.000 lei. 
Anul financiar s-a încheiat și 
suma s-a cheltuit în întregime. 
Acum tovarășii de la sfat, îndeo
sebi, cei din secția de învățămînt 
și cultură consideră ca un mare 
succes al lor faptul că au reu
șit să consume în întregime a- 
cești bani. Dar cum au fost fo
losiți ? Investițiile au răspuns 
oare just nevoilor existente ? Au 
chibzuit suficient înainte de a 
trece la cheltuirea banilor ? Au 
manifestat față de acești bani a- 
celași spirit gospodăresc ca față 
de propriul lor avut ?

O analiză serioasă scoate în e- 
vidență o seamă de deficiențe 
care au existat în anul ce a tre
cut la Sfatul popular al orașului 
Iași în privința folosirii acestor 
fonduri.

în apropiere de unitatea B a 
fabricii „Țesătura" există o ve
che clădire de școală. Aici a func
ționat un timp o școală de 7 ani. 
Ulterior acest local a fost desti
nat Școlii medii nr. 7 din Iași

„care funcționează și în momentul 
T’de față aici. Anul trecut, de în*  
\dată ce s-au văzut cu banii în 
$„mînă" tovarășii de la secția de 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular orășenesc Iași s-au apu
cat să-i „planifice". Au zis : „în 
acest cartier avem peste 600 de 
fii ai oamenilor muncii care ur
mează școala medie. Numărul lor 
este în continuă creștere. Școala 
veche așa cum este nu mai satis
face cerințele. Așa că adăugăm la 
școala veche încă patru clase noi. 
Să planificăm pentru aceste lu
crări suma de 433.000 lei. Este 
cam mult — și-au dat ei cu pă
rerea dar lasă — și-au „argumen
tat" tot ei — decît să nu ajungă 
mai bine să rămînă". Și s-a înche
iat contractul cu întreprinderea 
nr. 3 din cadrul Trustului regio
nal de construcții care urma să 
execute lucrarea. Inginerul Mi
hai Cemătescu de la sfatul popu
lar a fost numit diriginte de șan
tier, Puțină judecată gospodă
rească dacă ar fi fost s-ar fi a- 
juns la concluzia că cu acești 
bani s-ar fi putut construi 
o școală nouă nu cu patru ci cu 
șapte săli de clasă, cu laborator, 
atelier de politehnizare etc. Un 
exemplu îl aveau tot în Iași la 
o bătaie de pușcă, la Manta Ro
șie, unde s-a construit o școală 
nouă de 4 ani cu nu mai 
mult de 96.000 lei. Dar superfi
cialitatea, lipsa de gospodărire 
cu simț de răspundere a banilor 
i-a determinat pe tovarășii lancu 
Herșcu (secretar al Comitetului 
executiv al Sfatului popular oră
șenesc Iași care răspunde de sec
ția de învățămînt și cultură), 
Ion Voicu (șeful secției de învă- 
țămînt și cultură), Gheorghe Ni 
țoi (responsabilul cu construcții
le în cadrul secției), inginer Mi-

hai Cernătescn etc. să meargă pe 
linia „cîrpăcelilor“. Treaba de 
cîrpaci rămîne însă tot treabă de 
cîrpaci. Abia cînd au sosit la fața 
locului constructorii au constatat 
că de fapt trebuia să se înceapă 
cu stricatul, cu demolările. Loca*  
Iul școlii din Tătărași era atît de 
vechi îneît nu se mai putea face 
legătura între sălile noi și vechi
le ziduri

— Ce facem — an întrebat 
constructorii ?

— Stricați și faceți la loc to
tul — a răspuns sfatul.

— Dar stricatul și făcutul cos
tă bani.

— N-aveți grijă. Avem bani ! 
Și constructorii, au stricat, an 

demolat pînă la fundații zidurile 
la două din vechile săli de clasă 
ca apoi să le facă din nou put în d 
în felul acesta să asigure legătura 
cu

-nu 
din 
s-au 
mai
(a cărei destinație încă nu se cu
noaște), pe un culoar s a pus 
mozaic nou deși nu era absolut 
nevoie ș.a.m.d. Și Ia urmă t-a 
făcut adunarea. Cît s-a cheltuit ? 
Exact 433.000 lei.

— Vedeți — se lăudau acum 
tovarășii de la sfat — am ieșit 
la țanc... Apoi nu merităm noi 
laude ?

— Nu. Nu meritați laude ! 
Dimpotrivă. Sperăm că sfatul 
popular regional Ie va demonstra 
aceasta trăgîndu-i serios la răs
pundere pe cei care au folosit în 
asemenea mod fondurile statului 
destinate investițiilor.

sălile adăugite. Și ca să 
mai rămînă nici un leu 
suma planificată, tovarășii 

gîndit ca dintr-o sală 
mare să facă una mai mică

0. SLAVIC

Mecanicul Roder Gh. de îa ate
lierul mecanic al S.M.T.-Călugă- 
reni, raionul Vidra, este fruntaș 
în munca de reparații. El se 
ocupă acum de rodarea celui 
de-al 5-lea motor de tractor re

parat de el.



lata două aspecte de la întâlnirile Inter
naționale de baschet și handbal. Covaci 
„șuteazâ" puternic șl va marca încă un 
punct pentru dlnamovlștf (dreapta). In 
meciul cu baschetbaliștil sovietici Nova- 
cec, a înscris 29 de goluri. Cu toata in
tervenția Iul Lejava el va înscrie și de 

data aceasta (stînga)

Duminica sportivă

Valoarea
competițiilor locale

în orașul nostru se organi
zau și mai înainte competiții lo
cale și aș putea spune chjar 
foarte multe. Totuși la aceste în
treceri nu era antrenată marea 
masă de tineri muncitori din pri
cină că faza cea mai importantă 
— aceea pe asociație — nu avea 
loc.

Asociațiile sportive numeau și 
trimiteau la întrecerile pe oraș 
pe sportivii considerați a fi cei 
mai buni fără să se preocupe 
de desfășurarea întrecerilor î-n 
faza pe asociație. în concluzie 
competițiile noastre erau niște 
întreceri numai pentru sportivii 
fruntași.

Pentru a remedia această si
tuație am trecut la organizarea 
unor concursuri locale la care 
accentul deosebit se punea pe 
faza pe asociație unde trebuiau 
mobilizați cît mai multi tineri.

E suficient să amintim că nu
mai la spartachiada'Tetelor pe 
orașul Giurgiu, au participat a- 
proape 1.500 fete. De asemenea 
la competițiile de tir și gimnas
tică care se desfășoară în pre
zent participă toate cele 14 aso
ciații sportive existente în oraș. 
Această întrecere e abia la în
ceput, în timp ce altă competiție 
de popice și tir se apropie de 
sfîrșit. Nu încetează bine o co.-n- 
netiție locală și organizăm alta, 
in felul acesta asigurăm partici
parea continuă a tinerilor la o 
activitate sportivă bogată atît în 
timpul verii cît și pe timp de 
iarnă.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
consiliul orășenesc U.C.F.S. au 
stabilit ca în organizarea aces
tor competiții să se aibă în ve
dere dezvoltarea acelor ramuri 
de sport care erau mult rămase 
în urmă și în primul rînd gim
nastica și boxul. Cu toate că în 
urmă cu numai cfțiva ani boxerii 
din Giurgiu erau mult apreciați, 
în ultimul timp ei puteau fi nu
mărați pe degete. O situație și 
mai proastă avea gimnastica. A- 
ceastâ mi era decît urmarea fi
rească a neglijenței manifestată 
de noi și consiliul orășenesc 
U.C.F.S. față de 
teresante sporturi _
apreciate de tineri. In scopul 
popularizării acestor sporturi 
am luat o seamă de măsuri 
care au dat rezultate din cele 
mai bune. Așa de pildă am 
organizat un campionat pe oraș 
la gimnastică, individual și pe 
echipe. Gimnastica nu prea avea 
tradiție în orașul nostru și era 
puțin cunoscută de masele largi 
de tineri. Pentru popularizarea 
ei am cerut ajutorul profesorilor 
de educație fizică din cele două 
școli medii existente în oraș, care 
au organizat echipe de gimnas
tică pentru fete și băieți. Aceste 
echipe au făcut numeroase de
monstrații în asociațiile sportive. 
Rezultatul acestei acțiuni a fost 
deosebit de îmbucurător. în oraș 
au fost înființate încă trei echipe 
de gimnastică, care în actualele 
întreceri au obținut rezultate din 
cele mai bune.

aceste in- 
iubite și

La Casc de cultura a tineretu
lui din raionul „Grivița Roșie", 
tinerii se întrec și la pasionante 
întreceri sportive de tenis de 

masa.

Pentru promovarea boxului în 
rîndul tinerilor din orașul nostru 
am înființat un centru de antre
nament care numără aproape 30 
de tineri. Această măsură am 
luat-o în primul rind pentru a 
asigura tinerilor noștri condiții 
bune de antrenament, o bogată 
bază materială, și totodată cadre 
cu o bogată experiență care să-i 
antreneze. Peste o săptămînă 
boxerii noștri vor susține prima 
gală oficială.

La organizarea concursurilor 
locale au fost solicitați să-și 
aducă contribuția numeroși ti
neri sportivi, profesori de edu
cație fizică și bineînțeles tinerii 
din cadrul secțiilor pe ramuri 
de sport din cadrul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. împreună cu 
aceștia. stabileam programul 
competiției, repartizînd sarcini 
precise fiecăruia în parte. Pri
mul lucru de care țineam seama

Din experiența 
Comitetului orășenesc 
U. T. M. Giurgiu în 

organizarea competițiilor 
sportive de masă 

chiadei fetelor*  
campionatul 
și popice și

!n organizarea competiției era 
asigurarea bazei materiale. Aici 
stabileam un program precis eu 
zilele în care fiecare asociație 
poate folosi bazele sportive exis
tente fn oraș. La aceste baze, 
există de asemenea asigurat și 
echipamentul sportiv necesar. 
Competiția era de asemenea 
popularizată prin stația de ra- 
dioficare a orașului și a unor în
treprinderi.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. a 
repartizat sportivi fruntași sau 
profesori de educație fizică să răs
pundă de cite o asociație spor
tivă. Aceștia mergeau de cîleve 
ori pe săptămină șt explicau tine
rilor o seamă de probleme teh
nice din diverse sporturi. Ia 
felul acesta s-a procedat de 
pildă, la organizarea „Sparta-

* „r* precum și la
orășenesc de tir 

altele.
fruntașe Matei Tea- 
Cojociru și alteăe 

,Steagtt

Cu numai cîțiva ani în urmă, 
într-un sfîrșit de toamnă time, 
un instructor inimos și o mini 
de tineri la fel de entuziaști, iși 
vedeau înfăptuită dorința : în
ființarea în cadrul asociației 
sportive a unei secții de handbal.

Proaspeții handbaliști erau ti
neri muncitori din uzină, înce
pători în sportul pe care-I îndră
giseră însă cuceriți de frumuse
țea și dinamismul lui. Și cum 
campionatul „bătea la ușă", in
structorul Constantin Tyron a 
dat semnalul începerii pregăti
rilor. Antrenamentele care au 
continuat mai apoi în tot cursul 
iernii, au conturat, în parte, 
echipa ce avea să reprezinte u- 
zina ,,Klement Gotwald" în ca
tegoria secundă a campionatului 
orașului București.

Primele jocuri au fost și pri
mele victorii. De la început, 
comportarea handbaliștilor de la 
„Electra** a constituit o surpriză, 
o surpriză cu adevărat plăcută. 
Ei reușesc să cucerească primul 
loc la o diferență apreciabilă de 
puncte și promovează cu „foarte 
bine“ în prima categorie a ora
șului.

Nu după multă vreme ia ființă 
și o echipă feminină, iar elevii 
de la școala profesională a uzi
nei — pepiniera echipei — în
locuiesc pasiunea binecunoscută 
pentru fotbal cu cea pentru hand
bal.

într un cuvînt, handbalul era 
sportul numărul unu, mai mult,

Sportivele 
dora, 
de la 
Roșu- 
dintre

Paula
Întreprindere*  
s-au angajat ta hecar*  

ele să aducă pe teremd

de sport cîte două sau trei fete 
dintre tovarășele lor de muncă. 
Această inițiativă am extins-o în 
majoritatea întreprinderilor dm 
oraș. Aceasta însă nu a fost to
tul. Comitetul orășenesc U.T.M. 
urmărește îndeaproape felul cum 
muncesc organizațiile U.T.M. in 
mobilizarea tinerilor la acesie 
competiții locale și ia măsuri 
pentru îndreptarea unor defi
ciențe care apar pe parcurs.

Așa, de exemplu, nu de mult 
biroul comitetului orășenesc a 
pus în discuție felul defectuos în 
care muncea comitetul U.T.M. 
de ia întreprinderea „Steagul 
Roșu" în mobilizarea fetelor la 
activitatea sportivă. Discuțiile 
purtate au scos la iveală nepă
sarea dovedită față de sport de 
membrii comitetului U.T.M. care 
nu se preocupau de mobilizarea 
fetelor la întreceri lăsînd totul 
pe seama asociației sportive. 
După această discuție, am con
tinuat să îndrumăm această or
ganizație prin instructorii noș
tri cit și prin cadrele consiliu
lui orășenesc L-CJ'.S.

Din programui asociațiăfor 
noastre sportive nu lipsea de
plasările in comatele apreciase 
unde sportivii de la oraș ajalâ 
pe lioerii țărani să pămmdâ tai
nele unor aporturi nepracricaie 
încă de ei.

Aproape țn fiecare săptănâni, 
o echipă de box. lupfe, hand
bal etc. se deptaseazi fa che • 
comună unde face cemoaMri’Li 
și susține intflniri armeaie ca n- 
nerii sportivi țărani 
Aceste acțiuni aa făcut ca ia 
multe sate tinem să Învețe și 
să practice sporturi de&pre care 
cunoșteau foarte puț>r* * iau atu 
Roadele acestu: ajutor A 
seb>t de urterMantk la : 
Arsacbe ți Căojsa aa 
ființă echipe de te. Tuterr de 
aid au 
teie. Pe 
coruat» 
tivă aa 
materiuM necesar praetklri »- 
cestui aport.

Vom contiuea șt pe vter 
•rfsnuăa competiții de ■ 
ca earader focal peatru a as>- 

uaerâot ooetimr aie
in artnhaiea soarwă, penau 
a-t ate ** >e eăfcaeeâ m de- 
riaâ *>

S. SPIREA

Cu ața alba Hochei

șa-
cu

^motorul- întregii activități spor
tive de masă a urinei.

Totul însă ea oprit aicL
Ia loc să încurajeze pe mai 

departe soceeaeie handbalîști- 
lor. conducerea asociației a ne
glijat nu numai participarea lor 
la jocurile din campionatul re
giunii. ci. in cele din urmă. în
săși pregătirea ei.

Lipsită de sprijin, neavînd 
create condiții de antrenament, 
echipa a continuat totuși sâ 
trăiască, dar rezultatele a au mai 
fost aceleași. Locul IV obținut 
anul trecut in campionatul oră
șenesc (fost regional I nu cores
punde, de fel, posibilităților și 
năzuințelor lor. Acum echipa nu 
inai figurează decît cu numele în 
scriptele asociației sportive.

îngrijorător este insă faptul că 
odată cu handbalul a scăzut sim
țitor și intensitatea activității 
sportive în uzină. Dacă vara, ac
tivitatea sportivă de masă mai 
este prezentă prin echipele de 
fotbal și volei (excluzînd hand
balul, acestea sînt singurele secții 
pe ramură de sport), acum, iarna» 
spre dezamăgirea sutelor de ti
neri, este complect inexistentă.

Cauzele ? Am încercat să le 
aflu de la secretarul asociației 
sportive, tov. Gheorghe Stadler, 
dar în locul unui răspuns serios 
mi-a fost dat să aud următoarele 
cuvinte :

— Cu ce sa organizăm frate, 
cu ce ? N-aven fonduri !

Că astfel de „justificări" sînt

O PREȚIOASA 
VICTORIE A 

BASCHETBALIȘTILOR 
MILITARI

Baschelb aii știi de la C.C.A. și 
Dinamo Tbilisi au oferit dumini
că seara spectatorilor bucureșteni 
un joc de mare dasă. După 45 
minute de joc efectiv, suporterii 
echipei bucureștene au aplaudat 
frenetic victoria favoriților lor. 
O victorie de prestigiu în fața u- 
neia din cele mai valoroase echi
pe din Europa.

Intîlnind în cadrul optimilor 
de finală ale Cupei Campionilor 
Europeni pe campioana Uniunii 
Sovietice, după un meci entu- 
ziasmant în care pe rînd Falbert, 
Fodor, Nedef, Novacec, Nicules- 
cu, Testiban au realizat a- 
rabescuri baschetbalistice și curbe 
balistice de mare efect (cu balo-

0-
A fost o întrecere sportivă pa

sionantă ca scor și ca desfășurar 
re, în care învingătorul nu s-a 
conturat decît la sfîrșitul prelun
girii de 5 minute.

Primele minute ale jocului au 
fost egale. Apoi, cei care „plea- 
eâ" mai tare sînt gruzinii. în 
fața impetuozității oaspeților 
baschetbaliftii noțiri cedează 
oarecum ă scorul marchecză o di- 
fereați de 4 puncte pentru Di- 
nGmo Tbilisi (min. 9 : 9-13).
C.CA. forțează ritmul fă face 
un joc de atee mai eficace, cu 
schimbări surprutzâtoare de pa 
un colț pe citul cl terenului. ca 
intrări spectaculoase sub panou 
fi cu coșuri realizate spectemles. 
In curind scorul dez.ne favora
bil militarilor, apoi din nou gru
zinilor, la pauză riminind 3*43  
în favoarea acestora.

La începutul reprizei secunde, 
din nou oaspeții ataci rapid va
riat și eficace. Mai sînt 9 m aste 

Sera'-mijlocHI Stroe Trifon (Cmpl na) și A. Ncghi 
celor prezenți în scfo Fforecsca un spectacol 

intere sânt.

de 
nu 
nu 
u-

cusute cu ață albă, cred că e clar 
pentru oricine. Sînt fonduri sufi
ciente. Dar în afara de aceasta 
pentru competițiile sportive de 
masă nu sînt necesare fonduri. 
Adevărata cauză deci nu este a- 
ceasta. E deajuns să amintim cît 
de simplu pot fi organizate în
trecerile cu caracter intern, în
treceri care stîrnesc atîta entu
ziasm și solicită un interes nebă
nuit din partea noastră a tine
rilor muncitori ai uzinei. Lip
sește însă inițiativa, dorința, dra
gostea de sport și, bine înțeles, 
spiritul practic. în treacăt fie 
spus, asociația sportivă „Electra" 
dispune de condiții mult mai 
prielnice în comparație cu alte 
asociații. Sus, în holul grupului 
social se „odihnește" de luni 
zile o masă de tenis. De ce 
se organizează întreceri, de ce 
se pun în felul acesta bazele 
nei noi secții sportive ?

Șahul, sport cu mare circulație 
în uzină, n-a reunit totuși, în ju
rul meselor pe toți acei ce-1 în
drăgesc să-l practice și asta 
fiindcă el este practicat la în- 
tîmplare de un grup restrîns de 
tineri care și ei așteaptă un pri
lej să se afirme. Prilejul acesta, 
un concurs de asociație ce poale 
fi organizat fără a fi invocat 
acel „cu ce" se lasă mult aștep
tat...

Trebuie căutate formele cele 
mai atractive de angrenare a ti
neretului în activitatea sportivă, 
de atragere de tineri sportivi

poate,

an... A
în care

pînă la sfîrșitul jocului și dife
rența de 4-6 puncte pentru Dina
mo Tbilisi pare că nu mai lasă 
nici o speranță în victorie bas- 
chetbaliștilor noștri. Dar... sub 
privirile stupefiate ale spectato
rilor și chiar ale oaspeților, 
C-C.A. atacă dezlănțuit, reficînd 
punct cu punct.

Mai sînt 15 secunde. C.CA. 
conduce cu 85-83. Altabaev și 
Moseșvili ratează cite două arun
cări libere. Testiban, uluitor de 
calm, fructifică ambele aruncări 
libere și în ultima secundă sco
rul devine 87-83 și astfel C.C.A. 
ciștigă.

DINAMO - 
ÎN SEMIFINALELE 

„CUPEI 
CAMPIONILOR 

EUROPENI"
Cu un an în urmă echipa 

handbal Dinamo București
de 

______  _____ _ _ rea
liza în sala Floreasca un rezul
tat care a surprins pe toți spei 
cialiștii, învingînd redutabila for
mație Dukla Praga. Se spunea 
atunci că dinamoviștii au fost 
favorizați de „șansă", că tocmai 
în meciul acesta Dukla n-a evo
luat la valoarea ei, ca, în sfîrșit, 
rezultatul este bun dar, 
oecondudeirt.

De atunci a trecut un 
fc-t o perioadă de timp 
Dinamo București a mai spulber 
rat, prin excelentele sale rezul
ta::. „nestrămutatele convingeri- 
a’.e unor specialiști. Și iată că 
^sorții" au hotărît ca Dinamo 
Bzrărești și Dukla Praga să se 
ir’.nească din nou și tot în sfer
turile de finală ale „Cupei Cam- 
p r Europeni".

Jucând de o manieră entuziasm 
luptînd cu o voință ad- 

m ri. Dinamo București 1 
î— . 5 pentru a doua oară redu
ta- a ecripă pragheză Dukla 
Praga. Intr-un anumit fel scorul 

acestui

(Cluj) cu oferit 
deosebit de

sprijine întrece- 
i un suflu nou, 

timp. inși, 
activitatea 

acele

fruntași care să .• 
rile și să le dea 
tineresc. în același 
nu trebuie neglijată 
sportivă de performanțe, 
competiții in care este pusă în 
joc onoarea colectivului de mun
că. Handbalul, „sportul de tra
diție" al uzinei, sport care 
se bucură de mare popularitate, 
trebuie readus pe locul ce și-l 
merită cu prisosință. Pentru a- 
ceasta trebuie create în același 
timp condițiile necesare de an
trenament și pregătire în timpul 
iernii. Posibilități există, asocia
ția dispune de o sală care poate 
satisface pretențiile handbaliști- 
lor și ale celorlalți sportivi pe 
toată perioada de pregătire din 
timpul iernii.

Este timpul să fie lichidată 
starea de lîncezeală în care se 
află activitatea sportivă la uzi
nele „Klement Gotwald".

Conducerea asociației în cola
borare cu comitetul U.T.M. are 
datoria să creeze condițiile pen
tru ca activitatea sportivă să atra- 
gă masele de tineri muncitori.

Tinerii constructori de mașini 
electrice de la „Klement Got
wald" îndrăgesc sportul. Să le 
oferim atunci posibilitatea de 
a-și măsura forțele în întrecerile 
©portive, de a se afirma.

PETRE MîHAI 
ajustor-montor, uzinele 

„Klement Gotwald" 
București 

(14-14) nu reflectă poat« supe
rioritatea dinamoviștilor. Ei au 
început jocul destul de slab, lă- 
sîndu-se ușor dominați de hand- 
baliștii de la Dukla. Așa se ex
plică de ce în această perioadă a 
meciului (primele 20 de minute) 
Dukla Praga a avut conducerea, 
Dinamo fiind aceea care lupta 
mereu să egaleze. Apoi, organi- 
zindu-și apărarea mai bine, anii 
hilînd contraatacurile fulgeră
toare ale lui Trojan și Mares și 
marcîndu-1 strict pe Havlik, 
principalul realizator al cehilor, 
Dinamo a egalat.

In partea a doua a meciului 
dinamoviștii au jucat mult mai 
bine. Au avut tot timpul iniția-» 
tiva, au dominat printr-un joc 
atent în apărare și foarte calm 
și precis în atac. Datorită aces
tui fapt ei au condus în această 
perioadă a întâlnirii de două ori 
cu două puncte (min. 49: 19-17, 
min. 52 : 20-18). Sfîrșitul meciu
lui a fost dramatic.

Ultimul miiuit al partidei 
merită a fi relatat mai pe larg 
pentru dramatismul său. C3nd 
acele cronometrului indicau ultii 
mele 60 de secunde tabela elec
trică de marcaj arăta scorul de
21- 21. Un atac al echipei Di
namo și șutul necruțător al lui 
Hnat face ca mingea să 
oprească în plasă: 22-21 p 
Dinamo. Mai erau de jucat 
45 de secunde. Dukla atacă cu 
disperare și... cînd nimeni nu se 
aștepta Cicmanec, care nu arun
case pînă atunci niciodată la 
poartă, șutează și... scorul este
22- 22. Nu mai erau de jucat de
cît 25 de secunde. Dinamo atacă 
în trombă. Bădulescu pătrunde 
pe semicerc și acțiunea lui hotă- 
rîtă nu poate fi oprită de Mares 
decît prin faul. Lovitura de la 
7 m. este executată de Covaci 
cînd acele cronometrelor indicau 
încă 5 secunde de joc. Șutul lui 
Covaci pătrunde sub bară, în 
plasă, revine în teren și cu a- 
ceasta Dinamo ciștigă și se cali
fică pentru semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni" în cadrul 
cărora va întâlni tot la Bucu
rești echipa vest-germană F. A. 
Goppingen.

Sala aporturilor de la Flo- 
reasca a găzduit duminică dimi- 
■eafa prima reuniune de box 
rezervată pugiiîștilor din ca.ego- 
r_a ^semirzijode*.  O eacelcaU 
impresie a lăsat tin irul coostăn- 
|eac Varie Neagu (Mărim) 
Care a obținut victoria prin a- 
bandon în fața craioveanului L 
Olani (Dinamo). Alte rezultate 
mai importante : I. Rodiceoko 
dispune Ia puncte de I. Deme
ter i A. Nagy (fcspune la puncte 
de Stroe Trifan; Marin Ion 
întrece la puncte pe P. Baltă; 
Dobre Pavel cîștigă la puncte în. 
fața lui Dănilâ Enuț.

Astăzi de la ora 19, în sala 
Horească, are loc cea de-a doua 
reuniune. Din program se de*  
prind întâlnirile: Marin Ion-Do*  
bre Pavel; V. Neagu-C. Stoian; 
1. A\areu-A- Nagy și I. Den», 
ter-1. Olaru.

Șah
Od <I«-*1  22-lea turneu inter, 

national de șah de la Beverwijk 
(Olanda) a fost cîțtigat de Pe
trosian (U.R.S.S.) și Larsen 
(Danemarca) cu cite 6‘/« puncte 
fiecare. Pe locurile următoare 
»-au clasat Matanovici (Iugosla
via) — 5>/« puncte, Donner 
(Olanda). Flohr (U.R.S.S.) — 5 
puncte, Van Scheltinga (Olaa-
di) — 4Va puncte, Bouwmeester 
(Olanda) — 4 puncte, Toran 
(Spania) — 3 puncte. In ultima 
rundă, marele maestru Petro- 
•ian l-a învins pe Larsen.

Turneul feminin a revenit 
fastei iugoslave Iova novici 
7 puncte.r

ho- 
du-

In

Campionatul republican de 
chei pe gheață a programat 
mintea cea de-a doua etapă, 
cel mai interesant meci echipa 
campioană a țării — C.C.A. — 
a învins cu scorul de 3-1 (0-1: 
0-0: 3-0) pe Știința Cluj. Iată 
celelalte rezultate: Voința-Avin- 
tul 4-0 (2-0; 1-0 : 1 0); C. S.Tg. 
Mures-C. S. M. Rădăuți 4-1 (0-1 ; 
2-0; 2-0).

(Ager preș)
ION BAIEȘB

Aspect de Ic întîlnirea de hochei dintre echipele Avintui și Voința din Miercurea 
Foto : N. STELORIAN.

Elevii clasei a IX-a de la Școala medie nr. 2 din Brâilo Ic lecția 
de gim nasticâ.

Foto I P. PAVEL

zzPicior

nu,sau
nu cred-

FOILETON

Despre unii fotbaliști celebri, 
spectatorii cu imaginația mai 
fierbinte au spus că au „picior 
de aur". Nu știu dacă în 
general celebritățile în fot
bal sînt modeste 
dar în orice caz 
să le displacă să audă de pe 
margine un urlet răgușit de 
atîta patos : ,Jlai picior de 
aur" (Intre noi fie vorba, 
unora li se strigă „Hai picior 
de lemn" — și probabil că nu 
fără un motiv precis).

Nu știm în ce măsură picur1 
ml fînărului fotbalist Mircea 
Găman din Ploești sau nu
de sur. Suporterii echipei „U- 
nirea1* din cam
pionatul regional 
în care joacă, 
n-au afirmat du
pă cîte sîntem informați, așa 
ceva. Tot adevărat este că, vă- 
zîndu-l cum joacă, chiar și 
unor specialiști cu autoritate le 
e greu credem să stabilească 
dacă extrema dreaptă a „Uni
rii" are întregul picior de aur, 
numai un deget sau chiar o
unghie. El însă are modesta
pretenție despre sine că în el 
„zace" un talent de mare ca
libru, un picior de aur de cel 
puțin 14 carate. Viteza lui cos
mică pe extremă, driblingul lui 
care se desfășoară ca o d°ntelă 
în linie oblică spre poartă, șis
tul zguduitor, totul îl îndrep
tățește să se aprecieze ca atare^ 
Și nu numai să se aprecieze, ci 
să se și respecte. Să se res
pecte pe teren fi în viața de 
toate zilele.

Găman a ajuns astfel la con
cluzia ca nu-i e dat oricui să 
fie „picior de aur" pe lumea 
asta. Și dacă din milioanele și 
milioanele de picioare tocmai 
ale lui au fost hărăzite să fie 
de aur, atunci de ce-ar fi el ca 
toți ceilalți ?

Întrebarea aceasta și-a pus-o 
Găman anul trecui, pe cînd era 
încă elev la școala medie. La 
fcoală învățau (și învață și 
ocurn) numeroși tineri de la 
Rafinăria nr. 1, unde lucrează 
și el. După cîteva luni de școa
lă, în care a văzut că profe
sorii aveau față de el preten
ții dintre cele mai absurde (să 
învețe, să dea teză, să nu lip
sească de la ore), fără să facă 
nici un fel de distincție între 
el, extremă dreaptă și „picior 
de aur" și ceilalți, Găman a fă
cut următoarea reflecție :

j

de aur/y
unul dintre colegii lui nu știai 
fotbal ca el. Mal mult, nic 
unul nu era extremă dreaptă d> 
talia lui, nici unul n-avea pi 
ciorul lui de aur. Tot ce l*  
mai rămînea acestora era să în 
vețe. Dar el ? Pentru ce să ma 
învețe ?. Cu ce-l ajută pe e 
atunci cînd e pe extremă ș 
trebuie să dribleze un funda 
masiv și brutal să știe că Emi 
nescu a scris „Ce te legeni, cc 
drule", că vîrful Omul are ni 
știu cîte mii de metri și ci 
x-f-y este egal spre, exemplu c 
2-ț- 3? își pierdea pur și sim 
piu vremea în școala, -iși-îm 
puia capul cu o sumedenie d 
inutilități. Or, pentru el, pen 

tru piciorul h 
de aur, capi 
îi era necesc 
mai mult di 

punct de vedere estetic sau s 
lovească cu el mingea. E drep 
că un alt finăr din echipă, Vu 
tor Vahnovschi, joacă și fotba 
dar și învață. Tot adevărat esl 
însă că acesta nu a extrem 
dreapta, ci stoper, și că nu 
pe departe, n-ure piciorul li 
de aur.

Așa că G&man s-a lăsat d 
„școală". Timpul liber și-l pie\ 
de acum rezemînd cîte un zi 
de pe bulevard, la o țuică sa 
la un bal.

Cu ceea ce nu se împacă îi 
că „piciorul de aur" este fapti 
că unii maiștri și ingineri d 
la Rafinăria „ageamii" irenu 
diabili în materie de fotbal, n 
ftiu să-l prețuiasca, punîndu 
să lucreze, atunci cînd îi vin 
rîndul, fi în schimbul de noaj 
te. Zic ei că gînt scutiți de ast 
numai cei ce merg la liceul se 
ral. Mă rog, asta e adevărat 
Dar că el e „picior de aur", d 
asta nu trebuie ținut seama ?

Toate astea n-ar fi însă m 
mic pentru „piciorul de aur*  
Ce-l rîcîie pe el mai mulț 
faptul că nici cei de la corni 
tetul U.T.M. nu-l înțeleg, nu- 
prețuiesc. îl critică așa, ca p 
orice „picior" de rînd.

Bine-ar fi ca aceștia să-l pun 
chiar în discuția tuturor ute 
miștUor pentru disprețul lu 
față de învățătură. După cit 
putem bănui, critica severă, in 
transigentă a colectivului fac 
bine pînă și unui „picior d 
aur" ca el.

!PP.



(Urmare din pag. l-a)

condițiilor materiale create de 
regimul nostru.

Cînd s-a rostit primul cuvînt, 
cînd s-a întrupat prima frază; 
cînd s-a rotunjit pr’ma discuție 
sau prima prelegere în cadrul 
noii inițiative ? Oamenii vor fi 
ascultat atenți, vor fi pus în
trebări, se vor fi gîndit cum cele 
aflate acum le vor sluji în*  ca
drul muncii lor viitoare și poatî 
nici nu și-or fi dat seama că 
momentul pe care-l trăiesc este 
cu totul și cu totul neobișnuit, 
că ceea ce se pornea aici, la 
Mihail Kogălniceanu, reprezenta 
pe de o parte expresia, setea 
de cultură a țăranilor ridicați 
azi de regimul nostru la lumină, 
iar pe de altă parte purta efi
gia elanului ce-i însuflețește la 
lucru pe tinerii intelectuali de 
azi ai satului.

Cine sînt acești ascultători 
obișnuiți ai prelegerilor săptă- 
mînale de agrotehnică, de bio
logie, de matematică sau geo
grafie ? Cine sînt tinerii care 
mototolind în mîini căciula de 
miel brumăriu sau colțurile pu
foaicei, frămîntă în minte în
trebarea născută acum și pe 
care așteaptă s-o pună la' sfîr- 
șitul celor două ore ? Recunoști 
printre ei pe membrii Consiliu
lui de conducere al gospodă-- 
riei colective, pe semetiști, pe 
atîți colectiviști fruntași.

Ascultînd, de pildă, foarte 
atent cuvintele inginerului Bran 
Nicoiae, care discu-tînd despre 
rolul irigâțiilor în obținerea re
coltelor sporite arăta că din 
cauza terenului accidentat și a 
lipsei de cursuri de ape, în co
muna lor irigațiile nu se pot 
realiza - era firesc ca Zarcu 
Apostol, președintele G.A.C., 
să-și pună întrebarea : „Cum 
vom reuși să obținem totuși un 
procent de umiditate satisfăcă
tor pentru culturi Iar între
barea sa a trecut din rîndurile 
audienților spre catedra de 
unde vorbea inginerul. Simpla 
prelegere deveni o dispută în 
care atît tehnicienii cit și co
lectiviștii prezen'ți și-au spus 
cuvîntul'.- Cei mai mulți au fost 
de părere că, de pildă, prin 
folosirea cultivatorului „labă de 
gîscă", ce distruge rădăcinile 
buruienilor, se va evita întoar
cerea brazdelor și ca atare se 
va realiza păstrarea umidității 
solului. Inginerul a fost acela 
care a precizat cînd e bine și 
cînd nu e bins să se folosească 
acest cultivator.

Poate titlul de „Universitate 
populară"» cu care, din, entu
ziasm, tinerii intelectuali au nu
mit proaspăta lor inițiativă, va 
pare puțin exagerat într-un 
context de viață rurală. Totuși 
numele acesta cuprinde un ade
văr minunat, o reală și firească 
afluență către cu-ltură a celor 
din sat. Trebuie relevată mai ales 
finalitatea precisă și- fermă a 
unei atare învățături. Totul are 
In veders creșterea producției, 
a nivelului de trai, a belșugu
lui. Cei din comuna Mihail Ko
gălniceanu, și mai ales tinere
tul, au însă pasiuni polivalente. 
La o seară literară închinată 
lui George Coșbuc, sala a fost 
neîncăpătoare. In exemplificare, 
tinerii și tinerele din sat au in
terpretat melodii pe versuri de 
Coșbuc. In satul acesta lu
crează tineri minunați, în
frățiți și în muncă și In 
cîntec. Macedoneanul Arănutu 
Teea are într-un an 380 de zile 
muncă. Torcea Ion, Radeș Ma
ria, luruc Dumitru sînt șl el 
tineri colectiviști de nădejde. 
Desigur se pune întrebarea : 
oare nu e prea temerară acțiu
nea începută în această co

Dramatizarea „Poemului pedagogic" 
la Teatrul de Stat din Pitești

Minunatul „Poem pedagogic*  
al lui A. S. Makarenko a deve
nit de mult una din cărțile cele 
mai iubite de către tinerii din 
țara noastră. Adtncul ei sena 
educativ, concepția pedagogică 
revoluționară cafe a stat la 
baza muncii marelui educator 
comunist, talentul literar al lui 
Makarenko a asigurat. cărților 
sale un loc de cinste. în istoria 
literaturii sovietice.

Scriitorul ceh, Miroslav Ste
hlik {cunoscut publicului romi; 
nesc și prin comedia ’ „Musafiri 
nepoftiți") și-a luat nobila dat 
nu ușoara sarcină de a drama
tiza această carte. Textul piesei, 
nu putea, fără îndoială, nici pe 
departe să cuprindă multitudinea 
de probleme puse de lucrarea în 
proză și de aceea. Stehlik a cău-' 
tat să marcheze cu fiecare act 
o etapă, dramatică din procesul 
de dezvoltare a copiilor din co
lonie. Procesul acesta e surprins 
astfel în salturile sale calitative, 
finalul fiecărui act constituind 
cheia, momentul nodal ce lumi
nează ipostaza nouă a eroilor 
din actul următor. Această idee 
dă ritm dramatic intimplârilor, 
dar schematizează puțin din 
viața complexă și bogată a eroi
lor cărții.

Totuși- Stehlik a. făcut prin 
piesa sa un real serviciu reper
toriului închinat educație' comu
niste a tineretului. Pieșa are un 
elan optimist, ea ridică, in fața, 
spectatorilor problema educării 
^uerii generații în rpiritul idei*  

mună î Entuziasmul celor care 
și-au luai asupră-le aceste 
sarcini ne dă certitudinea că 
nu e de loc temerară.

Adevărați entuziaști ai muncH 
culturale sînt aici învățătorii. 
Ana Maria Popa conduce tînă
rul cerc literar „Zaharia Stancu", 
de pe lîngă căminul cultural. 
Vin aici elevi, semetiști, colec
tiviști. Printre speranțele cercu
lui se numără mecanicul Con- 
slant in eseu de la S.M.T., elevele 
Iota Cherața, Țuțui Elena și 
alții. Prețioase inițiative ale cer
cului sînt ținerea cu regularitate 
a referatelor pe teme de teorie 
și istorie literară, și preocupa
rea membrHqr săi pentru cule
gerea de material folcloric lo
cal.

Poate Ana Maria Popa nu 
și-a întocmit încă vaste planuri 
literare. Poate nici nu are de 
gînd să scrie vreodată un ro
man. Totuși ea trăiește aici o 
viață pasionantă, împletită din 
bucuria de a vedea cum pa
siunea ei pentru clasicii noștri 
și pentru literatura contempo
rană se transmite prietenilor 
din comună.

Nici învățătorul Negrișanu 
Paul, nici Negrișanu Elqna, so
ția lui, nu au alt sentiment de- 
cît că își împlinesc o datorie 
de utemiști, că dau glas pro
priilor lor convingeri, atunci 
cînd scriu cuplete și scenete 
pentru brigada de agitGție, 
cînd instruiesc echipele de dan
suri sau coruri, cînd răspund 
în cadrul brigăzii științifice la 
întrebările sătenilor sau cînd 
colindă din casă în casă, de 
la om la om, în circumscripțiile 
— lor repartizate — în care poar
tă lumina cărții, a pildelor.

Dar, deși în comuna-școală 
activitatea culturală a obținut 
bune succese de început, (și 
am subliniat mai cu seamă o 
preocupare și o grijă cu totul 
specifică locului» cum ar fi : 
„Vii diseară la cerc „Ai 
citit cartea de care vorbea to
varășul lector ?" etc.) treptele 
ascensiunii solicită un efort tot 
mai sporit din partea inițiatori
lor. Ca să-i atragă și mai mult 
pe membrii cercurilor, oa să le 
sporească pasiunea pentru nou 
și cunoștințe, vor fi necesare 
procedee pe măsura frumoasei 
lor inițiative. Ne referim, între 
altele, la necesitatea găsirii 
unui limbaj adecvat la „plasti- 
cizarea" expunerilor (mai ales 
la cele mai dificile, cu carac
ter științific) printr-o mai pro
nunțată apropiere de preocupă
rile ascultătorilor și de nivelul 
lor de înțelegere. Va trebui de 
asemenea îmbunătățită baza ma
terială a cercurilor (diafilme, 
planșe, prototipuri etc.) Sînt 
lucruri care nu trebuia trecute 
cu vedereg otita vreme cit sa
tul trezit la. preocupări cultu
rale cu totul poj,. așteaptă, de 
la aceste forme de culturalizare, 
totul : pentru inteligență, pentru 
suflet și pentru viața de fie
care zi.

La unul din cercuri am dis
tins, într-una din primele bănci, 
figura preocupată și gravă a 
unei tinere. Urmărea firul expu
nerii. La catedră - un coleg al 
ei, un inginer. Ochii ei, îndrep
tați într-acolo, purtau ceva 
cald, ca o încurajare și ca o 
rugăminte. Se vedea că dorește 
din tot sufletul ca expunerea 
să fie reușită, oa sătenii din 
dreapta și din stî-nga să-i poată 
cuprinde miezul șl aidîncimile.

Era inginerul agronom To- 
mescu Margareta, responsabila 
secției agro-zootehnice a uni
versității populan>. Lumina sau 
ridurile ce apăreau din cînd in 

lor luminoase ale oomunismului. 
Piesa dovedește că, în condițiile 
socialismului, problema reedu
cării copiilor vagabonzi, victime 
și rămășițe ale strimbei așezări 
sociale capitaliste, devine o pro
blemă de stat care poate fi rea
lizată cu succes, lucru pe care 
defuncta orînduire nici n-a vrut 
și nici nu l-a putut face. Foștii 
vagabonzi din colonia „Maxim 
Gorki" condusă de Makarenko 
au devenit cu timpul oameni îna
intați, unii cu munci de răspun
dere, cetățeni destoinici care dă
ruiesc totul vieții noi, socialiste.

La Teatrul de Stat din Pitești 
dramatizarea lui Stehlik a fost 
pusă în scena de tînărul regizor 
Ovidiu Georgescu. Numărul 
mare de actori tineri din teatru 
(aici au mai fost montate spec
tacolele pentru tineret „Intr-un 
ceas bun", „Nota zero la purta
re" ceea ce dovedește grija 
teatrului pentru această cate
gorie de spectatori) a permis a- 
coperirea rolurilor cit mai a- 
proape de specificul fiecărui per
sonaj. Ovidiu Georgescu a cău
tat să facă și el din fiecare act 
un moment dramatic cheie, du
când mai departe în spectacol 
caracterizările din text. Grija 
aceasta către individualizate e 
un fapt deosebit de pozitiv și el 
trădează roadele unei munci a- 
tente creatoare. Există în spec
tacol momente cu un puternic 
efect emoțional: finalul actului 
I (după ciocnirea dintre Maka-. 
renko și Burun, atunci cînd co

- ș coala
cînd pe fața vreunui bătrin ca 
șuba pe el, sau a vreunui tî- 
năr cu pufoaică, aveau pentru 
eu un grai anumit. De felul în 
care vor fi înțelese cunoștințele 
predate aici, de felul cum ele 
vor lumina sufletul celor pre- 
zenți, depind atîtea arături mai 
bune, atîtea prașili mai bune, 
otitea recolte... Ceea ce se sim
țea obligată să îndeplinească în 
comună ca agronom, căpăta o 
înaltă amplitudine prin împăr
țirea acestor cunoștințe, care - 
dacă vreți - poate fi socotit 
act de conștiință.

Și astfel tînăra ingineră, abia 
venită in comună, care în altă 
gospodărie colectivă realizase 
pe lotul experimental o produc
ție record de 20.000 kg. boabe 
de porumb la hectar, care între 
I.CĂR.-Cluj, unde putea devsni 
cercetătoare, și un sat dobro
gean — l-a ales pe cel din 
urmă, întemeindu-și aici și fa
milia, tînăra ingineră, preocu
pată mai departe de experien
țe și cercetări, se pregătește 
acum să pornească o bătălie 
pe un plan mult mai larg, ia 
nivelul unei comune, pe care 
împreună cu tovarășii săi se 
străduie sâ o ridica la nivelul 
unei comune-școală.

Că e o muncă sortită succe
sului nu încape îndoială. Audi
torii cursurilor agro-zootehnice 
și ai cercurilor de cultură ge
nerală întrezăresc de pe acum 
viitoarele realizări. Văd deja 
curțile, drumurile, colinele um
brite de șiruri nesfîrșite de pomi 
roditori sădiți de ei, pomii pe 
care i-a jinduit de secole arida 
Dobroge ; văd lanurile de po
rumb cu strujeni aplecați sub 
povara mulților știuleți, imagine 
ce se va extinde curind de pe io
tul cercului lor de experimen
tatori — cucerind miile și miile 
de hectare ale cîmpurilor lor 
înfrățite. Văd șirul nesfirșit al 
prefacerilor viitoare. Aceste pre
faceri vor fi rodul străduințelor 
de acum, al năzuinței colecti
viștilor de a-și însuși cuceririi a 
științei și tehnicii moderne, co
morile culturii.

Și victoriile acestea vor fi glo
rificate prin cîntece izvorite în 
focul muncii, cîntece poate 
uneori stîngace — dar cuprin- 
zînd tezaurul neprețuit al sim
țirii șî aspirațiilor lor. Și atunci, 
ce adeveriri temeinice vor că
păta cuvintele înscrise astăzi 
pe panourile întîlnite la tot pa
sul în comuna Mihail Kogălnî- 
ceanu : „Tovarășe, fî mîndru 
că faci parte din COMUNA- 
ȘCOALĂ r.

Echipa de jocuri populare a Grupului școlar profesional „Steagul Roșu- din Orașul 
Stalin La una din repetiții.

loniștii pornesc la muncă în pă
dure) sau mai ales emoționalul 
final — primirea coloniștilor 
în Comsomol,. realizat printr-o 
plastică scenică sugestivă. Rit
mul spectacolului e vioi, scenele 
se succed aproape cinematogra
fic deși uneori se estompoaza 
momente psihologice revelatorii 
(frâmintările lui Makarenko, re
velația lui Burun sau izbucnirea 
furioasă a Marusei). Regizorul 
a lucrat cu interpreții atent lă 
replică și la sensurile ei, ajutat 
și de un cadru scenografic sim
plu dar sugestiv, marcind lim
pede dezvoltarea conștiinței co
piilor (Traian Nițescu). Mai pu
țin orientat, mai puțin precis în 
conturarea rolului, lipsindu-i fer
mitatea unei mai pregnante pre
zențe scenice, interpretul lui Ma- 
karenco (Radu Dumitri-u) ar 
trebui să-și mai desfășoare am
plitudinea vibrațiilor sale sce
nice, să-și impună eroul său 
printr-o autoritate sporită față 
de colectivul coloniei.

Compoziția realizată de Ion 
Focșa (Calina Ivanovici) a re
dat cu umor și căldură sufle
tească chipul administratorului 
coloniei, entuziasmul său tine
resc, umorul care-l caracteri
zează. Grupul „vagabonzilor" 
și-a găsit o interpretare omogenă 
datorită tinerilor actori care 
s-au. încadrat prin jocul lor In 
concepția colectivă cu privire la 
acești eroi, ocolind demonstra
țiile vedetiste ce ar fi putut 
lesne să apară. Valeriu Buciu *

Tînărul inginer Baria Ladislau de la Centrul școlar agricol din 
Oradea este unul din elevii fruntași ai secției sculptura a Șco

lii populare de arta din localitate.

„Filmul la locul de producție"
Clubul „Vasile Roaită“ din 

schela Băi coi a inițiat in ulti
mul timp acțiuni interesante în 
scopul mobilizării oamenilor 
muncii in întrecerea pentru rea
lizarea planului de producție, 
pentru reducerea prețului de 
cost al țițeiului. Eficientă este 
acțiunea „Filmul la locul de 
producție". îndrumat de comite
tul de partid al schelei și aju
tat de comitetul de întreprin
dere, colectivul de conducere al 
clubului e organizat prezenta
rea periodică. a unor filme, 
chiar în secțiile de producție ale 
schelei, după ieșirea din schimb, 
In pauze, ori după consfătuiri 
sau conferințe. Nu de mult pe
troliștii din secția a II-a au vi
zionat la locul de muncă filmul 
„Petroliștii din Caspica". Cu- 
noscînd mai bine cu acest pri
lej cum muncesc petroliștii so

plasticizat cu un patos reținut, 
cu umor discret chipul lui To- 
sea, în timp ce Nicoiae Nicoiae 
a jucat cu pricepere rolul copios 
ai lui Verșnev, ferindu-se de a-1 
caricaturiza excesiv pentru de
fectul său de pronunție, deși ar 
fi putut săi dea eroului un plus 
de strălucire scenică și vis ro
mantic. Bine gindită, ajutată și 
de machiaj, compoziția lui C. 
Petrican a avut nerv dramatic 
și a sugerat bogatele nuanțe su
fletești ale țiganului Cuzma, cu 
economice mijloace scenice. Un 
actor cu mult umor este Elef- 
terie Mihalaehe, hazul său natural, 
dezinvoltura cu care abordeaza 
replica, mimica sa expresivă l-au 
ajutat mult in crearea rolului lui 
Matei. Rolul dificil al lui Burun 
a revenit lui M. Dem. Niculescu; 
acesta a redat cu talent perso
najului vigoarea sa fizică, privi
rile violente, i-a marcat izbucni
rile anarhice, dar ar trebui să-i 
mai adauge încă din fiorul pato- 
sului romantic, să sugereze per
sonajului acele latențe sufletești 
care îl vor face să-și schimbe 
atitudinea pînă Ia urmă. Ion 
Niciu s-a mișcat cu firesc și ușu
rință în rolul lui Lapot, cu o 
parodie de eleganță și distincție 
bine gindită.

In rolul Iui Vania, actrița Du- 
duța Lupu a realizat o scenă fru
moasă, emoționantă în momentul 
întîlnirii cu colectivul coloniei, 
pentru ca apoi spre sfîrșitul pie- 
aei să aibă o prezență mai ștear. 

vietici pentru creșterea produc
ției de țiței, petroliștii din e- 
ceasta secție au hotărit să le 
urmeze exemplul și au inițiat 
acțiunea de a reactiviza son
dele inactive. Ca urmare pînă 
acum ei au reactivizat două son
de de unde au scos însemnate 
cantități de țiței.

Filme «semănătoare au mai 
fost prezentate și la parcul nr. 2 
al schelei, la colțul roșu de la 
sectorul Liliești și în sala de 
conferințe a clubului. Petroliș
tii au primit cu mult interes a- 
ceste filme. Pînă acum la sec
țiile schelei s-au prezentat 10 
filme care au fost vizionate de 
peste 1.000 de muncitori.

Petroliștii din schela 1 Băicoi 
cer acum să li se aducă cit mai 
multe filme cu conținut tehnic 
despre industria petroliferă, fii- 
me științifice etc.

să, dezavantajată fiind și de ma
chiaj. Marin Alexandrescu a sur
prins dramatic pasiunea lui An
ton pentru cai și a creionat un 
personaj interesant Mai șters, 
mai puțin marcat grupul fetelor 
(in afara momentului intrării in 
colonie surprins cu tonuri de 
efect) a fost alcătuit de Elena 
Suliman (ce și-a marcat emoțio
nat schimbarea structurii sufle
tești legată de aspectul exterior). 
Ileana Popp (am fi dorit-o mai 
firezentă în „nervul persoaaju- 
ui“) și Any Mera. Personajele 

mature și mai ales Ecaterina 
(interpretată cu multă căldură și 
sertzibilitate de Ileana Focșa), 
Breghel (Xenia Beza) și Hala- 
buda (N. Georgescu) și-au adus 
contribuțiile lor la atmosfera ge
nerală a spectacolului. Teatrul 
de Stat din Pitești are numeroa
se tinere talente. Aceasta îi dă 
posibilitatea abordării unui larg 
repertoriu închinat problemelor 
educării tineretului și copiilor. 
Principala sa problemă rămîne 
aceea de a milita pentru specta
cole cit mai valoroase, mai 
îndrăsnețe, cu concepție regizo
rală și scenografică, spectacole în 
care elanul tinerilor interpreți să 
fie cit mai bine canalizat artis
tic.

Piesa „Viața nouă", prin pro
blemele pe care le abordează, prin 
adinca ei semnificație ar trebui 
abordată de cit mai multe teatre.

AL. POPOVICI

Primirea 
ambasadorului 

Uniunii Sovietice 
la București 
A. A. Epișev 

de către ministrul 
Afacerilor Externe 

A. Bunaciu
La 18 ianuarie, ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București 
A. A. Epișev, a fost primit de 
ministrul Afacerilor Externe A. 
Bunaciu. Ambas dorul U.R.S.S. 
a înmînat o notă cuprinzînd 
textul Apelului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, adresat parlamentelor 
și guvernelor tuturor statelor, 
adoptat la 15 ianuarie.

Ministrul Afacerilor Externe 
a comunicat că Apelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. va fi 
remis Marii Adunări Naționale 
și guvernului Republicii Popu
lare Romine.

(Agerpres)

Numeroase 
lucrări inspirate 

din folclor
In regiunea Autonomi Ma

ghiară crește numărul tinerilor 
compozitori care creează lucrări 
inspirate din folclorul local. Via
ța și munca înfrățită « oamenilor 
muncii romini, maghiari, secui, 
sași din R.A.M. își găsește expre
sie in noile creații folclorice și 
în creațiile compozitorilor. Au 
fost create o serie de cîntece de 
masă și revoluționare ca : „Cîn
tec despre partid1*,  .Slujește pa
tria**,  „Prin lupta comună bi
ruim**,  ^Tine sus stindardul*  și 
altele.

Poetul Hajdu Zolkm din Tg. 
Mureș colaborează cu compozito
rii la realizarea textelor acestor 
lucrări. In „Cantata Bistriței*,  
compozitorul Szabo Csaba, folo
sind elemente ale musicii popu
lare. exprimă însuflețirea munci
torilor de diferite naționalități, 
înfrățiți cu oamenii muncii ro
mini. in construirea hidrocentra
lei de la Bicaz. Recent lucrarea 
a obținut premiul 1 la concursul 
organizat de sfatul popular re
gional pentru cele mai bune can
tate, cîntece de masă și revoluțio
nare. Kozma Ce za. compozitor 
din Tg. Mureș, a realizat lucrarea 
intitulată „Variațiuni pe un cîn
tec popular**,  prezentată cu suc
ces de filarmonica din locali
tate. Ansamblul secuiesc de stat 
prezintă, pe lîngă alte opere și 
numeroase lucrări ale compozi
torilor din regiune, stimulînd în 
acest fel răspîndirea creației iz
vorite din folclorul local. Nu de 
mult ansamblul a prezentat cu 
succes lucrarea „Nunta secuiască" 
de tînărul compozitor Hubesz 
Valter.

(Agerpm)

Dezbatere
„Umanismul și

Sub auspiciile Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
UNESCO, luni a avut loc ta 
Academia R.P. Romîne o dez
batere la masa rotundă cu tema 
„Umanismul și epoca noastră".

Dezbaterea a fost condusă de 
acad. Atanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romtne șl pre
ședintele Comisiei naționale ■ 
R.P. Romîne pentru UNESCO. 
Au luat parte la discuții «cade-

Pwtrta, Lumine. înfrățirea între 
popoare, Olga Bancic: Un meci 
neobișnuit; Republica, I. C. Fri. 
mu, 8 Martie, 1 Mai : Ceasul sat 
oprit la miezul nopții; Magheru, 
13 Septembrie, Donca Simo: 
Sabie Și zar; V. AlecsandrL 
Elene Pavel, Gh. Doje. LiB; 
București, Flacăra : Recolta 
peonilor; Central: Bracid soldat 
Svejk (ambee serii); Victoria. 
Coșbuc: Mumu; Maxim Gorki, 
Miorița : Ștrengarii; Timpuri 
Noi (rulează *n  continuare de la 
10—21); Program dg filme docu. 
mentarg și de desene animate; 
Tlieretului: Submarinul ..VuîîiL. 
ruim; Alex. Popov: Desigur,

In curind

EMANOIL PETRUȚ 
GEO MAI6AN 
MIHAI MEREUȚA 
SANDU RADULESGU 
ANGELA 6HIUARU 
STAMATE POPESGU 
GEORGE MĂRUȚĂ 
CHIR1L ECONOMU

Scenariul: Dumitru Ga- 
rabăț. Teodor Gonstantin

Regia: Lucian Bratu 

Imaginea: Gonstantin
Ciubotaru

Muzica: Sergiu Sarchi 
zov

Decoruri: Ștefan Mari- 
fan

0 mare rezervă internă - 
experiența fruntașilor

(UrmtH din pag. I-a)

Aproape de el lucrează tînărul 
Neacțu Alexandru. Și el a termi
nat școala profesională anul 
trecut, dar spre deosebire de 
Coman acesta se mulțumește eu 
cunoștiniele pe care le-a primit 
In școală, este puțin receptiv la 
experiența și sfaturile celor din 
jur. A lipsit insă munca 
de la tînăr la tînăr și expe
riența înaintată, un bun deja 
ciștigat a rămas închistat.

— Trebuie să muncim mal 
mult cu tinerii, spunea in con
sfătuire comunistul Chiru Ale
xandru. Să le dezvoltăm apti
tudinile, să lc arătăm cum să 
muncească pentru ca să ajungă 
fruntași. Mi-amintesc — de un 
schimb de experiență de la Ga
lați. Un tinăr a venit la mine 
și m-a întrebat : „Ce să fac sâ 
produc mai mult", l-am spus 
„lasa-mâ sa te văd cum lucrezi". 
A dat drumul Ia strung, i-a lă
sat sa se încălzească. Qteva mi
nute și-a ales cuțitele, a fugit sâ 
le asculă. A stat 30 de minute 
apoi, a fumat o țigare, s-a mai 
oprit sa manlnce. așa că pînă 
la prinz n-a făcut mai nimic. 
,„Așa nu merge", i-am spus. Alai 
mult stai decit lucrezi, l-am ară
tat cum să-și organizeze munca, 
s-a străduit tînărul și in 4 ore a 
depășit norma cu 110 la sută.

Trebuie sâ arătăm tinerilor 
cum sâ lucreze, să le împrumu
tăm experiența noastră. Ală an
gajez în numele brigăzii pe care 
o conduc — a spus el — să ex
tindem experiența cea mai bună 
pentru ca să economisim amS 
acesta 300.000 lei.

In vreme ce Chiru vorbea 
m-am gîndit ce muit ar ciștiga 
uzina, dacă toți ar ajunge 
sâ lucreze ca el. M-am oprit 
însă la un calcul minim: dacă 
numai 5 tineri ar ajunge 
să lucreze ca Chiru, lunar 
s-ar realiza numai din de
pășirile de plan, produse de circa 
4.000 lei. Ot ar ciștiga însă 
uzina dacă experiența înaintată 
din toate secțiile care în prezent 
este slab generalizată ar deveni 
ac bun ai tuturor ? Mult, foarte 
mult. Dar ca sâ se ajungă aid 
organizația U-T-M. trebuie să 
folosească forme ctt mai variate 
pentru dezvoltarea simțului gos
podăresc at tinerilor pentru 
ridicarea calificării tinerilor, a 
conștiinței fiecăruia.

Turnătorii, se străduiesc și 
reușesc sâ aducă sume însem
nate de bani la realizările ge
nerale ale uzinei. Și aid sînt 
multe rezerve nevalorificate și 
aici există o experiență înain
tată prea puțin generalizată. 
Dacă aceasta s-ar extinde în 
mod permanent, în forme care 
să atragă tineretul, ce s-ar pu
tea oare realiza ? Să dăm chiar 
calculele făcute de înșiși turnă*  
torii. Dacă s-ar reduce rebutul 
planificat ou 2 la sută, s-ar eco
nomisii lunar 2.000 lei, dacă

cu tema:
epoca noastră"
mi-cienii Mihail Ralea, Iorgu 
Iordan, Tudor Vianu, Emil Con- 
durachi, Andrei Oțetea, Alexan
dru Graur, scriitorii Alexandru 
Philifpide, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, 
Demostene Botez și prof. A- 
lexandru Guțu.

Textul dezbaterilor va fi pu
blicat în nr. 1 al Buletinului Co
misiei naționale a R.P. Romîne 
pentru UNESCO din acest an.

Nelly; Gri vița: Soarta unul om; 
V. Roșită, Volga. Libertății: 
Avalanșa; Unirea. Drumul Serii: 
Părinți și copii; C. David, M. 
Emknescu: Lady Hamilton; Alex. 
Sabia: Agent secret la Canton; 
xMunca. 8 Mai: O intimplare 
extraordinară (ambele serii); 
Arta: Haiducii din Rio^rio; 
T. Vladimirescu: Andreika; Mo. 
șdor: Ciniărețul mexican; 23 
August: Oameni și lupt (cine
mascop): Hie Pintilie: Inttlnire 
cu viața; G. Baco via: Moartea In 
șa; 30 Decembrie. B. De»a. 
vrancaa: Stelele; Aurel Vlaicu: 
Poemul mării. 

s-ar aduna zilnic bavurile, „la*  
eriniile de fontă“ s-ar obține 90 
kg de fontă lichidă, dacă s-ar 
gospodari' pârruîntul s-ar econo
misi pe zi 10 lei, bani puțini dar 
care pe an se transformă in 
zeci, sute de mii. Experiență? 
Există. Oricine de aici îți va 
vorbi de băieții din brigada lui 
Voicu Ion. i£i au fost primii oare 
au trecut să formeze mecanic 
carcase pentru cutia de viteză. A- 
vantaje ? Economie de timp, de 
material, rebuturi mai puține, 
condiții pentru o normare mai 
științifică, o productivitate spo
rită, oîștig mai mare. Experiența 
aceasta nu a fost suficient gene
ralizată. In secție lucrează și 
brigada lui Staiou Nicoiae. Bă
ieții însă formează manual. Bi
roul U.T.M. nu s a ocupat sufi
cient să sprijine brigada pentru 
ca și ea treeînd la formarea me
canică să aducă uzinei economii 
mai mari cu eforturi mai mici. 
Alături de această rezervă mai 
sînt și altele oare țin ascunse 
valori. Risipa de lianți, de mie
zuri etc.

Dacă s-ar reduce pierderile de 
lianți cu mimai 50 la sută, spu*  
r.ea în consfătuire inginerul 
Crislu Ștefan s-ar economisi lu
nar 1.000 lei. 1.600 lei lunar s-ar 
realiza prin recuperarea miezu
rilor, 30-000 kg. de fontă anual 
prin înlăturarea pierderilor din 
neglijența ele.

Vorbitorii, mulți la număr au 
dovedit că au studiat profund, 
cu seriozitate posibilitățile de 
economii, că sînt interesați în 
gospodărirea fondurilor uzinei, 
că au înțeles sensul chemării 
tinerilor ploeșteni.

In unele secții, la unele lo*  
curi de muncă chemarea și an
gajamentele tinerilor au fost 
anunțate îatr-un miting fulger.

— Așa 6-a făcut la noi. Am 
citit intr-un miting articolul, 
chemarea, și ne-am măsurat for
jele, spunea Ion Istrate, maistru 
în sectorul 223. Sîntem 80 la sută 
tineri. Știm că putem face mai 
mult, de aceea peste cei 382.000 
lei ne-am angajat să mai econo
misim 100.000. lei.

Nu-i vorbă, tinerii se vor ține 
de cuvînt. Ei s-au angajat nu
mai după un studiu minuțios al 
muncii fiecăruia. In consfătuire 
ei au propus o tehnologie nouă 
la 5 repere care va aduce o 
economie de 50.000 lei, trei ra
ționalizări, reducerea rebutului 
cu 30 la sută, reducerea consu
mului de scule și dispozitive etc. 
Cei mai buni vor ajuta pe ti
nerii rămași în urmă pentru ca 
întregul colectiv să participe 
efectiv la realizarea acestui 4J1- 
gajament.

Ivan Florian, secretarul orga
nizației U.T.M. de la turnătoria 
de fontă, Ungureanu Nicoiae,
responsabil de brigadă din sec
torul 223, Ionescu Florea, elec
trician la sculerie și alții oare
au vorbit au adus în fața con
sfătuirii experiența înaintată, ar
gumentele sporirii angajamente
lor, îndeplinirii și depășirii lor.

M-am gîndit când vorbeau ti
nerii ce uriașă forță există 
în uzină.

Ca să scrii despre toți tinerii 
buni din uzină, ți-ar trebui și timp 
și spațiu. De la Veleioui Ion 
— prelucrare segmenți, trebuie să 
învețe Barbu Gheorghe care lu
nar aduce pagube uzinei de 
peste 1.000 lei, fără a mai socoti 
rebuturile pe care le dă. De la 
Radu Alexandru să învețe mulți 
tineri printre care și Marinescu 
D. Gheorghe și cînd de la frun
tași vor învăța toți tinerii uzina 
va înflori și mai mult iar cele 
9.350.000 lei se vor înmulți spre 
binele fiecărui om din patria 
noastră.

Noul comitet U.T.M. trebuie să
urmărească eficacitatea brigă
zilor de producție, să îndrume 
posturile utemiste de control, să 
folosească adunările generale de 
organizație, consfătuirile de bri
găzi, cercurile de învățămiînt po
litic pentru buna desfășurare a 
acțiunii și mai cu seamă să ur-» 
mărească efectele ei. Este nece-> 
sar de asemenea să se onganb 
zeze schimburi de experiență, o 
acțiune susținută pentru ridicarea 
calificării profesionale a tuturor 
tinerilor.

Angajamentul de a economisi 
în acest an 9.350.000 lei, anga
jament izvorît din înțelegerea 
însemnătății economiilor pentru 
dezvoltarea industriei noastre co*  
respunde dorinței fiecărui tînăr, 
posibilităților existente de reali
zare si cu siguranță că el va fi 
îndeplinit



in spiritul destinderii
internaționale

f

Eisenhower va vizita U.R.S.S. 
între 10—19 iunie

India dorește 
încetarea 

„războiului rece“
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS : După cum s a mai anun
țat, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a invitat pe președintele State
lor Unite, D. Eisenhower, să facă 
o vizita oficială în Uniunea So
vietică la data pe care o va 
crede potrivită. Președinte e 
Eisenhower a acceptat cu satis
facție invitația lui N. S. Hrușciov.

In urma schimbului cje mesaje 
personale care a urmat între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
și președintele Eisenhower, s-a 
căzut de acord ca vizita pre
ședintelui Eisenhower în Uniunea 
Sovietică să aibă loc intre 10-19 
iunie 1960.

Sukarno: Hrușciov se va busura 
de o prim;re foarte călduroasă în Indonezia

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS: Răspunzind la întreba
rea : „Care sînt sentimentele 
dv. și ce gindiți în legătura ci 
apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Indonezia?", pusă 
de corespondentul din Indone
zia al ziarului ,.Pravda“, pre
ședintele Sukarno a declarat: 
Ca președinte al Republicii In
donezia sînt profund satisfăcut

de faptul că dl. Hrușciov a gă
sit posibil să accepte invitația 
noastră. El se va bucura de o 
primire foarte călduroasă d’.n 
partea poporului indonezi :n.

Noi, oamenii din Asia și A- 
frica. a aratat in continuare pre
ședintele Sukarno, nu vom par
ticipa fizic La conferința la ni
vel înalt, dar cu sufletul vom 
participa, fără îndoială.

BANGALORE 18 (Agerpres).- 
TASS transmite: La Bangalore 
au luat sfirșit lucrările Congre
sului partidului Congresul Na
țional Indian.

La 17 ianuarie a avut loc 
discutarea rezoluției cu privire 
la situația internațională. Indira 
Gandhi, care a prezentat rezo
luția in numele organelor con
ducătoare ale partidului, a spus 
ca India dorește încetarea războ
iului rece.

In rezoluția cu privire la si
tuația internațională, adoptată 
de către Congres se spune: 
„Congresul N^țtonaî lnd.au sa
luta acele evenimente din po
litica internaționala care au dus 
la s txrea iacodani și care 
permit un progres continuu in 
aceasta direepe. Co>g'esui Na 
taxiai Indan saluta uunie po
teri care se străduiesc si înlă
ture barierele război ulm rece.

Știre îmbucurătoare 
pentru afgani

Ecoul internațional
al recentei initiative
-------- --------------------------<--------------------- ---------------------------------

pașnice sovietice
„ Va urma o perioadă de activitate 
intensă în domeniul dezarmării"

Prima instalație automată de calculat electronică cu program 
cu fișe perforate, construita înR.D.G. Ea e deservită de tineri 

specialiști de înaltă calificare.

Se va 
ale

edita culegerea „Scrisori 
muncitorilor adresate 
lui V. L L?nin“

18 (Agerpres). — 
din 13 ienua-

MOSCOVA 
T".4SS r „Prevda‘ 
rze a consarrat o patină într-a- 
câ caor grnsori ale muncitorilor 
adresate Iui Lenin și răspunsuri
le aeesmia la ele. Aceste docu
mente lin: exprese din culeeer^a 
«SCKISORI ALE MUNCITORI
LOR ADRESKTE LI I V. L 
LENIN*,  care va fi editaii ca 
rri!rr*l  aniversări: la 22 aprilie 
a 98 am de la Hi
levis. Această nleț^re ca prin
de a parte a scrisorilor și teir- 
greamiar a diferea organizații

ți persoane particulare adresate 
lui Lenin.

Scrisorile incluse în culegere 
cuprind perioada din noiembrie 
1917 pînă in ianuarie 1924.

Scrisorile arată, scrie ziarul 
felul în care a crescut Rusia So- 
r.etică fi împreună cu ea a cres
cut omul sovietic, stăpin legal 
al statului său. Ziarul sublinia- 
zi că LENIN SE BUCL'RA 
x*LLT  DE SCRISORILE OA
MENILOR MUNCII Șl LE NU- 
MEA ..ADEVARATE DOCU
MENTE OMENEȘTI".

NEW YORK 18 (Agerpres)- 
TASS- Știrea cu privire la apro
barea in unanimitate de către 
Sovietul Suprem a! U.R.S.S. a 
legii cu privire la noua reducere 
masivă a forțelor armate a ie 
U.R.S.S. și la adaptarea apelu
lui adresat parlamentelor ș: gu
vernelor tuturor statelor d:n 
lume de a urma exemplul 
U.R.S.S. ocupă un loc important 
în paginile presei americane.

Hotarirea Uniunii Sovietice 
de a efectua o nouă reducere a 
forțelor sale armate este comen
tată cu însuflețire de presă. 
„New York Herald Tribune" su
bliniază intr-un articol redacțio-

„O nouă
LONDRA 17 (Agerpres). Pre

sa engkză de duminica publică 
ample comenta.ii in legătură cu 
holarîrea Sovietului Suprem zl 
U.R.S.S. de a efectua o nouă și 
impuri an ta reducere a forțelor 
armate sovietice.

„Esta o noutate bună că gu
vernul Rusiei intenționează să 
demobilizeze !. 200.000 soldați- 
— serie într un articol redacțio
nal ziarul „Reynolds News-. 
Comunicarea făcută de N. S. 
Hrușciov în acest sens, cont naă 
ziarul, „constituie o 
importantă a faptului

conlirmare 
că guver-

•---------

Provocările fasciste și antisemite 
ain Fl. F. G. condamnate 

de opinia publică
conducere ale celor trei princi
pe partide din Anglia — con- 
«r .ator, laburist și liberal. La 
demorsîrație au participat nu- 
Eeroși membri ai parlamentului 
ș- reprezentanți ai organelor lo- 
ciie ale puterii din Locdra.

speranță"
nul sovietic este convins ci !-» 
prezent situația i stern bootaJi 
implică mai pjțn risca! bxxi 
război deci! acum c'țiva am".

Z a ul suhttrrază de asemenea 
câ Jn iniustrta și ajoculn-ra 
sovietică vor veni pcs% I.OW.W 
de noi muncitori, printre 
multi specialiști cu 
lificaure...

Ziarul „Sanda? _ w___
scrie într un articol redzr,-ral 
câ hotărirea guvernului scnreL'C 
cu privire la redocerea forțelor 
armate sovietice. da! • naoâ 
speranță" tuturor oa_3ex>x.

M. S. Hrușciov 
l-a prisii pe 

S.VaksaECviGi-TesTO
MOSCOVA 
ISS: La

ST

care
icaltâ ca-

Dispatch"

„Post Dispatch44 despre 
o mistificare

NEW YORK 17 (Agerpres).— 
Sub titlul „GROAPA SAL MIS
TIFICARE- ziarul 
patch" care apare la Saint 
Louis a publicat un articol re
dacțional in care critică cu as
prime teoria râspindită în pre
zent de adversarii încetării ex
periențelor nucleare că experien
țele nucleare subterane ar putea 
fi ascunse. Ref.rindu se la cain- 
pinia care se desfășoară pe a- 
ceastâ temă in S.U.A., ziarul 
scrie :

„întreagă această zarvă in 
legătură cu posibilitatea de a se 
amortiza zgomotul provocat de 
exploziile nucleare subterane nu 
este oare o născocire cu scopul 
de a torpila tratativele de la Ge
neva în legătură cu interzicerea 
experiențelor nucleare ? Tot mai 
multe date confirmă această 
ipoteză**.

„Post Dispatch- arată că fap
tele nu pledează în favoarea ce
lor care se ocupă cu răspîndirea 
„teoriei amortizării'

Post Dis-

premeditată
Prexdnttk Comut.fa, 

tru dezonoare al TMm>ri m- 
menilor 0« » nnU > L’A, 
arau in ar.ioL a fecUra: U 
o sutk-xoll pefcrx a a-
mor uza zgcxnoc^i proroca: te ex
plozia unt bombe c: TX teJte 
tone trebuie să fie a::t âe saca 
Incit să poată cuprmde 10 co
diri cit cea a sxSetățS „Rie-s 
Corporation ot America- 
d n cei mai mari zgkie oon dâ 
New York — N R-).

Comitetul n.țxuul anencan 
pentru o potitKă Mdeara ilaa- 
toăsi aralâ că (uneai aa a p* - 
tul săpa vreodată o groapă azil 
de mare. Costul unei astfel de 
gropi ar depăși de mai —rie 
sute de ori costul boabei —• 
cieare care ar trebui să be ex
perimentată, arată conutetal. la 
afară de aceasia ar fi nevoie de 
cițiva am pentru escavarea nan 
astfel de gropi și a păstra in 
secret aceste lucrări ar fi la lei 
de imposibil ca și a Ți» se
cretă, de pildă, furarea siattlui 
Texas.

a fcat
Ll*

sil de

Intre

Tradiționala 
manifestație de la 
Berlin consacrată 

memoriei lui 
Karl Liebknecht 

și Roza Luxemburg
BERLIN 17 (Agerpres). — La 

17 ianuarie a avut loc in Berli
nul democrat, in lata Monumen
tului socialiștilor de la cimitirul 
din Friedriclisfcld tradiționala 
manifestație a oamenilor muncii 
din Berlin, consacrată memoriei 
cunosciiților fruntași ai mișcării 
muncitorești germane Karl 
Liebknecht și Roza Luxemburg, 
răpuși de reacțiunea germana in 
anul 1919. La demonstrație au 
luat parte peste 150.000 persoane 
între care numeroși locuitori ai 
Berlinului occidental. In fruntea 
primei coloane de manifestanți 
se aflau membrii Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., O. Grote, 
wolil, H. Matern, A. Neumann. 
E. Miickenberger, H. Warlike, 
A. Norden și alți conducători ai 
P.S.U.G. și membri ai guvernu
lui R.D. Germane.

Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic 1 al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit o cuvintare in 
fața participanților la manifes
tație. El a spus că oamenii mun
cii din Republica Democrată 
Germană, desfășurind lupta îm
potriva militarismului, pentru 
asigurarea păcii, aduc la înde
plinire poruncile lui Karl Liebk
necht, Roza Luxemburg și ale 
tuturor eroilor mișcării munci
torești germane răpuși de reac- 
țiune.

9---------

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 18 (Agerpres).
Ziarul „Land og Folk" rela

tează că la Copenhaga a avut 
loc o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Danemarca. Raportul cu privire 
la activitatea partidului, în care 
s-a făcut o analiză a situației 
politice actuale și au fost indi
cate sarcinile ce stau în fața 
rartidului. a fost prezentat de 
Knud Jespersen, președintele 
Partidului Comunist din Dane
marca.

Martin Niellssen, membru al 
Comitetului Executiv al P. C. 
din Danemarca și redactor șef 
al ziarului „Land og Folk", a 
prezentat raportul cu privire la 
rezultatele întilnirii de la Roma 
a reprezentanților partidelor co
muniste din țările capitaliste.

Plenara C.C. el P.C. din Da
nemarca a adoptat de aseme
nea un apel adresat poporului 
danez in care cheamă pe oa
menii muncii să lupte înjDotri- 
va transformării Danemarcei tn- 
tr-o bază pentru arma atomică.

Conferința de la Londra 
in problemele Ciprului

LONDRA 18 (Agerpres). — 
TASS : Participant!! la confe
rința de la Londra în proble
mele Ciprului (reprezentanți ai 
Angliei, Greciei, Turciei și Ci
pru.ui) se tîrguiesc de două zi
le în legătură cu suprafața te
renului destinat baze.or militare 
engleze din Cipru. Fondul aces
tor litigii este în realitate mult 
mai profund. După cum reiese 
din relatările presei, este vorba 
de intenția Angliei de a menți
ne pentru sine în Cipru două 
„regiuni suverane" unde îșî va 
construi baze militare iar pro
porțiile acestei suprafețe reven
dicate de ea (317 km. p .frați) 
dovedesc că Anglia intenționea
ză să creeze în Cipru un puter
nic cap de pod militar.

Reprezentanții oficiali ai Ci
prului la conferință, îndeosebi 
viitorul său președinte, arhie-

pisccpul Makarios, acceptă tn 
principiu ca in Cipru să fie 
construite baze mi.itare engle
ze, fără a ține seama de obiec
țiile majorității populației de pe 
insulă care se teme pe bună 
dreptate că existența bazelor 
străine va face ca independența 
promisă Ciprului să devină fic
tivă.

Delegația cipriotă nu este to
tuși de acord să se ofere Angli 
ei pentru bazele militare o su
prafață atît de mare și insist! 
ca această suprafață să nu de 
pășească 93.5 km. pătrați.

LONDRA 18 (Agerpres). - 
Agenția France Presse anunță 
că h 18 ianuarie conferința d 
la Londra în probkmele Cipru 
lili a luat sfirșit fără ca parti 
cipanții să fi putut cădea d 
acord asupra problemelor aflat 
pe ordinea de zi.

Căile de dezvoltare 
ale mișcării muncitorești 

engleze
Conferința organizată de ziarul 

„Daily Worker"
LONDRA 18 (Agerpres). — 

TASS: La 17 ianuarie s-a des
chis, la Londra conferința națio
nală organizată de ziarul „Dai
ly Worker" pe tema : „Care es
te calea pe care va păși mișca
rea muncitorească din Anglia?" 

La conferință participă repre
zentanți a.i sindicatelor engle
ze, ai organizațiilor partidului 
laburist, ai partidului coopera
tist și partizanilor păcii.

Conferința a fost deschisă de 
W. Paynter, secretar general al 
Sindicatului național al mineri
lor britanici, care a arătat im
portanța principiilor socialiste 
in lupta clasei muncitoare en
gleze.

Vorbitorul a criticat aspru 
conducerea de dreapta- a parti
dului laburist, care a pornit pe 
calea renunțării la socialism. 
Paynter a spus că, camuflîn- 
du-se în dosul frazelor despre 
faptul că capitalismul s-ar fi 
schimbat radical în prezent, li
derii laburiști de dreapta repe
tă, dc fapt, lozincile conservato
rilor. El a subliniat câ socialis
mul în Uniunea Sovietică și în 
alte țâri ale lagărului socialist 
și-a dovedit eficiența.

Paynter a vorbit despre im
portanța principiului naționali
zării mijloacelor, de producție 
și ăl repartiției prevăzut în sta
tutul partidului laburist, princi
piu la care vrea să renunțe con
ducerea de dreapta a partidului

laburist. El a chemat la lupi 
împotriva acestei tendințe per 
culoase.

Numeroși delegați la conf 
rință, au vorbit despre sprijin 
rea fermă a principiilor soci, 
lismului.

Conferința care s-a desfășur 
sub .lozinca „Să nu permite 
conducerii laburiste de dreap 
să renunțe la principiile soci 
liste" s-a încheiat prin cuvint 
rea rostită de George Matthew 
redactor al ziarului „Daily Wc 
ker“. care a subliniat print 
altele marea însemnătate a pr 
punerilor cu privire la dezarrn 
rea generală și totală, prezente 
în O.N.U. de către N. S. Hri 
ciov. Potrivit spuselor lui -Ml 
thews, aceste propuneri 
schimbat radical situația po 
tică internațională.

La conferință au luat pat 
58 > de delegați șt observați 
din partea a 352 de organizat 
reprezentînd 917.5J0 de mc: 
bri.

•o—

Bugetul S. U. A. 
prevede impozite 

împovărătoare

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
CliZA NAVALA

Fleta corner cu la a țârilor ca
pitaliste trece pr.r.tr-o criză se- 
r.ozsâ. După corn transmite a- 
genț a Ur. ted Press In iernat.o- 
ns . care citează datele furni
zate ce Carrera de navigație *•  
Mari Britanii, .un total de 285 
de nave comerciale ocean.ce sint 
Ia prezent imobilizate in por
turi".

Agenția precizează că acea
sta statistică nu include vasele 
comerciale care navighează pe 
rute maritime scurte.

O IMPORTANTA REALIZARE 
A GEOLOGIEI SOVIETICE

Institutul unional de cer-La
cetiri științifice cin Leningrad 
a fost terminată alcătuirea unei 
hărți geologice unice a părții 
europene a U.R.S.S. și a Polo-

cei. Cehoslovaciei. Romîniei, 
Bulgariei și Albaniei.

A.eastă hartă reprezintă o 
importantă realizare a geologiei 
soviet.ee La alcătuirea ei s-a 
folosit mult material științific, 
strins in decurs de mai multi 
ani. date din ridicări geologice, 
materiile de cercetări geofizice, 
fișe centralizatoare și multe al
tele. Principalul redactor al hâr
tii este academicianul D. Naliv- 
kin.

Harta este alcătuită la scira 
de 1:1500.000. Ea indică eu 
multe amănunte structura geo
logică a acestui teritoriu vast.

Geologii își vor prezenta lu
crarea la Copenhaga li- cea de-a 
XXI-a sesiune a Congresului 
international al geologilor.

Chicago tu fost arestați pentru 
câ au ajutat un spărgător să 
opereze fără a se expune 
nici unui pericol. Spărgătorul 
Richard Morrison a declarat că 
el „lucra in echipă" cu agenții 
poliției încă din anul 1958 și că 
aceștia pitrulau cu automobilele 
în cartierele unde opera el pen
tru a-l putea preveni în caz de 
pericol. Pentru acest „serviciu", 
agenții poliției cin Chicago pri
meau o bună parte din prada lui 
Richard Morrison.

CREȘTE NUMĂRUL LOCUITORI
LOR VEST-GERMANI CARE TREC

IN R. D. G.

POUPȘTI SAU SPĂRGĂTORI

Agenția France Presse anunță 
câ opt agenti ai poliției din

aparență și realitate
■JWd a

teaSXLJ.an

cirm relatează ziarul 
Deutschland44, în cursul 
1959 s-au refugiat din

...lor acum vom declanșa o asemenea explozie, incit nimeni 
nu o va percepe.

(Din ziarul englez „Observer")

Rerewf. eAior fi cunoscutul pe
trolist annencaa Gotrș șia dai la 
iveală talentele sale filozofice, 
teoretice, aavatiad in mod so
lemn ialr-ua articol publicat de

purica erei «eeo- 
tn SJU.4. vechiul 

pu Jn pensie", 
tomiei bunăvoin- 
emțzză Gotty în

acest articol.
Cub tri-ește marea majoritate 

a amenceodor de rind ne-o spu
ne boss însoți senatorul Aiken care 
t-iit iutr-o declarație că „in 
Statele l uite există 26.000.000 de 
•asesi cu veaituri atît de reduse 
uteit bu-șb pot procura alimen
tele ■eeeaareaaei vieți sănătoase". 
Citatul este foarte categoric, 

miîiomee de americani îți duc 
viața de azi pe miine, iar pers- 
aceticele viitoare sînt foarte sum
bre. .Ya ae este prea greu să ne 
iackiptum cum o duc cei aproxi
mativ 3.500.000 de șomeri exis- 
tenți în prezent in S.UA. după 
datele oficiale. Iar după pronos
ticurile. foarte prudente, ale Mi
nisterului Muncii, în februarie în 
S UA„ „armata de rezervă" a ca
pitalismului va crește pînă la 4,5 
milioane șomeri. Faptul că șoma
jul in capitalism jiu va putea fi 
niciodată rezolvat, ne-o confirmă 
declarația făcută la sfirșitul lunii 
noiembrie 1959 de către comisia 
Congresului american pentru 
problemele economice în care se 
spunea că „dintr-un șir de cau
ze" în S.UA. problema șomajului 
va exista veșnic. Faptul că rădă.- 
cina firului de cauze" constă în 
exploatarea nemiloasă a oameni
lor muncii de către regii neînco
ronați ai S.U.A., acest lucru îl 
ascunde însă onorata comisie a 
Congresului american.

Cit de „populară" și „umană" 
este orînduirea capitalistă în 
S.UA. reiese și din cele scrise de 
revista „Forum", care apare la 
New York. „în prezent — scria 
revista — aproximativ 17 milioa
ne de americani locuiesc în clă
diri care deja nu se mai pot re-

9
para, în încăperi ruinate, mur
dare. în care forfotesc șobolanii, 
fără încălzire, iluminare și cana*  
lizare-. Putem lesne înțelege cu 
ce ochi privesc aceste milioane 
de americani vilele noi, mărețe, 
care au tot confortul și la șirul 
de automobile strălucitoare par
cate in fața lor. Ei sini condam
nați să-fi ducă viața în ^slurn- 
suri"*  — cum sin: denumite în 
presa americani dărîmăturile în 
care locuie*~-

Acest peisaj modern american 
se prezintă în culori ți mai dra
matice în mediul rural. Anual, in 
S.U.A., 100000 de mici fermieri 
sînt ruinați, din cauza permanen
telor crize în care se zbate agri
cultura americană. Cit privește 
pe cei 2 milioane de muncitori 
agricoli, aceștia „alungați în ma
gazii și cotețe, trăiesc ca anima- 
lele" — după cum însuși minis
trul muncii al S.U.A., Mitchell, 
a fost silit să recunoască. Pînă și 
președintele Eisenhower în ra
portul recent ținut în fața Con
gresului S.U A. asupra „Stării 
Uniunii*,  s-a referit la situația 
din agricultura americană ca o 
gravă problemă, care a luat pro
porții pe întreaga scară națio
nală.

Intr-o analiză a perspectivelor 
economice ale S.U.A. pentru anul 
I960, revista „U. S. News and 
World Reporter" avertizează că 
„în acest an costul vieții va creș
te". „Majoritatea capitolelor care 
formează bugetul unei familii ca 
taxele pentru prestații, impozitele 
locale, costul îmbrăcăminții, ser
viciile medicale, costul transpor
turilor vor înregistra urcări care 
— după cum arată revista —nu 
au perspective să ia sfirșit". După 
calculele globale costul vieții în 
S.U.A. va crește în anul 1960 în 
medie cu 1,5 la sută.

In cine lovește acest lucru, 
este foarte limpede. Cei 26 mi" 
lioane de americani, despre care 
vorbea senatorul Aiken, vor fi si
liți să-și strîngă și mai mult cw 
reaua. Și acestor milioane de a- 
mericani li se oferă drept hrană 
— și încă la un preț destul de 
scump — teorii de genul acelora 
al „posibilităților egale" în capi
talismul „popular" și „uman". 
Numai să aibă răbdare și să 
spere !

Să aibă răbdare, de pildă, pînă 
cînd proaspătul filozof Gatty va 
ieși „la pensie". Realitatea e că 
nici nu are un asemenea gînd. 
El continuă să fie stăpînul a 
peste 50 de companii petroliere 
din Asia, Africa, America de 
Nord și de Sud și a unei impor
tante societăți de asigurare. De 
curind Gatty a cumpărat castelul 
ducelui de Southerland pentru 
care a plătit... 1.120:000 de dolari, 
transformîndu-l în propriul său 
domiciliul. E cazul să spunem aici 
că același Gatty este posesorul a- 
proximativ a unui miliard de do
lari. Cițiva ziariști americani au 
calculat că aceasta ar corespunde 
salariului anual pentru circa 
350.000 de muncitori americani, 
li convine lui Gatty să fie filan
trop în... vorbe !

Domnul Gatty nu este singurul 
beneficiar al „posibilităților ega
le" în capitalism. Cereri de pen
sie nu au făcut nici Dupont, care 
posedă 24 de castele și vile eva
luate la 150 milioane dolari, nici 
Rockefeller, ale cărui zeci de pa
late și vile sînt evaluate la 100 
milioane dolari, nici Morgan, ca
re a construit grajduri de mar~ 
moră pentru caii săi, un mare 
palat pentru clini cu un parc 
special și cu un iaz pentru 
scăldat.

Dupâ 
wNeues 
anului 
Germania Occidents lă fn Repu
blica Democrată Germană 63.076 
persoane, cu 17 la sută mai 
multe decît în anul trecut.

Muncitorii, subliniază ziarul, 
reprezintă mai mult de jumătate 
din reîugiații vest-germanî. 
Printre refugiații din R.F.G. 
sînt mulți tineri c;re au trecut 
în R.D. Germană, întrucît nu 
doreau să fie încorporați în 
Bundeswehr.

WASHINGTON 18 (Ag. 
pre). — TASS: La 18 tain 
rie președintele Statelor Uni 
Eisenhower, l» adresat Cong 
sului mesajul cu privire la l 
getul țării pe anul financ 
1960-1961, care începe la 1 iu 
1960. Preșeuintele propune 
se aloce pentru scopuri milit; 
suma de 45 568.000.000 doh 
adică 57,1 la sută din tots 
cheltuielilor. In noul an bui 
tar. a subliniat președintele „ 
centul se va pune ca și pi 
acum pe modernizarea forțe 
noastre armate", iar «juto 
militar acordat aliaților S.U 
„va oglindi importanța cr 
cîndă a noilor tipuri de arr 
ment și rachete".

Președintele a prepus Cong 
sului ca în vederea acoper 
unui program atît de vast 
cheltuieli militare și în vede 
amortizării parțiale i 
de stat a S.U.A. care 
cifra uriașă de 284,7 
dolari, să se prevadă 
rare considerabilă a 
lor. Astfel, în noul an buge 
impozitele percepute dela po 
lație se vor cifra la 43.706.000J 
dolari, adică vor crește cu 
la sută în comparație cu a 
financiar curent. Vor fi nu 
rate considerabil și impozi' 
indirecte a căror povară va 
dea de asemenea în cea i 
m-a-re parte pe umerii popula 
muncitoare.

MOSCOVA. - N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U R.S.S. a primit la 
18 ianuarie pe Hans Kroll, am. 
basadorul ~ 
vietică și 
ou el.

R.F.G. în Uniunea So. 
a avut o convorbire

La Nisa și.a încheiat

R. LUCIAN

PARIS, _ 
lucrările primul simposion inter, 
național pentru discutarea rezul. 
talelor cercetărilor Cosmosului 
(COSPAR). la care au luat parte 
208 oameni de știință din dife. 
rite țări ale lumii, inclusiv1 Uniu. 
nea Sovietică. In cadrul șed in. 
ței de încheiere au fost adoptate 
rezoluții1 care prevăd efectuarea 
schimbului de rezultate științifice 
a ie cercetărilor efectuate, precum 
și ordinea publicării lucrărilor 
științifice care sosesc din partea 
tuturor țărilor care au participat 
la „COSPAR".

PHENIApL La 17 ianuarie a 
sosit Tn “ 
bordul a 
grup de 
Japonia, 
soane.

WASHINGTON. Agenția UnL 
ted Press International anunță 
că la 25 ianuarie încep la Was
hington convorbirile experților 
occidentali cu privire la propu. 
nerile pe care țările occidentale 
le vor prezenta la conferința din 
martie a Comitetului celor 10 
pentru dezarmare.

Pe ordinea de zî a convorbiri, 
lor de la Washington figurează 
un raport privitor la problemele 
dezarmării întocmit de o corni-

R.P.D Coreeană, pe 
două vase, ai patrulea 

coreeni repatria ți din 
nuirărînd 998 de per.
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a dato 
a at 
milia 
o m? 

impoz

sie americană. Pentru luna 
bruarie se prevăd. reiate 
U.P.I.. o nouă serie de con 
biri la care urmează să se 

. boreze un plan occidental 
mun.

WASHINGTON. La Wash 
ton a avut loc ? Un . concert 
de orchestra sirrfonîdă de 
a U.R.S.S. sub conducere^ Iu 
Ivanov, cu participarea cu no 
tul-ui p:anist sovietic Emil 
lels.

Intr.un amplu articol ©o 
crat concertului, criticul mu; 
al ziarului „Washington P< 
scrie că „orchestra și Ghileli 
cîntat cu multă expresiv 
ceea Ce lipsește cîteodată îr 
terpretarea celor mai mari 
cheștre ale noastre**.

PARIS. — Agenția Fr. 
Presse relatează că Minister t 
Război al Franței a dat pul 
tății un comunicat în care £ 

1 tizează avioanele comerciale 
zboară deasupra Sa ha re i că 
periențele atomice franceze î 

, ceastă regjune ar putea avei 
într.up viitor apropiat.

Instrucțiunile interzic zt 
deasupra unui teritoriu vast 
pre care agenția United F 
Internațional precizează că 
trece de două ori supnr 
Franței**.

MOSCOVA. - La 18 iam 
au început la Moscova lucr 
plenarei Uniunii creai
compozitorilor sovietici cc 
erată temei „Muzica și con 
poraneitatea".
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