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Proletari din toate țările, unlți-vă!
In corpul ziarului:

înteia
ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Aleea 
fruntașilor 

în producție

Se completează graficul de 
întrecere al brigăzii de pro
ducție a tineretului de la 
fabrica de postav „Azuga".

Totos P. PAVa

în 

zi
că

Cum 
își vor petrece 

studenții 
vacanta

t>upă munca depusă 
timpul primului semestru 
în sesiunea de examene, 
lele vacantei au sosit
un repaus bine meritat pentru 

studenți.
Uode-șf vor petrece stu

denții vacanța ? Peste 3.500 
în taberele de odihnă, tabe
rele sportive și stațiunile bal. 
neo-climaterice din cele mai 
pitorești locuri din țară. Cei 
care vor rămine pe timpul 
vacanței în centrele univer
sitare vor putea participa la 
numeroase activități recrea
tive la casele de cultură și 
cluburile studențești.

Cabanele de la Lacul Roșu, 
Hotelul Alpin de la cota 

Muntele Roșu, Leaota, 
foii, Rarău, Păltiniș, 
etc., fac ultimele pre-

1.400, 
Plaiul 
Borșa , _ 
gătiri pentru a-și primi oas
peții : studenții fruntași la 
învățătură din toate centrele 
universitare ale țării. Pentru 
studenții sportivi, membri ai 
echipelor reprezentative stu
dențești din cadrul cluburilor 
sportive universitare, precum 
și pentru formațiile universi
tare ale Casei de cultură a 
studenților „Grigore Preo
teasa” din București, va
canța a rezervat o surpriză : 
organizarea unei tabere spor, 
tive Ia Izvorul Mureșului.

Numeroși 
odihni în 
iihnă ale

■ Predeal

studenții fruntași la

studenți se vor 
o- 
de 
La 
pe-

casele de
C.C.S.-ului 
și Sinaia.

Sinaia se va desfășura în 
rioada 1 — 10 februarie ' și 
finala campionatelor universi
tare de șah.

Pentru a cunoaște pitores- 
cui regiunii Văii Prahovei, 
marile realizări ale regimu
lui nostru democrat-popular, 
din regiunea și Orașul Stalin, 
studenții străini care stu
diază în țara noastră vor face 
3 excursie de cîteva zile prin 
aceste locuri.

Pentru studenții care-și vor 
petrece vacanța în lași, Cluj, 
Timișoara și alte centre uni
versitare, casele de cultură le 
oferă nenumărate posibilități 
de a petrece plăcut și util 
timpul liber. Programul Ca
sei de cultură din Iași, de
pildă, prevede organizarea
unei seri de teatru „Cehov" 
(cu concursul actorilor de la 
Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri"), o intîlnire cu un 
grup de muncitori ceferiști, 
excursii etc. Studenții clujen’ 
vor găzdui la casa de cul
tură concertul prezentat de 
orchestra de muzică populară 
„înfrățirea". La Timișoara, 
Cluj, Tg. Mureș vor avea loc 
ntîlniri cu scriitori, artiști, 
muncitori, sportivi etc. Vizite 
la Stația de Televiziune Flo- 
reasca, organizarea 
:oncurs-literar și a 
:oncurs-ghicitoare cu premii 
— sînt doar cîteva din acțiu
nile la care vor participa ac
tiv studenții bucureșteni ca
re-și vor desfășura activita
tea de vacanță în cadrul clu
jului Institutului 
strucții.

Și inițiativele studenților 
vor îmbogăți cu 
acest program de activitate, 
istfel

unui 
unui

de Con-

siguranjă

vacanța va fi un
prilej pentru a dobîndi noi 
forțe de muncă, noi învăță
minte.

DOINA NIJESCTJ
B.

Lucrările tineretului
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SPORT

— întracarih „Cupei Prie
teniei*

— Duminica sportivi
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și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice

Marți 2 februarie 1960

Pe bulevardul din centrul ora
șului Curtea de Argeș, regiunea 
Pitești, s-a organizat 
timp în urmă o „alee 
șilor în producție*.

Pe panouri frumos 
sînt afișate fotografii 
tașilor.

O bună parte dintre ei sînt 
tineri fruntași în producție și 
în activitatea obștească, care 
se străduiesc zi de zi să înde
plinească și să depășească pla
nul de producție, dînd totodată 
produse de bună calitate, reali- 
zînd cît mai multe economii. 
Iată numai cîteva dintre a- 
cestea; Mihai Dumitra și Ște- 
fănescu Vasile de la Fabrica de 
confecții „6 Martie", care-și de
pășesc cu regularitate normele. 
Zinca Elisabeta de la I. I. S. 
Băiculești, care dă producție de 
bună calitate, tîmplarul Gheor- 
ghe Gh. de la întreprinderea 
„Elena Pavel", gateristul Flori 
Gh. de la U.I.L. 2. și mulți alții.

cu cîtva 
a frunta-

înrămate 
ale frun-

GHEORGHE BACIU
Funcționar

La baza
spiritului gospodăresc 

calificarea
Valoroasa chemare a tinerilor 

muncitori de la Uzinele „1 Mai" 
Ploești „Nici un leu risipit, fie
care leu fructificat" s-a răspîndit 
cu iuțeală. Tinerii muncitori de 
la Fabrica de rulmenți din Bir- 
Iad au primit-o și ei cu vie însu
flețire. în secții și ateliere tine
rii au discutat cu aprindere pe 
marginea ei, pretutindeni s-au 
descoperit noi resurse de econo
mii. Comitetul U.T.M. pe fabri
că a organizat o 
consfătuire — deo
camdată în schim
bul I — la care au 
participat secreta
rii organizațiilor de 
bază U.T.M., res
ponsabilii de bri
găzi, colectivele pos
turilor utemiste de control, ti
neri muncitori fruntași, ingi
neri, tehnicieni. în cadru] cons
fătuirii, tov. Ion Drîmbă, secre
tarul comitetului U.T.M. pe fa
brică, a prezentat un referat a- 
supra posibilităților care mai 
există în unele locuri de muncă 
ale tineriloi de a se realiza eco
nomii — referat ce a fost întoc
mit în urmd unui studiu făcut 
fabrică de către un colectiv 
tineri ingineri și tehnicieni.

Acțiunea pentru realizarea 
cît mai multe economii — arată 
referatul — e o preocupare per
manentă a tinerilor din fabrica 
noastră. Potrivit hotărîrilor Ple
narei din 3—5 decembrie 1959 a 
C.C. al P.M.R., în acest an in
dustria noastră socialistă va 
primi un volum sporit de dife
rite mașini. Aceasta înseamnă că 
noi va trebui să dăm mult mai 
mulți rulmenți de calitate tot

ingi-

în 
de

de

lâ-i

— Du» euvtniul ; 
ților la Întîlnirea 
din țările regiunii 
și Mării Adriatic*.

poztioșMn- 
tineretului 
Balcanilor

Prietenii noștri — muncitorii
Intre studenții anului II al Fa

cultății de mecanică de la In
stitutul politehnic din Orașul 
Stalin și tinerii muncitori de la 
sectorul 
„Steagul Roșu", s-a închegat o 
trainică prietenie.

Organizația de bază U.T.M. 
de an, împreună cu organizația 
de bază U.T.M. de la sculerie 
organizează numeroase acțiuni

sculerie din Uzinele

comune. Astfel, într-una din 
zile, studenții au vizitat sectorul 
sculerie apoi au efectuat, îm
preuna cu tinerii muncitori, 
munca patriotica pentru nive
larea și amenajarea terenului 
din preajma sectorului care va

fl transformat ulterior In peluze 
verzi.

După cîteva 
ceasta acțiune, 
citori care sînt 
au fost invitați la Casa de Cul
tură a Studenților pentru o în
trecere amicală de șah.

Studenții au mai avut prilejul 
să petreacă împreună cu mun
citorii la clubul Uzinelor „Stea
gul Roșu" „o seară de odihnă". 
Programul cultural a fost susți
nut, cu acest prilej, de forma
țiile artistice ale studenților șl 
tinerilor muncitori.

Pe viitor vom avea împreună 
șl alte numeroase acțiuni, ca a- 
cestea : returul întrecerii de 
șah, excursii comune la Poiana 
Stalin și Sinaia, susținerea unor 
întreceri de baschet, volei și 
handbal, vizionarea în comun 
a filmelor etc.

zile de la a- 
acel tineri mun- 
șahiști pasionați,

RADU GHEORGHE 
Student

Cu.. „biblioteca" prin sat
Utemiștii Gh. Pestrița și Ma

ria Șerbănică, bibliotecari la bi
blioteca raională din comuna 
Brănești, regiunea București sînt 
văzuți adesea cu servietele pli
ne de cărți vizitînd casele țăra
nilor muncitori din comună.

Ei obișnuiesc să facă înscrieri 
de noi cititori nu numai în loca
lul bibliotecii, ci și la 
cil iul tinerilor. Cei doi
bibliotecari duc o muncă neo
bosită pentru sporirea număru
lui de cititori, pentru populari
zarea cărților.

Mult apreciate de tineri sînt

domi- 
tineri

și cărțile de știință populariza
tă.

Familii întregi au fișe de ci
titor cum sînt familiile țăranilor 
întovărășiți Vasile Tudorache și 
Marin Lirean. în cadrul biblio
tecii se desfășoară și concursul 
„Iubiți cartea* la care s-au în
scris numeroși tineri țărani în
tovărășiți.

Bibliotecarii îi ajută cu aten
ție în alegerea și studierea ma- 

fțerialului bibliografic.

HORIA BALANESCU 
corespondent voluntar

mai bună. Ne dăm seama de sar
cinile mari care ne stau în față. 
Dar pentru a realiza cu succes 
aceste sarcini e necesar ca tine
rii noștri muncitori să fie buni 
meșteri, buni gospodari, e nece
sar ca ei să posede o calificare 
înaltă. Din acest punct de vedere 
— sublinia referatul — lucrurile 
nu stau prea bine în fabrica noa
stră. Spre edificare, referatul a- 
ducea exemple concrete. Bună

oară, există în fa
brică tineri ca rec
tificatorul 
Horișcă, 
cauză 
noaște mașina, 
loc să stringă bro
șa mașinii de recti
ficat cu cheia pe 

alături, el o string©

Nicol ae 
care din 

că nu-și cu- 
în

arecare o
cu dornul și ciocanul, deterio- 
rînd-o. Există mulți tineri care 
lasă să meargă mașinile în gol, 
taie în general nu le utilizează 
la maximum și nu folosesc din 
plin timpul de lucru, nu aplică 
metode înaintate de muncă. Pen
tru a aplica chemarea tinerilor 
ploeșteni — conchidea referatul, 
trebuie să înlăturăm complet de
ficiențele. Putem realiza în acest 
an economii în valoare de peste 
10 500.000 lei.

— Este adevărat — a arătat 
în cuvîntul său inginerul Ion 
Baichi, secretarul organizației 
U.T.M. din secția rectificare — 
că în anul 1959 aproape nimeni 
din fabrica noastră nu s-a ocupat 
serios de ridicarea calificării ti
neretului. Este adevărat de ase
menea că tinerii muncitori ne 
trag de mînecă pur și simplu să 
luăm măsuri pentru ca ei să-și 
poată ridica nivelul de califica
re. De ce totuși nu s-a făcut ni
mic ? La începutul anului trecut 
aveam în fabrică vreo cîteva 
cursuri de minim tehnic. Unul 
din acestea îl conduceam eu. La 
un moment dat însă conducerea 
fabricii ne-a desființat cursurile 
pe motiv că nu aveam aprobarea 
ministerului, promițîndu-ne că 
de îndată ce va sosi „aprobarea" 
vom avea dreptul să reorganizăm 
aceste forme de ridicare a califi
cării tinerilor muncitori. Această 
înțelegere birocratică din partea 
unor tovarăși din conducerea fa-

C. SLAVIC
Corespondentul „Scînteii tinere

tului11 pentru regiunea Iași

(Continuare în pag, 2-a)

Utemistul Sandu Constantin, 
strungar la Uzinele „Mao Țze- 
dun“ din Capitală, și-a luat la 
începutul anului un angajament 
important : reducerea cu 50 la 

sută a consumului de scule.
(Foto: P. POPESCU)

București, in timpul lucrărilorIn sala Casei de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" din 
întîlnirii.

Duminică 
de cultură 
gore Preoteasa* 
au continuat lucrările întîlnirii 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice.

Alexandris Kalidopoulos, de
putat al Partidului Uniunea De
mocratică din Grecia, care a 
prezidat ședința, a dat citire te
legramei adresate de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., par- 
ticipanților la Intilnirea de la 
București. Telegrama a fost salu
tată cu îndelungi aplauze.

Au continuat apoi discuțiile 
pe marginea raportului general. 
In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul: Mihalis Olimbios, se
cretar al Uniunii Tineretului 
Democrat Unit (EDON) din 
Cipru, Todi Lubonja, prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Muncii din Albania, 
Ilias Kiliakos, deputat al Parti
dului Noua Mișcare Agrară din 
Grecia, Gianni Mareno, din par
tea Federației Tineretului Co
munist Italian, și Elsa Hadjiar- 
ghiri, președinta Ligii „Prietenii 
Partidului Liberal" din Grecia.

In cadrul ședinței au fost cb 
tite mesajele adresate 
de Comitetul Central 
Tineretului Democrat

Foto : N. STELORIAN
dimineața, la CaM 

a studenților „Gri
din București

Central al Uniunii 
Cehoslovac, Comite- 
al Tineretului pentru

întîlnirii 
al Ligii 
Coreean,

Combinatul metalurgic Reșița. La cuptorul nr. 3 din hala oțelăriel = „Cuptorul tineretului* = 
lucrează echipa fruntașă condusă de comunistul Florea Bălan. Folosind în mod rațional timpul 
de încărcare a cuptorului, întrebuințînd un regim termic optim în vederea elaborării șarjelor 

rapide, ea a dat peste plan pînă în ziua de 21 ianuarie 1960, 55 tone oțel.
(Foto: AGERPRES)

Gomitetul 
Tineretului 
tul Britanic 
Festival, Consiliul Național al 
Tineretului Ungar și Comitetul 
Central al Uniunii Comuniste 
a Tineretului Ungar.

Tot în cursul dimineții 
avut loc întîlnirî între 
țiile 
din diferite țări, 
cultură a studenților 
Preoțea sar 
din R.P.F. Iugoslavia cu tine
rii romîni. r ’ x* ” *
s-a întilnit .
latul Pionierilor, iar delegațiile 
din R.P. Bulgaria și Grecia s-au 
întilnit la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Stalin.

★

Duminica după-amiază, 
meroși delegați la Intîlnire 
asistat, împreună cu tineri 
Capitală, la recitaluri 
ționale muzicale.

La Casa de cultură a tinere
tului din raionul Crivița Roșie 
programul recitalului a fost 
interpretat de tineri soliști vo
cali și instrumentali și formații 
muzicale din R. P. Albania, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia 
și din țara noastră. La Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la re
cital și-au dat concursul forma
ția de muzică ușoară 
de Theodor ~ 
studențesc de 
din Sofia și 
mică Branco 
Belgrad.

ra petrecut împreună cu tineri 
din Capitaă.

I

au 
delega

țineretului și studenților 
La Casa de 

, „Grigore 
s-au întîlnit tinerii

Delegația albaneză 
cu cea italiană la Pa-

nu- 
au 

din 
interna-

condusă
Cosma, un cvintet 
muzică de estradă 
„Orchestra acade- 
Crsmanovici'’ din

★
Seara, la Casa de cultură a 

tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu a avut loc o serată 
dansantă la care tineri din ță
rile regiunii balcano-adriatice

)
Lucrările IntîlnirH a<u conti

nuat luni dimineață cu discuții 
pe marginea raportului general.

Ședința a fost prezidată de 
Luca Valdesa, reprezentant al 
Federației Tineretului Comunist 
Italian.

Au luat cuvîntul Christian 
Echard, secretar general al 
F.M T.D., Athanasios Kakoia- 
nis, președintele organizației de 
tineret a Partidului E.D.A., de
putat în parlamentul grec, Vla- 
do Obradovici, membru al Pre
zidiului Tineretului Popular din 
Iugoslavia, Gianni Guiscardi, 
din partea conducerii Mișcării 
Tineretului Socialist Italian, 
Sudhandhu Chaudhurî, secretar 
al U.I.S., Mihail Ghelmegeanu, 
președintele Comitetului romîn 
pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele din 
Balcani. Alexandris Kalidopou- 
los, din partea organizației de 
tineret a Partidului Uniunea De
mocratică din Grecia, deputat în 
parlamentul grec. Hans Dall, 
secretar al C.O.S.E.C — secre
tariatul de Coordonare al uniu
nilor naționale ale studenților.

★
Tn cinstea participanților la 

Tntîlnirea tineretului și studen
ților din țările regiunilor 
cânilor și Mării Adriatice, 
trul de Stat de Operetă 
București a prezentat luni 
ra un spectacol cu opereta 
sați-mă să cînt".

★
Tn cursul după-amîezll parti

cipant» la Tntîlnirea de la 
București au făcut o vizită Ia 
Institutul de fizică atomică al A- 
cademiei R. P. Romîne.

expozițieiDeschiderea 
internaționale de fotografii

Duminică după-amiază, la Ca
sa de cultură a studenților „Gri
gore Preoteasa" a avut loc des
chiderea expoziției internațio
nale de fotografii organizată cu 
prilejul întîlnirii tineretului și 
studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice.

Au luat parte numeroși tineri 
delegați la intîlnire.

Din partea Comitetului de 
pregătire a întîlnirii, Miloș Ni- 
colici, membru al Prezidiului 
C.C. al Tineretului Popular Iu
goslav, a rostit cuvîntul de des
chidere.

Sînt expuse numeroase ima-

Agitator in familie
Pe la

Dumitru 
cei mai 
muna Tighina, raionul Drăgășani, 
luase o hotărîre importantă : să 
se înscrie în gospodăria colecti
vă. Rezultatele bune pe care co
lectiviștii din Tighina le obținu
seră în ultima vreme pe ogoarele 
colectivei, creșterea buneistări în 
casele acestora, îl făcuseră pe Du
mitru Chiriță să-și dea pe deplin 
seama că acesta este drumul pe 
care trebuie să meargă el în 
viață.

Da, Dumitru Chiriță luase ho
tărîrea să se înscrie în colectivă. 
Lui îi erau limpezi lucrurile. Pă
rinților săi încă nu. Și el 
locuia cu ei, o parte din pă- 
mint și atelaje le aparțineau lor. 
Cînd încercase să-l convingă pe 
bătrîn să se înscrie în colectivă, 
acesta îi spusese :

— Eu am alte planuri. Uite ce 
m-am gîndit eu. Pe soră-ta am 
măritat-o, mîine, poimîine te în
sor și pe tine, iei o fată cu ceva 
pămînt și rămîneți aci, în casa 
bătrînească, să aveți grijă de noi 
cînd n-om mai putea.

De multe ori bătrînul Chiriță 
îi răspunsese astfel fiului său, 
dar acesta de fiecare dată venise 
cu dovezi clare că s-a dus defi
nitiv vremea cînd „sutele măritau 
slutele**, cînd flăcăii se băteau 
pentru fetele care aveau mai

începutul anului trecut, 
I. Chiriță, unul dteitre 
harnici tineri din co-

mult pămînt și că el, cînd se va 
însura, o să ia o fată care o să-i 
placă și care să știe să munceas
că bine, care șă fie -harnică și 
cinstită, și care să vină cu el în 
gospodăria colectivă. Cît privește 
despre bătrînețe, el îi spunea 
părintelui că nu-i chiar așa bă- 
trîn cum i se pare, și că, dim
potrivă, hătrînețea îi va fi și mai 
tihnită în gospodărie.

— Și-apoi, uite-te și dumneata, 
mai spunea fiul către tată, la Va- 
sile Mătușa. De cînd a intrat în 
colectivă, s-au schimbat multe 
la el. Și-a făcut casă nouă, de că
rămidă, acoperită cu țiglă. Buca
tei* îi prisosesc mereu.

Bătrînul nu mai zicea nimic. 
Tăcea și, după ce băiatul pleca, 
se gîndea bine la cele discutate: 
„Așa e, frate, are dreptate Cum 
și-ar fi făcut Vasile Mătușa o așa 
casă, dacă nu era în colectivă ?**.

Azi așa, mîine așa, intr-o bună 
zi, după un timp, nu mică i-a 
fost mirarea utemistului Dumitru 
Chiriță cînd s-a pomenit cu taică- 
su că-l bale pe umăr și-i zice :

— la vino încoace, măi băiete, 
să mă ajuți să fac cererea aia de 
înscriere. Știu că voi, ăștia tine
rii, vă pricepeți mai bine la scris.

„.De cînd luase hotărîrea să se 
înscrie în gospodăria colectivă, 
tinărul Dumitru Chiriță devenise 
un adevărat agitator in familie.

îl știa pe cumnatu-său, pe Ilie 
V. Negrescu ca un om harnic și 
cinstit. Tocmai de aceea taică-su 
își măritase fata cu el. „Dacă și 
cumnatu ilie ar veni în colec
tivă, știu că nici el nu ne-ar face 
de risu, își spunea adeseori Du
mitru Chiriță. Și uite așa M 
gîndit intr-o zi să se ducă pe la 
Negrescu ca să vadă ce mai face. 
Din vorbă-n vorbă l-a întrebat :

— Da* tu ce faci, măi cum
nate, nu te-nscrii în colectivă ?

Negrescu, luat pe neașteptate, 
a stat un pic pe gînduri, uitin- 
du-se într-altă parte și apoi a 
răspuns moale :

— Nu știu, să mă mai gîn- 
desc...

— Ce să te mai gîndești ? Ai 
avui atîta timp de gîndire. Nu 
vezi că toți se-nscriu ? O să ră- 
mîi ultimul din sat. Ce dracu, 
vrei să ne faci neamul de rușine?

— Păi... nu vrea soră-ta, măi 
cumnate. Zice că âcasă muncește 
mai ușor.

Dumitru Chiriță a simțit că 
cumnatu său, în sufletul lui, e de 
mult de partea colectivei, dar că 
n-are curajul să ia hotărîrea de
finitivă.

— Ce vorbă e aia că nu vrea 
soră-mea? Ia să vorbesc eu cu ea. 
Asta-i motiv ? Ea acasă mun
cește de se spetește. O să-i fie 
mai ușor la colectivă, fiindcă

acolo cele mai grele munci se 
fac cu tractoarele, cu mașinile.

Și Dumitru Chiriță a stat apoi 
mult de vorbă cu soră-sa despre 
gospodăria 
încă odată 
vorbă cu 
în care se 
iar pentru 
le știa el 
pe secretarul comitetului de 
partid pe comună să le lămureus- 
că. Pînă la urmă, cei doi au fă
cut cerere de intrare în gospo
dăria colectivă, iar acuma, cînd 
Dumitru Chiriță ii aude spunînd 
că sînt mulțumiți, se bucură și 
el în sinea lui, știind că la a- 
ceastă mulțumire a contribuit și 
el cit de cit. Tot așa a mai stat 
de vorbă Dumitru Chiriță și cu 
unchiu-său. Matei Dobrușan, 
pînă să se înscrie în colectivă, 
și cu mulți vecini sau cunoscuțt 
care sînt astăzi colectiviști.

Iar dacă l-ai întreba pe Dumi
tru Chiriță ce l-a îndemnat să 
facă toate aceste lucruri, el ți-ar 
răspunde simplu :

Cred că așa trebuie să facă 
fiecare utemist, fiecare tînăr co
lectivist, care-și iubește gospodă
ria colectivă și care dorește ca 
toți oamenii cinstiți și muncitori 
din satul lui să facă parte din 
această mare familie unită.

S-a mai dus 
și a stat de 
despre felul 
la colectivă, 
pe care nu

colectivă, 
pe la ei 
amîndoi 
muncește 
lucrurile 

prea bine l-a chemai 
comitetului

PETRE GHELMEZ

Bal. 
Tea- 

din 
sea- 

„Lă-

gini care prezintă aspecte din 
viața și activitatea tineretului 
din R.P. Albania, R.P. Bulgaria, 
Cipru, Grecia, Italia, R.P.F. Iu
goslavia și R.P. Romînă.

Simpozionul .Folosirea 
energiei atomice 

în scopuri pașnice"
Luni la amiază, delegații Ia 

Intîlnire au participat la simpo
zionul „Folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice".

La simpozion au luat cuvîn
tul prof. univ. Florin Ciorăscu, 
director științific adjunct al In
stitutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne, care 
a vorbit despre „Aspecte din 
perspectivele deschise de folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice" și Paul Drăghicescu, 
candidat în științe tehnice, care 
a vorbit despre „Rezultate ob
ținute în utilizarea pașnică a 
energiei atomice în R. P. Ro- 
mînă".

Bogată activitate 
culturală

Zeci de tineri de la Fabricat 
de mașini electrice din Reșița, 
după ce părăsesc uzina, își con
tinuă activitatea zilnică. Ei se 
îndreaptă spre școală, spre sălile 
casei de cultură, sau spre sălile 
de antrenament.

Pe lîngă cei 38 elevi care ur
mează cursurile școlii serale, de 
curînd alți 22 de tineri s-au în
scris și urmează cursurile de 
pregătire ale învățămîntului se
ral. De asemenea 15 tineri fac 
parte din diferitele cercuri ale 
casei de cultură.

Zilele trecute, cercul de teatru 
a prezentat publicului 
al cincilea spectacol cu 
„Lăsați-mă să cînt".

In prezent cercul se 
tește intens în vederea
tării unui nou program pentru 
muncitorii combinatului meta-_ 
lurgii Reșița.

reșițean 
opereta

pregă- 
prezen-

VASILE MORARU
Lăcătuș
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întrecerile „Cupei Prieteniei

Turneul de baschet, așteptat 
cu mult interes de spectatorii 
bucureșteni, s-a relevat cu pri
sosință ca o întrecere dinamică, 
bine venită pentru confruntarea 
speranțelor baschetului din a 
ceastă parte a Europei. Dar îna 
inte de unele considerații, socol 
nimerită o succiptă prezentare a 
formațiilor participante. Jucă
torii bulgari se remarcă în pri
mul rînd prin înălțimea lor (me
dia echipei 185 cm.) cit și prin 
tinerețe, căci majoritatea nu de
pășesc 18-19 ani.

Deși foarte tineri, acești jucă
tori selecționați după turul final 
al campionatului de juniori al 
R. P. Bulgaria unde se admit ju- 
Cătpri pînă la 19 ani (la noi 
pînă Ia 18) au dovedit că posedă 
o bună pregătire fizică și teh- 
nico-tactică.

Jocul lor se bazează pe vari
ante active ale apărării om la 
om, iar în atac pe combinații 
simple la 2-3 jucători, care ur
măresc punerea în valoare atîi 
a jucătorilor înalți de care dis
pun cît și a elementelor de pă
trundere. Secretul bunei lor pre
gătiri constă în faptul că și-au 
însușit cu prisosință abecedarul 
baschetului. Toți jucătorii au 
dovedit că cunosc la perfecție 
poziția fundamentală, deplasarea 
pe teren, acțiunile individuale 
tehnico-iactice de apărare și atao 
și. de asemenpa pasarea, prinde
rea și af-uncarea mingii la coș.

Ceea ce îi caracterizează în joo 
pe baschetbaliștii albanezi este 
dîrzenia, combativitatea, dorința 
de a se afirma în jocul, colectiv. 
Consider că prjntr-o perfecționare 
continpă a jocului în apăr, re, prin 
pregătirea cîtorva jucători de 
talie mai. înaltă și, mai ales prin 
sporirea numărului de jocuri 
pentru căpătarea rutinei — voț 
ajunge în scurt timp Ia o va
loare apreciabilă pe plan interna, 
țional. începutul a fost făcut 
lată ce ne-a. spus în această 
privință, Alico Herțeg, căpitanul 
echipei: „Aim învățat multe lu
cruri noi în această competiție 
baschetba listă. Ne-am făcut mulți 
prieteni. Doresc să mai revin în 
Bucureștiul pe care l-am văzut 
în anul trecut cu ocazia Balca
niadei de baschet, dar care se 
transformă minunat pe zi ce 
trece*.

Cit privește evoluția baschet- 
baliștilor din țara noastră, *a 
poate fi cotată ca fiind satisfă
cătoare. Baschetbaliștii noștri 
pot însă mai mult și vor trebui 
s-o dovedească în viitor. Echipa 
noastră este tînără (media pe 
echipă 20 ani). Dar aceasta nu 
ne îngăduie să trecem cu vederea 
faptul că nu toți jucătorii au o 
pregătire multilaterală, satisfă
cătoare.

Intîlnirea tineretului și stu
denților din regiunea balcano-

Un atac inspirat soldat cu doua noi puncte pentru selecționata 
de baschet a U.A.S.R., care a dispus cu scorul de 84-70 de 

reprezentativa de tineret a R. P. Bulgaria
Foto : V. RANGA

adriatică ne-a prilejuit să vedem 
la lucru o selecționată studen
țească din R. P. Romînă. Bas
chetbaliștii siudenți. s-au dovedit, 
mai maturi, posesori ai unei bo
gate experiențe de joc, pe care 
cei mai mulți au căpătat-o în 
campionatul republican.

OCTAV DIMITR1U 
antrenor federal

★
Competiția baschetbaliștilor_ ... a

fost inaugurată de meciul dintre 
selecționatele de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Albania hi care 
victoria a revenit echipei noas
tre cu scorul de 61-40 (41-12). 
In cea de-a doua înMlnire au 
evoluat selecționata studențească 
a țării noastre și echipa de tine
rei a R. P. Bulgaria. .Meciul, 
care a încheiat specia coiul bas
chetbaliste de duminică seara, 
a oferit celcr prezenți o intere
santă dispută încheiată cu o nouă 
victorie romineascâ-: scor 84-70 
(48-36).

★
Turneul de baschet a progra

mat ieri, în sala sporturilor de 
la Floreasca două meciuri. Echi
pa R. P. Bulgaria a învins cu ____ . . .. _ _ A1_ 

din 
se-

scorul de 73-28 echipa R. P. 
bania, iar echipa studenților 
R.P.R. a întrecut cu 67-59 
lecționata R.P.R. (tineret).

Tenis de masă

Duminica sportiva
• în cadrul com

petiției internaționale 
masculine de baschet 
„Cupa campionilor 
europeni" s-au desfă
șurat două întâlniri 
contând pentru opti
mile de finală. La 
Istanbul, echipa Aca- 
dernik Sofia a între
cut cu scorul de $9-61 
(30-29) echipa Fe- 
nerbafae. Returul va 
avea loc la Sofia. La 
Ljubljana echipa iu
goslavă Asko, Ljublia- 
na a cîștigat cu sco
rul de 100-51 (45-21) 
în, fața echipei aus
triece Union Baban- 
berg și s-a calificat 
pentru sferturile 
finală.

marele maestru Ti* 
grota Petrosian cu 4 
puncte.

Te- 
Ra-

de

de 
. a 

cluburilor din Mos
cova a întâlnit la dl 
ianuarie în orașul 
Wlnnippeg selecțio- 
nat-a de tineret a Ca
nadei de apu-s pe 
care a învins-o cu
scorul de 8-1 (3-0 ;
4-1 ; 2-0). Cu aceasta 
turneul hochei-}! ilor
sovietici |n Canada a 
luat sfîrșit.

• Selecționata 
hochei pe gheață

• Campionatele 
mondiale jleminine 
de patinaj viteză 
desfășurate în orașul 
suedez Oestersund au 
reunit la startul pro
belor, sportive din 
V.R.S.S., R.P. Chi
neză, Norvegia, Fin
landa, R. Cehoslova
că, R. P. Polonă, 
Suedia și alte țări. 
Cum era de așteptat 
competiția a fost do
minată de reprezen
tantei U.îR-.S.S. care 
au arătat o înaltă 
măiestrie, cucerind 
primele 4 locuri în 
clasamentul final și 
victoria în toate cele 
patru probe ale cam
pionatelor.

Titlul de campioa
nă mondială absolu
tă a fost cîștigat de 
Valentina Stenina, în 
vîrstă de 25 ani, in
giner constructor din 
orașul Sverdlovsc. 
Fosta campioană « 
lumii Tamara Rîlo- 
va a ocupat de data 
aceasta locul doi.

Șah
Competiția de șah An cadrul 

„Cupei Prieteniei- a început 
sâmbătă după amiază cu partid*

timorați, ceea ce le-a adus

• Cel de al 27-lea 
campionat unional de 
șah a continuat cu 
disputarea partidelor 
din runda a 5-a. ln- 
tr-una dintre cele mai 
interesante partide, 
maestrul Lutikov din 
Novosibirsk l-a învins 
pe fostul campion al 
țării marele maestru 
Iuri Averbach. Petro
sian a repurtat o 
nouă victorie, de data 
aceasta în fața lui 
Saharov, care a depă
șit timpul de gîndire. 
Simaghin a ciștigat la 
Lieberson, iar Șcm- 
kovici la 
Partidele 
Badjirov și 
Polugaevski
minat remiză.

In partidele între
rupte. K orcin oi are 
un pion in plus h 
Smislov și Spasski a- 
vaniaj material la 
Sueiin.

După 5 runde, »

.Cupei cam- 
eu rope ni" 

rchipele Di- 
Tbilisi, cam- 
UJi-SS., fi 

București.

Bulgaria), Kem, 
rqn (Iugoslavia), 
du Negulescu, Cobîr- 
zan, Rethi, Popescu 
(R. P. Romînă) și 
membrii echipei Tur- 
cigi sosită la Bucu
rești pentru a lua 
parte la întrecerile 
„Cupei Prieteniei".

® Competiția de 
tenis de masă dotată 
cu „Cupa federației 
romîne" a revenit e- 
chipei R. P- Bulga
ria. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate •’ 
R. P. Bulgaria-Tur- 

cia 5-0.: R.PJR.-Tur- 
cia 5-0 ; R. P. Bul- 
garia-R.P.R. 5-1.

@ Duminică dimi
neață s-a disputat la 
Galați întâlnirea a- 
micală de box dintre 
echipele cluburilor 
C.S.M-. Galați și Ce
tatea Bupur. Pugi- 
liștii gălățeni au ter
minat învingători cu 
scorul de 23—16. 
Campionul țării la 
categoria semigrea, 
Petre Za har ia l-a 
învins la puncte pe 
Gh. Rossler. Alte 
Rezultate mai intere
sante : Paul Pavel 
întrece la puncte pe 
I. Stoica; Popa Nicu 
dispune la puncte de 
I. Boceanu ; Stan 
Bogoi întrece la 
puncte pe Marin Ion 
(decizie discutabilă): 
V. Bog oi întrece la 
puncte pe A. Gă- 
ne?cu.

Elevele Teodorescu Mihaela șl Nicolescu Doina din clasa a X-a a Școlii medii „A. Toma“ < 
Ploești citesc mult, în timpul liber, latâ-le împrumutînd cărți în biblioteca școlii.

Foto : S. NICULESCfJ

parea șahiș^jlor din cinci țări; 
Albania, Bulgaria, Gijecia, iugo
slavia și Roininsa. Printre parii- 
cipanți există nume celebre în 
arena șahiști njondială, cum 
este cel al marelui maestru inter
național din Iugoslavia Ivkov, 
Angos, acUțalul campion $1 Gre
ciei, maestrul internațional 
Djurasev-ici. De asemenea tinărul 
jucător bulgar Stefanov, clasat 
în recentul campiona.t mondial 
al juniorilor d’a Elveția pe locul 
IV. In același campionat mon
dial, tinărul jucător iugoslav, 
Parma, de altfel cel mai tînăr 
participant in această competi
ție prietenească, a cucerit locul 
111. Un palmares frnbucurator 
au de asemenea reprezentanții 
noștri Ghițescu, Drimer și Pav
lov.

In runda I-a (sîmbătă) echipa 
Romîniei, compusă din maeștrii 
Ghițescu, Primer și Pavlov a :n- 
tîmpinat o dirză rezistența din 
partea tinerei formații albaneze. 
După un joc spectaculos in care 
avantajul și dezavantajul a os
cilat de ambele părți, jucătorii 
romîni au reușit să-și adjudece 
victoria cu scorul de: 2-1.

A doua întîlnire a fost aceea 
dintre Buțg^ria și Grecia. Mai 
bine pregătiți teoretic dedt șa
hiștii greci, ținerii bulgari au 
obținut victoria cu 3-0.

Echipa iugoslavă n-a evoluat 
în prima rundă.

Duminică după amiază s-a ju
cat runda a II-a care a cuprins 
următoarele întâlniri : Grecia- 
Iugoslavia și Bulgaria-România.

„Depby’Vul primei întîlniri i-a 
constituit partida dintre marele 
maestru Ivkov și campionul grec 
Angos. Intr-o partidă franceză. 
Ivkov a atacat vertiginos cu al
bele, dar in urma unei apărări 
foarte corecte a jucătorului grec, 
partida a rămas echilibrată pîna 
în final, eînd în urma unei nea
tenții a lui Angos, Ivkov a avut 
ocazia unei frumoase combinații. 
Sacrificând un turn pentru un 
nebun, sportivul iugoslav a cîș> 
tigat spectaculos partida. Țînă- 
rul Paring a întrecut pe PsaroiH 
dachis într-ițn stil remarcabil.

Partida dintre Vergppoulos- 
Pjurasevici disputată pe făgașv1 
strict pozițional s-a întrerupt pui 
avantaj pentru Pjurasevici.

In a II-a întîlpire, reprezeiw 
tanții noștri au întîlnit un rd«| 
versar redutabil. Deși au încep4*

, r . . -r-r-
lavantaj la ta^te trei mesele, 
jucătorii bulgari, dind dovadă 
de aceeași tenacitate care-i ca
racterizează, au reușit să echi
libreze jocul și să obiiaâ chiar 
avantaj in 2 partide: Budanov- 

------ ’ ~ ~ nov. Par- 
uer-Ștefanov s-a îpUe- 
-Ua final de turnuri 
i jucătorului

Albaniei n-a jocat k 
Il-a

I cu întrecerile băietficr.

Ghițescu și Taaoov-Pavi 
tida Driur- C4-x—------
rupt Intr-l 
avantajos

Echipa 
cea de-a

Paralel
se desfășoară și un mic Uijaea 
feminin la care partâpâ șa
hiști L. lopci, acuaia catspi- 
oană a Iugoslaviei, bulgara Krz- 
manova și romincele 
Iau și E. Polihroaiade.

După primele două 
care s-au înregistrat 
tele: Nicolau-Iodd 0 
hroniade-Kuzmanova 1- 
hronîade-Nicolaii 1-0;

A. Xx»-

Amatorii tenisului de masă 
și-au dat întâlnire de asta dală 
în sala Dinamo, care găzduiește 
întrecerile acestei discipline din 
cadrul „Cupei Prieteniei". Chiar 
din prima zi — respectiv sim- 
bălă — datorită prezenței la me
sele de joc a unor tinere ele
mente de valoare internațională: 
V. Marcovici (Iugoslavia), Maria
na Barasch, Adalbert Reihy 
(R.P.R.) întrecerile s-au anun
țai deosebit de pasionante. Deși 
majoritatea participanțilo 
juniori îa fiecare set sau 
sportivii ia chfpute o 
multi putere de inp4i, domța 
firească de « xx^xjse. de-* teză- 
ța de la partener. Dueațuie per
late da d iaosete sou după 
ciurde ce aveau de susținut, «*- 
cerele felicitări după o nouă 
victorie sini mărturii fidele ale 
sentimentelor trainice pe care le 
nutresc ei pentru închegarea 
unei st rinse prietenii între tine
retul regiunii Balcanice fi « 
Mării Adriaiice.

Terminarea primelor întreceri 
ne-au adus și primii uizingâtori: 
formația feminină de tineret e 
țării noastre (Maria Alexandru 
și Mariana Barasch) care a 
cerii primul loc in întrecerea pe 
echipe a fetelor, precum fi repre- 
zaztativa masculini de tiaerei e 
R PT. Iugoslavia, care « 
turneul pe echipe rezervat 
fior.

O remarcabili comportare 
acut iu aceste întreceri surenie 
Jandreescu (R.PJL) fi sportive
le bulgare Evghenia Kolorocați 
Virgini* Popovc. care au luptat 
adesea de U egal 1* egal as fa
voritele competiției.

Ieri au cashimt atrecerila 
indicideale 
rm -atete '■

Matâaaa Beromh (B-PB-) a 
iz: u ia jizaii a scorxl de 
pe Meria A lexavsdra (R- L
Le utescalia primul lac « reve
nit jacâtonzlai iugoder Merke- 
eiei. Va remarcabil succes « re
purtat perechea Covaci. Reîhv 
(R.PA.f. âștizâtoarea probei de 
dublu băieți. Cei doi jucători 
romini au dispus cu 3-2 de re
dutabile pereche Markovici-Te- 
m (Iugoslavia). Proba de dublu 
m:it a fost âștigatâ de Maria 
Alexsndru-Rethy (R.P.R.), iar 
cea de dublu fete de Maria- 
aa Baresch-Maria Alexandru 
(RP.K).

Iu urma acestor victorii, ..Cu
pa Prieteniei" a fost atribuită 
pghipei R. P. Romîne.

Gu/eld. 
Gheller- 
Krogiu»- 

s au ter-

Sesiunea Sfatului 
popular al Regiunii 
Autonome Maghiare
Intrunifi In cea de-a 9-a sesi

une. deputății Sfatului popular 
al Regiunii Autonome Maghiare 
au dezbătut execuția bugetului 
pe anul 1959 și au aprobat bu
getul și planul local pe anul in 
curs.

Raportul comitetului executiv 
s-a ocupat pe larg de succesele 
obținute de sfaturile populare in 
activitatea economică și pe lă
țim social-culturaL Industria lo
cală și-a sporit cu 14 la sută 
producția în comparație cu 1958 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, ca urmare a înzes
trării diferitelor secții cu noi 
mașini și utilaje, precum și prin 
intrarea în producție a unor noi 
secții. Au fost terminate și date 
in funcțiune mai multe linii de 
înaltă tensiune prin care s-a 
rezolvat alimentarea cu energie 
electrică a unor localități ca 
Borsec, Toplita și altele. Toto
dată in cursul anului trecut au 
fost construite și date in folo
sință mai mult de 43d de apar
tamente și au început lucrările 
la' alte aproape 460 apartamen
te care vor fi terminate în pri
mul semestru al acestui an.

Pentru acțiuni social-culturale 
sfaturile populare au cheltuit a- 
nul trecut cu 16 milioane Iei 
mai mult decit in anul prece
dent

Raportul și diecatiiie decutați- 
lar și unritțtilor ac criticat une
le lipsiri care s-au manifestat 
în prc-ecurea și executarea con
strucțiilor, faptul că nu au Tost 
respectate întotdeauna terme
nele de dare in folos nță a di
feritelor obiective.

Aprobînd bugetul și planul lo
ca! de stat pe ^nul în cuts, se- 
stUDea a recomandat comitetului 
executiv ce paralel cu mărirea 
producției în industria locală să 
aibă în vedere o mai justă pro
filare a Întreprinderilor prin in
troducerea în fabricație a unor 
noi produse. Potrivit prevederi
lor bugetului și planului local, 
în acest an șe va acorda o mai 
mare atenție lărgirii și consoli
dării sectorului socialist al agri
culturii și In special creșterii a- 
nimaletar, reparării și moderni
zării drumurilor prin antrena
rea la muncă voluntară a unui 
mare număr de oameni ai mun
cii de la sate, precum și acțiuni
lor social-culturale.

(Agerpres)

Ion Vameș și V. lonescu-Cluj.
Scrisorile trimise pentru con

curs repetă aceleași fapte. Ele 
nu împărtășesc dir» experiența 
tinerilor despre care ne scrieți. 
Simplele cifre redate sînt insu
ficiente și neconvingătoare.

In materialul pe care-1 veți 
scrie arătati pe larg în ce con
stă inițiativele, experiența înain
tată și munca entuziastă a ti
nerilor.

Cînd scrieți despre realizări, 
arătați eficacitatea economică a 
muncii tinerilor, precum și efec
tul educativ al activității lor.

Vasile Pătrașcu-Oradea,
Numărul corespondențelor 

care se trimit la concurs nu este 
limitat. Nu uitați că la stabilirea 
cîștîgătorilor concursului se iau 
în considerație, alături de cați- 
fate, și numărul de corespon
dențe trimise.

De lipse temelor nu vă pu
teți plînge. Deoarece lucrați pe 
un șantier, așteptăm vești des
pre contribuția tinerilor mobili
zați de organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de par
tid, la reducerea consumului 
specific de ciment, ofel, beton, 
despre lupta pentru folosirea ra
țională e materialului lemnos 
e*F-

Virgil Szabo-Orașul Stalin.
Acordarea premiilor a marcat 

șfirșitul primei etape a con
cursului corespondenților volun
tari și cititorilor ziarului. Prin 
urmare corespondențele trițnise 
pentru prima etapă, nu se c<țp- 
sideră în concurs și pentru eta
pa a II-o.

Locul d-tale de muncă oferă, 
tusa, nenumărate, teme din via
ta și munca tineretului pentru 
noi și noi corespondențe. Nu 
ne-ai scris nimic, pînă acum, de 
exemplu, despre lupta tinerilpr 
pentru micșorarea consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale, pentru scăderea neconte
nită a procentului de rebuturi, 
pentru economisirea metalului. 
Vorbește în corespondențele pe 
care ie trimiți, despre munca des-

fășurată de organizația l 
pentru dezvoltarea spi 
gospodăresc al tinerilor.

N. Pătru-Buhuși; Fiork 
cu-Vatra Dornei.

După oum s-a anunțat, 
a II-a a concursului cor 
denților voluntari și citi 
ziarului se desiășoară Ir 
rioada 15 ianuarie — 5 rr 
Pentru alte amănunte; vi 
mandăm să cititi tematic 
cursului publicată în nu 
3313, 3314, 3315 din ir 
a.c. ale ziarului nostru.

Gheorghieș Marin-Petr
La concurs se primesc 

ricaturi. Este bine Insă c 
ca respectivă să aibă ; 
Simpla caricatură a ma 
bistului cil freză ;,creasf 
cocoș** și „pantaloni s 
era generală, fâră țintă. ] 
Cum caricatura trimis 
vedește oarecare pricepe: 
rugăm să ne trimiți în co 
re și altele, inspirate dij 
și munca tinerilor de fie<

Gabriela SUnculesci 
șoara.

Asupra problemelor pe 
iratati nu trebuie să exis 
un fel de îndoială. Datt 
faptele pe care le trimite 
pondentul voluntar ziaru 
buie să fie bine verific, 
corespundă întrutotul a 
lui. De aceea coresponder 
luntar are datoria să ver 
toată atenția la foruril 
petente datele culese, s 
sprijine pe o document 
meinică, și să șeziseze < 
problemele despre care s

Marin Cincu-Baia Mar, 
Concursul inițiat de 

nostru se adresează într 
tuturor tinerilor cititori ș 
pondentilor voluntari. L< 
curs se primesc inform: 
portaje, raiduri ale po 
de corespondenți volunta 
critice, foiletoane, ep 
caricaturi și fotografii, 
vezi, poeziile nu intră 
ours.

Așteptăm alte material 
dumneata, care să se în 
în genurile de mai sus.

spiritului gospodăresc - 
calificarea

Fota: R. VASiLE

Tînârul nostru reprezentant 
maestre Th. Ghțescu susține 
o pcrtidâ în compania șa- 

bistului bc gcr Bcgdcnov.

Foto : VAL PETREANU

bricii, a unei instrucțiuni a mi
nisterului, s-a mtilnit cu nepăsa
rea unora dintre noi și iată ci 
se împlinește ia curind un an de 
cînd nu am mai întreprins nimic 
în aceasta problemă. Folosesc
prilejul de acum — a spus în 
continuare ineinernl Baichi —
pentru < spune tovarășilor din 
conducerea fabricii că nu e ne
voie de nici o ^piobare* pentru 
organizarea formelor noastre spe
cifice, tinerești, de ridicare a ca
lificării, ei dimpotrivă, aceasta 
constituie o obligație permanentă 
a noastră. Eu mă angajez ca, 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, să trec 
imediat la reorganizarea cursului 
de minim tehnic în schimbul 
meu pe care îl voi conduce per
sonal. Reorganizarea cursului de 
minim tehnic va da posibilitate 
tinerilor muncitori să cunoască 
mai bine, să folosească mai ra- 

! țional, de exemplu, pietrele 
abrazive, cele care nu mai ppt 
fi folosite la repere mai mari, gă 
sc folosească la repere mai mici. 
De asemenea ei vor cunoaște și 

l folosi cu mai multă competență 
dispozitivele. Din studjul făcut 
de mine — a încheiat inginerul 
Baichi — reiese că noi, cei din 

I secția rectificare vom putea eco- 
' nomisi cu cei puțin 250.000 lpi 

mai mult decît angajamentul luat 
anterior.

Luînd apoi cuvîntul strunga- 
I rul Lascăr Onel — a criticat ca

binetul tehnic, biblioteca tehnică 
și cercu! Ă.S.I.Ț.

Ce au făcut tovarășii de aici 
care smt chemați să contribuie 
la ridicarea calificării tineretu
lui ? — a jntrebat el. Mai nimic. 
Cercul A-S.I.T. pornise anul Up-

cut o acțiune potrivit căreia fie
care inginer și tehnician trebuia 
să ia pe lingă el un tînăr mun
citor și să facă din acesta un 
pasionat cititpr al cărților tehni
ce. Se jvise însă o piedică. Bi
blioteca nu avea cărțile necesare. 
Acum s-aa adus cărțile. A uitat 
însă cercul A.S.I.T. de propria 
sa acțiune. E limpede că numai 
poate fi tolerată această stare de 
lucruri. î'n continuare Lascăr 
Qnel a arătat că în secția strup- 
găpe — secție a tineretului — 
există tineri muncitori fruntași, 
meseriași buni, care posedă o 
calificare înaltă și care dovedesc 
un deosebit spirit gospodăresc. 
Așa sînt Mihai Piper, Ion Tode- 
Hță, Dumitru Bălan care în luna 
aepasta încă pu au șpos dip ma
gazie nici un cuțit. Ei mai rea
lizează însemnate economii de 
metal prin folosirea capetelor de 
bară de la repere rpai mari pen
tru sțrupjirea ujior repen mai 
mici. Și așta pentru că au o 
înaltă calificare profesională. Or
ganizația U.T.M. nu s-a gîn.dit 
însă că ar fi bine să repartizeze 
pe lingă fiecare tînăr fruntaș 
cile un tînăr sau doi cu o califi
care mai scăzută, pentru ca aceș
tia să învețe din experiența frun
tașilor. Nu s-a gîndit să popu
larizeze și să extindă experiența 
celor mai buni tineri strungari. 
Evident că aceste lipșpri yor tre
bui urgent înlăturate.

în general — a spus Constan- 
tBn Patrichi — cei din secția 
noastră (sculerie) se „plîng“ că 
nu prea pot realiza economii în- 
trucît noi depindem de celelalte 
secții. Că această concepție nu 
corespunde adevărului este un 
fapt dovedit. Iată un exemplu : 
sfătuindu-mă într-o zi cu secre
tarul organizației de partid și cu

cîțiva muncitori mai în vîrstă, 
am hpțărîț sa recoc matrițele și 
punctele de retezat de anumite 
dijhenșju’u și sa le folosesc apoi 
pentru alte dimenșiuni. Acest 
procedeu de lucriț a depășit de 
acum faza experimentală. Am și 
realizat astfel cîteva țnii de lei 
economii. Mă angajez ca pînă 
la șfirșitul anului să realjzez prin 
acest procedeu economii în va
loare de |0p.,000 lpi.

Au urmat apoi Ia cuyîpt for
jorul Gheorghe Siminică, Victor 
Călin de la secția bile-role, rec
tificatorul P. Neghină, strungarul 
Ghețu Constantin, lăcătușul Ion 
Ciomaga și mulți alții- înflăcă
rați. dovedind o judecată matură 
șț un înalt spirit gospodăresc, 
dovedind că înțeleg pe deplin 
contribuția pe care trebuie să 
și-o aducă la înfăptuirea hotărî- 
rilor Plenarei din 3—5 decemb
rie 1959 a C.C. al P.M.R., ei s-au 
apgajat să lupte pentru a nu 
risipi nici un leu. Ei și-au ma
nifestat hotărîrea de a astupa 
toate canalele prin care se mai 
irosesc încă bani. Bunăoară, 
strungarii vor colecta șpanul de 
bronz care pînă acum nu era 
luat în seamă, reglorii își vor re
duce eu 50 la sută coliviile de 
probă, cei de la întreținere yor 
economisi curentul, cei de la re
parații vor economisi scule și 
piese etc. Tinerii, ca și cei mai 
vîrstnici, prezenți la consfătuire, 
și-au manifestat convingerea că. 
sub conducerea și cu sprijinul 
permanent al organizațiilor de 
partid, vor lupta ca nu numai 
sa-și îndeplinească dar să și de
pășească chiar angajamentul 
luat. Consfătuirea a adoptat și 
unele măsuri concrete ce urmea
ză să fie aplicate în întreaga fa
brică. Astfel, în fabrică vor fi

create 9 cursuri de minin 
care vor fi. conduse de 
buni ingineri și tehnicien 
Sub conducerea și cu 
organizațiilor de partid [ 
fiecare muncitor fruntaș 
repartizat cîte un tînăr n 
cu o calificare mai scăî 
celor mai buni ingineri ș 
cicni le vor fi dați în gi 
3-5 muncitori. Aceasta cu 
ca toți muncitorii să fi 
la nivelul fruntașilor. 0 
țiile U.T.M. în colaborări 
binetul tehnic, biblioteca 
și cercul A.S.I.T își voi 
un plan concret de măi 
trîvit căruia în fabrică i 
să se dea un nou impuls 
de inovații și raționaliz; 
mitetul U.T.M, pe fabric 
tărît ca asemenea consfă 
aibă loc în fiecare schin

Un lucru însă trebui 
niat. Conducerea fabricii 
te cu tovarășul directoi 
Dumitrescu, e necesar sâ 
o rnai maie atenție ridi< 
lificării tinerilor muncite 
acest lucru vor beneficia 
nerii personal, cît mai 
treaga fabrică. în acelaș 
comitetul U.T.M. pe fabi 
trebui să desfășoare o mi 
lectivă, perseverentă și s 
jine mai mult ca pînă în 
pe inginerul Alexandru 
cu responsabil cu prodi 
calificarea în comitet, a 
sarcinile ce-i revin în 
privință să poată fi cu st 
făptuite. Numai in felu 
chemarea „Nici un leu 
fiecare leu fructificat** v 
fi cu succes aplicată iaj 
muncitori din vestita fabi 
lădeană vor putea raport 
dului noi și frumoase i



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cum alegem
pentru adunările generale

cititDupă ce s-a terminat de __
referatul, Emanoil Boboc, secre. 
tarul organizației U.T.M. din 
secția reparații, s-a adresat ute- 
miștilor:

— iar acum urmează discuții. 
Cine vrea să se înscrie la cu- 
vînt ?

In sală s-a așternut tăcerea. 
După cîteva minute secretarul a 
insistat.

— Haideți tovarăși,— Haideți tovarăși, înscrie- 
ți-vă la discuții că pierdem
timpul.

Din nou tăcere. Văzînd că așa 
nu o scoate la capăt, secretarul 
organizației U.T.M. i-a numit pe 
acei utemiști care, după părerea 
lui .terbuiau să ia cuvîntul la a- 
(țunare.

— Șacotă, Gogea nu, voi n-a- 
veți nimic de spus ? Trebuie să 
luați neapărat cuvîntul. Doar ați 
fost criticați în referat pentru 
abateri de la disciplină.

Insistențele secretarului au 
fost însă zadarnice.

— Ei, dacă-i așa, spuse amărît 
secretarul atunci, să mai aștep
tăm. Șă știți că fără discuții nu 
putem încheia adunarea.

In cele din urmă, după acest 
avertisment, s-au găsit vreo 2-3 
vorbitori voluntari. Și cu asta 
adunarea a luat sfîrșit

Căzui acesta petrecut cu multe 
luni în urmă mi-a dat foarte 
mult de gîndit. M-am întrebat: 
de ce n-au luat utemiștii cuvîn
tul ?

Am cercetat mai îndeaproape 
faptele și iată c« am aflat 
Multe adunări generale ale ute- 
miștilor din secția reparații au 
fost monotone, neinteresante, 
și asta deoarece timp de un an 
și mai bine în adunările gene
rale ale acestei organizații de 
secție s-au dezbătut aceleași 
teme: primirea de noi membri, 
măsuri organizatorice, disciplina 
tinerilor, probleme nu lipsite de 
importanță dar care nu trebuie 
să se repete mereu. Iată așa
dar cauzele pentru care a eșuat 
adunare^ generală. O temă a- 
leasă la întîmplare, un referat 
superficial și rezultatul: o adu
nare numai cu numele.

Intr-o ședință a comitetului 
U.T.M. pe uzină am analizat pe 
larg conținutul adunărilor ute- 
miste. Cu acest prilej am con. 
statat că și în alte organizații de 
secție, nu numai la reparații, nu 
există o mare varietate de teme 
abordate în adunările generale.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri comitetul U.TJW. a luat a- 
tunci cîteva măsuri. Așa de 
exemplu am organizat cu mem
brii birourilor organizațiilor 
U.T.M. de secție cîteva discuții 
despre rolul educativ al adunări
lor utemiste în care am insi
stat în mod deosebit asupra ur
mătoarelor probleme: după ce 
criteriu se stabilește ordinea de 
zi a adunării î cum se întoc- 
mește referatul j cum trebuie pre. 
fătită organizatoric o adunare, 

n urma acestor măsuri mem
brii birourilor organizațiilor 
U.T.M. se preocupă cu mai multă 
grijă și răspundere de rezolva
rea problemelor ce se ridică în 
legătură cu activitatea utemiștî- 
lor în producție, pe linie ob
ștească sau în viața perso
nală, se consultă cu ei în stabi
lirea temelor pentru adunările 
generale. Rezultatul: în prezent 
au loc tot mai multe adunări ge. 
nerale interesante, atractive cu 
teme izvorîte din munca și viața 
tinerilor. Intr-un timp, spre exem
plu, la turnătorie se lucra cu un 
procent foarte mare de rebuturi. 
Unii tineri susțineau că în 
turnătorie e „tradiție" să se 
lucreze cu rebuturi. De aceea 
organizația U.T.M. n-a luat 
multă vreme nici o măsură îm
potriva risipei de metal. Pînă 
intr-o zi cînd utemiștii Alexan
dru Ștefănescu și Francisc Sila- 
ghy âu rebutat circa 25 la sută 
din piesele turnate.

— Cum s-a întîmplat? i-a în
trebat maistrul, comunistul A- 
lexandru Braier.

— Vechea poveste meștere. 
Dacă formele sînt uzate ce să 
facem ? La o cercetare mai a- 
tentă a pieselor rebutate maistrul 
a constatat că într-adevăr for
mele erau de vină dar nu pen
tru că sînt uzate ci pentru că 
n-au fost bine închise. Maistrul 
i-a invitat la fața locului pe 
membrii biroului organizației 
VJ.T.M. și le-a explicat care este 
adevărata cauză a rebuturilor.

— Ce-ar fi dacă am discuta 
despre rebuturi într-o adunare a 
organizației U.T.M. ? — le-a 
propus el.

Și într-adevăr, după cîteva zile 
la turnătorie a avut loc o adu
nare deschisă a organizației 
U.TJVl. cu tema : „Cum pot con
tribui tinerii la reducerea rebu
turilor". La adunare au partici
pat în afară de utemiști și ti
neri, cițiva muncitori vîrstnici cu 
multă experiență in producție. 
Referatul a fost ținut de ingine
rul Gheorghe Pirvu. Pe bază de 
fapte și exemple concrete el a 
dovedit ce cantitate însemnată de 
metal se irosește din cauza nea
tenției unor tineri în muncă, sau 
din lipsa de calificare a altora. 
La discuții a luat cuvîntul un 
număr însemnat de participanți. 
In urma propunerilor adunarea 
a adoptat o seamă de măsuri 
pentru remedierea lipsurilor sem
nalate. A fost organizat un curs 
de minim tehnic pentru tinerii 
turnători, s-a introdus un con
trol riguroș pe faze de operații, 
a fost reorganizaț postul utemist 
de control. Adunarea a avut un

E
 Tribuna
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-UTM-___ Iputernic red educativ. Ea i-a 
ajutat pe tinerii muncitori să 
înțeleagă că de munca fiecăruia 
dintre ei depinde îndeplinirea 
sarcinilor care stau în fața sec
ției. Dovada cea mai bună că a- 
dunarea și-a atins scopul : în pe
rioada de 7 luni care s-a scur» 
de la adunare procentul de re
buturi a fost redus de la 10-12 
la sută, cît era anul trecut, la 
0,2 la sută în acest an. 
Adunarea pe tema: „Ce este 
eroismul" a avut un puter
nic ecou în rîndul tinerilor 
din secția lăcătușerie. De ce 
tocmai o astfel de temă s-a ales 
pentru adunarea generală ? Iată 
de ce. Intr-o bună zi lăcătușul 
N. Tudor, dispecerul I. Boboc și 
alți cîțiva tineri muncitori d>n 
secție s-au antrenat într-o dis
cuție înflăcărată despre eroism. 
Unii susțineau că eroismul se 
manifestă numai în condiții cu 
totul deosebite, că în viața de 
toate zilele, în uzină, la strung 
nu se pot săvîrși fapte de 
eroism. Alții, dimpotrivă, sus
țineau contrariul. Părerile erau 
împărțite și, de c£ să nu recunoaș
tem, unele destul de confuze. 
Atunci, pe loc, nu s-au putut lă
muri lucrurile; organizația 
U.T.M. a socotit însă că la o 
astfel de dezbatere merită să 
participe toți utemiștii. Așa s-a 
născut ideea organizării acestei 
adunări generale. Expunerea pe 
9ceasta temă a fost pregătită de 
tînărul comunist Ș
Folosind exemple din viața coti
diană a tineretului care luptă 
sub conducerea partidului pen
tru construirea socialismului, re
feratul a dovedit că și in această 
luptă oamenii muncii, tineri și 
vîrstnici, săvîrșesc fapte de ade
vărat eroism. Exemplele aduse 
în adunare i-au ajutat să înfdeal 
gă și mai bine această idee.

Am să mai dau încă un exem
plu. In fiecare an colectivul uzi
nei noastre primește în rindurile 
sale un număr de absolvenți ai 
școlii profesionale de pe lîngă 
uzină. Dar acești tineri, crescuți 
în anii puterii noastre democrat- 
populare, n-au cunoscut viața 
grea și amară a muncitorilor de 
pe timpul capitalismului. Pentru 
ca noua generație de muncitori 
să nu uite niciodată condițiile 
de neagră mizerie în care au 
trăit tovarășii lor mai în vîrstă, 
pențrtț ca acești tineri să cunoască 
mai bine trecutul uzinei noastre, 
tradițiile de luptă ale muncitori
lor de aici, să respecte regulile 
de viață și muncă ale colectivu
lui, noi organizăm deseori adu
nări generale cu temă. In adu
narea generală a organizației 
U.T.M. djn anul III, de pildă, am 
invitat pe strungarii Teodor Faur 
și Andrei Gherko, vechi mem
bri de partid, care lucrează în 
uzina noastră de peste 30 de 
ani. Ei le-au vorbit ucenicilor 
despre condițiile mizere în care

se zbăteau muncitorii uzinei pe 
vremea regimului burghezo-mo- 
șieresc, despre lupta P.C.R. și 
U.T.C. împotriva exploatării ca
pitaliste, despre minunatele con
diții de muncă, viață ,i învă
țătură pe care regimul democrat- 
popular le a creat tuturor oa
menilor tnuncii din patria noas
tră. Această adunare va rămine 
pentru multă vreme în memoria 
celor mai tineri muncitori care 
au pășit pe porțile uzinei — ab
solvenții școlii profesionale.

Dar cite alte adunări intere
sante, instructive, cu un puter
nic conținut politico-educativ nu 
s-au organizat la noi. Cu citva 
timp in urmă, spre exemplu, m 
organizația de secție U.T.M. 
strungărie se muncea nesatisfă
cător cu cartea. Din cei peste 
50 de utemiști cît număra această 
organizație numai 5-6 erau par
ticipant la concursul „Iubiți car
tea”. Nu de mult aici s-a orga
nizat o adunare generală cu 
tema: „Ce învățăm din cărți". 
Referatul bine documentat, sus
ținut de un tovarăș de ta filiala 
Uniunii Scriitorilor din Orașul 
Stalin, a ajutat tinerilor munci
tori să înțeleagă mai profund 
mesajul social-politic al cărților, 
importanța lor. rolul lor educa
tiv in viața de toate zilele. Re
zultatul : mai mult de jumătate 
din utemiștii acestei secții au 
devenit acum participant la 
concursul „Iubiți cartea” iar pe 
pieptul a 15 dintre ei strălucește 
deja insigna de „Prieten al 
eărții”.

De asemenea, in organiza
ția de secție numărul I a avut 
loc de curind o adunare cu 
tema : „Știința și religia” iar in 
organizația de secție nr. 4 se 
pregătește o adunare generală 
despre comportarea utemistului 
tn familie. Tema acestei adunări 
a fost inspirată de atitudinea 
ușuratică a utemistului L Șer- 
ban față de familie.

Desigur, in pregătirea și des
fășurarea adunărilor noastre ge
nerale mai sînt inel lipsari. Ex
periența de piuă acum ne-i dove
dit insă că adunările generale de
vin ca adevărat școli de educație 
connaisti a tineretului numai a- 
ktnci când ele sînt pregătite te
meinic. cînd la ordinea far de zi 
șe află teme care izvorăsc din 
munca si viața tinerilor, din 
preoctgtările far zilnice.

NICOLAE ARDELEANU 
•eeretorW organizației U.TJf. 

de la Uzinele ..Strungul- 
Oreful Stalin

Constructorii și montoru de pe 
șantierele de la Borzești-Onești 
depun eforturi susținute in ve
derea scurtării termenelor de 
dare in funcțiune a noilor obiec
tive industriale ce se ridică aici.

In secția D.D.T. de la uzina 
de sodă, montajul a fost execu
tat in proporție de 95 la sută, 
fiind avansat cu o Iurtă față de 
plan. /(Înnoitorii se străduiesc ca 
pinâ la sfirșitul lunii februarip 
să înceapă probele mecanice. La 
secția monoclor-benzen și stația 
de frig, lucrările de montaj au 
fost terminate, iar la depozitele 
de acid sulfuric și clor au fost 
executate peste 90 la sută din 
aceste lucruri.

In secția principală a uzinei 
de sodă — electroliza sodei — 
după ce s-âu montat transforma, 
torii de înaltă tensiune — se lu
crează acum la montajul altor 
instalații energetice și al con
ductelor.

Echipele de constructori condu
se de C. Lazăr, dulgher șl Grigo- 
re Iulian, fierar betonist, care 
iau parte la construcția secției 
de evaporare a leșiei de sodă, au 
cootribuii in mare măsură ca 
astăzi lucrările acestui obiectiv 
să fie avansate.

In ritm viu se desfășoară 
munca ți ia obiectivele rafinăriei 
nr. 10. La secția de cocsare, 
unde lucrările de consLucție sînt 
executate ia proporție de 70 la 
sută, a Început moatajul și au 
fost atacate noi obiective. între
cerea brigăzilor de constructori 
fruntașe, printre care cele condu
se de fierarul betonist Gheorghe 
Bucetea, zidarul Ștefan -Drago- 
mirescu și dulgherul Andrei 
Beer, are ca principal obiectiv 
grăbirea ritnruioi lucrărilor in 
vederea ioceperii montajului ini. 
inte de termen.

La inatalația de cracare cata
litică nr. 2 lucrările de montai 
6int executate fa proporție de 40 
la sută. Aam se lucrează la 
construcția snefa-lcă a blocului 
reactor. Ia mcotajcd a două case 
de cotnpresoare eăc.

(Agerpree).
•

Manifestări prilejuite 
de Centenarul Cehov

Ta sEa Strxtio a Teatrului 
Xațxxta! J. L. Garagiale* scrii
torul Alexandru Ptelippide. mem
bru cocespoedent «1 Academiei 
R. P. Romiue. < conferențiat 
descre viata ți opera lui A. P. 
Cehov. A unui: _m program ar
tistic sns;umt de acton ai Tea- 
trahn.

Mărire stări priie uite de săr
bătoarea cefaersarului lui A. P. 
Gebrv au avut loc și In alte 
orașe ale țării.

(Agerpres).

pregătită _ 
P. Dumitru.

La clubul Fabricii de rulmenți din Bîrlad vin adesea și copiii 
muncitorilor. Fotoreporterul o surprins un grup de copii 

consult!nd ziare ți reviste.
(Foto: P. POP)

• ® •
Iarna

în
Bucegi

Foto : 
AGERPRES

Ferms zootehnice 
în preajma 

bălților și a rîurilor
Inițiativa luată de colectiviștii 

din raionul Bujor de a organiza 
crescătorii de porci și păsări pe 
terenurile din preajma bălților și 
rîurilor prin cooperarea mai mul
tor gospodării agricole colective 
a fost însușită și de colectiviș
tii din alte raioane ale regiunii. 
Galați. Aproape 100 de gospodării 
colective au organizat anul trecut 
asemenea crescătorii care la 
sfirșitul anului trecut numărau 
peste 11.000 porci și 13.500 pă
sări. Deoarece cheltuielile de în
treținere sînt mai mici decît în 
gospodarii, colectiviștii realizează 
însemnate beneficii. Gosțiodăriile 
colective care au avut crescăto
rii in preajma bălții Viădești, de 
exemplu, au realizat un benefi. 
ciu de peste 350.000 lei.

Pe baza experienței dobîndite, 
in acest an gospodăriile colective 
din regiunea Galați vor crește în 
jurul bălților și rîurilor un nu
măr mai mare ' 
decît în anul

: de porci și păsări 
trecut.

(Agerpres).

Muncitor, elev și
Pe masă, o hîrtie. 

Cîteva linii conturea
ză profilul unui dis
pozitiv complicat.

— Ce părere ai. 
nea Marine, o să-mi 
reușească ?

ea Marin** unul 
dintre cei mai price- 
puți matrițeri ai sec
ției, prietenul fi sfă
tuitorul cel mai a- 
propiat al lui Xicolae 
Crețu, nu pare gră
bit cu răspunsul.

— Deh ! Ideea nu 
e rea. Trebuie să-ți 
reușească I Un astfel 
de dispozitiv ar înlo
cui mai multe ope
rații. S-ar economisi 
timp fi material pre
țios. Știi ceva ? îna
inte de a pleca 
școală rimii să 
discutam puțin, 
s-o scoatem noi

țase meseria de nur 
trițer. Și a intrat si 
muncească în secția 
„scule și utilaje** « 
Uzinelor „Klameni 
GollicaUT.

Muncitorii l-au în
drăgit repede. Era 
mărunțel, dar harnic 
fi vioi ca o ifirleaîâ- 
Pentru el, meserie 
era totul. Dispoziti
vele, matrițele lu
crate de Nicola. Cre
țu. re bucurau întot
deauna de aprecieri
le maiștrilor. Cu tim
pul insă, tinărul mn- 
trițer a început iu 
numai M M speciali
zeze, ă, mai mult, 
,ă aducâ modificări 
fi îmbunătățiri în

inovator însemnări

Intr-ajutorare 
tovârdșeascâ

...La 17 ani, 
colac Crețu termina
te școala profesiona
li. îndrăgise fi învă-

ajuslor
AL. DRYGLI 

bobinator

fa procesul de produc- zinei. Acesta este
mai fie. elevul-muncitor, inc-

O Din 1957 pini la valorai Nic o lae
fa sfirșitul anului 

cui, el a predai
tre- 
Ca

Crețu.

.V»- binetului tehnic na PETRE MIHAI

FOR 1
Duminici dupi-anuazi la A- 

sodația oamenilor de arti din 
instituțiile teatrale și muzicale a 
avut loc prima audiție ca 
discuri a cenaclului tinerilor so
liști instrumentiști. In cadrul A-

„5tc-e<j vremii- - oșa se numește rtoțo meteorologică o tinerilor ncturoliști din comune 
țești, regiunea Pitești. In fotografie t țărani muncitori cu ven t să afle „timpul proba 

Foto i N. STELORIAN

MÂȚI
sodapei au mai luat ființă pînă 
acum cenaclurile regizorilor, al 
pictorilor scenografi și al tine
rilor actori.

★
Prin contribuția țăranilor 

muncitori, anul trecut în cuprin
sul regiunii Iași au fost electri
ficate 19 sate și a început elec
trificarea a încă șase. In pre
zent în regiune sînt electrificate 
62. de sate. Anul acesta urmea
ză să se mai electrifice încă 34.

★
Pentru muncă conștiincioasă 

și vechime neîntreruptă în pro
ducție, un număr de laminoriști 
de Ja Uzinele JMicolae Crisiea* 
din Galați și Laminorul* din 
Brăila au primit recent premii 
de vechime In valoare de 
1.150.000 let

★
îmbunătățirea muncii 
la sate, secția de ta- 

i a Sfatului 
popular regional Hunedoara, 
colaborare cu Gasa regională 
creație, a organizat luni în 
muna Qeoagiu Băi, raionul 
răștie, un curs cu o durată

Pentru
culturale
vâțâmint și cultură

in 
de 

co- 
Cl- 
de

in fiecare seară, după ce 
elevii clasei a Xl-a B de la 
Școala medie nr. 1 „N. Băl- 
cescu** din Craiova termină 
orele de curs, clasa se umple 
din nou după cîteva minute 
de elevi. Sînt colegii lor, 
muncitori în producție și e- 
levi ai clasei a Xl-a B, de la 
secția serală.

Intre cele două clase, încă 
de la începutul anului 
Iar, s-a închegat o i 
prietenie. De 
vii cursurilor 
fi au vizitat 
unde muncesc 
la seral fi au 
despre frumusețile 
despre viața și preocupările 
lor, despre ‘ 
prilejul unor 
te și întâlniri 
multe lucruri 
muncitori.

Vacanța de 
trecut, le-a dat posiblitatea 
să se cunoască unii pe alții 
mai bine, să colaboreze mai 
strîns. Cele două clase și-au 
organizat timpul liber în co
mun. împreună au văzut fil
me, spectacole, au organizat 
un program artistic urmat de 
o reuniune. Și fiecare și-a 
împărtășit gîndurile, visurile, 
fiecare s-a simțit extrem de 
bine în acest colectiv.

Și acum, după redes
chiderea cursurilor, colabo
rarea dintre cele două clase 
continuă. Elevii de la cursul 
de zi au hotărît să învețe 
împreună cu cei de la seral, 
să se ajute reciproc. Iniția
tiva aceasta a pornit de fapt 
din partea elevilor „de la 
zi". La o oră de dirigenție 
s-a discutat despre acele me
tode noi care ar putea fi fo
losite pentru ca elevii să se 
pregătească mai bine, să poa
tă aplica in practică ceea ce 
învață. Atunci unul dintre e- 
levi, membru în biroul U.TJM 
pe clasă, a făcut o propune
re deosebit de interesantă.

— Cred că ar fi foarte fo
lositor și pentru noi și pen-

i fco- 
strinsă 

multe ori ele- 
de zi au fost 
întreprinderile 
colegii lor de 
discutat cu ei 

meseriei.

învățătură. Cu 
asemenea vizi- 
ei au învățat 
de la tinerii

iarnă care a

tru colegii noștri de la seral, 
spunea el, dacă am organiza 
împreună grupe de într-aju- 
torare, ore de meditații sau 
consultații, într-un cuvînt 
dacă am învăța împreună.

Propunerea a fost primită 
cu mult entuziasm de întrea
ga clasă. în aceeași zi ea a 
fost anunțată de către biroul 
U.T.M. colegilor de la seral, 
care, bineînțeles au primit-o 
cu aceeași bucurie.

în ziua următoare s-au 
creat grupe de învățătură 
formate din elevi și tineri 
muncitori. în afară de aceas
ta, elevii clasei a Xl-a B de 
la secția serală au fost invi
tați să participe la cercurile 
de studii, la matematică, fi
zică, chimie.

Elevii „de la zia primesc 
de asemenea un ajutor pre
țios din partea tinerilor mun
citori. în orele pe care le 
petrec în fabrică sau în ate
lier, tinerii muncitori încon
joară cu grijă pe elevii „de 
la zi1* și le arată cum să lu
creze anumite piese, le ex* 
plică importanța și utilitatea 
lor, îi ajută să cunoască di^ 
ferite mașini din fabrică, di
ferite procese de producție 
etc.

Colaborarea prietenească 
care, s-a închegat între elevi 
și tinerii muncitori pe linie 
de învățătură se dovedește a 
fi deosebit de rodnică. La 
clasa a XI-a B de „la zi" se 
simte mai ales în urma aces
tei colaborări un spirit și o 
atitudine nouă față de învă
țătură. învățînd împreună 
elevii celor două clase au 
posibilitatea să împrumute 
unii de la alții ceea ce au 
bun, să facă un util și valo
ros schimb de experiență.

Inițiativa elevilor clasei a 
Xl-a B a început să se ex
tindă și la celelalte clase de 
la Școala medie „~N. Bălces- 
cu“ din Craiova.

MONICA YERPEȘ
o săptămînă, pentru instruirea 
directorilor de cămine culturile 
din regiune. La acest curs se 
predau lecții de către activiști 
culturali și se fac instructaje 

pe ca
pe*

culturali și se fac i. .... 
practice privind activitatea 
care trebuie s-o desfășoare 
minele culturale în această 
noadă.

★
La Lupeni a luat ființă 

4e-al treilea cerc literar din 
lea Jiului. Prin acest oerc se 
va îndruma creația tinerilor 
muncitori intelectuali, elevi și 
studeriți iubitori de literatură.

(Agerpres)

cel 
Va

Activitatea artistică 
a elevilor din Tg. Jiu

Școala medie nr, 3 din Tg. 
Jiu a avut în ultima vreme o bo
gată activitate cultural artistică. 
La ultimul concurs între școlile 
medii pe raion și regiune, corul 
școlii, brigada artistică și orches
tra au obținut premiul I pe ra
ion și premiul II pe regiune: 
Activitatea cultural-artistică a 
școlii noastre este cunoscută și 
în localitate prin desele și bo-

O tăipîndiie mai Largă a muzicii
iu tindutile aameniLar inuucii

în ultimul timp. Filarmonica de stat „George Enescn* a 
întreprins o serie de acțiuni menite să contribuie Ia râspindt- 
rea mai largă a muzicii în mijlocul oamenilor muncii, a du
ci nd un însemnat aport la educația artistică ia special a 
tineretului.

Deunăzi ne-am adresat maestrului George Georgescu, ar
tist ai poporului, cu rugămintea de a ne vorbi despre acea
stă activitate a Filarmonicii.

— Turneul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii „George 
Enescu" în provincie nu este o 
inițiativă de dată recentă — 
ne-a spus maestrul George Geor
gescu. Nu l-am făcut pînă în 
toamna trecută, deoarece pro
gramul de lucru al orchestrei, 
activitatea sa concertistică și, 
mai ales, sarcina de grea răs
pundere de a face față în tur
neele de peste graniță, nu ne-a 
îngăduit-o. în sfîrșit, cînd con
dițiile de muncă ne-au permis, 
efectuarea turneului a trecut 
din stadiul unui îndepărtat de
ziderat, în stadiul concretizării 
iminente. Firește, deplasarea 
colectivului Filarmonicii, care 
hiimără peste o sută de per
soane, necesită o organizare com
plexă, dar am avut prețiosul 
sprijin al organelor de compe
tență, care nte-au susținut 
cu înțelegere și cu dragoste în 
acest act de popularizare a mu
zicii simfonice in mijlocul mase
lor larjti de oameni ai muncii.

— Unde a poposit orchestra 
simfonică a Filarmonicii in 
acest turneu ?

— Timpul în care s-a desfă
șurat turneul a fost un adevărat 
record : în 17 zile am dat 15 
concerte la Craiova, Petroșani, 
Reșița, Țimișoara, Arad, Brad, 
Oradea, Cluj, Cîmpia Turzii, 
Tîrgu Mureș, Hunedoara, Sibiu, 
Orașul Victoria, Orașul Stalin 
etc.

— V-am ruga să ne spuneți 
și care a fost programul acestui 
interesant turneu

— Am fixat două programe, 
cuprinzînd cîte o simfonie din 
marele repertoriu universal și 
anume : Simfonia a doua de 
Brahms și Simfonia a cincea de 
Beethoven, apoi lucrări de Ene- 
șcu, Rogalski, Mihail Jora. Paul 
Constantuiescu, precum și piese 
de Ceaikovski și Haciaturian. 
Concertele au fost dirijate de 
Mircea Basarab fi die mine, și

am luat cu noi, ca soliști, pe vio- 
lonistul Ion Voicu, pe pianis
tul Valentin Gheorghiu și pe 
violoncelistul Vladimir Orlov. 
Trebuie să adaug că pe toți ne-a 
mișcat puternic dragostea și en
tuziasmul cu care am fost în- 
tîmpinați pretutindeni și înțele
gerea cu care am fost ascultați.

— Ce-și propune Filarmonica 
în această stagiune, pentru 
lărgirea popularizării muzicii în

Interviu 
cu maestrul 

George Georgescu, 
artist al poporului

mijlocul maselor de oameni aj 
muncii ?

— Planul nostru constă în a 
desfășura țoț mai larg aceasta ac
tivitate. în vederea acestui tucru, 
după începerea stagiunii au fost 
programate în mod permanent 
concerte simfonice populare. în 
afara acestora, au loc recitaluri 
vocale și instrumentale, concerte 
date de formații corale și pro
grame susținute de orchestra de 
muzică populară „Barbu Lău
tarul, Toat* acesta manifestări

sînt primite cu bucurie și interes 
de către ascultători,

— Care sînt căile folosite de 
Filarmonică în această direcție ?

— în primul rînd, în fiecare 
duminică dimineață in sala stu
dio a Ateneului se ține cîte un 
concert-lecție pentru un public 
compus din muncitori, elevi și 
studenți. Apoi, odată pe lună, 
în casele de cultură ale tinere
tului din raioanele Capitalei au 
loc concerte date de corul Filar
monicii. De două-trei ori pe 
lună, toț în aceste case de cul
tură și în întreprinderi diferite 
formații dau concerte de muzică 
de cameră și recitaluri. La ace
ste manifestări sînt programați 
artiști consăcrați, dar mai ales 
țineri soliști merituoși. O acti
vitate vie duce și orchestra 
„Barbu Lăutaru**. Cam de două 
ori pe saptămiriă, membrii a- 
cestui colectiv se deplasiează în 
uzine, în casele de cultură ale 
tineretului și în satele din preaj
ma Bucureștiului, întregind ast
fel acțiunea de popularizare a 
muzicii în cele mai largi, cercuri 
de ascultători.

★
După ce discuția noastră cu 

niâestrul George Georgesfcu a 
luat sfîrșit, am răsfoit progra
mul de activitate al Filarmoni

cii pe următoarele două luni. 
Iată cîteva spicuiri din acest 
program : In luna februarie : 
două concerte simfonice popu
lare în sala Ateneului, unul 
pentru muncitorii de la Uzinele 
„Semănătoarea" și „Mao Țze- 
dun," dirijat de maestrul George 
Georgescu, iar celălalt, avîndu-1 
la pupitru pe Mircea Basarab 
— pentru muncitorii și funcțio
narii de la P.T.T.R. Formații de 
cameră vor concerta la Casa 
de cultură a tineretului din ra
ionul „Gh. Gheorghiu-Dej“, la 
Clubul „Constructorul" și în alte 
locuri. Orchestra „Barbu Lău- 
taru“ se va deplasa la Fabrica 
„7 Noiembrie", la Fabrica de ți
garete „București", la Uzinele 
„Republica", apoi va întreprinde 
un turneu la Constanța, Med
gidia, Turnu Măgurele și în 
comunele Izlaz și Lefiliu (regi
unea București). In martie, 
printre altele, va avea loc un 
concert simfonic popular în cin
stea Zilei Internaționale a Fe
meii, un concert simfonic pentru 
muncitorii Fabricii „Kirov" etc. 
Numeroși tineri muncitori aștea
ptă de pe acum‘cu bucurie plă
cutele ceasuri pe care le vor pe
trece în lumea muzicii', unde îi 
vor transporta artiștii Filar
monicii.

DAN LAZARESGU

galele programe susținute. Ast
fel, în ultima vreme s-a ținut o 
șezătoare cu tema „Viața feri
cită a copiilor din R. P. Ro- 
mînă“. De asemenea s-au ținut 
multe conferințe și serbări cu 
caracter educativ.

De remarcat este faptul că ac
tivitatea cultural-artistică a ele
vilor încurajează și pe cea a 
pionierilor. în piesa „Frumoasa 
adormită*1 pregătită de Casa pio
nierilor din Tg. Jiu au jucat și 
elevii de la Școala medie nr. 3. 
Aceste realizări pe tărîin cultu
ral-artistic se datorează atenției 
deosebite pe care o acordă co
mitetul U.T.M. pe școală aces
tei probleme și sprijinului pre
țios dat de către organizația de 
partid din școală.

BARNA GR. AUREL 
elev

Combinatul de cguciuc Jilava, 
secția II arțicole tehnice și 
furțune de înalță presiune, lată 
în fotografie pe muncitorul frun
taș Gheorghe Molhar lucrînd la 

o presă de vulcanizare.
(Foto : AGERPRES)



Un colț din expoziția Internațională de fotografii deschisâ la 
Casa de cultură a studenților „Gr.-gore Preoteasa" d - Cep te ă

Foto : AGERPRES

din țările regiunii Balcanilor
si Mării Adriatice

A doua lansare a unei 
rachete balistice sovietice 

în Pacific
Macheta ultimei trepte a fost reperată la căderea în apă de 
stațiile de radiolocație, optice și acustice instalate pe nave

• înalta precizie a sistemului de ghidare • A fost încheiată 
cu succes etapa respectivă de realizară a rachetei

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite: In conformitate cu planul de 
realizare a unei rachete balistice mai pu
ternice cu mai multe trepte în vederea 
lansării de sateliți grei ai Pâmintului și 
in vederea efectuării de zboruri cosmice 
spre planetele sistemului solar, la 31 ia
nuarie a c. a avut loc cea de-a doua 
lansare a unei astfel de rachete.

Penultima treaptă a rachetei, împreună 
cu macheta ultimei trepte, a atins supra
fața Oceanului Pacific în regiunea stabi
lită la 31 ianuarie a c. era 19,58 (ora 
Moscovei).

Macheta ț/ti^ei trepte a fost observată 
Li țlztpul zborului în atmosferă și a fost

9.000 mimări 
de r«volut>« 

In jurul Pâmintului

Reuniune 
internațională 
a studenților

MOSCOVA.— La 30 ia
nuarie, a avut loc la Mosco
va la Casa prieteniei cu po
poarele țărilor străine o reu
niune internațională a stu
denților din R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R.P. Chine
ză, R.P.D Coreeană, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Romină, R.P. Ungară, R. D. 
Vietnam.

Tinerelul vesf-german 
spune „nu I" înarmării 

atomice

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

lui K. Adenauer

reperată la căderea în apă de către stațiile 
de radiolocatie și de stațiile optice și 
acustice instalate pe nave.

Datele furnizate de măsurătorile efec
tuate au confirmat odată mai mult înalta 
precizie a sistemului de ghidare a rache
tei. Prin lansarea efectuată la 31 ianuarie 
a.c- a fost încheiată cu succes etapa 
respectivă de realizare a rachetei. In legă
tură cu aceasta, agenția TASS este împu
ternicită să declare că regiunea cuprinsă 
între coordonatele indicate în comunicatul 
TASS din 8 ianuarie 1960 a fost eliberată 
pentru navigație și comunicațiile aeriene 
înainte de termen — la 1 februarie.

Fentrw a participa la Consfătuirea reprezentanților partidelor 
co—nirte și —ncrto-esti din țările socialiste ale Europei cu 

privire la schimbul de experiență in domeniul agriculturii.

BONN. — Participanții u- 
nei adunări de tineret din 
Wupperthal au protestat e- 
nerg.ic împotriva înzestrării 
Bundeswehrului cu arma a- 
tomică și împotriva creării de 
baze pentru rachete pe teri
toriul Germaniei occidentale. 
Cei care au luat cuvîntul la 
această adunare, convocată 
de „Comitetul de acțiune al 
tineretului împotriva niorții 
atomice4*, au scos în eviden
ța necesitatea unei lupte ho- 

împotriva 
și cu ra-

în cuvîntul său N1COLAOS 
1NDZES, deputat al Pir', d—: 
Liberal din Grecia, a subliniat 
că ideea colaborări popoarele." 
balcano-adriatice are tradiții 
istorice încă din timpul and 
aceste popoare sufereau cotropiri 
străine. Astăzi această dee a- 
nimă din nou popoarele balcano- 
adriatice. Partidul pe care-1 re
prezint sprijină cu consecvență 
promovarea principiilor de cola
borare pașnică. Propunerile po
mului ministru al Romlr.ei, 
Chivu Stoica, au găsit un răsu
net larg în rindurile poporului 
grec.

Dorim ca tntilnirea noastră să 
ajungă la rezultate pozitive și 
sîntem convinși de aceasta pen
tru binele tineretului și al po
poarelor din regiunea noastră.

Amintind despre trecutul țn- 
singerat și de luptele fratricide 
care au durat timp de decenii in 
Balcani, acad. PETCO STAI- 
NOV, vicepreședinte al Comite
tului pentru înțelegere și cola
borare in Balcani din R. P. 
Bulgaria, a arătat că toate aces
tea s-au datorat nu popoarelor 
acestei regiuni, ci unor forțe 
imperialiste, unor cercuri străine 
de interesele popoarelor.

Vorbitorul a arătat că tinerii 
trebuie să pășească cu Încredere 
spre pace în Balcani și Adriatică, 
spre pace în întreaga lume.

LUIG1 PASSONI, membru al 
grupului parlamentar socialist 
italian, a sublimat că in dezvol
tarea procesului de destindere, in 
acțiunile pentru dezarmare tre
buie să-și aducă aportul tiu nu
mai marile puteri, ci toate țările. 
El a propus ca tineretul să ac
ționeze in favoarea lărgirii lega
turilor comerciale intre țările 
din această zonă, să desfășoare 
o campanie de apărare a valori
lor rezistenței antifasvste ” 
socotit utilă organizarea 
întîlniri a partizanilor și 
fasciștilor din aceste țări.

Subliniind importanța 
nilor tineretului în 
transformării regiunilor 
nilor și a Mării Adriatice intr-o 
zonă a păcii, fără arme atomice 
și rachete, vorbitorul a propus 
organizarea unei întîlniri a tine
rilor deputați care să transforme 
concluziile Intîlnirii de la Bucu
rești în propuneri concrete care 
să fie înaintate parlamentelor 
respective.

M1I1AL1S OLIMBIOS. secre- 
tar al Uniunii Tineretului Demo
crat Unit (EDON) din Cipru, a 
vorbit despre lupta poporului și 
tineretului cipriot grec pentru 
libertate națională și a mulțumit 
popoarelor balcanice care spri
jină această luptă.

Vorbitorul s a declarat de a- 
cord cu propunerile cuprinse in 
raport în vederea întăririi cola
borării tineretului din regiunea 
Balcanilor și a Mării Adriatice 
și a invitat reprezentanți ai ti
nerilor din aceste țări la al doi
lea festival al tineretului din 
Cipru.

TODI LUBONJA, prim-secretar 
al C.G al Uniunii Tineretului 
Muncii din R. P. Albania, a sub
liniat bucuria cu care tineretul 
a salutat pașii tăcuți in direcția 
destinderii Încordării internațio
nale și necesitatea unei lupte 
continui pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice. El a arătat 
că tineretul albanez a primit cu 
simpatie și a aprobat în unani
mitate inițiativele guvernelor ță
rilor socialiste pentru crearea în 
regiunea Balcanilor și Mării A- 
driatice a unei zone a păcii, fără 
arme atomice și rachete.

Lozinca acestei întîlniri: „Să 
transformăm regiunea Balcanilor 
și Mării Adriatice intr-o zonă a 
păcii, fără arme atomice și ra
chete" constituie o năzuință 
scumpă tineretului din această 
zonă și ne cheamă să nu pre
cupețim nimic pentru apărarea 
păcii, pentru apărarea marilor 
valori materiale și spirituale

și a 
unei 
anti-

acțiu- 
sprijinul 

Balca-

crez> de a 1-ng-I eecofdor ta 
ztvistl reg -rie cu o rece cr.- 
lizatîe.

Deputat grec ILIAS KILIA- 
KOS. an Pirri&il Noua Mișcere 
Agrari, a subliniat ca poporul 
grec lunește pacea și lupta pen
tru apărarea și cocsolidarea 
idealurilor pAdi, prieteniei și 10- 
țeiegeru sooere intre toate po
poarele șu in mod deosebit a 
popoarelor d'.n Peninsula Balca
nica ți regiunea Mâru 
tce.

Pentru a .-este motive 
rea guvernului romin 
acceptata în Grecia 
de toate partidele, precum ți de 
întregul popor, independent de 
poziția sa politică și de partid.

Aprobim raportul prezentat, a 
spus in cocliu-are vorbitorul, ț* 
urăm d a tot sufletul succes in- 
tiînirii noastre. Este timpul ca 
pacea ți prietenia să Inlocurasca 
ura și dușmănia care au despăr
țit în trecut popoarele balcanice.

GIANNI MARENO, reprezen
tant al Federației Tineretului Co
munist italian, după ce a vorbit 
despre experiența tineretului de 
pe țărmul italian al Adriaticii in 
lupta pentru pace, a sublimat 
importanța acțiunilor tineretului 
care cer guvernelor să ajungă la 
un acord pentru împiedicarea in. 
stalării de arme atomice pe teri
toriul țârilor balcanice și adria- 
tice.

Pentru dezvoltarea colaborării 
tineretului din aceste tan el a 
propus organizarea unei intilnin 
a conducerilor ziarelor de tine
ret și un seminar cu privire la 
condițiile de viață ale tinerilor 
țărani.

Delegația noastră, a spus 
ELSA HADJ1ARGH1R1, preșe
dinta Ligii .Prietenii Partidului 
Liberal" din Grecia, reprezintă 
patru partid' politice Aceasta 
nu ne împiedică de a adepta a- 
ceeași linte de conduita 
ce privește aspirațiile 
lui nostru, nădejdea de 
fiecărui popor.

In momentul de față 
reseaza în mod deosebit ca ti
nerii din țările regiunii noastre 
să ia contact între ei. Trebuie 
să facem schimb de păreri in 
toate problemele care ne intere
sează, să facem schimb de invi
tații și în felul acesta vom pu
tea atinge scopul dorit de toți: 
înțelegerea, prieten-a ți pacea 
Intre popoarele noastre.

Trebuie să punem capăt ve
chilor prejudecăți, să ne unim 
eforturile pentru a Îmbunătăți 
viitorul care se deschide înain
tea noastră.

Adria-

propune- 
a fost 

aproape

in ceea 
tneretu- 
iLane a

ne iote-

Pîzl « I febrotrie I95C. a ari 
CJ7 (ora Mooccrveî). ce. de-al 
îre tea artîfiriaî sovie:ic
• efectuat 9 030 de reTo’oțfl In 
jurul Plmîntnijt. De 635 de 
zile se afli în zbor cei <te-ai 
treilea satelit artificial sovietic 
ai Pâniimului. In acest ixrp el 
e parcurs 408 milioane km.

După cum s-a mai anunțat, 
sursee chimice de alimentare 
$Uau încetat activitatea. Alimen
tarea rad.cernită torului este în
făptuită nurrai cu ajutorul bate, 
riilor solare.

Observațiile radiotehnice șl o> 
tice asupra zborului celui de-al 
treilea satelit artificial sovietic 
al Pămintuiii continuă cu suc. 
cea.

A. I. Mikoian va vizita
Republica Cuba

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS traBssnite: AsosUs Mlo- 
ian va pleca la Havana «ade 
în primele zile ale tanti februa
rie se v« deschide Expozr.ia so
vietică.

A. I. Mikoian. prim-vicepreșe- 
dinte a] Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a acceptat invitația 
guvernului Cubei de a vizita Re
publica pentru a inaugura Ex
poziția realizărilor U.R.S S. in 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii care se va deschide in ca
pitala Cubei

Succesele economiei 
R. P. Albania

Sosirea unor delegații
la Moscova

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 31 ianuarie 
au sosit la Moscova pentru < 
participa la Consfătuirea repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste ale Europei cu privire la 
schimbul de exoeriență in dome
niul agriculturi, delegația Parti
dului Comunist Bulger, In frun
te co Todor Jivkov. prim-secre
tar al GG al P.C. Bulgar, și 
delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania in frunte cu 
Walter L'IbrichL prim-secretar 
ai GG al PS.U.G

La Moscova a sosit de aseme
nea ie'egava Pirtidu’ui Muncii 
<! ■ Albania In frunte cu Enver 
Hodja, prim-secretar al C.G al 
PJLA.

In calitate de invitați la cons
fătuire au sosit membri: delega
ției Particutui Muncii dia Co
reea in frunte o Khn Ir. mem
bru al Prezidiului GG a! Par
tidului Muncii din Coreea. p.-rin- 
vi:eprețed:nte «1 Gabuteslu. de

M ștri al R.P.D. Coreene, șl 
delegației Partidului Popular 
Re-.: uț-.onar Mongol țn frunte 
cu J. Țedenbal. prim-secretar al 
C.G >1 P.PR.M., președinte al 
Consiliului de....................— —
Mongole.

Miniștri al R. P.

★
1 (Agerpres). —MOSCOVA

TASS tra smite: Ci I februa
rie au sosit la Moscova, la con- 
sta'.u rea reprezentanților parti
dei :c comuniste și muncitorești 
din țările socialiste ale Europei 
cu privire la schimbul de expe- 
r.ențl n dezvoltarea agricultu
rii, delegația Partidului Munci
toresc Socialist Ungar în frunte 
cu tov. Janes Kadar, prim-se- 
cretar al C.G al P ALS.U., de
legația partidului Comunist din 
Cehoslora a. condusă de tor. 
An'.-mn Novotny, pim-secretar 
al GG al Partidului Comunist 
din Ceboslo.a a și delrgațla 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez in frunte cu tov. VKTadys- 
la*- Gomulka, prim-secretar al 
C.G al PALU.P.

Automobile
■Moskvid** in S.U.A.

tarife și active 
înarmării atomice 
chete.

Participanții Ta .
locală a organizației din 
Weddel a Partidului Social- 
Democrat din Germania s-au 
pronunțat împotriva planuri
lor de creare in apropiere de 
Hamburg pe o suprafață de 
100 ha a unui poligon mili
tar pentru Bundeswehr. In 
cadrul conferinței a fost a- 
doptată o rezoluție în care 
membrii P.S.D.G. subliniază 
hotărîrea lor de a lupta cu 
toate mijloacele 
cestor planului 
wehrului.

conferința

împotriva a- 
ale Bundes-

naziștii I"
centrul capi- 
s-a desfășu-

TIRANA 1 (Agerpres). — 
Ziarele albaneze au publicat la 
31 ianuarie comunicatul Direc
ției centrele de statistici a Co
misiei de stat a planificării de 
re lingă Consiliul de Mioiștri al 
Republici; Populare A.'ban a cu 
privire la Tudep'inirea planului 
de stat pe 1969.

Ic cccnumcz: se arată că pia
nul prod-crier giobaâe industriale 
a fost indepEcit ta prooor-, e de 
102.1 la sută. Ic cccspara^e ca 
anul 1956 producția a czesrut cu 
19.7 la antă.

In ansi 1959 sectorul coope
ratist a cultivar 83.2 la sută d;n 
totalei suprafețelor însămânțate 
față de 76.2 Ia sută tn anul 
1958. Cooperatvefe agricole din 
R. P. Albania întrunesc 70.1 la 
sută dm gospodar, le țărănești 
fată de 63^ la sută In anul 
1958.

de dai ani Uniunea Sovietică să 
livreze Statelor Unite 13.000 de 
autotnrisxe de «cest tip.

Robert Cartte ș-a exprimat 
convingerea că după automobilul 
„Moskvîd-. pe piața americană 
vor sosi mașinile ..Volga- și 
alte turisme sovietice, inclusiv 
microturismele de mic litraj.

Evenimentele din Algeria
In întreaga Franțâ 

grevâ generala de protest

PARIS 1 (Agerpres). — Po
porul francez a protestat cu 
hotărire Împotriva rebeliunii co- 
lunialiștilor din Algeria, expri- 
mindu-și cu o larga unanimitate 
voința de a sprijini dreplul po
porului algerian la autodetermi
nare. La chemarea marilor cen. 
trale sindicale — Confederația 
Generală a Muncii, „Confedera
ția franceză a muncitorilor creș
tini", Federația națională a lu
crătorilor din învâțămînt și U- 
niunea națională a studenților, 
intre orele 11 și 12 (ora Europei 
centrale), in întreaga Franță 
s-a desfășurat o grevă generală 
de protest împotriva rebeliunii 
colonialiștilor din Algeria. Che
marea la grevă a fost sprijinită 
de organizația sindicală „Force 
Ouvriere".

Inițiativa sindicatelor, care a 
avut un puternic răsunet în în
treaga Franță, a fost sprijinită 
de multe partide și organizații 
politice,

La grevă a participat imensa 
majoritate a oamenilor muncii 
din Franța. Greva a fost aproa
pe generală în toate marile re
giuni industriale — Paris, Lille, 
Lyon, Bordeaux. Toulouse, Mar
silia, Metz — precum ți în toa
te marile ramuri ale industriei

și in transporturi Toate trenuri
le au respectat o oprire de zece 
minute. In regiunea pariziană 
transporturile urbane s-au oprit 
timp de o oră. In uzine și în 
ateliere au avut loc mitinguri in 
cursul cărora au fost amintite 
obiectivele grevei.

Grupurile de rebeli s*au predat

PARIS 1 (Agerpres). — Pos
tul de radio Alger a anunțat luni 
ca grupurile rebele din cele 
două centre întărite din Alger 
s-au predat unităților de para- 
șutiști care le încercui seră. Sîm- 
bătă conducătorii acestor gru
puri, ultracnlonialiștn Lagaillarde 
și Ortiz, mai făceau declarații 
violente, afinnînd că nu se vor 
preda niciodată. In ultimele zile 
însă au fost aduse la Alger noi 
unități militare care au izolat 
cele două grupuri întărite în in
cinta Universității și în jurul 
Companiei algeriene de bănci și 
finanțe. Un număr din ce în ce 
mai scăzut de europeni au ieșit 
pe străzi sîmbătă și duminică la 
chemarea rebelilor pentru a spri
jini acțiunea antiguvernamentală 
a acestora.

Cei cîteva sute de rebeli, care 
s-au predat, au fost încăr- 
cați în camioane și îndreptați

spre tabăra militară de la Ze- 
ralda, la 25 km. de Alger. Ei 
vcr fi trimiși în regiunea Con
stantine, pentru a participa la 
lupta împotriva unita(iicr arma
tei de eliberare națională a Al
geriei. Unul din conducătorii re
beliunii, ultracolonial'stul Lagail- 
larde, s a predat împreuna cu 
grupul său, in timp ce celălalt, 
Ortiz, a fugit

Agenția France Presse anunța 
luni seara că Lagaillarde se află 
sub escortă în drum spre Paris, 
unde va fi încarcerat la închi
soarea Sânte, sub acuzația de 
atentat la securitatea statului. A 
lost lansat 
mandat de 
lui Ortiz.

de asemenea un 
arestare împotriva

★

(Agerpres). — Luni 
la Paris o ședință a 

de Miniștri după

PARIS 1 
a avut loc 
Consiliului 
care s-a anunțat convocarea par
lamentului pentru marți 2 fe
bruarie. Agenția France Presse 
anunță că guvernul va cere par
lamentului să-i acorde puteri ex
traordinare in virtutea articolu
lui 38 al constituției.

în tot cursul zilei au avut loc 
la Paris întrevederi multiple în
tre președintele republicii și pri
mul ministru, precum și între 
acesta și numeroase personalități 
oficiale.

„Afară cu
OSLO. — In 

ta lei Norvegiei _ _ 
rat la 14 ianuarie un miting 
de protest împotriva mani- 
iestațiilor antisemite și neo
fasciste care au avut loc in 
Germania occidentală. Mi
tingul a fost organizat din 
inițiativa Uniunii naționale 
a studenților din Norvegia 
și a fost sprijinit de alte or
ganizații de masă.

Participanții la miting au 
purtat pancarte pe care era 
scris: „Afară cu naziștii l“, 
„Naziștii ne amenință pe 
toți r, „Răspunderea o poar
tă guvernul Germaniei occi
dentale44.

La miting au luat cuvin- 
tul Gunnar Garbo, deputat 
in Storting din partea parti
dului Vonstre. Oscar Ulsen, 
președintele Uniunii Sindi
catelor din Osio și Lars 
Roar Langslet, președintele 
Uniunii naționale a studenți
lor din Nonegia. Ei au con
damnat cu hotărire manifes
tările fasciste și antisemite 
și au cerut să se pună capăt 
reînvierii fascismului in Ger
mania occidentală.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele din 
Moscova publica la 2 februa 
rie mesajul adresat de pre
ședintele Consil.ului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, lui Konrad Adenauer, ca 
răspuns la mesajul din 8 ianua
rie al cancelarului R. F. Ger
mane. Ziarele publică, de aseme
nea, textul acestui mesaj al lui 
Adenauer.

Considerăm problema dezar
mării generale, scrie N. S. Hruș
ciov, ca fiind prima dintre pro
blemele care stau astăzi in fața 
Întregii omeniri. Uniunea Sovie
tică nu numai că recunoaște im
portanța excepțională a acestei 
probleme, dar întreprinde și ac
țiuni concrete pentru rezolvarea 
ei. U.R.S.S. nu se situează pe 
o poziție de expectativă, subli
niază șeful guvernului sovietic, 
amintind hotar rea Uniunii So
vietice 
lateral 
treime.
rat în 
o țară . _
gresiune nu ar proceda nicio
dată la reducerea forțelor sale 
armate. Orice militar poate con
firma că atunci cind se pregă
tește o ofensivă, nici o compa
nie nu este de prisos.

Guvernul sovietic, scrie ta con
tinuare N. S. Hrușciov, consi
deră că in legătură cu acordul 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală trebuie instituit un 
riguros control internațional a- 
supra desfășurării dezarmării, nu 
un „control" in sine, desprins 
de dezarmare. Un astfel de 
„control", a arătat N. S. Hruș
ciov, nu ar putea in actualele 
condiții decît să se transforme 
lntr-o culegere reciprocă de in
formații de spionaj, fără să ducă 
propriu-zis la dezarmare. N. S. 
Hrușciov declară că intrucît mă
surile de d.zarmare vor deveni, 
pe măsura îndeplinirii tratatului, 
tot mai 1-rgi și mai cuprinză
toare cu fiecare nouă etapă, fi
rește că și controlul va fi din 
ce în ce mai larg.

Referindu-se la problema ger
mană, N. S. Hrușciov arată că 
în comparație cu problema de
zarmării generale și totale, în a 
cărei rezolvare stat vital inte
resate literalmente toate statele 
de pe planeta noastră, problema 
grrmană este o problemă parti
culară privind Îndeosebi po- 
porul german.

In actuala situație, o expre
sie concretă a recunoașterii 
dreptului germanilor de a ho
tărî ei înșiși calea dezvoltării lor 
naționale este propunerea 
vernului sovietic cu privire 
încheierea Tratatului de 
cu Germania.

Tratatul de pace cu Germa
nia trebuie semnat pornind de 
la principiul autodeterminării, 
acrie N. S. Hrușciov. Dar fiind
că nu există 
unic, trebuie

de a reduce in mod uni- 
forțele sale armate cu o 
N. S. Hrușciov a decla- 
legâtură cu aceasta că 

care se pregătește de a-

g li
la 

pace

un guvern german 
să se pună capăt

Raportul lui P. Togliatti
la Congresul al IX-lea al P.

ROMA I (Age-p.-es). — In 
raportul prezentat la 30 ianuarie 
la Congresul al l.X-.ta al Parti
dului Comunist Italian. Palmiru 
Togliatti, secretarul general al 
C.G ai P.G1, a declarat că 
Partidul comunist a cerul tnlot- 
deauna sa se pună capot Războ
iului rece*, să se treacă la o pe
rioadă de slăbire a încordării 
internaționale, de afirmare și 
recunoaștere a principiilor coexi
stenței. Totodată, a spus el, 
ne-am îndreptat efcrturle sxe 
obținerea unei mai mari tatele. 
geri reciproce și a unei apropieri 
mai strinse a mișcării conumsie 
internaționale de mișcarea demo
cratică și socialistă din Europa 
Occidentală.

„Progresul 
nism la care 
spus Tocila: 
a primului 
niile vieții

rapid spre comu- 
asistăm astăzi, a 
apropiata cucerire 

loc in toate docr.e- 
economice și sociale 

constituie încununarea măreței 
înaintări care a transformat în- 
tr-un mod revoluționar fața lu
mii și care deschide astăzi în
tregii omeniri calea pașnică spre 
țeluri noi-.

Salutăm deosebit de cilduroa, 
a spus in continuare raportorul 
marele Partid Comunist al Uni
unii Sovietice, partidul creat de 
Lenin, Comitetul lui Central și 
pe conducătorii lui.

în continuare, Togliatti a su
bliniat importanța întăririi tutu
ror legăturilor existente între 
Partidul Comunist Italian și 
partidele comuniste și muncito
rești din celelalte țări.

După ce a vorbit de influența 
rodnică pe care ar avea-o pen
tru întreaga lume înfăptuirea 
programului de dezarmare gene
rală, Togliatti s-a oprit la im
portanța pe care ar avea-o pen
tru Italia înfăptuirea acestei 
măsuri și a subliniat totodată 
pericolul politicii externe duse 
de actualul guvern al Italiei.

Trecînd la problema struc
turii economice și politice a ță
rilor din Europa capitalistă de 
astăzi. Palmiro Togliatti a 
demascat afirmațiile apologeților 
societății burgheze care pretind 
că ar avea loc schimbări radi
cale ale capitalismului. Struc
tura societății burgheze, a spus 
el, nu s-a schimbat Contradic
țiile din această societate au 
devenît și mai adînci.

Referindu-se la situația din

Italia, P. Togliatti a arătat că 
fa u.'imul timp situația eeono- 
mi.â a tării s-a înrăutățit. Sa
lariile reale ale muncitorilor au 
scăzut, numărul șomerilor a cres
cut s;'.u3pa țăranilor s-a înrău
tățit.

Pentru a birui râminerea fa 
urmă și contradicțiile din eco
nomie, a subliniat raportorul, 
propunem o cale democratică de 
dezvoltare a economiei... Pentru 
o dezvoltare democratică efi
cientă este necesar ca structura 
pel ri. ă să fie supusă și ea unor 
schimbări importante pentru ca, 
cu ajutorul organelor democra
tice, prin exprimarea voinței 
populare să se exercite condu
cerea permanentă și controlul 
asuora activității guvernului. In 
legătu-ă cu aceasta, P. Togliatti 
a sublimat importanța ridicârii 
rckj’.; parlamentului, a lărgirii 
funcțiilor sale pînă la dreptul 
de control efident asupra po
liticii economice nu numai pe 
p’aa generat d și in diferitele 
ei mamiestări concrete.

Vorbitorul a subliniat impor
tanța luptei pentru extinderea 
drepturilor democratice ale oa- 
menrlor mundi, arâtind totuși câ 
o sc -nbare rad calâ a caracte- 
rului orinduirii existente va pu
tea avea loc numai atunci „eind 
vom ști să schimbăm clasele con- 
d râtoare ale societății și sta
tului-.

Am demonstrat și continuăm 
să demonstrăm, a spus Togliatti, 
câ in etapa actuală s-a creat o 
situație internațională și internă 
în care in condițiile coexistenței 
pașnice în condițiile neameste
cului unor forțe străine în trebu
rile noastre interne, înaintarea 
sp’e o nouă orînduire socială Ș’ 
construirea acestei orînduiri se 
pot realiza pe cale pașnică. Pen
tru a realiza aceasta folosim în
treaga noastră pricepere politică 
și depunem toate eforturile.

Nu putem ’nsâ exclude în mod 
obiectiv posibilitatea ca această 
perspectivă pașnică să fie res
pinsă cu forța de partea cea mai 
reacționară a actualelor clase 
conducătoare... Cea mai bună 
garanție a dezvoltării pașnice 
constă în însăși tendința noastră 
de a crea astăzi o alianță largă 
a forțelor sociale de diferite ca- 
tegorii...

El a arătat că pentru a face 
cu putință dezvoltarea pașnică și 
democratică a Italiei este necesar 
să se obțină lichidarea actualu-
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C. I.
reacționar al 
monopolului

Italiei 
politic

lui guvern 
și lichidarea 
al Partidului democrat-creștin.

Vorbind despre activitatea i- 
deologică și politică a partidului, 
Togliatti s a ocupat de lupta îm
potriva revizionismului și a su
bliniat necesitatea de a studia, a 
elabora și analiza politic proble
mele care stau in fața Partidu
lui comunist

El a subliniat Îndeosebi nece
sitatea luptei de zi cu zi pentru 
întărirea partidului, pentru uni
tatea rlndurilor lui.

rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, trebuie semnal 
un tratat de pace cu ambele sta
te germane.

Referindu-se la problema creă. 
rii unui stat german unic N. S. 
Hrușciov arată că ar fi firesc 
ca guvernul R.F.G. să stabileas
că contacte cu guvernul R.D.G. 
și să găsească printr-un acord 
soluții comune problemelor care 
interesează cele două state ger
mane. „Dacă guvernul R.F.G. nu 
face aceasta, nu vrea să se în- 
tîlnească cu guvernul R. D. Ger» 
mane și nici chiar să-l recunoas. 
că. — scrie N. S. Hrușciov — 
eu. de pildă în momentul de față 
nu prea îmi dau seama cum veți 
putea realiza reunificarea".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. subliniază 
că în ceea ce privește problema 
reunificării celor două state ger' 
mane el este o persoană parti
culară, așa cum este Adenauer 
in ceea ce privește rezolvarea 
problemei Berlinului. Reunifies-, 
rea nu este sarcina unor terța 
state, ci o sarcină a celor două 
state germane, a întregului popor 
german — o sarcină a R.D.G. și 
R.F.G.

N. S. Hrușciov subliniază că 
frontierele statornicite în urma 
războiului și consfințite tn acor
durile corespunzătoare dintre a. 
li ați nu pot fi revizuite la seina 
narea Tratatului de pace cu Ger, 
mania.

„Am impresia, se spune try 
scrisoarea lui N. S. Hrușciov. că 
obiecțiile guvernului federal îm
potriva tratatului de pace sînt 
dictate in mare măsură de tea. 
ma că va pierde baza pentru o 
politică revanșardă". „Cine res
pinge tratatul de pace și pune 
problema modificării frontierelor, 
speră că i se va ivi prilejul de 
a rezolva această problemă prin 
forță". N. S. Hrușciov arată că 
nu se poate explica altfel faptul 
că guvernul R.F.G. întirzie să 
recunoască actualele frontiere si 
să semneze tratatul de pacs. că 
stăruie în refuzul său de a sta
bili relații normale cu țările so
cialiste.

Relerindu-se la recentele 
discursuri rostite de Adenauer in 
Italia unde a încercat din non 
să facă irz de faimosul mit al 
„primejdiei comuniste", N. S, 
Hrușciov arată că pretenția Ger
maniei Occidentale că ar avea „o 
misiune deosebită" în lupta îm
potriva comunismului nu poate 
să nu readucă în memorie cele 
ma.i sumbre aspecte ale trecutu
lui apropiat al Germaniei.

Tn condițiile create tn Germa
nia Occidentală elementele fas
ciste, hitleriste au început să se 
activizeze și să se manifeste tn- 
tr-o măsură tot mai mare. Ele 
răspîndesc veninul urii și al an, 
tisemitismului. N. S. Hrușciov 
subliniază că aceste manifestări 
au putut apare numai în condi
țiile stimulării elementelor fâs. 
ciste. _ ...»

El arată că Uniunea Sovietica 
nu vede altă cale care să per
mită să se obțină tn situația ac
tuală o însănătoșire radicală a 
situației din Berlinul Occidental 
decît transformarea lui intr-un 
oraș liber.

Dacă U.R.S.S. nu va găsi în
țelegere, se spune in scrisoarea 
lui N. S. Hrușciov. ea nu va a- 
vea altă ieșire decît să semneze 
un tratat de pace cu Republica 
Democrată Germană cu toate 
urmările decurgînd de aici, in
clusiv pentru Berlinul Occiden
tal. Acest tratat ar reglementa 
problemele de frontieră dintre 
Germania și R. P. Polonă și R. 
Cehoslovacă. Prin încheierea tra
tatului de pace va deveni clar 
pentru întreaga lume că a dori 
modificarea actualelor 
înseamnă a împinge 
spre război, conchide 
Hrușciov.

Vizite prietenești
MADRAS 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 ianua
rie a avut Ioc Ia Madras un mi
ting de masă al locuitorilor o- 
rașului în cinstea lui K. E. Vo
roșilov, F. R. Kozlov și E. A. 
Furțeva, la care au participat a- 
Eroximativ 250.000 de oameni, 

ocuitorii Madrasului au salu
tat cu toată căldura pe oaspeții 
sovietici.

★
CALCUTTA I (Agerpres). — 

TASS transmite: La 1 februa
rie în canitala Bengalului de 
vest — Calcutta, au sosit Kli
ment Voroșilov, Frol Kozlov și

TUNIS. Cea de^j aoua confe
rință a popoarelor Africii de la 
Tuni* și .a încheiat lucrările. Con
ferința a adoptat mai multe re. 
zoluții printre care cea privitoare 
la politica generală pentru înde, 
pendența Africii, cea privitoare 
la problemele economice și so. 
dale ale Africii și cea privitoare 
la unitatea Africii

S-a hotărlt ca viitoarea confe. 
rință a popoarelor Africii să aibă 
loc la Cairo in luna ianuarie 
1961.

BAGDAD. Duttă cum transmite 
postul de radio Bagdad. Abdel 
Kerim Kassem. orimui ministru 
al Republicii Irak, a or.mit din 
partea primului ministru al In. 
dei, J. Nehru, invitația de a face 
o vizită oficială la India.

MOSCOVA. - La I februarie, 
Alexander A. Maramîs, ambasa
dorul Republicii Indonezia în 
U.R S.S.. a făcut o vizită de ră- 
mas bun lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S., cu prilejul a. 
propiiatei sale plecări din U.R.S.S.

STAS 3452 52

frontiere 
lucrurile
N. S.

Ekaterina Furțeva precum și 
persoanele care-i Însoțesc.

NEW YORK 1. (Agerpres). — 
TASS transmite: La 30 ianua
rie delegația de oameni de stat 
din Uniunea Sovietică, conduși 
de D. S. Pokanski, preșe. 
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., care se află In Ștate- 
le Unite, a vizitat universitatea 
din New York-

In numele studenților și profe
sorilor, oaspeții sovietici au fost 
salutați cu căldură de dr. Stod
dard, vicepreședintele utuversi-

N. S Hrușciov și A. Manamis, 
eu avut o convorbire prieteneias. 
că, la care au asistat G. M. Puș 
kin. locțiitor al m’.nistrului Afa. 
cerilor Externe al U.R.S.S.

PR A GA. Secretariatul Genera 
al Organizației Internaționale t 
Ziariștilor (O.l Z.) a trimis u' 
mesaj către generalul De Gaulle 
președintele Franței, tn cart 
exprimă teama tuturor ziariștilor 
democrați pentru viața ziarista 
lui alger ian Henri Alleg, can 
este amenințată de către exlre 
mi știi de dreapta. O.l.Z. cere ci 
Henri Alleg să fie transferat ti 
Franța și să fie eliberat.

LONDRA. — Agenția Reuter a 
nunță că la 31 ianuarie, unităț 
a'e forțelor armate izraeliene ai 
pătruns în zona demilitarizat: 
dintre Izrael și Regiunea Siria 
nă a R.A.U. Ele au ocupat și ai 
distrus satul arab At.Tevfik. T 
urma intervenției forțelor arma 
te ale R.A.U.. unitățile izraelit 
ne au părăsit zona demilitari 
zată. Se semnalează morți ț 
răniți de ambele părți.


