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Duminică de

Un nou mijloc pentru popularizarea șl extinderea celor mai bogate experiențe, îl constituie la 
Uzi-nele „Tudor Vladimirescu" din Capitolâ „Ziua extinderii metodelor avansate In producție** 
care se organizează lunar. In fotografie ; strungaru-l Constantin Tudor din secția a II-a mecanică 
explică tinerilor metoda de tăiere rapidă Bîkov-Bortkevici. Aplicind aceasta metodă, el a depă

șit norma in prima decadă din luna februarie cu 33 la sută.
Foto : AGERPRES

Acolo de unde
a pornit chemarea

„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificai"

Adunări festive consacrate 
eroicelor lupte din februarie 1933 

ale ceferiștilor și petroliștilor 
și „Zilei ceferiștilor"

’ Inițiativa tinerilor de la 
Uzinele de utilaj petroli. 
fer „1 Mai* din Ploești, 
pornită sub o lozincă mo. 
bilizatoare; ,,Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructi
ficat" urmărește să dea viață În
demnurilor pentru sporirea acu
mulărilor socialiste, pe care le-a 
adresat oamenilor muncii Ple
nara C C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959. Care este gene
za chemării la întrecere ? Ute- 
miștii, tinerii din uzină, av'nd 
fot timpul, ca o călăuză credin
cioasă, saturile comuniștilor, 
ale ce’or mai vîrstnici au consta
tat că mai există numeroase re
zerve interne încă nedescoperi'e 
care ar puiet duce Ia economii. 
Dar pentru asta trebuie să se în
tărească spiritul gospodăresc. 
Sa stabilit ca acesta să fie 
principiul desfășurării largi a 
acțiunii. După ce au depistat

numeroase canale prin care se 
mai scurgeau sume de bani, ti
nerii au organizat o consfătuire 
pe uzină și au lansat chemarea. 
In scurt timp ea a făcut ocolul 
țării, găsind ecou în rîndurile 
a mii și mii de tineri.

Ce s-a întîmplat între timp 
aici în locul de unde a pornit 
prețioasa inițiativă ? S-au ținut 
tinerii de cuvînt ? Care-s prime
le rezultate ?

La început, 
un scurt interviu...

Să ne îndreptăm către sediul 
comitetului U.T.M. Ce se poale 
constata aici, la comitetul

E’ectrificarea șalelor orădene
Prin contribuția și munca vo

luntară a cetățenilor se desfă
șoară Intens lucrări de electrifi
care și în numeroase localități 
ale regiunii Oradea printre care 
Olari, Alparea, Grăniceri, Țipar, 
Batar și altele. In adunările 
populare țăranii muncitori au 
hotărît să contribuie la aceste 
lucrări cu peste 8 milioane lei. 
Pînă acum mai mult de jumă
tate din această sumă a și fost 
încasată. Au fost procurate de

asemenea însemnate cantități de 
materiale necesare lucrărilor de 
electrificare. Este planificat ca 
anul acesta să fie electrificate 27 
de sate și comune, iar în alte 
14 să se facă lucrări pentru ex
tinderea rețelei electrice.

Pentru asigurarea surselor de 
energie necesare electrificării a- 
cestor localități se vor construi 
3 linii de înaltă tensiune pe o 
distanță de 45 km.

(Agerpres)

E.T.M. ? O munci asiduă, 
febrili. Sosesc mereu ti. 
neri din întreprindere, care 
informează asupra rezul
tatelor sau fac noi propu
neri. Aici il găsești pe neo

bositul Oh. Apostol, responsa
bilul cu producția In comitetul 
U.T.M., șeful atelierului de for
mare de la turnătoria de otel. 
Omul acesta cunoaște uzina, 
zecile de sectoare și miile de 
tineri, cum își cunoaște propria 
casă.

— Cum s-a pornit la treabă? 
II întreb.

— Nu-i o simplă treabă, pre
cizează el. E o bătălie.

Apoi, referindu-se la între
bare, continuă:

— După lansarea chemării 
s^a trecut de urgentă la alege
rea celor mai nimeriți oameni, 
pentru urmărirea realizărilor 
tinerilor. S-a stabilit ca norma- 
torii — tehnologii și contabilii 
de secții, bineînțeles avlnd spri
jinul șefilor de secții și al se
cretarilor organizațiilor de bază 
de partid și U.T.M., să Întoc
mească dări de seamă tunare. 
Angajamentele tinerilor din sec
ții au fost defalcate pe luni. 
Insă numai pe zece luni.

— De ce nu pe 12 luni ?
Aici Gh. Apostol zimbește in- 

cintat. Apoi adaugă :
— Pentru că tinerii și-au 

propus să-și realizeze angaja, 
mentul numai in 1# luni. Res
tul de 2 luni vor să le rezerve 
depășirilor.

După ce stabiliseră eă tn 
cele 12 luni ale anului i960 
vor da economii de circa 
13.000.000 lei, ei vor să se de
pășească pe ei inșiși. Probabil 
că ulterior au descoperit noi re
zerve ? Dar asta se vede cel 
mai bine tn secții. In sectoare 
și ateliere, acolo unde se des
fășoară, largi, fronturile bătă
liei.

La cazangerie...
N-al putea să observi eă ti

nerii din uriașele bale, unde

VASILE CABULEA

(Continuare In pag. 3-e)

E frumos aforâ. De aceeo, copiii muncitorilor de Io Uzinele 
Chimice Romine preferă să asculte povești în curtea grădini

ței lor.
Foto : AGERPRES

In Capitală
Duminici dimineața a avut 

loc in sala de festivități a Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor adunarea festivă 
consacrată aniversării a 27 dc 
ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
din februarie 1933 ți ^Zilei ce
feriștilor”.

Au participat tovarășii: Flo
rian DănăJache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Dumitru Simulescu, 
ministrul Transporturilor țj Te
lecomunicațiilor, Dumitru Diaco- 
nescu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, numeroși ceferiști care 
au luat parte la luptele din 1933 
de la Grivita, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obș- 
tești, muncitori din unitățile fe
roviare și alti oameni al muncii 
din Întreprinderile și instituțiile 
din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Liviu Constantinescu, prim- 
secretar al Comitetului raional 
Griviț, Roșie al P.M.R.

In continuare tov. Alexandru 
Grecu, președintele C.C. al Sin. 
dicatului muncitorilor din trans- 
porturi și telecomunicații, a vor. 
bit despre semnificația și impor
tanța evenimentelor din februa
rie 1933, despre realizările și 
viața de azi ale ceferiștilor.

In Încheiere mecanicul de lo
comotivă Ștefan Lungu, Erou al 
Munci, Socialiste, a dat citire 
textului unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliu
lui de Miniștri, prin care cefe
riștii se angajează să depună 
toate eforturile pentru a Îndeplini 
sarcinile ce le revin din liotă, 
ririle partidului și guvernului.

Participant ia adunarea fes
tivă au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romin, 
pentru conducerea de partid ți 
de stat fn frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
cauza păcii și socialismului, 
pentru prietenia dintre poporul 
romin și popoarele U-R S3- și 
a celorlalte țări socialiste, pen
tru prietenie ți colaborare paș
nică intre toate popoarele.

A urmat un frumos program 
artistic dat de formații ale Ate- 
lierelor C.F.R. „Grivita Roșie”, 
Direcției regionale C.F.R. Bucu
rești și -Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

In țară
Adunări festive consacrate a- 

niversării evenimentelor din 
februarie 1933 și sărbătoririi „Zi. 
lei ceferiștilor* au avut loc du
minică tn numeroase centre fero. 
viare ți petrolifere din țară.

IAȘI. — La adunarea ceferiș
tilor din Iași, care a avut loc 
In sala Filarmonicii de stat 
.Moldova*, a vorbit tov. Emil 
Mazilu, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Iași al P3LR-

Corul Direcției regionale CF.R. 
și corul de stat „Gavril Muși- 
cexu” au prezentat apoi un pro- 
gram artistic.

GALAȚI. — Alături de cefe
riști numeroși oameni ai muncii 
din orașul Galați au sărbătorit 
intr.o adunare festivă, tn sala 
Teatrului de Stat, aniversarea 
evenimentelor din februarie 1933. 
Despre luptele eroice ale cefe
riștilor Și petroliștilor și despre 
acțiunile de solidaritate ale ce
feriștilor gălățeni a vorbit tov. 
Arsene' Grosu. secretar al Comi
tetului orășenesc Galați al 
P.M.R.

PLOEȘTI. — La adunarea 
festivă care a avut Ioc la Tea
trul de stat din Ploețfi au parti
cipat activiști de partid și de 
stat, numeroși ceferiști și petro
liști, oameni ai muncii din in- 
treprinderi și instituții. Tov. Ste. 
lian Nănău, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Ploești al 
P.M.R. a evocat eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933. A urmat un pro
gram dat de formații ale artiști- 
lor amatori și de artiști ai Tea. 
trului de Stat din localitate.

Asemenea adunări festive au 
mai avut loc la Orașul Stalin, 
Constanța, Craiova, Pitești, 
Pașcani, Tr. Severin, Tg. jiu, 
Piatra Olt ți in alte localități 
din țară.

(Agerpres)

U Clubul Atelierelor C.F.R. „Grivița Roțle” a fost deschisă re
cent o expoziție de ceromodeie executate de membrii cercului 

de ceromodelism.

Li Uzinele „Gh. Dimitrov” din 
Arad a luat ființă nu de mult 
un studio al artistului amator. 
Studioul este îndrumat de actori 
ai teatrului de stat precum ți 
de primul regizor artistic al tea
trului, Ion Dinescu.

Studioul artistului amator lu. 
crează fn prezent la punerea tn 

ăcenâ a pieselor „Poveste despre

Foto : P. POPESCU

pe scena
dreptate” si „Logodnă furtunoa
să”.

Din programul studioului nu 
lipsesc conferințe pe teme de ar. 
tă. sau concursuri de recitări, 
concursuri „Cine știe ctștigă” pe 
teme de teatru etc.

PASCARU GHEORGHE 
lăcătuș

Brigade artistică de agitație o institutului politehnic din Orașul Sta Un - la repetiție. 
Foto : N. STELORIAN

UCENICIE ȘTIINȚIFICĂ

Pentru buna desfășurare 
a lucrărilor agricole de primăvară

Pregătirile pentru buna desfă- 
șurare a lucrărilor agricole de 
primăvară sînt aproape termi
nate.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii, repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole 
in S.M.T.-uri și G.<4.S.-uri se 
apropie de sfîrșit, a fost asigu
rată sămînța necesară și s-au 
condition t aproape 60 la sută 
din semințele ce vor fi folosite 
la insămnțările de primăvară. 
In acest an au fost transportate 
Ia ci mp peste 6 milioane tone în. 
grAșăminte naturale și însem
nate cantități de îngrășăminte 
chimice. Stațiunile de mașini 
și tractoare au început depla
sarea tractoarelor în unitățile 
agricole cooperatiste în care vor 
lucra.

în regiunile Constanța, Galați, 
București, Craiova, Timișoara, 0- 
radea au început însămințările 
(Ie primăvară.

Timpul fiind în general favo
rabil, sînt necesare o serie de 
măsuri pentru a se asigura în
ceperea mai din vreme a lucră
rilor agricole de primăvară, efec
tuarea lor la un nivel agrotehnic 
superior și corespunzător condi- 
țiiior climatice din acest an. In 
săptămina aceasta trebuie să se 
intensifice transportul gunoiului 
de grajd la cîmp, să se termine 
condiționarea semințelor și pre
gătirea utilajelor necesare în 
campania agricolă de primăvară, 
mai ales in S.M.T.-urile din re
giunile lași, Cr iova, Hunedoara 
și in G.Ă.S.-urile din regiunile 
Baia Mare, Timișoara și Galați 
în care aceste lucrări au rămas 
în urmă.

Calitatea semințelor influen- 
țînd în mare măsură producția, 
schimbul de semințe necorespun
zătoare cu semințe recunoscute 
trebuie grăbit și în întregime 
realizat, astfel ca toate unității*

agricole si folosească numai se
mințe de soi.

Acolo unde timpul și solul per
mit să se înceapă imediat ară- 
turile de insâmmîare pe terenu
rile nearate adine din toamnă, 
precum și grăparea ogoarelor de 
toamnă pentru a se păstra cit 
mai multă umiditate în sol și a 
se pregăti cît mai bine terenul 
pentru însămințare. In acest scop 
să se folosească atît tractoarele 
cît și atelajele.

Insămînțările de primăvară să 
se facă numai in perio :da opti
mă, cînd -solul are temperatura 
cerută de fiecare cultură fn 
parte.

Concomitent să fie grăbite și 
celelalte lucrări îndeosebi pregă
tirea și însămînțarea răsadnițe
lor, stropitul pentru combaterea 
dăunătorilor în livezi, amenajă
rile pentru culturile irigate etc.

(Agerpres)

Cercul științific studențesc 
de pe Hngă catedra de 
Istorie a economiei na

ționale a R-P.R- a fost înființat 
in anul 1954. Numărul membri
lor cercului — proveniți din toți 
anii de studii - a variat 
in anii trecuți între 20-30. 
Anul acesta, ținînd seama câ 
numărul membrilor a crescut 
masiv - sînt aproximativ 60, - 
cercul a fost împărțit în trei sec
ții : două secții așa numite de 
inițiere, cu studenți ai anului I, 
și o secție cu studenții din anii 
ll-V.

Fiecare secție are planul ei 
propriu de muncă. Scopul cercu
lui nostru științific a fost definit 
de la bun început

El trebuie să deprindă pe 
studenți cu metoda de cercetare 
științifică marxist-leninistâ in 
domeniul istoriei economiei a 
Patriei, să dezvolte la studenți 
dragostea pentru cunoașterea 
temeinică a istoriei economiei 
noastre naționale spre a putea 
înțelege mai bine măreția rea
lizărilor regimului nostru demo
crat-popular și perspectivele 
largi, luminoase, pe care con
strucția socialismului, sub con
ducerea înțeleaptă a P.M.R., ie 
deschide poporului nostru mun
citor, de a face ca - pe temeiul 
unei munci sistematice și perse
verente, desfășurată asupra unui 
material documentar primar — 
iar, ori de cite ori este cu pu
tință, chiar prin cercetarea di
rectă pe teren, studenții, sub 
conducerea cadrelor didactica

Conf. univ. N. N. Constantinescu
catedrei de Istoria economiei naționale a R.P.R.

de la IS£. „V. 1. Lenin**

de la catedră, sâ poată ajunge 
e; inșiși in măsura in care le 
permite pregătirea și experien
ța, kJ anumite rezultate științi
fice care să însemne cunoștințe 
noi intr-o problemă sau alta și 
astfel să le deschidă gustul, so-i 
pasioneze pentru munca științi
fici independentă ; de a obiș
nui pe studenți să dezbată in 
colectiv cu seriozitate, in mod 
v:guros, științific și combativ, 
problemele pe care le cercetea

îndrumare toți membrii catedrei, 
iar de conducerea cercului se 
ocupă nemijlocit șeful catedrei. 
Trebuie să menționăm, de ase
menea, cu satisfacție, că la 
munca de îndrumare a studen
ților in vederea elaborării lu
crărilor, au început din acest 
an universitar să colaboreze și 
cercetători ai secției de istoria 
economiei naționale din Institu
tul de Cercetări Economice al 
Academiei R.P.R. cu care a fost

Din experiența 
cercurilor științifice studențești

ză e> înșiși sau lucrări de spe
cialitate apărute și pe care ei 
le recenzează.

Pentru atingerea scopului 
propus de cerc și ținind seama 
de gradele diferite de pregătire 
a studenților, $-a căutat ca te
matico de cercetare științifică 
propusă să fie nu numai intere
santă și atractivă, dar și potri
vită posibilităților lor reale incit 
după o muncă susținută, fiecare 
să se poată bucura de rezul
tate. In același timp, pentru ca 
studenții să poată fi cit mai în
deaproape îndrumați în munca 
de elaborare a lucrărilor au 
fost» antrenați la activitatea de

organizată o conlucrare sistema
tică.

Cum s-a desfășurat și în ce 
constă concret munca în cercul 
de istorie a economiei națio
nale ?

In primul rind, trebuie spus 
câ pentru studenții din anul I a 
fost făcut un program de lucru 
special, de inițiere in munca 
științifică. Astfel, pentru ca ei sâ 
capete cunoștințele absolut ne
cesare desfășurării acestei acti
vități, la începutul anului univer
sitar au fost organizate trei ex
puneri dedicate acestui scop, 
făcute de cadrele didactice ale

catedre’, cu cea mai mare expe
riență de cercetare științifică.

Paralel cu munca dî însușire 
a cunoștințelor de bază nece
sare, fiecare student sau grupe 
de 2 studenți din anul I, sub 
conducerea unui cadru didactic 
au primit încă de la începutul 
anului universitar sâ elaboreze, 
pentru semestrul II, o lucrare 
potrivită posibilităților lor și sta
diului corespunzător de învăță
tură. In această privință, deși 
la studenții anului I sînt anumi
te greutăți, considerăm că s-au 
obținut deja o serie de rezulta
te bune. Astfel, au fost deja 
dezbătute viu în secțiile de ini
țiere lucrări ca ,.Realizările re
gimului democrat-popular în 
domeniul publicării izvoarelor de 
istorie economică a Patriei noa
stre", de studentul Simion Coș, 
anul I cl Facultății de economie 
generală, „Problemele de isto
rie economică in opera lui Di- 
mitrie Cantemir" de studenta 
Dzadec O’ga de Ic aceeași fa
cultate etc. In activitatea desfă
șurată de studenții anului I 
există, de asemenea, destule 
cazuri în care studenții au lu
crat foarte bine pe teren și in 
arhive, elaborînd lucrări extrem 
de interesante și mult aprecia
te atît de colegi, cit și de ca
drele didactice. Așa au fost de 
pildă lucrările „Istoricul cartie
rului Ferentari din București" și 
„Din istoricul plutăritului pe 
Bistrița", ambele premiate la

(Continuare în pag. 3-a)

teatru in sat
Intii au fost repetițiile piese

lor la lumina becurilor, au fost 
drumurile zilnice pînă la cămi
nul cultural sau pînă la școală— 
a fost munca timp de dteva 
luni a acestor tineri colectiviști, 
întovărășiți, tractoriști și învăță
tori, care laolaltă învățau arta 
dramatică.

Dibuiau tonul cel mai potrivit, 
gestul cel mai „în rol“, mișcarea 
în scenă, sensul replicii... Pentru 
cei mai mulți toate acestea er(‘u 
lucruri noi.

Am trăit alături de artiștii a- 
matori din Slobozia Mîndra e- 
moțiile și greutățile acestui în
ceput. Și în ziua hotărîtă pen
tru faza intercomunală a con
cursului bienal de teatru „l. L. 
Caragiale** am trăit emoția fie
cărui spectator, a fiecărui ar
tist.

La ora 8 dimineața, fanfara 
satului cînta în fața căminului 
cultural, aproape de monumentul 
ridicat în amintirea celor doi 
eroi ai comunei de la 1907.

Fanfara aceasta trebuia să pri
mească echipele concurente din 
comunele Beciu, Plopii Slăvitești 
din Uda Clocociov și din comu
na gazdă. Se auzeau tobele, cla
rinetele și suflătorii* pînă la Olt... 
Și la ora aceea, pe șosea, spre 
cămin, treceau mîndrenii, cu co
joacele lor lungi, pandurești, cu 
căciuli înalte, semețe.

Ceva mai tîrziu, cînd juriul a 
luat loc la masa, sala spațioasă 
a căminului era plină pînă lo 
ultimul loc. lși desfășurau pro
gramul echipele concurente. E 
adevărat, au fost comun* cu e-

chipele formate exclusiv din in
telectuali ca, de plidă, aceea din 
Plopii Slăvitești, « fost și o 
echipă slabă, aceea a comunei 
Beciu. Au fost și stîngăcii : une
le fete joacă încă timid, unii 
intelectuali în riduri de țărani 
muncitori tind spre un joc exte
rior, forțat. Un „moș* era 
machiat astfel incit mustățile e- 
rau albe și părul negru, o „babă" 
era prea tînără ; erau și perso
naje de o vîrstă nedefinită și 
roluri slab interpretate.

Dar au fost clipe, și nu puține, 
în care am trăit și noi spectato
rii evenimentele de pe scenă, au 
fost clipe în care am avut cer
titudinea că asistam la un joc 
dramatic autentic.

Am fi vrut să strigăm t bra
vo Visalonl bravo Smărăndițo ! 
simțind că ei sînt vii, adevărațit 
nu numai personaje în piese.

Tudor Iliescu, întovărășit din 
Slobozia Mîndra, a fost un „moș 
Visalon" autentic, un colectivist 
îndrăgostit de frumusețile pămîn- 
tului, așa cum cerea rolul din 
piesa „Paznicul stelelor** de Ti- 
beriu Vornic, El a dat persona
jului interpretat întregul lirism 
și dramatism de care era nevoie 
în conflictul piesei.

La fel Tudor Stoican, colecti- 
tivist din aceeași comună, la fel 
interpreta Smărăndiței, de la U- 
da Clocociov, în piesa „Cei din 
urmă*.

S-a hotărît ea mai departe, la 
faza raională, să meargă echipele 
comunelor Slobozia Mîndra și 
Udei Clocociov, avînd același 
punctaj.

Cele doua echipe s-au și pro
vocat la întrecere de pe acum, 
pentru faza raională. O singură 
remarcă însă : organizațiile
U.TM. din aceste comune ar tre
bui să sprijine mai îndeaproape 
munca echipelor de teatru. Ule- 
miștii au arătat că știu să mun
cească și în echipele de cîmp și 
in echipele artistice. Dar trebuie 
să fie această activitate culturală 
nu o campanie pentru obținerea 
unui rezultat bun la un concurs. 
Trebuie să fie o activitate per
manentă, să aparțină zi de zi 
vieții satului.

Sini plitâ de semnificație se
rile în care oamenii satului por
nesc spre căminul cultural, felul 
cum știu tinerii să-și petreacă 
timpul liber, faptul că un tînâr 
ca Tudor Iliescu, cu cîteva clase 
elementare a reușit să pătrundă 
esența unui personaj și s-o redea 
întocmai...

Intr-adevăr, oamenii muncii 
de la sate învață să trăiască in
teresant : pe porțile larg deschise 
ale satelor intră frumosul — 
viața nouă cu arta nouă.

FLORENȚA ALBU

/

în anul 1938 în raionul Năsăud 
nu exista nici un spital cu pa
turi, nici o casă de nașteri, nici 
un dispensar de întreprindere. 
Azi există în raion numeroase 
instituții de asistență sanitară, 
lat-o pe tînâra Nastasia Chkilâ, 
întovărășită din satul Mititei, 
care a născut un băiețaș. Ea a 
primit toate îngrijirile necesare 
de la personalul medical și sa

nitar.

Foto : AGERPRES



Un nou atac d fotbaltetUor de ta C.CA, ta poarta ochoci Donawitz.
Foto: V. BRĂDULEȚ

Dinamo 
forv 

(Austria^ 
In primai 

Dinamo 
să-și «si

Elevii la start
comitetului U.T.M. din școală, 
elev în cl. a Xl-a, elevul OHeanu 
a reușit să-și îndrepte notele 
slabe pe care le avea și să 
poată astfel participa la între
cerile pe clasă și mai apoi pe 
școală. Atît în orele de educa
ție fizică, cît și în timpul liber 
elevii mobilizați de colecti
vele sportive și organiza
țiile U.T.M. se pregăteau intens 
în vederea întrecerilor pe școa
lă. S-au disputat astfel zeci de 
meciuri, s-au făcut multe antre-

kvțiativo 
valoroase 

la

U-C.F.S. oore a luat 
invitării unor echipe 
care să focă demonstrații 
școlile din oraș

Astfel a fost prezentat un 
program de gimnastică artistica 
cu concursul ansamblului expe
rimental de la Institutul de cul
tură fizica din București. Suc
cesul acestui spectacol a fost 
deosebit. La cererea tinerilor 
sportivi organizatorii au trebuit 
sâ prezinte din nou ocest pro
gram. Pe aceeași linie nu de mult 
lotul de tineret al R-P. Romine 

a prezentat și el un inte-

In școlile medii de cultură 
generală și școlile profesionale 
din orașul Buzău se desfășoară 
o bogată activitate sportivă. 
Un număr tot mai mare de elevi 
participă cu regularitate la via
ța sportivă.

Campionatele școlare pe a- 
nul 1959-1960 sînt un bun prilej 
de înviorare a activității sporti
ve, reunind la startul lor mii 
de elevi. Etapa hetăritoare a 
acestei competiții sportive a 
fost etapa pe școală care a 
atras aproape pe toți elevii 
din școlile orașului. Or- a - ------------- --- — -....... —
ganizațiiie u.T.M. și aso- însemnări pe marginea organizării p.-og-am de g m- 
fS'U’Et X «x»Plon"lelor Itota. in coșul ““ ' - '

... ----- Buzău

Duminică, pe stadionul 
Republicii amatorii de fotbal 
din Capitală au asistat la 
primele partide internațio
nale ale anuhii susținute d» 
echipeie O.C.A ți
București in compania 
mațiilor Donawitz 
și Wisla Graoovia, 
meci al cupla Wu: 
București a reușit
gure victoria tn prima re
priză înscriind două go
luri în poarta echipei Wieia. 
scor oare n a mai fost m>- 
dificat pînă la sfîrșitul par
tidei. Dacă jnblnirea diML-e 
Dinamo și Wisla nu a mul
țumit îndeajuns pe cei pre
zenți pe stadionul Republicii, 
în schimb meciui G.CA-— 
Donawitz i oferit un specta
col fotbalistic de calitate, 
meritul revenind în cea mz 
mare măsură formației mu 
tare. Scorul de 6-0 (2-0) In 
favoarea echipei C.C.A. se 
explică prin forma bună a 
atacului militar din care s-ac 
remarcat Constantin. Artera! 
a trei goluri, Tătaru și A- 
lexandrescu. Și în ansarr bi 
echipa C.C.A a realizat mu 
joc bun, eu acțiuni colective, 
bine studiate.

(.Ager preș)

ta cadrul spectacolului pre
zentat duminică seară pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust- de ansamblul artistic 
de patinaj „Stele polare- 
evoluția patinatoarei Heidi 
Steiner - campioană de pa- 
tinaj artistic a R. D. Germa
ne - s-a bucurat de un re

marcabil succes.

Foto : VASILE RANGA

O imagine din întMnirea de 
ooschet Știința Cluj - Me
talul București, desfășurată 
Cjre - că în sala Dinamo.

Foto : VAL PIETREANU

■ Din program 
competitions 
al săptămîn

Săptămîna aceasta va oj 
iubitorilor sportului cu i 
nuși un bogat și variat ț 
gram. în zilele de 23, 25, 
și 1 martie va avea loc c< 
pionatul de calificare. La 
ceste întîlniri participă 
meroși tineri din diverse 
sociații sportive. întilni 
se vor desfășura in sala Z.5 
din strada Berzei nr. 21. i 
și cîteva din meciurile c 
vor pune față în față pe 
mai buni pugiliști ai noșt 
Puiu—Al. Bonei ; Turc 
V. Pleș; E. Cișmaș—N. Po 
M. Stoian—Gh. Ierem 
Neacșu Șerbu—N. Stoenei

Handbal în 7

Sportivii sovietici conduc 
în clasamentul neoficial 
ai Olimpiadei de iarnă

Handbaliștii din opt oi 
se vor întilni duminică 
februarie in etapa interi 
tre din cadrul „Cupei Spo 
Popular". Această mare c 
petiție a atras la startul 
numeroase echipe din < 
opt orașe care și-au disp< 
întiietatea in etapele a 
rioare. Vor fi prezenți la 
trecere handbaliști din < 
șele : București, Galați, C 
stanța, Tg. Mureș, Stc
Ploești etc.

Scrimă

zi a Jocurilor

cațîa fizică, au mobilizat 
mase largi de elevi la 
practicarea unor sporturi noi ea 
handbal, baschet, gimnastică 
etc. întrecerile etapei de masă 
ale acestei mari competiții sînt 
acum în plină desfășurare la 
atletism.

încă, cu
Începerea competiției, _ Consiliul 
orășenesc 
noștința profesorilor de educație 
fizică calendarul campionatelor 
școlare și regulamentul de 
desfășurare a acestora. Acecși 
lucru l-au făcut comitetul orășe
nesc U.T.M. și Consiliul orășe
nesc U.C.F.S. într-o consfătuire 
cu secretarii organizați lor U.T.M. 
și președinți asocigțiilor sporti
ve școlare. Cu acest prilej, sec'e- 
tarii și președinții de osocicție 
de la Școala pedagogică, Școli
le medii nr. 1 și nr. 2 au împăr
tășit din experiența lor in o-ga- 
nizarea competițiilor de masă.

In zilele următoare in fiecare 
școală s-a 
muncă de popularizare a com
petiției. La gazetele sou colțu
rile sportive existente în fiecare 
școală au apărut numeroase 
articole care explicau programul 
campionatelor școlare și condi
țiile de participare.

Sub îndrumarea unor instruc
tori ai Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. și a profesorilor de e- 
duceție fizică s-o trecut Ic or
ganizarea echipelor, a antrena
mentelor și competițiilor. La 
Școala pedagogică, de exem
plu, colectivul sportiv al fie
cărei clase, împreună cu 
ganizoția U.T.M. a trecut la or
ganizarea întrecerilor pe clasă. 
Astfel, în fiecare clasă s-au for
mat cîte două echipe de hand
bal, volei sau baschet care 
s-au întrecut Intre ele. Asocia
ția sportivă, organizația U.T.M. 
au selecționat din rîndul ace
stora pe elevii cel mai bine 
pregătiți. La selecționarea lotu
lui care avea să reprezinte cla
sa în întreceri, s-a ținut seama 
și de felul cum învață elevii 
respectivi. Nu oricui î se poate 
acorda cinstea de a reprezenta 
clasa la întrecerile din cadrul 
campionatelor școlare I De a- 
ceea, deși Gh, Buhuși și Ștefan 
Co stea din ol. a Xl-a sînt buni 
sportivi nu au fost admiși la 
întreceri deoarece aveau note 
slabe. Acest criteriu de selec
ționare a dat avînt muneii de 
învățătură. Astfel cu ajutorul lui 
Constantin Epuran, secretarul

mult timp incinte de

U.C.F.S. a adus la cu-

desiâșurot o larga

namente pînă 
fost alcătuită 
ceste întreceri 
au otros toți 
practicarea 
live prevăzute în regulament

întrecerile pe școală cu dot 
loc unor d spute Un
c-^onunt semr ficotrv: in 
întrecerilor in scic de spoq 
rr^i exista n?c un ioc Fbar. 
P-ogro^J intreceritar «o ©F- 
șct ta gozeteta sportive.

întrecerile de boschet, hond- 
bol și voie' ou avut un ta-g 
ccrocter de mesă in op^ocoe 
trate școlile din ccest oraș. 
Njmai ta baschet sport core 
nu are tradiții in orașul Buzău, 
ou participa* peste 2000 de 
elevi. Același succes l-au avut 
și întrecerile de bond bol în 7. 
volei, gimnastică. La Școala de 
cooperație, la Școala medie 
nr. 1 fiecare clasă a prezentat 
cîte doua echipe de volei. 
Munca de promovare a acestor 
discipline sportive in rindul unui 
număr cit roci mare de elevi 
o fost sprijinită în mare mă
sură și de Consiliul orășenesc

or-

cînd insfîrșit a 
echipa clasei. A- 

de selecționare 
elevii claselor la 

disciplinelor spor-

ncsticc. Etopo pe ?coii o 
fost sprijinită substanțial 
și de către comisiile pe 
ramuri de sport din codrul 

Consiliului orășenesc UCF.S. 
Specialiștii care au condus între
ce, lie au ojutat pe elevi și la 
însușirea țeme'nieă c tehnicii 
unor sporturi ca handboi, volei, 
baschet, gimnostică.

»tă etape pe seacă, er. de 

oc-pcs iacwi ae frxae» le fe- 
cp^neie c cătar iota pe w- 
givne s-o p disputat

Asdei. ia «atei Școosc de 

cooperație ou ocupat primei» 
locuri, iar echipa de baschet 
de Io Școoia medie nr. 2 a 
ocupat locui tre pe -eg-ine.

Important insă este faptul că 
la intrece-île oompior-cteor 
școie-e ou fost mobilitați mo- 
joritotea eievilor de la școlile 
med.: și proias coaie dm oraș, 
ceea ce o contribuit efectiv Ic 
creșterea co-octe-vlui de masă 
ol sportului din orașul Buzău.

GH. NEAGU

€ea de-a 4-a
Olimpice de iarnă de la Squaw 
Valley a fost marcată de excep
ționala performanță a patinatoa
rei sovietice Lidia Skoblikova 
care a cîștigat proba de 1500 m., 
stabilind un nou record mondial 
cu timpul de 2’25”2/10. Surprin
zător de bine s-au comportat în 
această întrecere patinatoarele 
poloneze: Elvira Serocinskaia, 
clasată pe locul doi în 2*25**7/10 
și Elena Prlejczyk — care a o- 
cupat locul trei cu timpul de 
2*27”!/10. Lidia Skoblikova, 
noua campioană olimpică are 
vîrsta de 21 de ani și este stu
dentă la Universitatea din Ge- 
liabinsk.

Proba de biatlon, desfășurată 
la Mckinney Creek a dat loc u- 
nei lupte strinsc, în care cîștigă- 
torui nu a putut fi cunoscut de. 
cft pe ultimii 5 km. Titlul 
olimpic a revenit suedezului Klas 
Lestander care-șî daioreazâ vic
toria mai mult calităților de tră
gător deoarece el nu a ratat nici 
un foc din cele 20. Pînă la ultima 
tir:ă c?nducea detașat sportivul 

etc Afexandr Privalov dar, 
ra-W 3 focuri, d a fott pena- 
Ri* aa 5 aiairte ș? a ocupat lo 
oi t Pe tacui dd oa diMt

Duminică seara au luat sftr- 
șît preliminariile turneului olim
pic de hochei pe gheață. Suedia 
a învins Japonia cu 19—0. echi
pa S.U.A. a întrecut Australia 
cu 12—1, iar echipa Germaniei 
a produs o surpriză, învingînd 
Finlanda cu scorul de 4—1. Pe
tru turneul final s-au calificat 
echipele: U.R.S.S., S.U.A., Ca
nadei, R. Cehoslovace, Suediei 
și Germaniei. Aceste echipe își 
vor disputa titlul olimpic și cel 
mondial.

în fiecare duminică } 
la sfîrșitul lunii martie 
desfășoară campionatul ri 
blican individual și pe e 
pe la scrimă. Bucureșt 
vor putea asista la evol 
scrimerilor noștri care se 
gătesc pentru Olimpiada 
la Roma.

*en- Aflefism

titlul olimpic și cel

★
agenției AssociatedPotrivit ,

Press, după desfășurarea a 8 
probe, în clasamentul neoficial 
pe țări continuă să conducă 
U.R.S.S. cu 63,5 puncte urmată 
de Suedia 29 puncte. Germania 
(echipă unită) 28 puncte, S.U.A. 
16 puncte, Austria șj 
cîte 13 puncte, Elveția 
te etc.

Canada
10 punc-

★
Luni au continuat

VaHey întrecerile Jocurilor Olim
pice de iarnă. Sportivele sovie-
X.-— —-------1 de-a treia

prin 
îfi
rn.

la Squaw

tice au cucerit cea de-a 
medalie olimpică de aur 
patinatoare? Klara Guseva, 
vingaieare In proba de 1.000 
cu lisp'd de 13T1/10.

La 20 martie țara noa 
găzduiește marea compe 
internațională „Crosul Bt 
nic“.

în vederea acestui im 
tant eveniment cît și a 1 
sului care va avea loc Ic 
aprilie, atleții noștri se 
gătesc intens.

Duminică 28 februarie, 
hipodromul Băneasa se 
desfășura un concurs of 
care cuprinde probele 
2-000 m. femei și 10.000 
bărbați. Vor fi prezenți l 
ceasta întrecere atleții cei 
buni ai țării noastre. Pri 
aceștia remarcăm pe C. 
cescu, V. ÎFeis, l. Pricop 
Florea, Voicu Tonta, 
Aioanei precum și pe atlt 
fruntașe ; Florica Greci 
Georgela Dumitrescu, E 
beta Teodorov, Voinea Z 
fira. D. Pasciuc, C. Marii

Rugbi

DUMINICA SPORTIVĂ
★ Pe ringul instalat 

în sala sporturilor de 
la Floreasca, duminică 
dimineața s-a desfășurat 
întîlnirea amicală de 
box dintre echipele clu
burilor C.C.A. și Ceta
tea Bucur, încheiată cu 
victoria pugiliștilor mi
litari cu scorul de 14-6. 
De remarcat că la a- 
ceastă reuniune au evo
luat în ambele echipe o 
serie de boxeri tineri 
care în majoritatea lor 
au luptat cu multă ar
doare pentru victorie. 
Dintre aceștia I. Florea 
de la C.C.A. a obținut 
o aplaudată victorie prin 
k. o. în fața lui V. Un- 
gureanu (Cetatea Bucur), 
iar A. Ciucă a opus o 
dîrză rezistență experi-

j pugilist de 
V. Schiopu. 

campion V.

mentalul u i 
la C.C.I., 
Fostul i 
Schiopu s-a prezentat 
bine in ring.
un box tehnic. El a ob
ținut victoria la puncte. 
Intilnirea dintre M. Do- 
brescu (C.C.A.) și Al. 
Bariciu (Cetatea Bucur) 
a oferit l_ 
pugilistic de 
Boxerul 
avea de luat o revanșă 
în fața tînărului Bari
ciu, a cîștigat o victorie 
clară.

prestind

un spectacol 
valoare, 

militar, care

ic Campionatul mon
dial de ciclo-cros desfă
șurat la Tolosa pe un 
traseu în lungime de 
21,667 km a fost cîști- 
gat de alergătorul Rofl

Wolfsholl (R.F. Germa- cu 3-0 în fața echipei 
ni). El a realizat timpul Wiener Sport Klub. 
de 57’11*'. Pe locul doi 
s-a clasat Arnold Hu- 
genbulger (Elveția)
57*25** urmat de france
zul Robert Aubry cu 
58’11*'. Pe echipe vic
toria a revenit formației
Belgiei.

* Echipa bulgară de 
fotbal Lewski Sofia a 
susținut două întîlniri la 
Viena. în primul joc 
echipa bulgară a învins 
cu scorul de 1-0 forma
ția Rapid, liderul cam
pionatului austriac, 
cel de-al doilea 
echipa Lewski

în 
meci 

a cedat

ir în cea de-a 17-a 
rundă a campionatului 
unional de șah. Lutikov 
a cîștigat la Șamkovici. 
Korcinoi 
Badjirov 
Taimanov 
GufM fo 
Gheller la Lâeberșon. 
Fiind bolnav, marele 
maestru Petrosian a ce
rut aminarea partidei 
sale cu Spasski. înaintea 
ultimelor două runde in 
clasament conduce Ghel
ler cu 12l/2 puncte ur
mat de Korcinoi cu 12 
puncte. Petrosian cu 11 
puncte și două partide 
aminate.

la Krogius. 
la Bronstein.

la Simaghin. 
Suetin și

tmbae & SLP Potona 
și Austnei. Jncăloru pe- 
tones, «a terminnl ist- 
ringifri en scorul de 
5-3.

’w Jn V«drul sferturi- 
lor de hS^lâ ale „Cupei 
e^pinsuiar europeni" 
la baschet echipa SK 
Polonia a mUiL-iiX dumi
nici U Barcelona for
mația F.C. Barcelona, 
campioana Spaniei. Bas- 
chetbaliștii polonezi au 
repurtat victoria cu 
scorul de 65—64 (33— 
28). Returul acestei în- 
tilniri se ta disputa la 
9 martie la Varșovia.

VOLEIBALISTELE FABRICII

Handbaliștii dinamoviști 
din nou campioni republicani

Echipa Dinamo București, 
întrec-înd formația C.C.A. cu 
19-16 (10-7) a cucerit pentru a 
doua oară titlul de campioană 
republicană. în întîlnirea cu 
C. C. A., deși handbaliștii di
namoviști se prezentau după un 
mea foarte greu susținut eu o 
fc înainte ia compania echipei

Rapid, au luptat cu multă 
suflețire cîștigînd și acest joc.

în celelalte întîlniri Rapid 
București a învins cu 22-13 (12-6) 
pe Dinamo Tg. Mureș, iar Știin
ța Timișoara a dispus 
namo Orașul Stalin cu 
(10-7).

în-

de Di-
21-14

Organizată de Cons
Orășenesc U.C.F.S. Bucu 
„Cupa Grigore Preoteasa 
reunit la start cele mai l 
echipe de rugbi bucureșt 
Buna organizare a acestei 
tîlnirii a imprimat meciui 
un veritabil caracter de i 
pionat.

Duminică 28 februarie 
putea fi cunoscută echipa 
vingătoare.

Mai multi cicliști
pe velodrom!

V’eiodronml Dinamo, o con
strucție modernă, ridicată in a- 
nu de democrație-populară, poale 
asigirra condiții optime pentru 
dezvoltarea ciclismului nostru de 
pi-uă Dar. rim augwate
condiții materiale bune, activita
tea desfășurată in 1959. atit in 
Ceea ce priveșje numărul reuniu. 
•»for. (doar 7) cit și numărul 
eschști’.or pârtiei 
pant:, trebuie con- 
r.dera-ă ca nesatis- 
făcătoare. în puți
nele reuniuni ce au fost orga
nizate s*au înregistrat cîteva 
rezultai» de vaioare. Așa spre 
pildă, în proba de 200 m. 
(lansat) dinamovistui Tache Pe
tre a realizat: I1.7M0 sec. per
formanță ce reprezintă norma 
preolimpică. Remarcabilă este de 
ademenea performanța lui Ion 
fonițâ pe I.OHH metn. superioară 
normei preolimpice, noul record 
al lui C. Dumitrescu pe 4.000 
m. (în proba de urmăriri indtvi.

du a le) și alte cîteva. Aceste re
zultate trebuiau să-i stimuleze pe 
cei ce poartă răspunderea aces
te» ramuri de sport să organizeze 
un număr mai mare de reu titani 
și mai cu cearnă, să atragă noi 
elemente tinere, talentate. Dar 
iată că de ani de zile nu apar 
nume noi. de prestigiu, în ciclis
mul nostru de velodrom.

Adeseori la întilnirile de volei din orașul Galați șl mai ales 
atunci cînd evoluează „echipa fabricii- majoritatea spectatorilor 
o formează muncitorii întreprinderii textile. Aceasta este în fond 
o mărturie a încrederii, a stimei și respectului cu care sînt în
conjurate voleibalistele fabricii.

Stima și respectul muncitorilor este urmarea firească a stră-

daniîlor pe care componentele echipei de volei le depun In 
producție, pe terenul de sport, cit și pentru ridicarea nivelului de 

cultura generalâ.
Vă prezentam cîteva imagini din viața cotidiană a acestei 

formații sportive.
Echipa este gata pentru o noua întrecere (fotografia nr. 1.).

O discuție frecventă : calitatea firelor de bumbac (fotografia 
nr. 2).

Eleve ale liceului seral de pe lingă fabrică, voleibalistele, pri
mesc o consultație la matematică (fotografia nr. 3).

Foto text : R. VASILE

Cum este folosit velodromul 
„Dinatno*-

In ultimii doi-trei ani, atenția 
federației de ciclism și, implicit, 
a secțiilor de ciclism din Bucu
rești. s-a axit prea mult pe 
cursele de fond. Nimic rău la 
prima vedere, mai ales câ in a- 
ceastă ramură s-a afirmat un 
numeros lot de tineri rutieri de 
valoare. Grija exagerată pentru 
întrecerile de șosea a făcut ca 
activitatea de pistă să fie negii- 
pU. Punctul de plecare in a- 
ceisță greșeală 1-a constituit în
săși alcătuirea defectuoasă a ca
lendarului competițional de că. 
tre federația romină de ciclism 
(multe duminici fără program 
competițional de unde și reu
niuni de pistă puține, de un 
nivel scăzut cu o participare 
slabă și pro^r .me mai puțin a- 
tractive. înjghebate la fața locu
lui dupâ numărul de concurenți).

In afara campionatelor R.P.R. 
nu s-a mai organizat decit o re
uniune. Cicliștii pistirzi nu au 
avut alte obiective competițio- 
nale mai importante, ceea ce a 
influențat negativ pregătirea lor. 

Cluburile și asociațiile sportive 
au neglijat și ele această impor
tantă activitate. Dinamo și 
C.C.A. au vădit o preocupare pen
tru activitatea pe pistă și, în 
mai mică măsură, asociația spor
tivă a Combinatului poligrafic 
„Casa Sctnteii". Celei‘Ite clu
buri, Victoria, Voința, Construc
torul n-au trimis concurenți la 
întreceri, n-au respectat datele 
stabilite pentru organizarea altor 
reuniuni.

Atunci cînd federația s-a pre
ocupat de activitatea pe pistă, 
angrenînd în competiții și o se
rie de fruntași ai curselor de

fond, rezultatele au fost < 
de bune, în ceea ce privește 
ticiparea. Asemenea reuniu 
să au avut mai mult cara 
unor întreceri pentru public 
tru că de fapt, ele nu au 
tribuit la ridicarea propriu 
a ciclismului de velodrom 
pricină că alături de ci 
consacrați n-au fost antren 

elemente t 
Astfel pentru 
movarea cicl 
lui în rînduri 

neretului ar fi de dorit c 
număr și mai mare de a: 
ții sportive bucureștene să 
ființeze secții de ciclism. A 
parte dintre cei mai dotați 
bri ai secției de ciclism tr 
îndrumați și pregătiți penti 
clismul de pistă.

In ce privește noile cad 
nere, doar Dinamo are un 
mai numeros, ca urmare a 
ocupării ce a exitat în acest 
și C.C.A. in oarecare măsur 
rest, nu mai există decit < 
juniori, răsp>ndiți cîte unul 
doi pe la diverse secții.

In legătură cu acțiunea t 
nică ce trebuie să fie întrep 
din timp pentru dezvoltarea 
clismului pe velodrom, vor t 
luate măsuri din cele mai efi 
Federația de specialitate tr 
să sprijine asociațiile într-o 
menea cțiune trimițînd as 
țiilor un număr corespunzăti 
specialiști pentru pregătirea 
mentelor tinere, abătui nd 1 
celaș timp un calendar 
dicioș, ținlnd seama de 
biectivele majore ale ciclisr 
de pistă, în care să pre 
reuniuni duminicale din apri 
pînă în septembrie. Ar fi d« 
rit de asemenea să fie crea 
velodrom un centru de tfn 
de unde să se po tă recrutz 
drele de miine ale ctcli^n 

Toate acestea se pot rez 
numai printr-o susținută mi 
de control și îndrumare conc 
a secțiilor asociațiilor din pa 
feder ției respective. în felii 
cesta, ciclismul nostru de 1 
drom poate să se ridice pe 
treaptă mult superioară.

S. SPIRE



Să discutăm 
despre tinerețe, 

educație, răspunderi

Om scrisorile 
sosite la redacție

Pe marginea articolului 
„Egoismul*1

Scriem aceste rînduri pen
tru Ortansa, eleva care în
vață bine dar care n-a a- 

jutat niciodată din inimă pe ni
meni.

Un bătrîn rr.lner, aflat la pen
sie, a venit pe vară aici la noi, 
in Valea Jiului, așteptîndu-și fiul 
să iasă din șut.

— Rogu-vă, ne-a vorbit el, îl 
cunoașteți pe Chițan?
- Ne e ortac, i-am răspuns 

noi.
— Muncește bine ?
— E fruntaș.
— Ajută și pe alții ?
— E responsabil de brigadă 

și trebuie sa-i ajute.
Ne așteptam ca bătrînul să 

fie mulțumit de răspuns.
Și-a răsucit in miini pălăria, 

a murmurat ceva ca pentru 
sine, apoi ne-a mai pus o între
bare :

— Trebuie, sau o face din 
inimă ?

N-am apucat a-i răspunde. 
Alături s-a ivit chiar Chițan.

— La noi nimic nu se poate 
face fără inimă taică, a vorbit 
el, îmbrățișîndu-și părintele.

In adevăr, la noi, ca și în 
întreaga patrie, nici o realizare 
de preț nu se poate face fără 
inimă. Ortansa nutrește visuri 
frumoase. Dar ca să le realizeze 
pe deplin va trebui mai întîi să 
încerce să se apropie de inima 
colectivului. Să învețe să-i as
culte bătăile, s-o înțeleagă I

IOSIF BARNA 
GHEORGHE DINU 

mineri

I^n articolul „Egoismul- se 
spunea : „Nu există om 
in societatea noastră care 

să nu fie dator colectivului în 
care trăiește**.

Foarte adevărat. Sînt fiu de 
țăran muncitor. Am absolvit o 
școală profesională de metalur
gie și am devenit turnător. In 
școală am învățat bine, cole
gii și profesorii mă apreciau. Dar 
cite a mai trebuit să învăț oda
tă cu intrarea mea în uzină, în 
această mare școală a vieții 1

In Uzinele „23 August" am în- 
tîlnit un colectiv puternic, unit, 
oameni pe care .n-am să-i uit 
niciodată. Fiecare mi-a dat cîte 
ceva din cunoștințele și expe
riența sa de muncă și de viață. 
Comuniștii mi-au fost îndrumă
tori ; utemiștii — tovarăși de 
preț. La îndemnul și cu aju
torul lor am reușit să urrnez 
cursurile serale ale școlii medii. 
Visam să devin inginer și colec
tivul mă ajuta să-mi pot înde
plini și această dorință.

Astăzi sînt student la Facul
tatea de metalurgie.

Ca mine, și tu, Ortansa, 
primești zi de zi ajutorul co
lectivului în care înveți. învață 
să-l prețuiești I

ION ȘERBANESG19 
student

★

Sfnt turnător la Uzinele „23 
August** din București. 
Citind articolul „Egois

mul" m-am gîndit la următorul 
fapt: Tovarășul meu de muncă, 
Iordan Ionescu, unui dintre 
fruntașii uzinei, a realizat, nu 
de mult, patru inovații. Aplica
rea lor în producție a adus uzi
nei economii în valoare de 
90.000 lei. Inginerii Gheorghe 
Mayor, Iulius Lupescu și Vasile 
Velcescu, ajutînd la introduce
rea și extinderea în procesul 
de producție a sudurii automate, 
. ......... ,:""A ----------“ *“ va- 

cu- 
ino- 
tur- 
prin 
lei.

au realizat economii în 
loare de 60.000 lei. De 
rînd am realizat și eu o 
vație privind procedeul de 
nare a saboților frînei, 
care ș-au economisit 9.000 
Toate aceste inovații au deve
nit repede un bun al tuturor 
muncitorilor din uzina noastră.

Gura puteam să le păstrăm 
numai pentru noi ?

1L1E MAL1ON 
turnător

ir

Din articol am aflat că Or
tansa n-a cunoscut nicio
dată satisfacția de a-și fi 
ajutat din inimă tovarășii. 

Dar oît de minunată e o ase
menea satisfacție I

Aveam în clasa noastră un 
elev, I. Șerbănescu, care lua 
totul în rîs, irosindu-și timpul 
în loc să învețe. Indisciplînat, 
mereu amenințat de note slabe, 
ne făcea clasa de rușine. Colec
tivul a luat hotărîrea să-l aju
te să se îndrepte cît mai grab
nic. Și n-a fost elev în clasă 
care să nii-și fi adus aportul 
său la această acțiune. Unii l-au 
ajutat la o materie, alții la alta; 
am stat de vorbă și cu părinții 
săi rugîndu-i să ne sprijine...

Și iată că a sosit clipa cînd 
colegul nostru trebuia să fie as
cultat de profesor. Așteptam cu 
respirația întretăiată. Și în în
cordarea aceea mi se părea că 
auzeam fiecare bătaie de inimă 
a colegilor. „Gum va fi ? Oare 
am reușit

Șerbănescu n-a obținut o notă 
prea mare, ci 7. Aceasta consti- 
tituia însă primul pas spre în
dreptare.

Cît de mare a fost pentru 
noi mulțumirea de a-1 fi ajutat 
pc colegul nostru. Qrtansa va 
înțelege aceasta cu siguranță a. 
tunci, cînd ea însăși, biruindu-și 
egoismul, își va ajuta colegii.

GEORGETA ROGOZEANU 
eZetrâ

Școala medie nr. 34 
București

Cuvhitnl tinerilor 
in adunările sindicale

Calificarea - 
la nivelul 

tehnicii noi
IAȘI (prin telefon de la cores

pondentul nostru). —
Zilele trecute, la Fabrica 

antibiotice din lași au avut loc 
adunări sindicale de alegeri la 
serviciul de cercetări 
serviciul control 
tre problemele viu

fost 
profesionale a muncitorilor 
nivelul aparatajului 
care este înzestrată 
contribuția cercetătorilor

de

și la 
tehnic. Prin- 

’ i discutate 
de alegeri a 

ridicarea calificării 
ia 

modern cu 
fabrica,

Și • 
lucrătorilor de la controlul teh
nic la îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, la obține
rea unor antibiotice de o cali
tate cît mai bună și la un preț 
de cost cît mai scăzut.

— Anul trecut — se arată in 
darea de seamă — cercetătorii 
noștri au rezolvat procesul de 
fabricație al penicilinei sulfa- 
midaîe, au pus la punct proce
sul tehnologic al streptomicinei, 
au realizat șarje de tetramicină.

— Apreciind rezultatele obți
nute — arăta In cuvlntul său 
comunista Mihaela Leaner — 
nu trebuie trecute cu vederea 
unele deficiențe care mai există 
la noi. De exemplu, consfătuirile 
de producție se țin foarte rar. 
Or este știut că aceste consfă
tuiri au scopul de a antrena pe 
toți muncitorii la dezbaterea 
problemelor legate de îmbună
tățirea producției, a organizării 
ei, a perfecționării proceselor 
tehnologice. Iată dar de ce va 
trebui să se acorde mai multă 
atenție organizării cu regulari
tate a consfătuirilor de pro
ducție. O altă problemă care se 
pune cu tărie la noi este aceea 
a ridicării calificării profesio
nale. Este drept că avem aici 
27 de tineri cercetători cu înaltă 
calificare, avem însă și munci
tori care cu greu se pot des
curca la mașinile de înaltă teh
nicitate cu care trebuie să lu
creze. Eu propun să se creeze 
de îndată un curs de minim teh
nic cu muncitorii care au o ca
lificare slabă, iar de acest cura

adunările
Și

să se ocupe cei mai buni cer
cetători.

Despre asemenea probleme au 
vorbit și utemistele Domnica 
Cerchez, Felicia Filioreanu, Na
talia Răchită.

Utemista Natalia Mihalache, 
membră în biroul organizației de 
secție U.T.M., a arătat că aceste 
lipsuri se datoresc și faptului 
că între vechiul comitet de sec
ție sindical și organizația U.T.M. 
nu a existat colaborarea nece
sară.

Tinerii participant la aduna
rea sindicală de alegeri au vor
bit și despre activitatea cultu
rală care se desfășoară pe eta
pe, despre munca voluntară care 
nu este organizată și coordonată 
suficient. Evidențiind rezultatele 
bune, criticind cu curaj lipsurile 
existente și scoțînd la iveală cau
zele lor, tinerii participant la 
adunarea de alegeri sindicale 
au făcut în același timp nu
meroase propuneri concrete care 
să ducă la îmbunătățirea acti
vității pe viitor.

0. SLAVIC

Mai multă atenție 
introducerii 
mecanizării

CLUJ (prin telefon de la 
ispondeotui

.. _ co
respondentul nostru). — In a- 
ceste zile, la întreprinderea „Teh. 
nofrig- din Cluj au avut loc a- 
duaări sindicale de alegeri. Ul
tima s-a ținut la secția montaj, 
unde peste 85 la sută din nu
mărul total al muncitorilor sînt 
tineri. Au fost analizate diferite 
aspecte aie activității sindicate 
legate de îndeplinirea sarcinilor 
economice izvorite din sarcinile 
trasate de către Plenara GC. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959.

O problemă importantă care a 
fost pusă în discuție, după pre
zentarea dării de seamă, a fost 
aceea a introducerii mecanizării 
în procesul de producție, în 
scopul creșterii continue a pro
ductivității muncii și al ușurării 
efortului fizic al muncitorilor. 
Discuția a pornit de la tînărul 
Zoltan Kis de la montaje-com- 
presoare frigorifice.

— Vedem cum sub ochii noștri

se produc pe zi ce trece îmbu
nătățiri fundamentale în proce
sul de producție — a spus el. 
Iată, de pilda, numai în secția 
noastra, pînă nu de mult intro
ducerea compresoarelor în bazi
nul de încercare se făcea ma
nual. Efortul fizic era mare și 
se pierdea timp prețios din pro
ducție cu această treabă. Acum, 
datorită instalării unei macarale, 
noi muncim mai ușor și mai bi
ne, putem să producem mai mult. 
Legat de acest lucru, doresc să 
fac o propunere pe care am a- 
naiizat-o temeinic conșultîndu-mă 
și cu a Iți tovarăși. Introducerea 
mecanizării ne-a permis să pro- 
ducem mai mult. Găsesc însă că 
norma veche stabilită pentru 
montarea unui compresor nu 
mai corespunde noilor condiții, 
trebuie revizuită. Eu propun să 
se reducă timpul de montare a 
compresorului cu o jumătate de 
oră. In felul acesta vom mări 
simțitor producția și vom Tea- 
liza mai multe economii.

Totodată, tinerii au ridicat în 
cuvintul lor și probleme critice 
legate de îmbunătățirea procesu
lui de producție, de introducerea 
mecanizării. O astfel de proble
mă a fost ridicată de tînărul Vi
sile Sukdsd.

—- Realizările obținute prin in
troducerea mecanizării la mon
ta j-compresoare — a spus el — 
sînt demne de laudă. Dar să ve
dem cam ce s.a făcut pe această 
linie, la noi, aici. De mai bine 
de doi ani podul rulant este mon
tat dar nu funcționează. De ce ? 
Nici pînă în prezent nu s-a exe
cutat instalația electrică. 
Conducerea întreprinderii a dat 
dovadă de neglijență în punerea 
în funcțiune a podului rulant. 
Altfel eu nu-mi explic de ce pînă 
acum nu a intrat podul în func
țiune deși au fost investiți pen
tru el peste 241.000 lei, care de 
mai bine de 2 ani nu produc ni
mic. Acest lucru va trebui să fie 
rezolvat urgent.

Problemele ridicate în aduna
rea de alegeri, propunerile făcute 
de tineri, stau chezășie faptului 
că ei sînt hotărîți ca anul acesta 
să-și aducă o contribuție și mai 
substanțială la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

P. PALIU

In biblioteca Șcdii pedagogice din Buzău.
Foto $. NICULESCU

Acolo de unde a
(Urmare din pag. I-a) 

stăruie continuu, neobosită, acea 
larmă metalică asurzitoare (ca
zangii o primesc în pîlnia u- 
rechilor ca pe o dulce și nece
sară muzică, închipuind poate 
căderile unei cascade) fac efor
turi mai mari ca Înainte. Este 
iureșul obișnuit al muncii.

Secretarul organizației U.T.M., 
” Dumi- 

dez- 
toate 

să se

nomii de 4.725. Cea mai bană 
brigadă este a lui Nicolae Du
mitru, care a totalizat econo
mii de 1995 lei.

Unde lucrează 
fantezia creatoare...

de la cazangerie, Emil 
trescu, este un băiat 
ghețat și la curent cu 
realizările tinerilor. Fără 
grndească prea mult el te pune 
în fața faptelor.

— Potrivit angajamentului 
nostru, pe ianuarie trebuia să 
dăm economii de metal în va
loare de 42.900 lei. Am realizat 
însă ceva mai mult: 62.765 lei. 
Unde se ascundeau rezervele ? 
Desigur, in munca fiecăruia, a 
tuturor. Ei au început să-și 
construiască în cantitate mare 
șabloane ca să nu mai croiască 
tabla la nimereală; întrebuin
țează complex tabla și cupoa
nele, folosesc toate resturile de 
tablă venită din secții, pentru 
croirea unor piese mai mici. 
Care s fruntașii ? Cei din sec
torul maistrului Mesch Iosif, în 
frunte cu utemistul Gligan Gh. 
și comunistul Bulgaru Vasile. De 
secția cazangerie aparține și 
mecanica 4. Secretarul organi
zației de tineret de aici este 
Valeriu Bolgiu un băiat scund, 
de o agerime a minții cuceri
toare. El a spus că n-are nevoie 
de nimeni să-l ajute ca să țină 
evidența realizărilor tinerilor: 
„Știu* să mă descurc singur". 
Toate datele despre oameni, 
mașini, brigăzi le știa pe de 
rost. Strungarii și frezorii de la 
mecanică urmau să facă econo
mii la freze și la plăcuțe dure, 
pe ianuarie, in valoare de 2000 
lei. Surpriză! Au realizat eco-

La consfătuirea in care s-a 
lansat chemarea, Nicolae Birlea- 
ză, responsabilul celei mai bune 
brigăzi de formatori de la tur- 
nătoria de oțel s-a angajat ci 
va realiza cu brigada lui econo
mii de materiale: cuie, luminări, 

vor ține sus, pe 
reducerii 

zero : încă o sursă

sirmă. și că 
mai departe steagul 
rebuturilor la 
de economii.

De la chemare încoace s-au 
ivit și alte resurse de a face 
economii. De pildă la pămin- 
tul de formare, o tonă costă 
101 lei. Dar ei, toți formatorii 
oțelăriei, au economisit în ia
nuarie 158 tone pămînt și ni
sipuri, care echivalează cu 
ma de 17.854 lei. In total, 
lăria a făcut economii în 
loare de 135.437 lei. Apoi, 
urma folosirii oricărui 
păt de electrod, prin 
garea 
o metodă proprie, s-au ob
ținut economii de 67.240 lei. 
Acestea și altele au fost căile 
care i-ati dus pe tinerii de la 
oțelărie la succese: în loc de 
103.000 lei cît le revenea din an
gajament în prima lună, au dat 
economii în valoare 
lei.

Dacă te uiți atent 
hale ale oțelăriei 
ceva schimbat față 

acum o 
este o

Unde sînt

su- 
oțe- 
va- 
In 

ca- 
adău- 

bucăților scurte după

de 135.437

prin cele 3 
ți se pare 

de felul 
cum arăta acum o lună în 
urmă. Da, este o impresie 
reală, sigură. Unde sînt gră
mezile de pămînt ? Au dis
părut ? Nu ! Sînt în hale. în
chise in niște boxe. De ce ?

(Urmare din pag. l-a)

Un joc oltenesc executat în fața 
colectiviștilor din comuna Ro- 
Jiștea, regiunea Craiova, de 
membrii Ansamblului de cîntece

dansuri populare „N. Băl- 
cescu" Craiova.

Foto : P. PAVEL

Spectacol festiv 
cu prilejul Zilei 

Armatei Sovietice
Cu prilejul celei de-a 42-a ani

versări a Armatei Sovietice, Tea
trul Armatei a prezentat luni 
după.amiază, în sala din Bd. 
Magheru, un spectacol festiv. 
Spectacolul a cuprins fragmente 
din piesele „De partea cealaltă- 
de A. Barianov și „Lîngă poarta 
Brandenburg" de E. M. Remar
que, precum și un montaj literar 
artistic din poemul „Vasili Tior- 
kin" de A. Tvardovski. Poeții 
N. Tăutu, Dan Deșliu, Mihu 
Dragomir, Al. Andrițoi-u au citit 
apoi versuri proprii închinate 
ostașilor sovietici.

Ca prilejul zilei 
proclamării R.A.U.
La 22 februarie, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Unite da Bucu
rești, Farid Ohenlaoui, a oferit o 
recepție în saloanele ambasadei 
cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Arabe Unite — ziua 
proclamării Republicii.

La recepție au luat parte Gh. 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, I. 
Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, V. Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, V. Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, L Pas, președintele Comite
tului de radiodifuziune și televi
ziune, M. Maca vei, președinte de 
onoare al I.R.R.C.S., Justinian, 
patriarhul Bisericii ortodoxe ro
mi ne, conducători ai unor insti
tuții culturale șî organizații ob
ștești, oameni de arta și cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați lă 
București și tlți membri ai corpu
lui diplomatic.

(ăg».-p:ts)

pornit chemarea
Simplu ! Pentru că oamenii oțe
lăriei au vrut să îndeplinească 
încă o mdicație a Plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1959. Și anume aceea care in
dică mărirea suprafețelor de 
lucru. Ei au construit niște 
boxe intre stâlpii de susținere 
a balelor — locuri unde na se 
lucra nimic — spații moarte, și 
acum întreaga suprafață pe care 
o ocupau grămezile de pămînt 
a fost redată producției. Cu 
asta nu se mai risipește pam în
tâi. se poate urmări consumul 
specific, și a sporit considerabil 
capacitatea de producție a oțe
lăriei Brigăzile iși pot pregăti și 
desfășura acum lucrul în condi
ții mai bune.

Intre cei de la tontă
Aici, la turnătoria de fontă. 

Radu Nedelcu ne prezintă 
primele roade în urma lansă
rii chemării. Atai întîi reali
zările brigăzii condusă de Ne. 
meș Viorel. Avea să facă eco
nomii de 5.000 lei și a făcut de 
8.400 lei. Pe secție s-au depășit 
economiile din angajament cu 
vreo 3.000 lei. Tinerii speră că 
această depășire va fi „un fleac' 
față de cele pe care le vor face 
in lunile următoare. Au ei mo
tivele lor să creadă acest lucru. 
S-a înaintat la cabinetul tehnic 
o inovație care propune căptu- 
șirea cuptorului rotativ peste 
vechea căptușeală. Sînt în curs 
de elaborare și alte inovații. 
Acum atenția le este concentrată 
asupra îmbunătățirii tehnologiei 
reperelor cu pondere mare de 
rebut; asupra schimbării ames
tecului de formarea și turnarea 
unor noi repere în forme crude.

După acest raid fulger prin 
cîteva din secțiile uzinei de 
unde s-a lansat chemarea, sîn-

tem îndreptățiți să afirmăm 
intiile roade sini deosebit 
frumoase și îmbucurătoare. Râ- 
mine insă ca să se încadreze 
in acțiune cu aceeași vigoare și 
prospețime, să desțelenească 
energiile și tinerii din alte sec
ții cura sînt cei din secția sape- 
foraj și uzinaj 2, care s-au re
tras oarecum in spatele .frontu
lui' acestei bătălii temerare. Aici, 
nu numai că nu urmăresc și 
nu prezintă la timp, așa cum a 
fost înțelegerea, rezultatele asu
pra economiilor făcute de tineri 
și de brigăzi, dar nici in secții 
nu se vede acea însuflețire, dtn 
partea tineretului pentru tradu
cerea în viață a inițiativei. Se 
pare că nici comitetului U.T.M. 
nu i-a ajutat în acest sens.

Dacă din partea comitetului 
U.T.M. se vădea o mai aten
tă urmărire a acțiunilor pornite, 
se putea prezenta conducerii 
..plingerea' cazangeriei. pentru 
faptul că serviciul tehnologic nu 
dă desene pentru debitarea com
plexă pe grosimi a tablelor ca 
acestea să se poată folosi cît 
mai rațional. Și am încerca să 
mai relevăm încă un fapt sem
nificativ. Tinerii de la Uzina 
.,1 Mai' Ploești, în scopul ridi
cării calificării lor profesionale, 
au pornit inițiativa „marșului 
calificării**. Dar, „marșul" se 
pare că și-a slăbit alura, s-a 
domolit. Și cînd ? Acum cînd 
este mai important. Calificarea 
tinerilor este una din cele mai 
mari și mai inepuizabile surse 
de sporire a producției și reali
zarea de economii.

Dar nimeni nu-și poate în
chipui că defecțiunile care mai 
sînt vor dăinui în continuare și 
că tinerii de la cele două secții 
vor putea râm i ne multă vreme 
departe, că nu-i va prinde și pe 
ei, cuceritor, șuvoiul acesta pu
ternic de entuziasm.

ci 
de

Cho pin

Ucenicie 
științifică

Se împlinește un veac și ju
mătate de la nașterea marelui 
compozitor polonez, ” ' ’ 
Chopin. Din inițiativa 
lui Mondial al Păcii 
acesta se sărbătorește 
lumea comemorarea 
compozitor.

Chopin s-a născut în localita
tea Zelazowa JPola, din preajma 
Varșoviei. Tatăl său, de obîrșie 
franceză, se stabilise în Polonia 
din tinerețe. în casa profesorului 
Nicolas Chopin, în care erau 
bine cunoscute ideile progresiste 
ale gînditorilor enciclopediști și 
iluminiști, muzicii i se acorda 
o mare prețuire. Formarea lui 
Frederic a fost strîns legată de 
viața și tradițiile artistice ale 
poporului polonez căruia marele 
compozitor i-a rămas întotdeauna 
credincios. Cei dinții profesori ai 
săi au fost Zyvvny, un bătrîn mu
zician din Boemia, iubitor pasio
nat al lui Back, și Elsner un com
pozitor de operă, simfonii și 
lucrări vocal-simfonice, director 
de conservator.

Cu toate că, încă student fiind, 
Chopin a fost înconjurat cu 
laude și atenții, el n-a încetat 
nici o clipă munca sîrguincioasă 
care i-a asigurat desăvîrșirea. 
Conștient de datoria pe care i-o 
impunea geniul său, a perseve
rat mereu, tinzînd spre perfec
țiune, descoperind necontenit noi 
și noi mijloace tehnice care 
i-au mijlocit relevarea simțirii 
artistice. De la primul Rondo, 
apus 1, publicat in anul 1825 și 
pină la ultiiha sa lucrare, Chopin 
dovedește o continuă evoluție. 
Pianul, instrumentul pentru care 
a scris mai toate compozițiile 
sale, a dat glas, prin el, unui a- 
devărat univers sonor. Revoluțio- 
nind tehnica interpretării pia
nistice, compozitorul polonez a 
îmbogățit gama de expresie a 
claviaturii.

în vara Isu 1829 Chopin face 
o călătorie la Fiona, Praga fi 
Dresda. iar m an mai ti mu, 
toamna, se decide si plece din 
nou în strâinâtate pentru a se 
afirma ta marile centra muzicale 
ale Europei acelei vremi. Seri-

lu-

Frederic 
Consiliu- 
în anul 
în toată 
marelui

Cu prilejul celei 
de«a 150-a aniversări 

a lui Chopin
Duminici dupâ-amiază a 

loc in sala Ateneului R.P. 
mine deschiderea festivă a 
nifestârilor consacrate compozi
torului polonez Fr. Ghopin cu 
prilejul aniversării a 150 de ani 
de la nașterea sa. Aceste mani
festări se desfășoară sub egida 
Ministerului Invațămîntului și 
Culturii, Gonritetului national 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Rommâ, Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, Uniunii compozitorilor 
din R.P. Rominâ și altor insti
tuții culturale, în cadrul mari
lor aniversări culturale inițiate 
de Gonsiliul mondial al pă^ji.

Guvintul de deschidere a fes
tivității a fost rostit de dirijorul 
D. D. Botez, artist emerit, di
rectorul Conservatorului „Gi- 
prian Porumbescu- din Bucu
rești.

Compozitorul Ion Dumitrescu, 
maestru emerit al artei, prim- 
secretar al Uniunii compozitori
lor, și Janusz Zambrowicz, am
basadorul R.P. Polone la Bucu
rești. au vorbit apoi despre via
ța și creația marelui muzician 
polonez.

Festivitatea a fost urmată 
un concert din lucrările 
Fr. Ghopin.

★
Intr-un cadru festiv, luni 

amiază, ambasadorul R.P. 
lone la București, Janusz Zam
browicz, a oferit în dar Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu" 
din București un bust al compo
zitorului Fr. Chopin, cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
nașterea marelui muzician po
lonez.

avut
Ro
ma-

de 
lui

la 
Po-

Ambasador-ul extra ordinar și 
plenipotențiar al R. P. Polone 
la București, Jianusz Zarrb-rowicz, 
a oferit luni seara în saloanele 
ambasadei o recepție cu’prilejul 
deschiderii în R. P. Romînă a 
manifestărilor consacrate împli. 
nirii a 150 de ani de la nașterea 
compozitorului polonez Fr. Cho
pin.

sese pînă atunci o seama de 
crări printre care doua concerte 
de pian și orchestră, alături de 
numeroase altele, de dimensiuni 
mai mici.

Chopin este 
alături de lupta poporului pen
tru cucerirea libertății. ,,Pleci 
la luptă — scria compozitorul 
unui prieten — ...Ah ! ce n-aș 
da să fiu măcar toboșarul tăua! 
La 20 iulie 1831, Chopin se_ 
îndreaptă spre Paris. Se spu
ne că în timpul unui scurt po
pas făcut la Stuttgart află 
Varșovia a fost supusă, 
i-a produs o adlncă 
Fără a pronunța un 
se așeză la pian și 
lui tunau pe claviatură... 
s-ar fi născut celebrul „Studiu1 
în do minor, op. 10, nr. 12 su
pranumit „revoluționar".

Chopin duce cu el în capi
tala Franței poezia locurilor na
tale, bogăția muzicii poporului 
polonez, ce găsește ecou în toa
tă creația sa. Factura larg-cu- 
prinzătoare și în același timp 
originală, a sensibilității sale, 
valoarea creației și 
rilor lui pianistice, 
minat pe Heine 
„Chopin s-a născut 
nia ; părinții lui 
francezi și el și-a făcut o parte 
din studii în Germania. Această 
influență a trei naționalități face 
din persoana lui un fenomen cu 
totul remarcabil. Și-a însușit tot 
ce au mai bun aceste trei po
poare... La Chopin uit cu totul 
măiestria talentului său de pia
nist și mă scufund în abisul mu
zicii lsti9 in frumusețea dureroa
să a creațiilor lui, laolaltă adinei 
și gingașe ',

lntr-o viață de numai 39 ani, 
Chopin a scris zeci de mazurci 
poloneze, studii, preludii, noc
turne, valsuri. scherzo-uri, so
nate, balade, cîntece pentru voce 
eu acompaniament de pian și al
tele. Cercul emigraniilor revolu
ționari de Zq Paris, al cărui ani
mator era poetul Adam Mickie- 
wiez, ar fi dorit să aibă de la 
Chopin simfonii grandioase. Dar 
compozitorul căruia i-a plăcut să 
spună că zămislește cu modestie 
un „abecedar" pentru cei ce vor 
trebui să meargă mai departe 
decît el pe calea muzicii națio
nale, încredința mai totul clape
lor albe și negre ale pianului.

..Mazurcile sînt tunuri ascunse 
sub flori...", scria compozitorul 
Robert Schumann despre aceste 
transfigurări ale melodicii și rit
micii populare polone din. care 
Chopin s-a inspirat adesea în 
lucrările sale. Este o supremă 
recunoaștere a caracterului com
bat ir strîns legat de aspirațiile 
de libertate ale poporului, al 
creației marelui clasic polonez.

Muzica sa ne apare astăzi, ca 
o chemare către împlinirea idea
lurilor luminoase umaniste, de 
progres și fericire pe pămînt.

EUGEN PRIGOPE

cu tot sufletul 
ta poporului pen- 
libertății. ,,Pleci

că 
Știrea 

emoție, 
cuvînt, 

degetele 
Așa

interpretă- 
l-au deter- 
să scrie : 
în Polo- 
au fost

conferințele cercurilor științifice 
studențești din Institut. Actual
mente, cîțiva studenți din anul 
I studiază istoricul cartierului 
muncitoresc Bucureștii-Noi, iar 
alții istoricul înființării gospodă
riei colective în care lucrează 
părinții lor.

Aceasta fiind munca cu stu* 
dențti din anul I bineînțeles cd 
mult mai complexa este aceea 
cu studenții din anii mai mari. 
Tematica pentru acești stu
dent cuprinde de regula pro«? 
bleme de istorie economică la 
a căror cercetare ei trebuie să 
utilizeze bagajul de cunoștințe 
căpătate în mai multe discipli
ne pentru ca, în felul acesta, 
să reușească să dea materialu
lui documentar strîns o analiză 
științifică multilaterală și inte* 
resantâ.

Principalele dw-ecții ale tema
ticii pentru studenții anilor ll-V 
simt uirmătparele : Studierea 
procesului acumulării primitive a 
capitalului în Romînia, adică a 
procesului Istoric de formare a 
muncitorNor salariați și a capi
taliștilor" ; „Dezvăluirea și ana
liza exploatării maselor munci
toare de la orașe șl sate sub 
regimul burghezo-moșieresc" 1 
„Istoria orizelor economice de su
praproducție în Romînia burghe
zo -moșiereaică*1 ; „Istoria indus
trializării socialiste a țării noa
stre" ; „Istoria transformării so
cialiste a agriculturii noastre (pe 
comune, regiu-ni)*; „Istoria relo- 
țiUor comerciale externe ale Ro
mâniei- ete.

Abordarea problemelor din 
aceste domenii impune studen
ților o documentare bogată și 
aceasta, de multe ori nu numai 
în bibliotecă, cî și în arhive de 
întreprinderi, sfaturi populare 
etc. De aceea, nu rareori la o 
lucrare un student muncește nu 
un singur an, ci doi și trei. Așa 
este, de pildă, cazul studentului 
Silași Grigore din anul V al Fa
cultății de economie generală, 
care la lucrarea „Pauperizarea 
clasei muncitoare din Romînia 
între cele două războaie mon
diale", lucrează de do> ani, sau 
a studentului loța Vasile cane 
trei ani a studiat foarte amă
nunțit consecințele economice și 
sociale ale crizei din 1929—1933 
în fostul județ Bihor. Adesea 
m-unca perseverentă a studenți
lor le permite să obțină o astfel 
de lucrare care poate fi susținu
tă cu succes ca lucrare de di-, 
plomă. Acesta este de pildă ca
zul tovarășei Fulea Maria, care 
după ce a lucrat trei ani la 
tema „Exploatarea capitalistă la 
Societatea Tramvaielor București 
(S.T.B.)" a susținut-o cu deose
bit succes la examenul de stat. 
Alți studenți urmează să facă a-, 
ce la și lucru.

Pe linia dezvoltării la studenți 
a interesului față de munca 
științifică, trebuie de ase
menea menționat faptul că de 
multe ori studenților li se dau 
să elaboreze teme strîns legate 
de viața lor, a părinților lor. 
Așa sînt de pildă, acele teme 
care privesc istoricul unor între
prinderi industriale sau agricole 
unde au lucrat sau lucrează pă
rinții studentului. In aces
te cazuri, a Șa cum arată ex
periența de pînă acum, lucrări
le au un larg ecou nu numai în 
rînducile studenților, d-ar și fami
liilor lor și ale conducerii actua
le a întreprinderilor oare, ade
sea, își aduc propria contribu
ție la îmbogățirea documentă
rii isterice a lucrării.

Actualmente, în fața 
de Istoric economiei 
a R. P. R. stă sarcina 
prezenta cît mai bine 
apropiatei conferințe a cercurilor 
științifice din institut și, totoda
tă, de a pregăti lucrări care să 
merite a fi recomandate pentru 
sesiunea pe țară din luna apri
lie. *

cercului 
naționa le 
de c se 
în fața

In Editura politică 
a apărut

G. E. Glezerman 
Cele două faze 
ale societății 

comuniste

Hăt, departe, străpung privirile, pe o zi însorită, de pe vîrful 
Cristianul Mare.'

Foto : AGERPRES



Vizita lui N. S. Hrușciov
in Indonezia

in-

co
ol

DJOKJAKAlRTA 21 (Ager
pres). — Zeci de mii de locui
tori ai ospitalierului Bandung 
l-au condus pe N. S. Hrușciov. 
Acum Djokjakarta —• orașul 
care s-a aflat in primele rinduri 
ale luptei pentru independență 
a poporului indonezian — în- 
timpină în mod solemn pe înal
tul oaspete sovietic.

Aproape întreaga populație a 
orașului a ieșit pe străzi.

în după-amiaza zilei de dumi
nică N, S. Hrușciov, însoțit de 
președintele Sukarno, a vizitat 
cimitirul eroilor — „Samaki“, 
unde sînt înmormântați partiza
nii, ostașii, ofițerii și generalii 
care și-au dat viața pentru 
dependența Indoneziei.

N. S. Hrușciov a depus o 
toană la drapelul național 
Republicii Indonezia.

Apoi N. S. Hrușciov a vizitat 
Universitatea națională „Gadji 
Mada“ a Indoneziei, unde a 
rostit o amplă cuvîntare.

Apariția lui N. S. Hrușciov în 
sala in care se aflau citeva mii 
de studenți a fost primită cu ro
pote de aplauze.

Salutînd pe profesorii, pe a- 
sislenții și pe studenții Universi
tății „Gadji Made", N. S. Hruș
ciov a subliniat ca tineretul din 
Indonezia a avut un rol impor
tant în mișcarea de 
națională a poporului 
zi an.

N. S. Hrușciov s-a 
posibilitatea eliminării 
lor din viața societății. După 
cum a subliniat el, această po
sibilitate decurge din noul ra
port de forțe pe plan interna
țional, care s-a statornicit după 
cel de-al doilea război mondial 
și care se întemeiază pe urmă
torii trei factori : ÎN PRIMUL 
RÎND, politica de pace și ideea 
coexistenței pașnice se bucură în 
zilele noastre de sprijinul puter
nic și activ al maselor largi 
populare din întreaga lume ; ÎN 
AL DOILEA RÎND, principiile 
păcii ți coexistenței pașnice stau 
astăzi la baza politicii externe 
a multor state ; ÎN AL TREI
LEA RÎND, forțele partizanilor 
păcii și coexistenței pașnice dis
pun actualmente de mijloace 
materiale extrem de impună
toare.

Dezvoltind aceste teze, N. S. 
Hrușciov a scos în evidență con
tribuția de neprețuit adusă la 
cauza luptei pentru pace și 
coexistență pașnică de Indonezia, 
India și de alte multe state afro- 
asiatice. ,,Au rămas de dome
niul trecutului, a declarat N. 5- 
Hrușciov, vremurile cînd pu
terile occidentale se legănau în 
iluzia că istoria universală s-ar 
făuri numai în citeva capitale 
occidentale, în consiliile de ad
ministrație ale băncilor care și-au 
întins tentaculele financiare in

eliberare 
indone-

referit la 
războaie-

întreaga lume, susținute de cru
cișătoarele puterilor coloniale. 
Istoria este făurită de popoarele 
întregii lumi. Poate oare să-și 
închipuie cineva în zilele noastre 
rezolvarea vreunei probleme in
ternaționale importante fără 
China, fără India, fără Indone
zia și fără alte state din Asia 
și Africa

De o deosebită însemnătate 
pentru menținerea păcii este 
faptul că Uniunea Sovietică a 
luat-o înaintea puterilor occiden
tale sub raportul înarmării cu 
arme rachetă și nucleare. 
U.R.S. S. a fost nevoită să orga
nizeze producția acestor arme în 
scopul asigurării securității sale. 
Nu intenționăm însă, a declarat 
N. S. Hrușciov in continuare, să 
profilăm de superioritatea noas
tră pentru a practica dictatul 
sau pentru a ne impune politica 
și ideologia altor țări și popoare. 
Sintem dispuși să acceptăm chiar 
și astăzi distrugerea totală a 
acestor arme, dacă puterile occi
dentale care dispun de arme a- 
tomice vor fi de acord să proce
deze la fel".

Analizînd rolul uriaș al pre
gătirii și educării cadrelor națio
nale în dezvoltarea economică a 
țărilor, N. S. Hrușciov a spus, 
adresindu-se celor de față : Știm 
că această sarcină nu este o sar
cină ușoară. Dar tineretul, care 
este numit pe bună dreptate 
speranța națiunii, nu se teme de 
greutăți. Pe lingă aceasta, aveți 
prieteni de nădejde care sint 
gata să vă întindă o mină de a- 
jutor frățesc.

De ce n-ați veni în Uniunea 
Sovietică să vedeți cum trăiește 
și se dezvoltă țara noastră ?

Cu puțin timp înainte de a- 
ceastă ședință m-am întreținut cu 
mult stimatul rector pe care l-am 
întrebat: în ce țări ați fost, dom
nule rector ? El mi-a răspuns că 
a fost in America, in Germania, 
Franța și în alte țări din Euro
pa și Asia. Uniunea 
insă este atît o țară 
cit și o țară asiatică. De ce să 
primiți informații despre dezvol
tarea științei și despre realiză
rile economiei și culturii Uniu
nii Sovietice prin intermediul al
tor țări ? De ce să studiați U- 
niunea Sovietică cu ochii ameri
canilor, germanilor, francezilor 
sau ai altora ? Nu ar fi oare mai 
bine si veniți personal la noi, 
si vedeți, să constatați și să 
aflați despre ce este vorba, ce 
urmărim noi și ce mijloace folo
sim ? Fi dăm in scris ci atunci 
ci nd veți vizita Uniunea Sovieti
că nu vom încerca să ră atragem 
în Partidul comunist, nu vom 
căuta să vi impunem orinduirea 
noastră socialistă. Feți putea să 
studiați în mod obiectiv tot ce 
veți dori și să aplicați la dr. tot 
ce veți găsi de curiințâ.

Span toate acestea ea repmen-

Sovietică 
europeană

tant al marelui popor sovietic, 
ca președinte al Consiliului de 
Miniștri, ca secretar al C o mite tu- 
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Marele Lenin spunea despre 
Partidul Comunist că el este pu
ternic nu prin numărul membri
lor săi, ci prin calitățile de 
luptă ale comuniștilor.

Comunismul nu poate fi sădit 
cu forța. Comunismul este un țel 
măreț, o idee măreață. Ideile nu 
pot fi sădite cu forța, după cum 
nu pot fi stăvilite de nici o for
ță, de nici o armă. COMUNIS
MUL ESTE VIAȚA ÎNSĂȘI ; 
UNDE TRĂIEȘTE OMUL ACO
LO TRĂIESC Șl IDEILE. DE 
COMUNISM ȘI DE IDEI NU TE 
POȚI IZOLA PRIN NICI O 
FRONTIERA- NU TE POȚI 
ASCUNDE DE IDEILE COMU
NISMULUI CUM SE ASCUNDE 
LILIACUL DE SOARE. Indife
rent dacă recunoști comunismul 
sau nu-1 recunoști, această învă
țătură există și continuă să se 
dezvolte victorios.

In prezent Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice numără 
peste 8.000.000 de membri, iar 
populația țării noastre este de 
212 milioane locuitori. Dacă am 
fi permis oricui să se înscrie in 
Partidul comunist, desigur că 
partidul nostru ar număra acum 
zeci de milioane de membri. Dar 
noi nu avem nevoie de aceasta. 
Pentru a deveni comunist trebuie 
nu numai să înțelegi comunis
mul, ci și sa Hi un ostaș activ 
în slujba lui.

Domnilor profesori, veniți la 
noi, faceți cunoștință cu profe
sorii și oamenii noștri de știință, 
priviți cum muncesc și cum tră
iesc ei, ce bine sint asigurați 
din punct de vedere material. 
Statul socialist dă o înaltă pre
țuire muncii intelectuale, dacă 
această muncă urmărește binele 
poporului.

Orinduirea socialistă creează 
țoale condițiile pentru dezvolta
rea muncii intelectuale, pentru 
creșterea oricărui om care gin- 
deșle in mod creator, care poate 
face să progreseze știința !

Tineri prieteni studenți, mă 
adresez și vouă : veniți în țara 
noastră să vedeți viața studenți
lor sovietici. Cred că unele lu
cruri vă vor putea fi utile (cu- 
vintarea lui .V. 5. Hrușciov a fost 
epiaudată in repetate rindurij.

In seara aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov și președinieie Su- 
ksrno au asistat la un spectacol 
de muzici și dansuri indone
ziene.

★

22 — De la tri- 
Agerpres, Al.

Delegația oamenilor de stat 
sovietici care a 

s-a înapoiat
NEW YORK 21 (Agerpres). 

i— TASS: In sear* de 20 fe
bruarie delegația oamenilor de 
siat sovietici, in frunte cu D. S. 
Poleanski, care a vizitat S.U.A. 
la invitația conferinței guverna
torilor statelor din S-U.A., a ple

dul

vizitat S. U. A. 
la Moscova

cat cu avionul „TU-114' 
Jsiew York la Moscova.

Luîndii-și rămas bun de la per
soanele care au venit la aero
drom să conducă delegația, D. S. 
poleanski a declarat:

Considerăm că vizita noastră 
în S.U.A. a fost o misiune de 
bunăvoință. Ea a exprimat do
rința poporului sovietic de a ata. 
bili relații de prietenie cu po
porul american.

Desigur că noi avem sisteme 
social politice diferite, că înțele
gem în mod diferit procesul de 
dezvoltare istorică a societății u- 
mane, perspectivele acestei dez
voltări. Dar, după cum a remar
cat în mod just dl. Eisenhower, 
cu care am stat de vorbă la 18 
februarie, nu trebuie sa ne pier
dem timpul criticîndu-ne reci
proc, ei să căutăm căi-le de re
zolv re pozitivă a problemelor 
litigioase.

Scopul vizitei noastre în

S-U.A. a fcst tocmai de a căuta 
nu ceea ce ne desparte (acest 
lucru Lam cunoscut și a casa), 
d ceea ce apropie, unește popoa
re* noastre.

Și trebuie si spun ci am gă
sit ceea ce am cautaL Am vă
zut ca poporul american este un 
popor minunat, talentat, harnic, 
ca el urăște războiul și condam
nă pe inspira lorii și adepta lui, 
dorește sa trăiască in pace și 
prietenie cu poporul sovietic.

Tocmai de aceea putem și tre
buie sa oolaborăm, să coexistăm 
in mod pașnic, adică să ne tn- 
tilmm prietenește in jurul unei 
aceleiași mese, să facem schimb 
de experiența tehnico-jbințifică, 
să dezvoltăm comerțul, să întă
rim relațiile, cauza păcii.

După vizita istorică a lui N.S. 
Hrușciov in țara dv , necesitatea 
de a proceda astfel apare deo
sebit de limpede.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS: Delegația oamenilor de 
stat sovietici, condusă de Dmi
tri Poleanski, președintele Con
siliului de Miniștri ai R.S-F.S.R-, 
s-a înapoiat duminică seara Ia 
Moscova.

SURABAYA 
misdl special 
Gheorghiu :

La zZ februarie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
nfin al U.R.S.S., împreună cu 
președintele Sukarno; au vizitat 
templul budist Borobudur, situat 
la aproximativ 40 de km de Djok. 
Jakarta. Operă a maeștrilor sec. 
VIII, el este cel mai mare tem
plu budist dm lume.

In cursul aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov și persoanele care-l în
soțesc au părăsit Djokjakarta 
liTdreptlndu-se cu avionul spre 
Surabaya, unde au sosit la 
ora 15.

Surabaya, leagăn al revoluției 
indoneziene, situat în răsăritul 
insulei Java, este cel mai mare 
port al țârii șt important centru 
comercial și industrial. Cetățenii 
orașului s-au pregătit încă de 
citeva zile să-1 primească pe 
p.tmul ministru al U.R.S.S. In 
această zi nu s-a lucrat și toată 
populația a ieșit pe străzi.

in numeroase noduri mulți
mea a rupt cordoanele, apropiin- 
du-se de mașina deschisă unde se 
aflau N. S. Hrușciov și Sukarno, 
aclami nd cu entuziasm pe «ei 
doi conducători și silind corte
giul să parcurgă încet de tot 
scurta distanță spre stadionul o- 
rașului. Aci peste 500.000 de per- 
soi ne. in incinta și in jurul sta
dionului, îl așteptau pe șeful gu
vernului sovietic. Nesfîrșite acla
mații au salutat sosirea lui la 
stadion.

N. S. Hrușciov și președintele 
Sukarno au rostit cuvlntări.

Togliatti despre călătoria 
președintelui Gronchi 

în U. R. S. S.
ROMA 22 (Agerpres). — 

TASS: Revista „Rinascita" a
publicat un articol semnat de 
Palmiro Togliatti, secretarul ge- 
nțral al Partidului Comunist 
Italian, consacrat călătoriei pre- 
ședinței ui Italiei, Gronchi, în 
U.R.S.S.

Călătoria președintelui Gronchi 
și a lui pJla, ministrul Aface
rilor Externe, a fost necesară și 
utilă, scrie Togliatti. Ea a dus 
la o îmbunătățire considerabilă 
a relațiilor diplomatice și politi
ce dintre Italia și U.R.S.S. Ea a 
contribuit la lichidarea atmosfe
rei grele de minciună antisovie- 
tică și anticomunistă, p"e?uni și 
la clarificarea situației politice 
din Italia.

Togliatti relevă ca unul din 
aspectele pozitive ale acestei că- 
latorii semnarea acordului cui- 
tura-1 între Italia și U.R.S.S., 
precum ?i obligația asumată re-

ciproc de a întări relațiile co
merciale.

Vizita lui Grondii șj Pella la 
Moscova, subliniază Togliatti, 
Înseamnă pentru opinia publică 
o cotitură pronunțată în sensul 
apropierii dintre cele două po
poare. Pentru prima oară toate 
organele de presă (italiene — 
N.R.), atît oficiale cit și neofi- 
ci ale, au fost nevoite sa înfăți
șeze’Uniunea Sovietică așa cum 
este ea în realitate.

Subliniind ca numai contacte
le internațional?, dacă nu vor fi 
însoțite de o schimbare a pozi
țiilor tradiționale ale războiului 
rece, nu sînt încă suficiente pen
tru realizarea destinderii încor
dării internaționale și asigura
rea unei păci trainice, Togliatti 
arată : Primul lucru care trebuie 
făcut... este a recunoaște ce re
prezintă lumea socialistă de la 
Berlin la Pekin.

Locuitorii Akkrel - capitala stat ului african Ghana - protes
tează împotriva experiențelor atomice franceze din Sahara.

(Foto - agenția United Press International)

Proteste împotriva experimentării 
bombei atomice franceze 

în Sahara
RABAT 22 (Agerpres). — Ex- 

Îdcteia bombei atomice franceze 
n Sahara continuă să stîrneas- 

că protestele opiniei publice și 
presei marocane.

La 21 februarie Partidul 
„Istiqlal* a organizat la Ca. 
sablanca o demonstrație de pro
test la care au participat peste 
50.000 persoane. Demonstranți* 
au trecut pe străzile centrale ale 
orașului îndreptîndu-se spre 
consulatul francez, purtînd lo
zinci în care cereau evacuarea 
trupelor străine din Maroc.

NEW YORK 21 (Agerpres).- 
Agenția U.P.I anunță câ la 20 
februarie în fața sediului dele
gației franceze la O.N.U., stu
denții din New York au organi
zat o manifestație împotriva ex
perimentării de către Franța a 
unei bombe atomice în Sahara.

★
TRIPOLI 22 (Agerpres). — 

TASS : Camera deputaților din 
Libia a adresat j ‘ 
tuturor țărilor o telegramă 
care protestează împotriva i 
rimentării bombei atomice 
ceze în Sahara.

parlamentelor 
'i în 
expe- 
fran-

Președintele Eisenhower 
despre scopul călătoriei sale 

în America Latină
WASHINGTON 22 (Agerpres) 

— La 21 februarie, înainte de 
a pleca intr-o vizită oficială în 
America Latină, președintele 
S.U.A.. D. Eisenhower, a rostit 
un discurs radiotelevizat în 
care a expus scopul călătoriei 
sale.

Președintele, care va vizita 
Brazilia, Argentina, Chile și 
Uruguayul, a declarat că „în 
zilele de încordare internaționa
lă cînd se manifestă ambiții și 
se ivesc probleme generate de 
interdependența crescîndă a sta
telor, este necesar ca partenerii 
buni să caute să realizeze mai 
multă înțelegere și să îmbună
tățească programele comune".

In această ordine de idei el 
și-a exprimat regretul față de 
faptul că statele latino-america. 
ne, după cum a spus el, „înțeleg 
uneori greșit" Statele Unite. 
Drept exemplu președintele a 
citat părerile emise în America 
Latină că Statele Unite „igno
rează sarcinile colaborării și 
progresului în emisfera occi
dentală".

Ziarul „New York Herald Tri
bune" consacră un articol vizi
tei președintelui Eisenhower.

Calificind această vizită 
,.o misiune foarte importanta, 
chiar crucială*, ziarul spune 
că ..vizita vine Intr-un moment 
etnd prestigiul S L'.A. in Ameri
ca Latină este in scădere".

★
WASHINGTON 22 (Agerpres). 

La 22 februarie președintele 
Statelor «Unite ale Americii, 
Dwight Eisenhower, a plecat pe 
calea aerului într-o călătorie 
prin țările Americii de Sud. El 
va vizita Brazilia, Argentina, 
Chile și Uruguayul.

★
HAVANA 22 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Chi
na Nouă, 66 de partide politice 
și organizații obștești din Ame
rica Latină au dat publicității 
un apel comun în care propun 
să se organizeze între 20 și 26 
martie „Săptă-mîna de sprijinire 
a luptei popoarelor latino-ame- 
ricane împotriva 
lui S.U.A.".

Apelul propune 
acestei săptămîni 
întreaga Americă 
organizeze mitinguri și acțiuni 
de masă

drert

imperialism-

ca. în cadrul 
de luptă în 
Latină să se

GLORIOASA
In iarna grea a lui 1918, 

tinerele detașamente ale 
Armatei Roșii zdrobeau la 

Pskov si Narva puternicele ar
mate ale invadatorilor. Această 
victorie consemna actul de naș
tere al primei armate a munci
torilor și țăranilor eliberați din 
robia capitalistă. Către această 
armată își îndreptau cu încre-

dere și speranță privirile oa
menii muncii din întreaga lume 
ca spre prima armată a păcii. 
Din prima clipă a existenței sale, 
de-a lungul deceniilor pline de 
grele încercări, Armata Sovie
tică a rămas credincioasă măre
ței cauze a apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului so
vietic, a patriei socialiste libere. 
De numele nemuritor al lui 
Lenin se leagă crearea și întrea
ga existență a forțelor armate 
sovietice.

P.C.U.S. a organizat, educat și 
îndrumat Armata Sovietică în 
toate etapele dezvoltării sale.

Armata Sovietică a primit „bo
tezul focului" în luptele grele 
pentru apărarea cuceririlor Re
voluției din Octombrie. Hienele 
imperialiste din 14 țări încercau 
să sugrume tînăra putere sovie
tică. Dar nu putea fi învins un 
popor care cunoscuse libertatea, 
care își apăra viața nouă. Ar
mata născută din hotărîrea po
porului eliberat a știut să-î zdro
bească pe cei ce au cutezat să 
atenteze la viața țării sovietice 
care pentru prima oară în isto
rie prinsese viață. Lumea nouă, 
societatea soci listă a prins viață 
în U.R.S.S. Dar dușmanii socia
lismului plănuiau noi agresiuni. 
Încurajați de politica guverne
lor apusene, hitlerișții au de
clanșat un atac mișelesc împo
triva Uniunii Sovietice. Cotropi
torii hitleriști au cunoscut gustul 
amar al înfrîngerii lingă Mos
cova, la Stalingr d, la Kursk. 
Orel. Fiarele fasciste au fost 
gonite pînă în vizuina lor, iar 
glorioșii ostași sovietici au îm- 
plintat steagul victoriei deasu-

coițurile lumii
MITINGUL TINERETULUI 

DIN BAGDAD

La 21 februarie, cu prilejul 
Zilei solidarității cu tineretul 
și studenții din țările depen
dente șl coloniale. într-una 
din piețele Bagdadului a avut 
loc un mare miting al tinere
tului și al reprezentanților o. 
piniel publice din capitala I- 
rakului. La miting au luat 
cuvlntul fruntași ai vieții pu
blice irakiene.

Cei prezenți au adoptat o 
rezoluție în sprijinul popoare
lor din Oman, Algeria, Came
run și din alte țări ale Afri
cii și Asiei, care luptă împo
triva dominației coloniale.

UN METAL MAI PREȚIOS 
DECIT AURUL

Cea mai importantă bogăție 
naturală a Ungariei, bauxita, 
conține cantități de metale im
portante cum ar fi galiul și va- 
nadiul. Pentru a extrage aceste 
metale prețioase s.a construit o 
uzină de vanadiu care lucrează 
deja din plin. Uzina de galii 
este actualmente in stadiul de 
uzină-pilot. Totuși, aceasta din 
urmă a și produs mai multe sute 

kilograme de galiu care, da- 
indus. 
și *n 
metal

de
torită utilizărilor sale în 
tria de telecomunicații 
tehnica atomică, este un 
mai prețios decit aurul.

DESCOPERIREA 
UNOR COMPOZIȚII INEDITE 

ALE LUI BEETHOVEN

Un caiet necunoscut încă apar
ținând lui Beethoven a fost găsit 
întâmplător la Moscova in arhiva 
unei instanțe judiciare.

Caietul de 168 de pagini con
ține manuscrisele unor opere 
inedite ale lui Beethoven printre 
care canoane pentru două voci și 
miniaturi pentru pian, precum și 
schițele altor opere ale compozi
torului compuse 
1802—1803.

Caietul a fost 
blioteca Muzeului 
Moscova de unde 
acum 40 de ani fiind considerat 
pierdut. In prezent caietul se 
află la Muzeul Conservatorului 
din Moscova,

în perioada

păstrat în bi- 
Rumionțev din 

a dispărut

Există ființe rationale 
și pe alte planete ale Universului?

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
TASS : Astronomul sovietic Boris 
Vo-ronțov-Veliaminov a declarat 
că numărul planetelor pe care 
se află ființe raționale din Uni
vers trebuie să fie infinit de 
mare.

Răspunzînd la ancheta revistei 
„TEHNIKA MOLODIOJI" în le
gătură cu posibilitatea vieții pe 
alte planete, profesorul Voron- 
țov-Veliaminov scrie în numărul 
din februarie al acestei reviste 
că, deși un procent redus de 
planete au forme de viață cu o 
înaltă organizare, Universul fiind 
infinit, numărul planetelor
ființe raționale va fi și el infi
nit.

De aceeași părere este și pro
fesorul de biologie Vladimir Al
patov. Calculele aproximative 
arată, scrie el, că numărul pla
netelor cunoscute este de apro
ximativ 100.000.000. Este foarte 
probabil că o parte din ele se 
află într-un stadiu de dezvolta
re care corespunde stadiului de 
dezvoltare a Pămîntului și este 
posibil ca pe aceste planete să

CU

existe o viața asemănătoare cu 
cea de pe PămînL

Nikolai Jirov, doctor In științe 
chimice, analizînd problema at
mosferei de pe alte planete, a- 
ratâ câ organismul unui locuitor 
de pe Marte, de pildă, s-ar fi 
putut adapta foarte bine la o 
existența normală avînd tempe
ratura corpului de 25 grade, 
temperatură care poate fi con
cepută din punct de vedere teo
retic. Omul de știință consideră 
că compoziția atmosferei de pe 
Marte este pe deplin adecvată 
vieții unor ființe care s-au adap
tat la astfel de condiții.

Prof. Aleksandr Imșenețki, di-r 
rectorul Institutului de miorobio- 
logie, arată câ principala sarci
nă în momentul de fața este 
construirea de aparate pentru 
descoperirea vieții organismelor 
din spațiul cosmic și pentru stu
dierea pulberii cosmice din 
punct de vedere microbiologic. 
Omul de știință consideră că nu 
mai este departe timpul ci nd 
mostre de această pulbere vor 
fi obținute de pe Lună.

Uniunea Sovietică sprijină dezvoltarea 
economică a Indiei și a R. A. U.

U.R.S.S. a proiectat ante 
treprinderi ți livreazi utila jele
pentru ele.

După cum a aliat un cores
pondent al agenției TASS. in
ginerii sovietici elaborează de 
asemenea sarcina de proiectare 
pentru construirea a două mari 
secții de laminoare la combina
tul de la Heluan.

Așadar, pe malul Nilului, la 
aproximativ 60 de km. tn aval 
de Cairo, «e prevede construi
rea unei noi Întreprinderi de 
mare capacitate cu un ciclu «i- 
derurgic complet. Acesta va fi 
cel mai mare șantier de con
strucții din R.A.LJ, după cel al 
barajului de la Aasuan.

Pe viitor combinatul de la 
Heluan va putea elabora anual 
1-M milioane tone de oțel, de
venind astfel cel mai mare cen
tru siderurgic de pe continentul 
african și din Orientul arab.

MOSCOVA 21 (Agerpres). -i 
TASS: Un mare grup de ingi
neri sovietici va pleca în India 
pentru a.șj susține proiectul de 
valorificare a noului zăcămînt 
carbonifer din Korba (statul 
Madhia Pradeș) întocmit de ei. 
Proiectul prevede extracția a- 
nuală a 4.100.000 tone de căr
bune. Urmează să se constru
iască o carieră la Manikpur, o 
fabrică de înnobilare, două mine 
și ateliere electromecanice.

Uniunea Sovietică va ajuta 
India la construirea acestei în
treprinderi de extracție a cărbu- 
nelui și va livra utilajul necesar,

★
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

TASS : In acest an la Combina
tul siderurgic de la Heluan vor 
fi construite cu ajutorul tehnic 
al Uniunii Sovietice 
de aglomerare și 
chimică.

o fabrică 
o uzină cocso.

Luni dimineața 
P. Romîn^ din 
loc ceremonia

MOSCOVA. - 
la ambasada R. 
Moscova a avut ... 
îmmînării de decorații unui gruip 
de ingineri și tehnicieni sovie
tici, care au participat lia con
struirea și punerea în funcțiune 
a uzinei de acid sulfuric și su- 
perfosfați de la Năvodari, con
struită cu ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice.

ATENA. — La 21 februarie a 
sosit la Atena, în drum 
Cairo, tov. Gogu RădUiescu, __
nistrul Comerțului al R. P. Ro. 
mine.

La 22 februarie tov. Gogu Ră- 
dulescu a părăsit Atena, plecî.nd 
spre Cairo.

MOSCOVA. — Din luna oc- 
torrbrie și ipî.nă în prezent por
tul San Ramon din Cuba a fost 
vizitat de 18 nave sovietice, 
ceste nave au transportat 
U.R.S.S. circa 140.000 tone 
zahăr.

COPENHAGA. — Regele Ere. 
deric al IX.lea al Danemarcei l-a 
numit pe Viggo Kampmann în 
funcția de prim-ministru, în ur
ina decesului fostu ui prim-mi
nis tru Hansen. V. Kampmaon va 
deține în oontinuare și funcția 
de ministru al Finanțelor, func
ție Pe care o ocupă fără între
rupere din «mul 1953. El face 
parte din Partidul Social Demo
crat.

PARIS. — Un decret publicat 
la 21 februarie în „Jurnalul ofi
cial" precizează că pe lîngă pre. 
ședințele Republicii Franceze a 
fost instituit un comitet de legă
tură cu statele comunității. Acest 
comitet cuprinde pe primul mi
nistru, secretarul de stat însăr
cinat cu relațiile cu statele co
munității și secretai ul general al 
comunității

spre 
mi-

A- 
în 
de

TAȘKENT. - La 21 februarie, 
prima zi a vizitei în Uzbekistan, 
grupul de deputați ai Adunării 
Naționale Franceze a vizitat ca-, 
pitala republicii și îndeosebi car
tierele unde se construiesc oase 
noi de locuit și unde se desfă
șoară lucrările de reconstruire a 
..orașului vechi"

Impărtășindu.și impresiile. Jac* 
ques Chaba.n-Delmas. preșe
dintele Adunării Naționale Fran
ceze. a subliniat că în orașul 
Tașkent, care se află în mijlocul 
Asiei Centrale, a văzut cum tre* 
cutul cedează locul unei epoci 
noi. A fost o întîiiiire cu prezen. 
tul care creează orașe noi și o 
viață nouă, a spus el.

BERLIN. — Intr-un Interviu a- 
cordat ziarului „Qsteee-Zeitung“ 
din Rostock. lise Kolwitz. secre
tar al Comitetului pentru orga
nizarea ,,Săptăn?î:iii păcii în re
giunea Mării Baltice", a decla
rat că anul acesta „ȘăptSmtha 
păcii în regiunea Mării Baltice" 
se va desfășura între 4 și 10 iu
lie sub lozinca „Marea Baltică 
o mare a păcii". Vor participa 
aproximativ 20.000 de persoane 
din țările baltice și Norvegia

DJAKARTA. — Departamentul 
informațiilor din Ministerul Afa
cerilor Externe al Indoneziei a 
anunțat că președintele Sukarno 
a acceptat invitația oficială fă* 
cută de premierul Kassem de a 
vizita Irakul la începutul lunii 
aprilie e.c.

PARIS - La 20 îebruarie a 
încetat din viață cunoscutul frun
taș al vieții publice și politice 
din Franța Alfred Malleret-Joirn 
viile, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, vicepre
ședinte al Federației republicane 
a ofițerilor și subofițerilor de rei 

zervă.

ARMATĂ SOVIETICĂ
pra Berlinului. Mașina de război 
nitleristă, considerată ca fiind 
cea mai puternică mașină de 
război pusă în funcțiune vreo
dată de puterile imperialiste, a 
fost nimicită. Armata Sovietică 
a înscris pagini de eroism ce nu 
se vor șterge niciodată din isto
ria umanității. Popoarele nu vor 
uita vreodată că prin jertfele de 
sînge ale ostașilor sovietici civi
lizația omenească a fost salvată 
de primejdia robiei fasciste.

Poporul nostru poartă o veș
nică recunoștință poporului frate 
sovietic a cărui armată glori
oasă ne-a ajutat să ne eliberăm 
de sub jugul fascist.

Armata sovietică stă neclin
tită de veghe muncii paș
nice a poporului sovietic, 

popor constructor al comunismu
lui. Ea stă de strajă apărării 
păcii în întreaga lume, fiind ală
turi de armatele frățești ale ce
lorlalte țări socialiste o barieră 
de netrecut în calea planurilor 
războinice ale imperialtși.br. 
Anii postbelici au fost martori 
ai unor sucnese fără precedent 
ale statului sovietic. U.R.S.S. 
pășește în dezvoltarea economiei 
sale naționale într-un ritm de 
neconc^put în lumea capitalistă, 
fiind urmărită cu admirație de 
toți oamenii cinstiți și cu neli
niște de apologeții falimentari a» 
capitalismului. Oamenii sovietici 
au uimit omenirea prin succesele 
lor în toate domeniile științei, in 
cucerirea Cosmosului.

Popoarele văd în aceste succe
se o dovadă a forței s4atului so
vietic care este în prezent mai

puternic decît orieînd. Statului 
sovietic îi este însă străină ideea 
agresiunii. Statul care s-a născut 
sub egida cuvinlului pace, pro
movează cu consecvență politica 
păcii, desfășoară continuu o neo
bosită luptă pentru eliminarea 
războiului din viața societății 
contemporane. Propunerile de 
dezarmare generală și totală pe 
care N. S. Hrușciov ie-a prezen
tat de la tribuna O.N.U. au cu
cerit inimile și mințile oameni
lor simpli de pretutindeni și s-au 
impus ca problema nr. 1 a vieții 
internaționale. In spiritul acestei 
propuneri Uniunea Sovietică a 
luat măsuri unilaterale de dezar
mare. Recenta hotărîre a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a 
stabilit ca efectivele militare so
vietice să fie reduse cu 1.200.000 
oameni. Oamenii simpli de pre
tutindeni înțeleg că o mare pu
tere ce își reduce efectivele mi
litare este animată de sentimente 
sincere de pace. In apus unii 
generali și politicieni au cerut 
să se replice măsurilor sovietice 
de dezarmare prin... întețirea 
înarmărilor. Acestor reprezen
tanți ai monopolurilor de arma
ment li se pare insuficientă su
ma de 500 miliarde dolari chel
tuită de N.A.T.O. in 10 ani. Cu 
banii aceștia s-ar fi putut con
strui locuințe moderne pentru 
200-259 milioane de oameni și 
s-ar fi putut ridica citeva orașe 
de proporțiile New York-ului. 
Dar înarmările sînt o sursă de 
venituri pentru monopolurile apu
sene. De aceea, prin intermediul 
oamenilor lor de încredere, incită 
la reluarea experiențelor nu
cleare, se opun contactelor între 
Apus și Răsărit, vor să împie-

dice realizarea unul acord de de* 
zarmare.

Tuturor celor o au uitat lec
țiile trecutului, tuturor capetelor 
înfierbîntate ce visează agresiuni, 
trebuie să le amintim cuvintele 
lui N. S. Hrușciov: „Astăzi 
Armata Sovietică dispune de 
mijloace de luptă și de putere 
de foc cum n-a mai avut nici a 
armată vreodată. ...Noi dispunem 
de o cantitate atît de mare de 
arme nucleare — atomice și cu 
hidrogen — și respectiv de ra* 
chete pentru trujniterea acestor 
arme pe teritoriul unui eventual 
agresor, îneît dacă vreun des
creierat ar provoca o agresiune 
împotriva statului nostru sau 
împotriva altor state socialiste, 
noi am putea literalmente șterge 
de pe fața pămîntului țara sau 
țările care ne-au atacat*.

niunea Sovietică dispune 
de o forță uriașă dar ea 
nu amenință pe nimeni. 

Ea propune tuturor statelor de
zarmarea generală și totală, li
chidarea armelor atomice, crea
rea condițiilor pentru a împie. 
dica declanșarea oricărui război. 
Armata Sovietică este o armată 
a păcii și prieteniei îrstre pa- 
poare, o armată pe care po
poarele lumii o înconjoară cil 
dragoste și speranță. Forța Ar
matei Sovietice, a puternicei țări 
ce promovează cu o consecvență 
inegalabilă ideile coexistentei 
pașnice, este un scut pentru 
pacea lunvi întregi.

Glorioasei Armate 
tineretul din patria 
trimite salutul său 
dragoste și recunoștință '!

Sovietice 
noastră îi 
plin de
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