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cunoștințele teoretice de cele practice, lată-i într-una 
halele Centrului mecanic pentru reparația t-cctoareîor csis- 

tînd la o „lecție practica" de sucjră.

Proletari din toate țările, unîțl-vă!
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Brigada de Inovații con

dusa de utemistul Baneso 

Fra noise și-a luai angaja

mentul sâ propunâ în fie
care lunâ cel puțin 2 Ino
vații. l-n fotografie : tlnâ- 
rul responsabil de brigadâ 
arâtînd tovarășilor sâi în 

ce constâ ultima Iul Ino
vație.

Foto: P. POPESCU

Primirea de către 
tovarășul

Pe șantierul 
de hidroameliorații 
Cernica — Câldăraru

Lucrările de pe șantierul de 
hidroa meii o rați i Cern ic a—C ăldă- 
raru, regiunea București, au in
trat în stadiul de finisare.

Aici se construiește un baraj 
în lungime de aproape 1,5 km., 
în vederea creării unui lac de 
acumulare în suprafață de 360 
ha., cu o capacitate de peste 7 
milioane m.c. de apă. Noul lac 
artificial, care va fi alimentat de 
riul Colentina, va servi la iriga
rea unei suprafețe de circa 1.300 
ha. de teren.

DIN VIATA M MIMA
IIV9ITIIHUI

Brigada de tineret reduce 
consumul specific

Gh. Gheorghiu-Dej 
a domnului M. Orbach

Luni 29 februarie I960, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a primit pe domnul 
Maurice Orbach, militant pe tâ- 
rîm obștesc și vechi membru al 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, care se afla în vizita 
in țara noastrâ.

A fost de față tovarășul Emil 
Bodnâraș, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri 
Populare Romine.

★
i Domnul Maurice 
se află în R.P.R. 
I.R.R.C.S. a vizitat 
industriale, instituții de artă 
cultură din Capitală.

Domnia sa a avut întîlniri și 
Convorbiri cu personalități ale 
vieții publice și oameni de cultu
ră din țara noastră.

al Republicii

Orbach care 
Ca invitat al 
întreprinderi 

■ -------J și

Tinerii țărani 
muncitori învață...

1
I In localul Școlii de 7 ani din 
comuna Bodești, raionul Horezu 
au loc în fiecare joi seara cursu
rile cercului agro-zootehnic la 
care participă numeroși țărani 
muncitori. Temele lecțiilor ce se 
predau sînt din ce în ce mai in. 
teresante. De aceea numărul 
cursanților a ajuns la peste 60.

Tovarășul Economu Ștefan, 
medicul veterinar al comunei se 
străduiește să explice lecțiile pe 
înțelesul tuturor. Printre tinerii 
care fre-cventează cu regularitate 
cursurile și participă activ la se- 
rninarii se numără și Bușu 
Gheorghe, Margareta Cravă, Stri- 
cescu Ion, Bușu Ion, Mihalcea 
Ioana, Pricopie Constantin, Roș
ea Constantin și alții.

CHELCEA VALERIU
țăran întovărășit

Educația reclama 
diversitate de soluții 

și perseverență
Cu vreo trei ani în urmă, cînd 

am fost ales secretarul organi
zației U.T.M. din secția piese 
mari, secretarul organizației noa
stre de partid m-a chemat 
el și mi-a spus așa:

— Ai primit o sarcină de o- 
noare, tovarășe Oțelea, dar și de 
mare răspundere : ești secretarul 
o-ganizației U.T.M. la una 
cele mai importante secții 
uzinei. Avem aici peste 100 
tineri și cu toții doresc să mun
cească mai bine, să învețe con
tinuu, să afle mereu lucruri 
noi. să e nte, să danseze, să 
trăiască civilizat. Dar nu toți 
tinerii știu cum să facă acest 
lucru. Unii n-au suficiente cu
noștințe și experiență, altora le 
lipsește tăria morală pentru în
vingerea greutăților. Iar orga
nizația U.T.M., secretarul ei, va 
trebui să ajute pe fiecare tînăr 
să-și facă educație și să-și rea
lizeze visurile.

Aceste sfaturi primite cu ani 
în urmă mi-au călăuzit pașii în 
toată activitatea mea de secre
tar al organizației U.T.M. Ele 
m-au ajutat să înțeleg că prin
cipalul în activitatea mea il re
prezintă munca cu oamenii, dar 
nu în general ci 
parte. Am înțeles 
miincă este foarte 
presupune o mare 
sxl .ițească, multă 
severență, tact pedagogic, 
bagaj bogat de cunoștințe poli
tice, ideologice și de cultură ge
nerală.

In cele ce urmează, voi po
vesti pe scurt cum am reușit noi, 
biroul organizației U.T.M., sâ 
ne apropiem de tineri, să le cu
noaștem bucuriile și necazurile,

Ia

din 
ale 
de

cu fiecare în 
câ această 

grea, că ea 
sensibilitate 

răbdare, per- 
ifti

caracterul și temperamentul, pre
ocupările și aptitudinile, și în 
funcție de aceste particularități, 
să ajutăm pe mulți dintre ei 
să-și găsească locul potrivit în 
muncă și în viață.

De mulți ani lucrez în aceeași 
secție cu Andrei Manciulea. Dar 
cu toate acestea, multă vreme 
ni l-am cunoscut cu adevărat. 
Andrei era pentru mine un ute- 
irâst numai cu numele. El își plă
tea cu regularitate cotizațiile, 
venea la toate adunările 
nizației U.T.M., fc 2;?” 
tr-un colț mai retras și 
liniștit ce 5.1__
Dar de foarte puține 
acizii luîrtd cuvîntul 
nări, să-și s. “ ,
rerea asupra problemelor puse 
în d.scuție, să critice pe cineva. 
Nu l-im văzut de asemenea nici
odată preocupat, agitat așa 
cum erau mulți dintre noi. In 
producție, ca și în activitatea 
obștească, Andrei era la fel de 
liniștit ți de retras. De aceea 
prezența sa în secție, ca și în 
organiza ja U.T.M. ’ de altfel, a 
rămas timp îndelungat în um
bră, neobservată. Iar eu îl consi
deram pe Andrei un utemist 
inactiv.

O înîinpîare petrecută cu vreo 
doi ani in urmă m-a ajutat să-mi 
schimb iișă definitiv părerea 
despre Arțrei. Era pe la înce
putul ar.uUi 1958. Organizația 
U.T.M. div uzină, răspunzind 
chemării therilor de la Reșița, 
de a gospolări cu grijă fiecare 
gram de nUal, s-a angajat, în
tre altele, ă realizeze Î0 trac
toare din nsal economisit. Or
ganizația Ur.M. din secție a 
pornit atunci o inițiativă valo
roasă : să rcondiționeze prin 
muncă volunftrâ piesele pentru 
motoarele acetor tractoare. Am 
apelat atunci a ajutorul tuturor 
uieiniștilor și tinerilor din sec
ție. Mulți au pomis că vor par
ticipa la aceată acțiune. Dar 
după cîteva zii, într-o sîmbătă 
după-amiază, end a trebuit să 
ne apucăm întradevăr de mun
că, au venit nuiai cîțiva. Pria-

orga-
U.T.M., se așeza în- 

,i asculta 
vorbesc utemiștii. 

l-am 
adu- 

spună și el pâ- 
r puse

tre aceștia se afla însă șl 
drei Manciulea. Faptul m-a 
prins. Vasăzică, mi-am spus eu, 
acest tînăr pe care îl conside
ram inactiv, a renunțat la pre. 
ocupările sale din acea după-a- 
miază, poate chiar la cîteva ore 
de odihnă și a participat la o 
acțiune la care «Iții, în activita
tea cărora îmi pusesem mari spe
ranțe, n-au venit deloc. De 
atunci am început să-l privesc cu 
alți ochi pe Andrei.

Cu timpul, urmărind îndea-

An- 
su r-

Cei 8 membri ai brigăzii de 
fierari-betoniști din cadrul Șan
tierului 2 sodă de la Onești con
dusă 
lizat 
duce 
cific. 
dacă 
dacă 
mod , 
fier beton, 
acest lucru.

Trecînd la aplicarea celor stu
diate ei au reușit ca în ultimele 
luni să obțină rezultate frumoa
se. Astfel, găsind întrebuințare 
fiecărei bucăți de fier beton scos

de Grigore Iulian au ana- 
felul în care, vor putea re- 
cu 1 la sută consumul spe- 
Ei au ajuns la concluzia că 
vor verifica bine proiectele, 
vor întrebuința într-un 

judicios fiecare bucată de 
vor putea realiza

din magazie, ei au redus consu
mul specific planificat la mate
riale cu 2,3—2)5 la sută.

Acum, analizînd din nou posi
bilitățile și resursele existente pe 
anul 1960 brigada condusă de 
Grigore Iulian s-a angajat să re
ducă consumul specific planifi
cat cu cel puțin 2,5 la sută. La 
cantitatea de 80 mii kg. fier 
vechi ce se va întrebuința în pri
mele luni brigada va face eco
nomii de 2.000 kg.

NICOLAE NICHIFOR 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Onești

Gospodari harnici
Mobilizați de orga

nizația U.TM. elevii 
Școlii profesionale de 
mecanici agricoli din 
comuna Fiii pești da 
Tirg, s-au oferit să 
amenajeze prin mun_ 
că voluntară șoseaua 
ce leagă Filipești de

Tîrg de comuna Măr
ginenii de Jos.

Timp de 3 zile șo
seaua s-a transformat 
într-un adevărat șan
tier. Deși timpul era 
neprielnic, ploua și 
batea un vînt tăios, 
tinerii au pietruit și

nivelat șoseaua, au 
adîncit șanțurile și au 
reparat podețele. In 
prezenț șoseaua este 
redată circulației.

GURIȚA NICOLAE
BANUȘ GHEORGHE 

elevi

Muncitorii-elevi în excursie

ori 
în

TRAIAN OȚELEA 
secretarul organizației U.T.M. 
din secția piese mari, sectorul 
bloc-mctor, uzinele de tractoare 

Ernst Thălmann"
Orașul Stalin

(Continuare în pag. 3-a)

De curînd, un grup de munci- 
tori-elevi de la secția serală a 
Școlii medii nr. 1 „Mihail Sado- 
veanu" din orașul Iași, au orga
nizat o excursie în orașul Ro
man și în satul Mircești.

în orașul Roman muncitorii- 
elevi au vizitat 
interes obiective 
I.M.S, Roman v. 
zahăr „Ilie Pintilie“.

cu un deosebit 
industriale ca 

și Fabrica de

In satul Mircești grupul de 
muncitori a — —
zeu „Vasile 
prezentat pe 
cultural din 
gram artistic care 
de o bună apreciere din partea 
țăranilor muncitori.

vizitat Casa mu. 
Alecsandri" și au 
scena căminului 

sat un bogat pro- 
s-a bucurat

PLUMB NICULAE 
elev

Un grup de eleve de !a Școala medie nr. 3 din Tu mu Severin In vizltâ Ia muzeul orâșenesc.

O mecanizare 
care necesităm 

performanțe sportive

FOILETON

Foto : P. POP

Pentru ee ne întrecem
la fotbal?

O chemare a echipei U. T. A. către echipa „Dinamo“- 
București și celelalte formații din categoria A

Zilele trecute la întreprin
derea „Tehnofrig" din Guj, 
mi-a fost dat să văd ciudă
țenia ciudățeniilor. Mâ aflam 
în secția montaj a întreprin
derii. Cercetam cu luare a- 
minte fiecare mașină (aici 
toate mașinile sînt moderne, 
de înaltă tehnicitate.

Deodată, am rămas în
cremenit. In dreapta noastră 
un tînăr înalt, vînjos, 
scuipă-n palme, le freacă una 
de alta, apoi se dă cîțiva pași 
înapoi, își face vînt și 
sare. (Așa cum fac spor
tivii care sar în 
lungime sau înăl
țime pe stadioane). 
N-a mai revenit la
pământ, ci a răir.as agățat de 
o scara. Credeam ca e un 
sportiv care se antrenează în 
vederea unei competiții spor
tive de mare anvergură. Dar 
cum: sport, antrenament in 
timpul producției ? Asta e 
prea de tot. Și pînă să mă 
dumiresc a intervenit mai
strul secției, tovarășul Karol 
Pelelyak.

— Ce zici adevărat salt 
acrobatic 1 Nu ?

— Da, e un salt grozav, 
dar... pentru ce-1 face ?

— Vezi, podul rulant? își 
începe el tacticos povestea. 
Stă sus înțepenit. Totuși tre
buie să-l facem să meargă.

Pentru asta trimitem a- 
colo, sus, pe cite un munci
tor cu o rangă solidă în 
mînă. Se suie cu băiatul a- 
cesta pe scară. Merge apoi 
pînă la reglajul longitudinal 
al podului. Acolo (îmi arată 
cu degetul unde) sînt 6 bol- 
țuri de legătură la cuplaj. 
Bagă ranga și ridică cu forța 
pînă ce podul se pune în miș
care. De cîrligul macaralei 
am agățat un scripete (me
canizare nu glumă!) cu care 
ridicăm piesele. Și gata 1 Le 
transportăm unde avem ne
voie ; sus, jos, încolo, în
coace...

...Istoria teribilei „mecani
zări" a podului rulant de Ta 
secția montaj a întreprinderii

De mărțișor.
Foto : N. STELORIAN

Succese a!e brigăzilor de 
din Valea Jiului

tineret
I

Brigăzile de tineri din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului aduc o 
contribuție însemnată la înde,pli
nirea ritmică a planului de ex
tracție a cărbunelui. Prin folosi
rea ar. or metode de muncă mai 
productive, ei au extras de la 
începutul anului ți pînă în pre
ta^ Pgsîe 10J/00 tone de căr
bune peste plan. In fruntea in*

trecerii s-au situat tinerii mineri 
din brigăzile conduse de loan 
Cîșlaru, Ștefan Mihai, Gh. Timar 
Remus Cosma, Aurel Cristea și 
altele, care au extras între 600 i 
și 1300 tone de cărbune mai 1 
mult decît prevederile planului. 
Aceste brigăzi au realizat un ran
dament ce depășește 5 tone de 
qărbune pe fiecare post.

Zilele trecute a avt loc în 
orașul Arad o consfatire orga
nizată de ziarul „Scinda tine
retului" în colaborare q Fede
rația romînă de fotbal,la care 
au participat fotbaliștii juniori 
și seniori ai echipei U.T\., ac
tiviști ai secției de fotb|, ai 
asociației sportive precumșj to
varăși din comitetul de artid 
și comitetul U.T.M. de la Uzi
nele textile „30 Decembrie.

Consfătuirea a urmărifeu- 
noașterea experienței, a Mo
delor de pregătire folosite îi in
struirea fotbaliștilor echjei 
U.T.A. în vederea reînceprii 
returului Campionatului catep. 
riei A de fotbal, a preocupai 
pentru promovarea eiementelr 
tinere, precum și a muncii c- 
educație desfășurată în rindi 
ecestor sportivi.

Interesant a fost punctul de 
plecare al discuțiilor purtate 
în consfătuire : pentru ce ne în
trec em la fotbal ?

Tinerii din țara noastră gă
sesc în fotbal ca în orice altă 
disciplină sportivă un mijloc de 
întărire a sănătății, de formîre

: a unor cal.tați morale, ca voti- 
j ța, curajul, dîrzenia, perseverei- 

ja. Sportivul trebuie sâ iubeasd

munca, să fie modest, să aibă o 
comportare frumoasă în colecti
vul in care muncește, în socie
tate, pe terenul de sport. Nu
mai cei care posedă astfel de 
calități — au subliniat mulți 
partîcipanți la consfătuire — vor 
putea atinge culmile înalte ale 
măiestriei sportive.

De aceea pariicipanții la dis
cuții au acordat multă atenție 
problemei educației tinerilor fot

liștii seniori ai uzinei textile 
au cucerit de două ori titlul de 
campioni ai țării și odată pe cel 
al Cupei R.P.R., iar juniorii de
țin și acum titlul suprem: 
Campioni ai R.P.R. A fost insă 
o perioadă în anul 1957—1958 
cînd U.T.A. mergea din înfrîn- 
gere în infrîngere și era la un 
pas de retrogradare. Titu’arii e- 
chipei de pe atunci erau din rîn- 
dul cunoscutelor... păsări cala

însemnări pa mărginaș consfătuirii organizate 
de „Scînteia ttnaretului" și Federația romînă 

de fotbal cu membrii echipei U. T. A.

baliști. Cucerirea punctelor, au 
subliniat ei, a locurilor fruntașe 
in clasament trebuie să fie re
zultatul unei pregătiri temeinice 
a fotbaliștilor, care să fie în a- 
cel '.și timp sportivi cu o înaltă 
ținută morală.

Schimbul II
foaie prelua ștafeta...
-otbalul se bucură de vechi 

traliții în orașul Arad. Fotba*

toare, elemente cu concepții re
trograde. Asociația sportivă a 
uzinei beneficia de o apreciabilă 
bază de masă pentru fotbal: 
peste 40 de juniori și 4-5 e- 
chipe de pitici ceea ce ar fi pu
tut constitui o adevărată pepi
nieră pentru echipa I-a. Dar 
goana după rezultate cu orice 
preț frîna asigurarea unei pre
gătiri corespunzătoare juniorilor, 
promovarea lor in categoria A.

Secția de fotbal a asociației 
sportive în al cărui consiliu de

conducere fuseseră aleși cîțiva 
comuniști, a stabilit la sfîrșitul 
respectivei ediții a campionatu
lui republican, obiectivele care 
aveau să îmbunătățească radi
cal activitatea fotbalistică. Prin
tre obiectivele cele mai impor
tante se afla promovarea cu cu
raj a juniorilor în echipa I-a 
și intensificarea muncii de edu
cație a sportivilor.

Obiectivele propuse au prins 
curînd viață. Asociația sportivă 
a uzinei a organizat un centru i 
de copii și juniori, a cărei con
ducere și instruire a fost încre
dințată cunoscutului internațio- 
nai Dumitrescu III. Jucători ex
perimentați ca Petschovschi, Bă- 
cuț, Kapaș, Sziics, Coman, au 
căpătat în grija lor cite un ju
nior: Petschovschi II, Nicolau, 
Pop, Miculan, Pîrcălab. Această 
metodă de colaborare a antreno
rului cu jucătorii experimentați

ANGELO N1CULESCU
mtrenor federal de fotbal

VASILE RANGA

(Continuare în pag. 2-a)

In sectorul III construcții-.montoj 
al Uzinei „Steaua Roșie** din 
Capitală lăcătușii constructori 
Marin Matei și Ștefan Dumitru 
lucrind la montarea unor piese 
la recipientul de aer de 3 m3, ei 
depășesc norma cu 16 la sută.

„Tehnofrig" datează încă din 
anul de grație una mie nouă 
sute cinci zeci și șapte. A- 
tunci, conducerea întreprin
derii a hotărît să constru
iască un pod rulant.
’ BuunI

A urmat întocmirea devizu
lui, apoi comanda la Uzinele 
„Bocșa Romînă". Podul urma 
să fie de cinci tone și să ac
ționeze pe o lungime de 15 
metri deschidere. (Atît permi
tea spațiul). Toată „afacerea" 
asta a cositat 237.000 lei. 
S-au mai cheltuit patru mii 

de lei la montarea 
șinei pentru mișca
rea longitudinală. 
Pînă aici totul a

mers bine.
Dar au fnceputa trece zile, 

săptamîni, luni. Podul să 
intre în funcțiune insa ba. Nu 
se gaseau bani pentru... in; 
stalația electrică și pace. Au 
Început cereri, intervenții din 
partea întreprinderii la foru
rile tutelare: Direcția gene
rală a Industriei Cărnii și 
Frigului din cadrul Departa
mentului Industriei Cărnii și 
Laptelui aparținând Ministe
rului Industriei Bunurilor de 
Consum.

— Se aprobă, au hotărtt 
forurile I

Devizul a fost întocmit de 
către Trustul 21 Instalații 
din București. In ziua de 
21 noiembrie 1957 „Teh- 
nofrig" trimite forului tutelar 
un referat cu nr .120 tare se 
mai păstrează și acum la ar
hivă, (spre veșnică aducere 
aminte), Intr-un dosar în bi
roul mecanicului șef, prin 
care se solicita aprobarea 
devizului în valoare de 
60.000 lei. Se arăta caracte
rul lucrării,-scopul, beneficia
rul etc. A trecut o vreme. 
Devizul a fost aprobat. Dar, 
ghinionul e ghin.on și după 
cum se va vedea el se ține 
scai citeodatâ de capul omu
lui. întreprinderea „Tehno- 
frig" a primit din partea Di
recției Generale a Industriei 
Cărnii și Frigului numai fon
dul de investiții, nu și fondul 
de salarii necesar execuției 
lucrării, motiv pentru care — 
și pe bună dreptate — între
prinderea 184 „Ascensorul" 
a reluzat să înceapă lucrările 
de instalații.

„Tehnofrig" iar a făcut în- 
tîmpinări. Direcția Generală 
a Industriei Cărnii și Frigu
lui fi tot promitea rezolva
rea dar... puțintică rabdare. 
Așa a trecut anul 1937, a 
trecut ’58, a venit și '59. La 
12 ianuarie 1959 „Tehnofrig" 
mai face o ultimă Încercare 
disperală. O adresă (nr. 212) 
prin care cere Direcției Ge
nerale introducerea lucrării 
în planul de investiții, la care 
Direcția Generală răspunde 
la 21 ianuarie 1959 catego
ric :

— „Nu dispunem de fon
duri". Și cu asta teribila is
torie a podului rulant a luat 
sfirșit. Cei 241.000 lei inves
tiți in co istruirea podului 
stau și ruginesc.

Direcția Generală Indus
triala a Cărnii și Frigului nu 
crede că e cazul să ia sfirșit 
odată istoria acestui pod ru
lant ?

P. PALIU 
corespondentul „Scinteii 

tineretului- pentru regiunea 
Cluj



(Urmare din pag. I-a)

la fotbal?
Pentru ce ne întrecem

Ano Coman recordmeno țâ
rii noostre la aruncarea 
greutății femei, se pregătește 
intens în această perioada, 
lat-o evoluînd în cadrul unui 
concurs desfășurat în sala 
Florecsca II din București.

Sportivii 
sovietici 

au cucerit 
cele mai multe 

medalii 
la Olimpiada 

de iarnă

propus pentru primă excepțio
nală). Ei se bucură de încrede
rea, respectul și simpatia miilor 
de muncitori ai uzinei. Odi
nioară unii dintre ei erau indi
ferenți față de muncă, acum o 
prețuiesc, ea fiind elementul 
principal în procesul de educare 
într-un spirit nou, sănătos. 
Schimbarea aceasta nu s-a pe
trecut peste noapte. Atunci cînd 
Coman s-a prezentat în atelie
rul de strungărie purta un caiet 
în care vroia să-și noteze în 
cîteva ceasuri... tainele strungă- 
riei. Muncitorii au rîs la început. 
In aceeași zi însă, Goman i-a 
simțit aproape. Toți l-au ajutat. 
Comunistul ZoMan Pataki i-a fost 
nu numai maistru, dar și-un 
adevărat părinte. Acum nu 
odată ai să-l găsești pe Coman 
întrebîndu-i pe comuniști cum 
să-și facă mai bine un conspect 
pentru învățâmîntul politic, ce 
lucrări literare să mai citească. 
Asemeni lui Coman sînt și cei
lalți fotbaliști. Ei se străduiesc 
să-și ridice calificarea profesio
nală, nivelul de cultură genera
lă. Tusz și Pîrcălab doi dintre 
cei mai talentați fotbaliști ară- 
dani, își completează studiile, 
frecventând cursurile liceului 
seral.

Fotbaliștii uzinei sînt buni 
prieteni. Și tocmai pentru asta 
nu trec nimic cu vederea nici-
unuia dintre ei. Acum câteva
luni l-au criticat sever pe me
zinul echipei. Pîrcălab pentru 
unele manifestări de vedetism
iar pe Sighety pentru a u tomul - 
turnire din care pricină se mai 
iasă pe tinjeală la antrenamente.

Aceeași poziție fermă dove
dește colectivul atunci ci nd unu 
dintre membru sii nu respectă 
normele vieții sport've.

Kapaș, Sereș. Izghireanu au 
simțit deja asprimea critioi. se
veritatea co’ectivului care aa 
hotărit sancționarea acestora 
pentru ignorarea normele care 
prevăd trăirea nnet corecte vieți 
sportive.

Sportivii iubesc uzina. Aici au 
devenit sportivi, aici s-au ci:‘fi
cat. Aid s-a calificat și Pîrcălab. 
aici a fost primii in rirdu- 
rile organizației U.T.M. Co
ma a și Tîrlea au fost pritr-ți in 
rândurile membrilor de parud 
iar Sereș și Tiareaa ia 
riie andiijțdar de pan 
ghefy Comaa *s fesî 1 
orgaaete condori*—rt a.- 
uateei L-T-H. dtt 
ia oceîas teap Ster— 
ai aman o trwtert.

domnește ia cater 
L’.T-A_ artraaMfeate taU de 
lipsarite «nm* «aa 
fcrbahsu dovoderie 
ce vaioare are na— 
partiapaora acirvi a fcrtote?
la întreaga vaați a w—r. aa fer- 
marei aedar ca'*âț mârâie ca- 
raciemttce «p—toata de
nou.

Ridicarea mSestriei 
fotbalistice

ței și perseverenței cu care mun
cesc fotbaliștii pentru ridica
rea măiestriei sportive. Cu KX 
caracterul comun, lecția conține 
într-o anumita parte și indivi
dualizare, in care scop sint fo
losiți cu succes 
maestrul emerit al specialul 
losif Petschovschi și maeslrul 
sportului Ztritan Farnam

U.T.A. a susținut ciieva întil- 
niri de anirenaneal și verifi
care a stadiului de pregătire. 
In fiecare meci a oMinut victo
ria. Băieții manifestă o remar
cabilă vervă de joc pentru un 
fotbal de calitate. In leg iruri 
cu aceasta tuturor eekrlalte 
formații din prima ca»eșfor*e de 
fotbal a campionatului republi
can. și in mod expres ecfcpw 
„D'namo București', ie-a 
adresată in coasfiUare.^

este deosebit de eficace in pre
gătirea și promovarea juniorilor, 
mărește răspunderea „veterani
lor" și dezvoltă relații tovără
șești între coechipieri. „Bătrînii" 
nu.i mai consideră rivali pe cei 
tineri din „schimbul II" ci ^așa 
cum spunea în această consfă
tuire, maestrul emerit al sportu. 
Iui I. Petschovschi îi înconjoară 
cu grijă, îi ajută direct în pro
cesul de instruire, în promovare, 
astfel ca momentul predării 
ștafetei să-i găsească bine pregă- 
tiți.

Ediția 1958-1959 a Campionatu
lui primei categorii de fotbal a 
găsit promovate in formația uzi
nei elemente tinere deosebit de 
dotate : Igna, Katzka, Gali, iar 
mai apoi: Pîrcălab, Petescu și 
în ultima vreme Mețkaș, Pop, 
Floruț. Acum se pregătesc să 
primească „botezul" categoriei 
A. Micuîan, Macavei, Tusz și 
Petschovschi II. Schimbul doi 
este pregătit să preia bine ștafeta, 
împletind minunat elanul tinere
ții cu experiența „veteranilor". 
Așa se încheagă un colectiv pu
ternic care militează cu curaj 
pentru un fotbal de calitate.

Unde se formează 
calitățile morale 
ale sportivului 

de tip nou
Curajul, dîrzenia, perseverența 

spiritul de echipă, respect față 
de adversar și față de public, 
răspunderea pentru onoarea co
lectivului ce-1 reprezintă, dra
gostea față de muncă, iată cîte
va din calitățile morale ale 
sportivului de tip nou.

Unde oare dacă nu în uzină, 
în focul muncii, în mijlocul unui 
colectiv exigent, necruțător față 
de lipsurile membrilor săi se for
mează aceste înalte calități mo
rale? Ce altceva dacă nu at
mosfera sănătoasă _de muncă și 
întrecerea creează un teren priel. 
nic pentru educarea sportivilor ?

— Acum cițiva ani imi era 
rușine să spun că sint fotbalist, 
ne-a mărturisit în consfătuire 
fundașul Biouț. Oamenii d>n 
Arad și mai ales muncitorii uzi
nei noastre, ne priveau cu re
proș. Și aveau de ce. Marea ma
joritate a membrilor echipei de 
fotbal trăia departe de cutectn jl 
uzina, de viața lai. de proble
mele producției.

Aeon» comuni șln, munmara 
uzinei povestesc iucrun :hl 
moase despre băieții din eempa 
de fotbal...

— Pînă mai acum dpva am 
ne spunea comunistul Xndrexik, 
maistru la secția auxiliară, nu 
prea dădeam pe la foi bal. Ce să 
văd ? Cum se impopoțonau pe 
piept cu numele uzinei de care-și 
aminteau doar in ziua de sala
riu? Acum însă mi-s dragi. Sînt 
la fel de buni în producție ca și 
pe terenul de sport. Xumai 
vorbe de laudă ai să auzi despre 
munca Ior în producție. Eu unol 
drept să vă spun dnd ii vid la 
meci nu prea știu care-s fundași, 
interi sau înaintași. Știu inși ci 
acolo-s strungarii Comun și 
Nicula, lăcătușii Izghireanu și 
Tîrlea, mecanicul de precizie 
Petschovschi, timpi arul Neamț j 
sau inginerul Tiucean. care te 
întrec ca și în muncă pentru 
onoarea sportivă a uzinei.

In noaptea de revelion a anu
lui 1980 in uzină trebuia făcută 
o reparație urgentă. In scurtă 
vreme s-a și prezentat voluntar 
un tîmplar : fotbalistul Ncamțu. 
Reparația necesară a fost făcută 
bine și în timp util.

Un amănunt. Dar el este do
vada cea mai pregnantă câ fotba. 
liștii de la U.T.A., sint acum în 
primul rînd muncitori apreciați 
pentru munca lor (Floruț a fost

.veteranii** :

Confruntările

fast

fotbaliștilor înaintea 
deschiderii sezonului

Ac: :itatea fotbalistică a 
co-.i-.nuni duminică în Capi- 
l^Li și in țari. Pe stadionul 
Cin Giulețti într-un meci dis- 
pnlnl dimineața echipa Ra
ped in vervă de joc a între- 
cnz «a scorul de 7—1 (4—0) 
nrhipa Prahova-PI or ști.

yiodienul Dinamo a găzduit 
dnpn-auuoui meani dintre e- 
ctupele cluburilor Dinamo 
dzn București ți Bacău. 
FvtboLștu btscureșleni «a ciț- 
toțaf ca seoml de 4—2 ( J—$7*

♦

Pregătirea atleților noștri
în vederea Crosului

încă din toamna anului 
majoritatea atleților noștri 
diști și-au început pregătirile cu 
minuțiozitate în vederea unei 
comportări cî-t mai bune la cea 
de-a V-a ediție a Crosului Bal
canic, care se va desfășura în 
București la 20 martie a.c.

Este îndeobște cunoscut că an
trenamentele de fond necesită 
consumarea unei mari cantități 
de energie, precum și o necon
tenita educare a voinței, a per
severenței, a dirzeniei.

Și munca aceasta nu este u- 
șoarâ. Campioana R.P.R. la aros, 
Georgeta Dumitrescu, parcurge 
adesea intr-o zi de antrenament 
pnâ la 20 km— 
Grecescu, a 

viscolul nu 
pe Îondîșîii 
preocupările 
și-au îndeplinit zilnic cu conști
inciozitate sarcinile antrenamen
tului.

Concursul de verificare de du
ră al crosiștilor noștri frun- 
a arătat că ei se află în- 
sladiu de pregătire mulțu- 

cursa senioarelor 
a fost ciștigată le 

care a dote-

i-au 
ncșîr 

ior

1959, 
fon-

iar Constantin 
uneori la 39-35 
nici gerul sau 
ținut in casă 

i, care după 
profesionale.

Balcanic
să intre în lotul re-

10. I 
R. P.

Italic
11

Elveția 26,5
Polonă 16 

15,5 puncte; 
puncte ; 14.
puncte ; 15.

z—9 : *

Șahiștii din bănești

în

un
cu
pe-

aa cros f Nw, fotbaliștii de Io UT. A. în timpul urni' antrenament c<e are ca obiec- 
t* rectc'ea după recenta in t Uni re cu formația „Metalul Reșii“.

SQUAW VALLEY 29 (Ager- 
pres). — Duminică in pitoreasca 
Stațiune Squaw Va Hey din mun
ții Sierra Nevada a avut loc fe
stivitatea de închidere a celei 
de-a 8-a Olimpiade albe care 
o reunit timp de 11 zile in pa
sionante întreceri pe cei ma: 
buni schiori, hocheiști și patina
tori din 30 de țâri ale iumri.

★

Ca și jocurile desfășurate cu 
4 ani in urmă la Cortina d’Am
pezzo, Jocurile Olimpice de 
lamă de la Squaw Valley au 
fost dominate, în ansamblu, de 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
care au cucerit cel mai marc 
număr de medalii (7 de aur, 5 
de argint, 9 de bronz) și au 
ocupat primul loc în clasamen
tul neoficial pe țâri.

După cum transmit agențiile 
americane de presă : United 
Press și Associated Press, clasa
mentul neoficial pe țări la Jocu
rile de la Squaw Valley se pre
zintă astfel : 1. U.R.5.S. 165,5
puncte : 2. Suedia 71,5 puncte; 
3. S.U.A. 71 puncte : 4. Germa
nia 70,5 puncte; 5. Finlanda 
59,5 puncte; 6. Norvegia 53 
puncte ; 7. Austria 35,5 puncte; 
8. Canada 32 puncte; 9. Franța 
27 puncte; 
puncte; 11. 
puncte; 12. 
13. Olanda
R. Cehoslovacă 11 
Japonia 6,5 puncte; 16. Anglia 
2 puncte.

performanță 
prezentativ întrecînd atlete con
sacrate ale acestei probe. între
cerea băieților desfășurată pe o 
distanță de 10.000 m. a prile
juit o luptă dîrză al cărei câști
gător, Constantin Grecescu, a fost 
desemnat doar pe ultimii metri.

Meritoasă a fost evoluția tâ
nărului Barabaș Andrei, afirmat 
puternic în ultimul an, care ală
turi de Grecescu, s-a desprins 
cu autoritate de restul concuren- 
ților în finalul alergării. Pentru 
viitor, este necesar ca Barabaș 
să facă curse mai curajoase, ob- 
ținînd avantaj înainte de filia
lul alergării, fiindcă altfel, va 
pierde ades in fața alergătorilor 
cu viteză mai mare decit a lui 
pe ultimii metri ai cursei, ln 
urma celor doi au sosit Bîrdâu, 
Sttizelbițki, Pricop, Lupu, Florea, 
care vor alcătui de asemenea 
echipa țării noastre pentru dis
puta de la 20 martie.

O bună pregătire a demonstrat 
tânărul fondist Lupu, care este 
pentru prima oară selecționat în 
reprezentativa țării, înaintea 
câtorva aileți experimentați: 
Florea, Weisș, Aioanei, Veliciu, 
Cojocarii, Dinu Cristea, Baba- 
raica, Toma Voicu. Dreptul care 
și l-a cîștigat cu ocazia acestui 
concurs de verificare de a face 
parte din echipa tării noastre la 
Crosul Balcanic, poale fi un bun 
prilej de afirmare, devenind în 
viitorul apropiat unul din lon- 
d.’șfii de baza ai țârii.

In ceea ce privește veșnicul 
„•-■năr* Dinu Cristea, a trebuit 
la ce» 49 ani sa se încline de 
asca4ala 'n ian asaltului ține

ai câ șă-a aparat 
șansa. La câteva 
a ha s-a clasat fiul 
via, care de a«a 

Heva luni s-a hmarii să se 
pregătească cu ambiție și per
severență și să meargă după 
exemplul tatălui său pe culmile 
măiestriei sportive, pentru care 
este suficient dotat fizicește.

Pentru timpul rece, vîntul și 
terenul moale pe care s-a aler
gat, precum și tempoul de cursă 
mai* redus pe prima parte în 
verificarea seniorilor, timpul de 
35’22,5 realizat în cursa de 
10.000 m este satisfăcător. In> 
bucurătoare este performanța 
realizată în proba feminină 
2.000 m. 7*28, care arată 
reprezentantele noastre vor 
tea alerga la 20 martie în 
de 7 minute, timp care le 
posibilitatea să aspire la victoria 
pe echipe.

(Bele aproape 3 săptămîni cart 
au mai rămas pînă Ia desfășura
rea Crosului Balcanic, trebuie fo
losite cu multă seriozitate și 
perseverență. Intensitatea antre
namentelor trebuie să crească. 
De asemenea, chiar de pe acum 
vor trebui stabilite planurile tac
tice de desfășurare a cursei. In 
același timp trebuie urmărită 
formarea unei suduri trainice 
între componenții echipelor, fie
care atlet integrindu-se într-un 
tot omogen, care să lupte cu 
multă voință pentru victoria 
țării noastre.

ca F-* >?

de 
Că 

pu- 
jur 
dă

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor al lotului R. P. R.

» Un nou atac reușit al baschetbalistelor de la Știința, care au 
dispus duminică în sala Dinamo de formația I.C.F. cu scorul 

55-35
Fotografiile paginei : 

VA&1U RANGA

Echipa —vietirâ de h«rbeî 
pe țbeațâ ea mințea Dinamo 
Motova, care se află in tara— 
in Soedia. a învi— cs arvnd de 
3—2 echipa selecționată a ora
lului Jonkoppiaț

♦ In cadrul unei rrnmuni 
atletice desfășurate la Berlin pe 
teren acoperit atletul Siegfried 
Herman (RD Germană) a rea
lizat cea mai bună performanța 
mondială în proba de 1.500 m. 
eu timpul de 3’44”7 10.

♦ In finala turneului interna
țional de fotbal pentru juniori 
de la Viarețgio se vor inii Ini 
echipele Dukla Praga și A.S. Mi
lano. în jocurile din semifinale 
Dukla a învia.* eu 4—3 pe Fio
rentina. iar A.S. Milano a în
trecut eu 2—0 pe F.C. Bologna.

ir I.a 28 februarie a avut loc 
la Moscova întîlnirea internațio
nala de hochei pe gheață cu 
mingea (bandy) dintre echipa 
sovietica Tsk Mo și echipa se
lecționată a Finlandei. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 3—0.

ir în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Iugoslavia 
echipa sovietică de baschet Skvo 
Riga a jucat duminică la Bel
grad eu echipa locală Sport 
Klub Belgrad. Baschetbaliștii so
vietici au repurtat victoria cu 
twrul do 79—72 (32—28).

Orele de curs se 
terminaseră. împre
ună cu directorul 
școlii rămăsesem de 
vorbă cu elevii clasei 
a VI I-a din satul 
Nănești, comuna On- 
cești a raionului Si- 
ghet. Și poate am fi 
rămas mult de vorbă 
uitînd de întunericul 
nopții care învăluie 
satul cu căsuțele lui 
ca niște cușmi albe 
risipite pe apa Izei, 
dacă în clasă nu ar 
fi intrat un om către 
care ne întoarserăm 
cu toții privirile.

Cel ce ne tulburase 
discuția era un băr
bat înalt, voinic cu 
o cușmă brumărie, 
puțin lăsată pe o 
sprinceană. Era îm
brăcat cu haină și 
pantaloni largi albi, 
din postav gros, mi- 
țos, tivit pe lu cusă
turi cu șuvițe negre 
da catifea după obi»

ceiul portului de aici, 
din Maramureș. La 
subțioară purta ca pe 
o comoară o cutie de 
șah

A propi indu-se de 
noi. se adresă direc
torului pe un ton 
blind :

— Mai întirziați 
mult cu copiii ? Astă 
seară știți, e miercuri, 
iar sala e repartizată 
cercului de șah.

Așa l-am cunoscut 
pe Ion Botiș, secre
tarul organizației
U.T.M. din satul Nă
nești, un harnic acti
vist sportiv.

Am rămas în seara 
aceea și am asistat la 
disputele începători
lor care ascultau cu 
viu interes explicații, 
le lui Hățiș : calul e 
o piesă de mare im
portanță in cimpul de 
luptă, el înaintează

și se retrage, se de
plasează lateral ur- 
mînd întotdeauna 
drumul literei „Llt,

Băieți și fete cu 
obraji îmbujorați de 
sănătate, în frumoase
le porturi maramure
șene, în fața tablelor 
de șah. urmărind ex
plicațiile ca niște șco
lari foarte sîrguin- 
cioși notau în carne
țele sau pe simple 
petice de hîrtie, după 
tablă, rolul fiecărei 
piese în parte 
cîmpul de luptă.

...La Nănești, 
cătun de munte 
200 de cirse, sînt 
ste 250 de șahiști din, 
tre care așa cum spu
ne Botiș. ..60 îi bat și 
pe cei de la oraș'*. 
Șahul are o veche 
tradiție aci la Nă
nești. In 1955, 1956 
1957, flăcăii și fetei 
din Nănești, au ol- 
finut locuri frunlajc

la fazele regionale 
ale Sprtachiadelor 
tineretuli. Și nu în- 
tini plătit, căci, după 
cum se vede, șahul 
are aii un caracter 
cu adeărat de masă. 
Merita aparține în 
bună măsură entu
ziastul. Ion Botiș. 
Pasioat jucător, o- 
dalăcu alegerea sa 
ca gcretar al organi
zați U.T.M., Ion 
Bof a antrenat un 
nuăr mai mare de 
tirri la învățarea 
joduj de șah.

iu băieții treaba 
atners ușor, la școală 
șla căminul cultural 
ii fost organizate 
ouă cercuri de ini- 
iere li care seară de 

seară a sporit numă
rul participanților. 
Mai ea a fost mun
ca d antrenare

a 
de

mobiizare 
la cecurile 
re altist ă.

felelor 
iniția-

Numeroasele încer
cări de mobilizare a 
fetelor la cercurile 
de șah rămăseseră fă
ră nici un rezultat 
concret. Unele mame 
nu-și lăsau fetele să 
meargă seara la că
min.

In una din seri Bo
tiș a luat de subțioasă 
șahul și a bătut in 
poartă la bădia Mi
hai Pînja. 
două fete i 
ja, Ileana j 
adunaseră 
ceea la o < 
fele. Cum 
mit la clacă Botiș de 
către fete nu am reu. 
șit să aflu, 
aceea insă, 
lui Pînja s-a 
tuit primul 
fetelor din 
pentru î 
cuiul de șah. In se
rile care au urmai 
aici, la Mihai Pînja 
în afară de Ileana

La cele 
ale lui Pîn- 
și Maria se 
în seara a- 

clacă cîteva 
a fost pri-

In seara 
in casa 
consti- 
cerc al 
Nănești 

învățarea jo.

și Mioara < 
gat tainele 
joc și l-au 
git, Maria 
veanu, Maria ____ „
Vancea Ileana și Van- 
cea Maria, Godjea 
A nu ța și altele. în 
sâpiăminile și lunile 
care au urmat, cercuri 
de șah au fost orga
nizate de către orga
nizația U.T.M. în casă 
la Gh. Boncea, la 
Iura Ion, Nemeș Pe
tre și în alte case. 
Astăzi în Nănești, un 
cătun 
mult 
Izei, 
unde 
vremea
domnea cea mai săl
batică
există casă fără jucă
tor de șah.

au desle- 
acestui 
indră- 

Moldo- 
Nemeș,

de munte, după 
cîntata apă a 
în Maramureș 
odinioară, pe 

burgheziei.

mizerie, nu

I. ȘERBU

Duminică au continuat între
cerile fazei pe oraș a cam
pionatului republican Indivi
dual și pe echipe de scrimă. 
Vă prezentăm o imagine din 
întrecerea sabîerilor desfășu
rată în sala din incinta 
Stadionului Tineretului (foto
grafia din stînga). Fază din 
întîlnirea de fotbal „Rapid 
București**—„Pra ho vq Pleești"

(fotografia din dreapta).

Vaticanul 
și sportul

Iată 
cepul 
deși nu are de gind să re
comande preoților să dea jos 
rasa și să arunce cu greutatea 
sau să sară gardurile. Nut de
parte de așa ceva. Cercurile 
clericale sînt avide de condu
cere, vor să acapareze toate 
domeniile vieții publice. Ors 
Forum Italico, locul de reșe
dință al comitetului olimpic 
italian, a rămas singurul sec
tor în care Vaticanul nu și-a 
impus dictatul.

Și atunci, din citadela obs
curantismului a pornit ofen
siva împotriva conducerii ac
tuale a sportului italian. Mo
dalități: slăbirea diverselor fe
derații, compromiterea lotului 
olimpic și deci un strălucit 
pretext pentru îndepărtarea 
fruntașilor comitetului olim
pic. Scopul: Vaticanul în
cearcă să-și impună politica 
sa obscurantistă în sport, să 
subordoneze sportul italian 
politicii reacționare a cercu
rilor clericale, să-l transforme 
intr-un instrument de propa
gandă al acestora și intr-o 
russi de venituri.

Vaticanul a pornit la treabă.
Mai ini ii a folosit discor

dia și se mân ar ea neîncrederii. 
In această privință Vaticanul 
se găsește în ape prielnice și 
știe să navigheze fără busolă. 
S-a pornit la subminarea 
unor federații, la încurajarea 
fricțiunilor și disensiunilor, 
la dezlănțuirea patimilor și 
a ranchiunelor personale. Așa 
s-a procedat la Federația de 
fotbal, unde s-a profitat de 
confuzia creată și a fost 
strecurat la conducere, prin 
trucarea alegerilor, un oare
care Agneli. Așa s-a procedat 
la federațiile de ciclism, box 
și scrimă. Rezultatul : la în
ceputul anului, la cîteva luni 
de jocurile olimpice, loturile 
controlate de respectivele fe
derații sînt prost pregătite. 
Conducerile au fost ocupate 
cu manevrele de culise și au 
lăsat sportivii în plata dom
nului.

Aceste lucruri se petrec oa
recum mai la lumină. O altă 
etapă, mult mai importantă, 
s-a desfășurat în penumbră.

Peste noapte și fără zgomot 
„Corriere dello Sport11 și tipo
grafia SAIE a fost preluată 
de către un grup de adepți 
ai lui Fanfani, fostul lider 

această 
peste o 
de lire, 

simplu 
o toană

că Vaticanul a în
să se ocupe de spori

democrat-creștin. In 
afacere s-a investit 
jumătate de miliard 
Acesta nu este un 
capriciu, cum nu e _ ___
nici proiectul creării unui pu
ternic ziar de seară la Roma, 
nici ofensiva de acaparare de 
către același grup a presei 
meridionale și in special a 
ziarelor „11 Mattino" din, Na
poli și la „Gazzetta del Mezz- 
ogiorno" din Bari.

Pericolul pentru sport și 
pentru șansele sportivilor ita
lieni la jocurile olimpice este 
evident.

I aticanul este însă deosebit 
de perseverent in ce privește 
amestecul său în sport.

Se pare câ el este interesat 
nu numai în acapararea și 
influențarea sportului italian, 
ci și în desfășurarea jocurilor 
olimpice. Mesajul de priete
nie al jocurilor, principiile ce 
stau la baza lor nu sînt pe 
placul pontifilor catolici. De 
aceea au dat un ucaz clerical 
prin care se interzice preoți
lor și slujitorilor bisericii ro
mane participarea sub orice 
formă la jocurile olimpice. 
Vaticanul se teme că tinere
țea, exuberanța, prietenia ce 
leagă pe sportivii din toată 
lumea ar putea contamina pe 
sacerdoți și le-ar da de gîn- 
dit.

Prin urmare sportul, cu tot 
ce reprezintă el pentru tine
ret, cu semnificațiile sale, cu 
nobila sa misiune de a îm
prieteni sportivii lumii, are 
un nou vrăjmaș declarat. Va
ticanul a ’ “ * "
de sport, 
folosească 
celor pe 
mișcarea 
internațională.

hotărit să se ocupe 
să-l infecteze, să-l 
în scopuri opuse 

care le urmărește 
sportivă amatoare

AL. GIRNEAȚA

t



Organizarea învățării 
clntecelor patriotice — 

o datorie a organizației U.T.M.
Incadrîndu-se în întrecerea 

inițiată ta toamna anului 1953 
de Comitetul regional U.T.M. 
Suceava pentru învățarea de 
cîntece patriotice și revoluțio- 
nare, Comitetul raional U.T.M. 
Vatra Dornei a luat încă de a- 
iunci măsuri care au dus la 
intensificarea activității orga
nizațiilor U.T.M. in această pri- 
viață. In afara sprijinului pe 
care l-au primit organizațiile 
U.T.M. ta munca ( '
ăe oîntece <" 
didactice, pentru a 1: .
mult cadrul acestei aefiuni, co
mitetul raional U.T.M. a an
trenat în această muncă ca în- 
drumători, propagandiștii 
melor de învațămtat 
U.T.M., secretarii organizații
lor de bază și comandanții bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică. ln pregătirea și in
struirea acestora, comitetul ra
ional U.T«M. a introdus și învă
țarea de cîntece. Pusă în centrul 
preocupărilor muncii comitetului 
raional U.T.M. și a organi
zațiilor U.T.M. ’ în iama și în 
primăvara anului trecut, acțiu
nea pentru învățarea de cîntece 
revoluționare nu a întirziat să 
dea roade. Se încetățenise ast. 
fel obiceiul în multe organizații 
U.T.M. ca cu prilejul adunări
lor generale să se învețe 
cite un cîntec. Se învățau cin- 
tecș la cercurile de învățămînt 
politic, în brigăzile de muncă 
patriotică, la joile tineretului. 
Nu era adunare generală a or
ganizației U.T.M. a sectorului 
de exploatări forestiere Dorni- 
șoara, a organizației U.T.M. din 
satele Grădinița, Poiana Stinei 
etc., care să nu înceapă prin în
vățarea unui cîntec. Viorica 
Spînu de la “ 
Elena Erhan . 
colectivă zootehnică 
teni și 
mina 
dintre 
cadrul 
politic 
vețe împreuna cu cursanții nu
meroase cîntece revoluționare, 
patriotice. In aceeași perioadă, 
în sat la Broșteni ca și la com
binatul forestier Bernat Andrei, 
un loc jn programele joilor tine
retului îl constituia tocmai în
vățarea de cîntece.

Festivalul raional al tineretu
lui din vara anului trecut a 
constituit de fa.pt încununarea 
acestei strădanii. Gu acest pri. 
lej s-a stabilit de altfel un fel 
de clasament în întrecerea pen-

afara sprijinului pe

____ de învățare 
din partea cadrelor 

lărgi și mai 
acți \ _

for- 
politic

cîntec. Viorica 
Dorna Cîndrenilor, 

de la gospodăria 
_ ' ’ “ din Broș- 

Viorel Macovei de la 
Neponi’ceni sînt cîțiva 
propagandiștii care în 
anului de învățămînt 

U.T.M., reușiseră să în-

tru învățarea de oîntece. Pe lo. 
cui tatii s-au situat atunci ti
nerii din comuna Broșteni pe 
locul doi organizația U.T.M. 
din satul Dorna Cindrenilor, pe 
locul trei organizația U.T.M. 
de la întreprinderea de reparat 
utilaj minier din Vatra Dornei.

Dar toate acestea au fost a- 
tund. Această frumoasă între
cere a fost abandonată insă 
după festivalul raional de către 
Comitetul raional U.T.M. Va- 
tra Dornei, așa după cum a 
fost abandonată de altfel și de 
inițiatorii ei. Comitetul regional 
U.T.M. Suceava. Toată această 
experiență bună dobindită, tot 
acest avint pe care il căpătase 
acțiunea de învățare de către 
tineret a cintecelor a fost pără
sită fără nici un fel de motive. 
Organizațiile U.T.M. văztad că 
nimeni nu se mai ocupă de în
trecerea inițiată, treptat, trep
tat au slăbit activitatea în a. 
ceastă direcție, ajungind chiar 
să nu mai întreprindă nimic, 
să nu mai acorde nici un fel de 
atenție acțiunii de itlvățare a 
cintecelor. Așa au rămas lucru, 
rile fără ca nimeni de la Co. 
mitetul raional U.T.M. Vatra 
Dornei să se sinchisească pină 
de curind. Abia cînd a fost ana
lizată munca de educație comu
nistă a tineretului in perioada 
de iarnă, tovarășii de Ia Comi
tetul raional U.T.M. Vatra Dor
nei si-au adus aminte că tinerii 
trebuie să mai învețe și cfnteee. 
Atunci. în planurile lor de activi
tate au înscris din nou măsuri 
privind învățarea de cîntece. 
Dar 
s-a 
rea 
stimula __
proiectată între organizații 
U.T.M. pentru învățarea de cil

practic pînă acum nu 
trecut încă la traduce- 
lor în viață pentru a 

.la întrecerea din nou 
organizațiile 

_ r___  ___ ____cin.
tece. Tovarășii de la Comitetul 
raional U.T.M. Vatra Dornei oe 
anunță că au prevăzut în plan 
acțiuni interesante și utile ca 
discuții cu profesorii de mu
zică, analizarea într-o ședință a 
comitetului raional U.T.M. a 
modului în care s-a desfășurat 
acțiunea de învățare de cîntece 
patriotice și multe alte măsuri 
care să intensifice această ac
țiune. Deocamdată toate aceste 
lucruri hotărâte cam de multișor 
au rămas tot numai în planul to
varășilor de la comitetul raio
nal U.T.M. Este necesar ca de 
îndată să se treacă la aplicarea 
lor în viață.

I. S. CONSTANȚEANU

- Consfătuire organizată de Co
mitetul regional București al 
P.M.R. și Sfatul popular al re

giunii București -

Coinitetul regional București 
al P.M.R. și Sfatul popular al 
regiunii București au organizat 
o consfătuire în cadrul căreia a 
fost analizată activitatea desfă
șurată în anul 1959 de gospodă
riile agricole colective în vede
rea consolidării lor economico- 
organizatorice.

Din referatul prezentat și din 
discuțiile participanților a reieșit 
faptul că în anul trecut sectorul 
cooperatist al agriculturii din 
regiunea București a obținut 
succese în consolidarea economi- 
co-organizatorică și sporirea pro
ducției agricole. Majoritatea 
gospodăriilor colective din raioa
nele Turnu-Măgurele, Domnești, 
Drăgănești-Vlașca, Urziceni și 
Slobozia au obținut 1.500—2.000 
kg. grâu și 2.500—4.500 kg. po
rumb la ha. Efectivele de ani
male, proprietate obștească, au 
crescut.

Participanții la consfătuire au 
arătat că rezultatele obținute în 
producția vegetală și animală 
puteau fi mai bune dacă se fo
loseau cu mai multă pricepere 
mijloacele de lucru și creditele 
date de stat. In condiții obiecti
ve asemănătoare G.A.C.-urile 
au obținut rezultate inegale. Gos
podăriile colective din raionul 
Domnești, de exemplu, au recol
tat prin efectuarea unor lucrări 
agricole de calitate, în medie 
1.600 kg. gr iu la hectar, în timp 
ce gospodăriile agricole colective 
din raionul vecin Videle, care nu 
au aplicat toate măsurile agro
tehnice la timp, au realizat nu
mai 1.120 kg. grîu la ha.

Participanții la consfătuire au 
adresat o chemare 
zarea in acest 
ducții vegetale 
rite.

an 
Și

pentru reali- 
a unor pro- 

animale spo-

(Agerpres)

In biblioteea cabinetului tehnic al Uzinelor „23 Augu«t“ din Capitală.
Foto: AGERPRES

diversitate de
(Urmare din pag. l-a) 

proape activitatea sa, mi-am dat 
seama că Andrei posedă multe 
calități nebănuite, că pasivita
tea sa, este numai aparentă, 
că de lapt Andrei este animat 
ca și noi ceilalți de dorința sin
ceră de a înfăptui lucruri folo
sitoare colectivului, societății, 
că este un tînăr si-rguincios, 
harnic, dar modest, care nu ține 
neapărat să iasă în evidență. Tot 
în anul 1958 la noi în secție s-a 
organizat o brigadă uteniistă de 
muncă patriotică, în care s-au 
înscris 35 de utemiști. „Cui să 
încredințăm sarcina de coman
dant al brigăzii? — se întrebau 
membrii biroului. M-am gî-ndi' 
atunci la Andrei Manciulea.

Dar membrii biroului s-au îm
potrivit la început acestei propu
neri. Mi-am dat seama atunci 
că și ei iși făcuseră o pă
rere greșită despre acest ute- 
mist, că 
adevăratul 
De aceea _ ,
hotărâre propunerea. Așa a de
venit Andrei Manciulea coman
dantul brigăzii utemiste de mun
că patriotică. Trebuie să măr
turisesc că Andrei nu ne-a în
șelat speranțele. Brigada ute- 
mistă de muncă patriotică con
dusă de el a primit de curând 
drapelul Comitetului orășenesc 
U.T.M. de brigadă fruntașă pe 
oraș pentru activitatea desfășu
rată in anul 1959. „Secretul" 
succeselor do'undiie de Manciu
lea constă in faptul că el a 
știut să-i mobilizeze și să-i în
suflețească în muncă pe ceilalți 
membri ai brigăzii nu prin vor
be, ci prin propriul său exem

nu-1 cunoștea ti pe 
Andrei Manciulea. 
am susținut cu

Ariciul
împarte 

mărtîsoare 9 9
Tînărului Grigore Radulescu 

de la U.M. Progresul — Brăila, 
codaș în muncă.
Dormi la muncă, dormi 
Dormi chiar și cînd stai la 

lenea nu-ți dă 
perna de... ace.

Comitetul de femei din ora
șul Roman o organizat și un 
cerc de broderie pe care îl 
frecventează numeroase fe

mei din oraș.
Foto : AGERPRES

ale Consiliului de Nlnlștrl 
pentru îmbunătățirea 
actlvltâfil geologice

Partidul și guvernul acordă o 
mare atenție activității geologice 
din țara noastră în vederea des
coperirii și valorificării rezerve, 
lor minerale utile necesare in
dustriei socialiste în continuă 
dezvoltare. Ca rezultat al înzes
trării Comitetului Geologic și or- 
ganizațiilor geologice ale mi
nisterelor cu aparatură, utilaje 
și cadre de specialitate, s-a ex
tins activitatea unităților de 
prospecțiuni și explorări geolo
gice, s-a lărgit considerabil fon
dul geologic al țării cu noi 
rezerve minerale, s-a îmbunătă
țit cunoașterea potențialului mi
nier al exploatărilor și calității 
substanțelor exploatate.

Ținînd seama de dezvoltarea 
pe care a luat-o activitatea geo
logică și de sarcinile ei în conti
nuă creștere, Consiliul de Mi
niștri a aprobat, printr-o hotărî, 
re recentă, noi măsuri pentru 
îmbunătățirea acestei activități.

Astfel, se înființează „Institu.

l

tul geologic** care are ca sarcini 
să efectueze cercetările științifico 
în domeniul geologiei șj să edi* ? _ 
teze hărți geologice. q

Pentru asigurarea unei activii 
tăți unitare în sectorul extractiv 
se creează inspectorate unice de ,T 
control tehnic și geologic minier ~ 
pe regiuni, subordonate și în
drumate direct de Comitetul geo- 3 - 
logic și legate nemijlocit de co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale.

.. r -
★

Printr-o hotărâre a Consiliului 
de Miniștri, acad. Gheorghe Ma- 
covei a fost numit președinte de 
onoare al Comitetului Geologic, 
fiind eliberat din funcția de pre. 
ședințe al acestui comitet, pen
tru a i se da posibilitatea să se 
ocupe numai de munca științifică 
privind problemele de geologie.

Tov. Alexandru Codarcea a 
fost numit președinte al Comite, 
tului Geologic.

ic

INFORM ATU

acasă 
masă 
pace

Administratorului căminului 
din strada 9 Mai nr.9 — Hune
doara care amină de pe o zi pe 
alta rezolvarea cererilor tinerilor 
locatari privind dotarea căminu
lui cu scaune, cu mese și alte 
obiecte de strictă necesitate.
Știu, surpriza n-o să-ți placă 
Cadou ți-am rezervat o placă 
Și pe ea am imprimat 
Cînteeul tău „preferat*4

din comunaFactorului poștal
Orbească de Jos, raionul Olteni 
care distribuie poșta și ziarele 
la abonați de două ori pe luna.

Tînărului Gheorghe Sipoș de 
la întreprinderea metalurgică 
Sighișoara care și-a schimbat 
mai multe profesii și nu cunoa
ște
Un
Un
De
Și-ți dăm mărțișor un... sfert !

temeinic nici una.
sfert strungar, un sfert fierar 
sfert tîinplar, un sfert morar 
aceea nu pot să te „iert*4

Tînărului strungar Petre Tudo- 
roche de la Uzina Metalurgică 
Tirgpviște, secția vane care dă 
lucru de proastă calitate, nu-și 
îngrijește mașina și adeseori re- 
butează piese,
Promiți dîrz : voi lucra bine ! 
Și-ți uiți vorba pe minut 
Deci pe drept ți se cuvine 
Mărțișor tot un... rebut !

După modul cum muncești 
Mărțișor ai să primești 
0 insignă -— un simbol
Care vai, te dă de gol 1

D. PAUL

Educația reclamă

plu, prin faptele sale. Activita
tea practică ne-a dovedit astfel 
că Manciulea nu este un pasiv, 
ci dimpotrivă un utemist activ, 
pe care organizația U.T.M. se 
poate bizui. Dar ce dovedește a- 
cest caz, mărunt în aparență ? 
Că atita vreme cit l-am cunos
cut pe Andrei Manciulea numai 
după nume, el era considerat 
un utemist inactiv. Și intr-ade
văr, neavînd timp îndelungat 
nici o sarcină concretă pe linia 
de organizație, nefirnd solicitat 
să-și aducă contribuția la rezol
varea sarcinilor de organizație 
Andrei Manciulea devenise pasiv 
in adunările noastre de U.T.M. 
Cînd am descoperit insă adevă
ratele cauze ale acestei pasivi
tăți, cind l-am ajutat să-și valo
rifice calitățile sale, încredințîn- 
du-i o sarcină de organizație co
respunzătoare, Andrei a devenit 
activ în adunări, s-a remarcat în 
muncă, iar acum este prețuit și 
stimat de toți utemiștii din orga
nizația noastră, și nu numai denizația noastră, și nu numai 
ei.

Am să vă povestesc încă 
caz.

într-o 
pe linia 
la mine 
amărât:

— lată despre ce este vorba, 
tovarășe Oțelea. De mîiiie eu 
nu-î mai primesc la lucru pe 
Mihai. M-am săturat de el pînă 
în git. Tinărul ăsta m-a îmbă
trânit cu încă 20 de ani. Știi 
ce mi-a făcut astăzi ? A rebutat 
toate piesele pe care le-a lu
crat.

Mihai Mânu, tinărul împotri
va căruia se plingea meșterul, 
era considerat la noi incorigibil.

un

de 
venit

dimineață, maistrul 
de piese mici a 
la strung și mi-a spus

După scrisorile trimise în ca
drul concursului pentru cores
pondenții voluntari de : Ion 
Amariei electrician, Cristea Va- 
tile strungar, Varibe Gută — ță
ran muncitor. Ion Grigore — me
canic. Hie Rohan — funcționar. 
Adomniții Constanțin — munci
tor.

soluții și perseverență
Mihai era intr-adevăr foarte 
indisciplinat. Lipsea cite trei-pa- 
tru zile pe lună din producție, 
iar în restul zilelor lucra ne
glijent și din această cauză dă
dea rebuturi cu duiumul. Am în
cercai sâ-i venim in ajutor. 
L-am sfătuit prietenește să se 
îndrepte, l-am criticat la gazeta 
de perete, in adunările orga
nizației U.T.M. Mihai iși făcea 
de fiecare dată autocritica, cî- 
teva zile lucra ceva mai bini
șor, dar pe urmă iar își dădea 
în petec. Ce era de făcut ? Unii 
au propus să-1 excludem din 
U.T.M. N-ar fi fost un lucru 
greu. Dar oare ce rezolvam prin 
această măsură ? Cred că ni
mic. Mihai n-ar fi fosi in stare 
să înțeleagă gravitatea acestei 
sancțiuni. De aceea am socotit 
că noi nu trebuie să renunțăm 
la acest utemist ci trebuie să-l 
ajutăm să se indrepte. Am în
ceput să mă ocup îndeaproape 
de Mihai. Am aliat astfel că 
în anumite zile, de obicei la în
ceputul săptămînii, el venea la 
lucru obosit, nedormit și tocmai 
în aceste zile dădea cele mai 
multe rebuturi. M-am interesat 
unde și cu cine iși petrece tim
pul liber. Mihai mi-a mărturi
sit că îi place muzica, că ei în 
cercase într-un timp să activeze 
în orchestra uzinei, dar condu
cerea clubului, auzind că el este 
un element indisciplinat a refu
zat să-l primească. Mihai, îm
preună cu cîțiva prieteni, nopți 
de-a rîndul, și le petrecea „fă- 
cînd practică muzicală-, cum zi
cea el, cîntind pe la diferite reu
niuni. Era așadar limpede de ce 
Mihai venea la uzină obosit, 
de ce lucra neatent, de ce dădea

a-

rebuturi, lată ce am făcut mai 
departe. Le-am explicat tova
rășilor din conducerea clubului 
„cazul** lui Mihai și în cele 
din urmă tinărul a fost primit 
să activeze în orchestra uzinei. 
Apoi, l-am ajutat să se înscrie 
la școala populară de artă din 
oraș, secția muzicală. Fiind ute
mist, Mihai trebuia să îndepli
nească și o sarcină concretă pe 
linie de organizație, să se sim
tă astfel mai aproape, mai le
gat de organizația U.T.M., de 
preocupările colectivului. Dar ce 
fel de sarcină ? Desigur, potri
vit dorinței și aptitudinilor sale: 
să activeze în brigada artistică 
de agitație.

De cînd m-am ocupat de
cest caz, a trecut timp înde
lungat. Ce s-a întîmplat cu 
Mihai Mânu ? S-a transformat 
el ? Da! Mihai este astăzi un 
elev sirguineios la școală, iar 
tovarășii din orchestra uzinei, 
și din brigada artistică de agi
tație sînt mulțumiți de activita
tea sa. în producție Mihai își 
îndeplinește de asemenea în fie
care lună sarcinile iar din mar
tie anul trecut n-a mai dat re 
buturi.

Așa dar, cunoscindu-l mai în 
deaproape pe Mihai, ajutindu-l 
să-și realizeze visul său din co
pilărie, de a studia muzica, 
noi l-am ajutat să pună ordine 
în viața sa, l-am ajutat să re
intre în rîndul colectivului.

Dar cu toate că noi am acu
mulai o bună experiență în mun
ca cu oamenii, nu întotdeauna 
am reușit să obținem și rezul
tatele dorite. Iată și în această

direcție un exemplu. După ce a 
terminat serviciul militar, ute- 
mistul Gheorghe Florea a ve
nit să lucreze tot in secția noa
stră. La început, el făcea im
presia unui utemist deosebit de 
activ. Aproape că nu era adu
nare generală a 
U.T.M. in car? Gheorghe 
rea să nu critice cu curaj 
șurile din munca noastră, 
să nu-și ia angajamente, 
vorbe rlorea urnea munții 
loc, dar cind i s-a cerut să mun
cească, să arate ce poate, s-a 
dovedit că el nu-și îndeplinește 
conștiincios nici măcar cele mai 
ebmentare obligații ale u-emis- 
lului — acelea de a-și plăti la 
timp cotizația și de a parucipa 
la adunări. Am încercat să-1 
ajutăm, să-1 facem sâ înțeleagă 
răspunderea ce-i revine față de 
organizație, dar pină acum 
toate sfaturile și critidle noa
stre au fost zadarnice.

Cazul acesta ne-a dat mult de 
gindit. De ce oare n-am reușit 
să-1 îndreptăm și pe Gheorghe 
Flarea așa cum am reușit in 
alte situații oarecum asemănă
toare ? De bună seamă fiindcă 
în munca cu oamenii, in munca 
de cunoaștere a tinerilor noi 
mai avem încă multe de făcut. 
Nu întotdeauna în munca cu ti
nerii noi ținem seama de particu
laritățile vîrstei, de caracterul și 
temperamentul fiecăruia, de in
fluența familiei și a prietenilor, 
a mediului în care muncește și 
trăiește fiecare. De aceea soco
tesc deosebit de important acest 
schimb de experiență în munca 
de educare comunistă a tineretu
lui între secretarii organizațiilor 
U.T.M.

organizației 
rio- 
îip- 
san 
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Concertele 
pianistului sovietic 
Sviatoslav Richter
Cel de-al treilea recitai extra

ordinar susținut duminică seara, 
în sala Ateneului R. P. Romîne, 
de pianistuil sovietic Sviatoslav 
Richter, ,a fost consacrat m 
întregime creației lui Beathoven. 
Programul a cuprins patru din
tre sonatele marelui clasic pe 
care pianistul sovietic le-a «inter
pretat cu deosebită profunzime 
și originalitate.

Arta excepțională a Tui Svia
toslav Richter a prilejuit -ascul
tător Hor clipe ds mare emoție 
artistică.

Rechemat cu insistență de pu
blic, artistul sovietic a interpre
tat icu strălucire încă țrei piese 
muzicale de Schubert, Schumann 
și Chopin.

★

Luni dimineața, pianistul Svia
toslav Richter a părăsit Capi
tala, îndreptindu-se spre Mos
cova.

La întreprinderea „Industria 
Bumbacului** din Capitală a 
avut loc o consfătuire eu condu
cerile întreprinderilor textile din 
regiunile București, Ploești, Pi
tești și Craiova, organizată de 
Departamentul industriei ușoare. 
Au fost prezentate referate pri
vind îmbunătățirea calității în 
industria textilă și s-a aprobat 
un plan de măsuri care urmează 
a fi aplicate în cursul acestui an.

★

La Teatrul de Stat din Orașul 
Stalin a avut loc duminică seara 
premiera spectacolului „Mutter 
Courage", de Bertolt Brecht. Re
gia aparține lui Ion Simionescu.

★

La Timișoara a avut loc se
siunea de comunicări științifice 
organizată de Institutul agrono
mie Timișoara și centrele de cer
cetări științifice din regiunile 
Timișoara și Oradea.

S-au făcut comunicări asupra 
rezultatelor dobîiKlite de unele 
unități agricole socialiste din 
regiunile de vest și nord-vest ale 
țării în cultura porumbului siloz 
și în tehnica însilozării, în me-

canizarea unor lucrări agrozooe 
tehnice, ridicarea producției a- 
nimale elfc.

★ 
zilei 
s-a

de 8 Martie^ 
deschis o ex-

în cinstea 
la Petroșani 
poziție de confecții și lucruri de 
tnînă. Expoziția cuprinde a- 
proape 200 de articole confecțio
nate de femei din localitate cu 
oonour®ul absolventelor cursurilor 
de croitorie ale comitetului de 
femei Petroșani.

—•—
Premiera filmului 

rominesc 
„Telegrame*4

d
•'t

a •

Luni seara a avut loc la cine
matograful „Patria** din Capitală 
premiera filmului rominesc în 
culori „Telegrame**, noua reali* 
zare a Studioului cinematografic 
„București**.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învăță
mântului și Culturii, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic,

Tov. M. Pîrîianu, director ad
junct al studioului cinematogra
fic „București'*, a prezentat spec
tatorilor pe principalii inter preți 
și realizatori ai filmului prezenți 
la spectacol.

Filmul „Telegrame**, regizat 
de A. Miheles și Gh. Nagy, după 
un scenariu de M, Ștefânescu, 
este inspirată după schița 
același nume 
giale.
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de I. L. Cara-
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Decernarea titlului 
de membru de onoare 
al Societății științelor 

medicale, 
prof. dr. Miasișcev
Luni după-amiază a avut loc 

decernarea titlului de membru 
de onoare al Societății științe
lor medicale din R.P. Romînă 
profesorului doctor V. N. Mia
sișcev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S,S.t 
directorul Institutului de psiho- 
neurologie din Leningrad.

l!

Din studioul stației de radio
amplificare, brigada artistică 
de agitație a 
bere „Aurora4* 
Stalin transmite

fruntași un

fabricii de 
din Orașul 
muncitorilor 
cîntec.

Patria : ielegtume; Republica, 
București. Gh. Doja, Al. S<ahia : 
Enrico Caruso; Magberu, Lami
na. 1 Mai: Ea te iubește ; V. 
Alecsandri, înfrățirea între po
poare : La răscruce de drumuri ; 
I. C. Frimu, Flacăra. Olga Ban. 
cic : Ultima noapte pe „Tita
nic* ; Eiena Pavel : Tamango ; 
Central Miorița, Fl or ease a, N. 
Bălcescu : Voci in insulă; Vic
toria. Unirea: 105ft. „ Alibi; 13 
Septembrie. Donca Simo. Liber
tății : .Mat tare ca moartea : Ma> 
xim Gorki: Abuz de încredere; 
Timpuri Noi: Dans cuman — In- 
tilr.ire pe arena de gheață — 
Videanui — De partea cealaltă 
a ecuatorului : Tineretului : Fata 
cu chitara; 8 Martie. Moșilor. 30 
Decembrie: Despre prietenul
meu; Al Popov : Balada voini
cului ; Gri vița : Lili; Volga: 
bie și zar; Munca : Ștrengarii; 
Arta. B. Delavrancea : N-a fost 
in zadar; T. Vladimirescu : Hai
ducii din Rio-Frio ; 16 Februarie : 
Cosa părintească. -

---------•----------

cu

La cinematograful Patria

PREMIERA
noului film rominesc

Gr. Vasiliu Birlic. Bar. 
men St&nescu. Jules 
Gazaban. Niki Atana 
siu, Gostache Antoniu. 
Remus Gomâneanu, Al 
Giugaru. Ștefan Ciubo. 
tărașu, Neamțu Otto 

nel. Al. Lungu.

SCENARIUL: Mir. 
cea Ștefânescu, după 
schița „Telegrame- de 
I. L. Caragiale.

REGIA : Gh Nagy 
și Aurel Miheles.

IMAGINEA:
Costna și lean 
Lazar.

MUZIGA:
Chiriac.

DECORURIî 
Liviu Popa.
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Vizita lui N. S. Hrușciov în Indonezia
Declarația comună sovieto-indoneziană

O emoționantă 
scrisoare a lui 
Manolis Glezos

BOGOR 29 (Agerpres). 
TASS transmite; La 28---------  — __ fe
bruarie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
el U.R.S.S., și Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia, 
au semnat la Bogor Declara
ția comună sovieto-indonezia- 
nă. In declarație se arată că 
]a invitația lui Sukarno, p<re- 
ședi ntele^Republicii Indonezia, 

președintele 
Miniștri al

N. S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S., a vizitat Indonezia 
între 18 februarie și 1 martie 
1960.

In Indonezia, se spune în 
declarație, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc, au vizitat ora
șele Djakarta, Bogor, Bandung, 
Djokjakarta, Surabaya și insula 
Bali. N. A. Mihailov și S. A. 
Skacikov, care l-au însoțit pe 
N. S. Hrușciov, au vizitat de 
asemenea orașele Solo și Am
bon.

Pretutindeni, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc, au fost pri
miți de poporul indonezian 
ospitalitate și sentimente 
prietenie.

Această vizită;- se spune 
Declarație, a oferit lui N. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., un 
prilej favorabil de a avea un 
schimb de păreri cu Sukarno, 
președintele Republicii Indone
zia, în diferite probleme referi
toare la relațiile dintre cele 
două țări, precum și în proble
mele internaționale în ansam
blu. Schimbul de păreri s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, prietenie și înțele
gere.

In ce privește relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Indonezia, care se dezvoltă fa
vorabil îndeosebi în ultimii ani, 
în declarație se menționează că 
în relațiile lor prietenești cele 
două guverne respectă cu fer
mitate principiile coexistenței 
pașnice fără a se amesteca unul 
în treburile interne ale celui
lalt, după cum se proclamă în 
Declarația comună sovieto indo. 
neziană semnată în septembrie 
1956 cu prilejul primei vizite 
oficiale în Uniunea Sovietică a 
președintelui Republicii Indo
nezia.

Cele două guverne, se subli
niază în continuare în declara
ție, au reafirmat că toate ma
nifestările colonialismului 1. 
baie să fie lichidate ei că lichi
darea lor corespunde 
reselo.r păcii în întreaga lume. 
Tn această ordine de idei, guver
nul Uniunii Sovietice sprijină 
pe deplin dreptul și cererea Re
publicii Indonezia în ce privește 
Irianul de vest.

Guvernul, Uniunii Sovietice și

tre-

inte-

Vizita lui N. S. Hrușciov Jn Indonezia. In îl saluta pe N. S. Hrușciov.fotografie : Indonezienii

Vizita ministrului 
Comerțului 

al R.P.Romîne în R.A.U.
CAIRO 29 (Agerpres). — 

Continuîndu-și vizita în Repu
blica Arabă Unită, tov. Gogu 
Radulescu, ministrul Comerțului 
al R. P. Romîne, a vizitat Ca
nalul de Suez și orașul Port 
Said după care s-a reîntors la 
Cairo. La 26 februarie el a avut 
convorbiri cu Aziz Sidki, m.nis
trul Industriei al Republicii A- 
rabe Unite, și ou Mustafa Halil, 
ministrul Comunicațiilor al Re
giunii Egiptene a R.A.U. In a- 
ceeași zi, Constantin Stănescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R.A.U., a oferit o recepție în 
cinstea lui Gogu Rădulescu, la 
care a luat parte Abdel Moneim 
Kaisuni, ministrul Economiei al 
R.A.U., și alți reprezentanți ai 
guvernului R.A.U., precum și 
conducători ai instituțiilor eco
nomice și oameni de afaceri. Au 
fost prezenți de asemenea șefi ai 
unor misiuni diplomatice și unor 
reprezentanțe economice.

Pavilionul R. P. R. de la Leipzig 
conducătorivizitat de 

ai R. 0. Germans
LEIPZIG 29 (Agerpres). — 

La 28 februarie pavilionul R.P. 
Romine la Tîrgul Internațional 
de primăvară de la Leipzig a 
fost vizitat de Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al R.D. Germane, Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al A- 
facerilor Externe al R.D. Ger
mane și de alți membri ai gu
vernului R.D. Germane, precum 
și de delegația guvernamentală 
a U.R.S.S. condusă de K. D.

Petuhov. Oficialitățile șl vizita
torii și-au exprimat admirația 
față de gama variată și volumul 
exponatelor din pavilionul țârii 
noastre, expresie a dezvoltării 
industriale a R.P. Romîne.

Utilajul petrolifer prezentat 
de R.P. Romînă prin două in
stalații de foraj, diferite agre
gate și scule, precum și parcul 
de material rulant reprezintă 
unul din punctele de atracție și 
interes ale Tirgului din Leipzig.

PEKIN 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 29 fe
bruarie a avut loc la Academia 
de Științe din Pekin semnarea 
planului de colaborare științifică 
pe anul 1960 între academiile

La 
Go

guvernul Republicii Indonezia 
își exprimă speranța profundă 
că actuala conferință de la Ge
neva a reprezentanților Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite a'.e 
Ameri-cii și Angliei în problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară, va putea ajunge în 
curînd la un acord favorabil a 
cărui încheiere ar contribui la 
micșorarea continuă a încordă
rii internaționale.

In declarație se spune că în 
cursul schimbului de pă.rerj a 
fost discutată problema apro
piatei conferințe la nivel înalt, 
care urmează să aibă Ioc la 
Paris, și că guvernul Indone
ziei și-a exprimat speranța că 
această conferință va putea în
treprinde acțiuni concrete în 
domeniul dezarmării. In această 
ordine de idei, guvernul Indo
neziei declară că sprijină pro
punerea Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală și își exprimă speranța 
că ea va fi înfăptuită.

După cum se arată în decla
rație, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședintele Republicii Indonezia 
au subliniat că orice divergență 
Intre state trebuie să fie rezol
vată prin miiloace pașnice.

In declarație se subliniază 
importanta uriașă pe care o are 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale și îmbunătățirea

dintre state vizita fă- 
N. S. Hrușciov, pre- 
Consiliului de Miniș-

relațiilor 
cută de 
ședințele 
tri al U.R.S.S. în S.U.A.

Cele două guverne și-au ex
primat convingerea că interese
le asigurării păcii impun dez
voltarea țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere tehnic în 
vederea asigurării unui nivel de 
trai demn și, prin urmare, li
chidarea în ultimă instanță a 
deosebirii nivelului de trai din 
țările cu o înaltă dezvoltare in
dustrială și țările cu o industrie 
nedezvoltată.

In declarație se arată că, 
după părerea Celor două gu
verne, problemele importante 
privind menținerea păcii gene
rale nu privesc numai cele pa
tru mari puteri, ci afectează și 
interesele tuturor celorlalte po
poare. De aceea, ele își expri
mă speranța că în scopul re
zolvării problemelor privind 
soarta păcii și destinele în
tregii omeniri la întîlnirile ulte
rioare la nivel înalt vor fi in
vitate să participe la examina
rea problemelor mențio-nate șl 
alte țări inclusiv și acele țări 
care nu fac parte din alianțe’e 
militare existente. respectiv 
țări din Asia și Africa.

In declarație se menționează 
de asemenea, că poporul și gu
vernul Uniunii Sovietice respec
tă politica externă activă și in-

Conferința de presă
a lui N. S. Hrușciov

DJAKARTA 29 (Agerpres). —. 
TASS transmite: Luind cuvîn- 
tul la 29 februarie la o confe
rința de presă in Djakarta, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a de
clarat că în cursul vizitei sale 
au avut loc convorbiri impor
tante, sincere și foarte utile cu 
președintele Sukarno și cu alți 
oameni de stat ai Republicii In
donezia in legatara cu un larg 
cerc de probleme internaționale 
și cu problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea So
vietică și Indonezia.

Exprimîndu-și satisfacția pro
fundă față de rezultatele tratati
velor și ale vizitei sale, N. S. 
Hrușciov a caracterizat declara
ția comună sovieto-indoneziană, 
acordul general de colaborare e- 
conomică și tehnică și acordul 
privitor la dezvoltarea relațiilor 
culturale dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Indonezia ca 
documente pătrunse de spiritul 
înțelegerii reciproce care deschid 
largi perspective colaborării in
tre Uniunea Sovietica și Indone
zia pe baza principiilor coexis
tenței pașnice, întăririi păcii și 
prieteniei între popoare. Cons - 
derăm aceste documente, a spus 
N. S. Hrușciov, ca o contribuție 
importantă la cauza comună a 
luptei tuturor popoarelor pentru 
licnidarea ..războiului rece** și 

. slăbirea încordării internaționale.
N S. Hrușciov a comunicat că 

guvernul sovietic l-a invitat pe 
președintele Sukarno să viziteze 
din nou Uniunea Sovietică la o 
dată care îi va conveni și câ a- 
ceastă invitație a fost acceptată.

Menționîod că colonialiștii eu
ropeni, care și-au impus prin foc 
și sabie „civilizația" in Asia, au 
fntîrziat cu secole dezvoltarea

țărilor înrobite de ei, N. S. Hruș
ciov a spus: Se apropie insă 
sfîrșitul colonialismului. In tim
purile noastre, țările Orientului 
în care trăiește cea mai mare 
parte din populația globului, o-, 
cupă un loc de seama in toate 
treburile omenirii, îq rezolvarea 
problemelor păcii, în stabilirea 
destinelor lumii. Rolul popoarelor 
Orientului va continua să crea
scă necontenit. Ele vor putea 
să-și îndeplinească acest rol cu 
atit mai eficient cu cit vor do- 
bindi mai curînd independența 
politică și economică deplină și 
vor pune bazele unui a viat eco
nomic și cultural rapid In țările 
lor.

Referindu-se la politica externă 
a Uniunii Sovietice față de țările 
Orientului, N. S. Hrușciov a de
clarat : Sîntem dispuși sa co
laboram cit se poate de larg, să 
acordăm ajutor economic dezin
teresat acestor țări. Colaborarea 
economică, culturală și de altă 
natură pe care Uniunea Sovietică 
o stabilește cu țările Asiei con
tribuie la crearea unor relații 
normale între state și la întări
rea păcii. Acesta este obiectivul 
principal ai Uniunii Sovietice in 
relații.e internaționale. Uniunea 
Sovietică nu a avut si nu are 
ane obiective.

Programul de ajutor economic 
și tehnic al Uniunii Sovietice, a 
spus în continuare N. S. Hruș
ciov. se bucura de o recunoaștere 
tot mai largă. Posibilitățile țâ
rii noastre în acest domeniu 
cresc, a declarat el. N. S. Hruș
ciov a citat ca exemplu ajuto
rul pe care Uniunea Sovietică îl 
va acorda Indoneziei pentru con
struirea unor mari întreprinderi 
industriale precum și construi
rea unor mart întreprinderi in
dustriale în India cu ajutorul

Uniunii Sovietice. N. S. Hruș- 
ciov a declarat că Uniunea So
vietica acordă un ajutor priete
nesc asemănător și altor țâri.

Dorim sincer, a spus N. S. 
Hrușciov, să ajutam țările slab 
dezvoltate din punct de vedere 
economic să lichideze moștenirea 
grea a colonialismului, sa creeze 
premisele unui avînt economic și 
cultural rapid. Creditele avanta
joase acordate de Uniunea So
vietică sînt destinate finanțării 
unor mari obiective cheie ale e- 
conomiei naționale de importanță 
primordială.

Refermdu-se In continuare la 
cea mai importantă problemă a 
contemporanei talii — asigurarea 
unei îndelungate și trainice 
pe p a unei păci far a ar
me, fără încordare, fără războaie 
reci mu calde, N. S. Hrușciov 
a dedarat ca cneia rezolvării a- 
cesiei probleme este înfăptuirea 
programului de dezarmare ge
nerala și totală.

După ce a subliniat că anul 
1959 a adus slăbirea încordării 
inter naționale, N. S. Hrușciov a 
spus in încheiere: Anul I960 în
cepe sub auspicii bune. Este 
proiectata o inttimre a șefilor de 
Mfveroe ai marilor puteri. După 
Cum o confirmă experiența, mu;te 
depind de intUsnJe și contactele 
personate între conducătorii de 
state. Uniunea Sov;eticâ accepta 
cu plăcere astfel de iotflniri și 
contacte cu scopul precs de a 
obține menținerea unei pac : 
delungate și trainice, de a rnl 
tura primejdia izbucnii; un 
nou război.

Apoi, președintele Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a răspuns 
la întrebările puse de corespon
denți.

dependentă a Indoneziei și că a- 
ceastă politică reprezintă o con
tribuție importantă la cauza în
tăririi păcii in întreaga lume.

După cum se subliniară în de
clarație, N. S. Hrușciov și pre
ședintele Sukarno au examinat 
problemele colaborării economice 
dintre cele două țâri. A fost dis
cutată problema ajutorării Indo
neziei și, in legătură cu ru
gămintea guvernului indonezian, 
a acordării de către Uniunea 
Sovietică a unui nou credit pen
tru realizarea proiectelor prevă
zute în planul general de dez
voltare a Indoneziei în viitorul 
apropiat. Se prevede, printre al
tele. proiectarea și construcția 
de oțelării, uzine metalurgice, 
chimice și alte uzine, fabrici tex
tile și de alte obiective.

S-a căzut de acord ca suma 
creditului acordat să se cifreze 
la 250 milioane dolari.

Guvernul U.R.S.S. va acorda 
ajutor Indoneziei în executarea 
unor obiective în cadrul progra
mului de folosire a energiei ato
mice în scopuri pașnice. Acest 
ajutor va include livrarea unui 
reactor atomic pentru desfășu
rarea lucrărilor de cercetări ști
ințifice și pentru instruirea spe
cialiștilor.

Tn încheierea declarației se 
subliniază că cele două guverne 
își exprimă satisfacția în legă
tură cu succesul vizitei lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., vi- 
țrită care a contribuit la întări-ea 
prieteniei dintre poooarele Uni
unii Sovietice și Indoneziei, la 
lărgirea colaborării economice și 
tehnice dintre cele doua state.

Președintei® Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a invitat pe 
președintele Renublicii Ind^nez’ka 
Sukarno, să facă o vizită de 
prietenie în Uniunea Sovietică 
la o dată care.i va conveni. Pre- 
ședințele Sukarno a primit cu 
recunoștință această invitație.

Scrisoarea adresată de Ciu En-lai 
Iui Jawaharlal Nehru

PEKIN 28 (Agerpres). — Du- 
pă cum anunță agenția China 
Nouă, la 26 februarie, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a adresat lui 
Jawaharlal Nehru, primul mi
nistru al Indiei, o scrisoare în 
care acceptă invitația de a vizita 
India și de a duce tratative cu 
privire la rezolvarea pașnică a 
incidentelor de frontieră dintre 
cele două țări.

Mulțumind pentru invitația 
care i-a fost adresată, Ciu En-lai 
a'ată în scrisoare că guvernul 
Republicii Populare Chineze con
sideră dintotaeauna că prietenia 
dintre popoarele Chinei și Indiei 
este veșnică, că litigiile de fron
tieră dintre cele două țări trebuie 
și pot fi pe de-a-ntregul rezol- 
vate pe cale prietenească și paș
nică și că cele două țări nu tre
buie să șovăie în năzuința lor 
comună spre rezolvarea pașnică 
a litigiilor de frontieră din cauza 
unor divergențe temporare de 
păreri și a unor incidente nefe
ricite și neprevăzute. De aceea, 
guvernul chinez are o atitudine 
pozitivă față de această întilnire.

Doresc îndeosebi, subliniază 
Ciu En-lai, să văd că eforturile 
noastre comune vor împrăștia 
norii care planează deasupra re
lațiilor dintre țările noastre, ast
fel ca relațiile seculare de prie
tenie dintre ele să se întărească 
și să se dezvolte.

Datorită unor motive în legă
tură cu probleme de stat, scrie 
Ciu En-lai, voi
țara dv. în luna aprilie. Data 
precisă va fi 
diplomatică.

format pe membrii Camerei 
Populare a parlamentului indian 
că a primit scrisoarea de răs
puns din partea lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

Nehru și-a eșprimat speranța 
că cei doi premieri se vor întilni 
înainte de sfîrșitul lunii aprilie, 
cînd el va trebui să plece din 
țară pentru a participa la con
ferința primilor miniștri ai țări
lor Commonwealth-ului. Nehru a 
subliniat că India va acorda os
pitalitate premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze în 
timpul vizitei lui la Delhi.

Planul de colaborare științifică 
romîno-chineză pe anul 1960

Republicii Populare Romine 
Republicii Populare Chineze, 
eeninare au fost de față
Mo-jo, președintele Academiei de 
Științe a Republicii Populare 
Chineze, U lu-siun, vicepreșe
dinte și alți colaboratori ai A- 
cademiei de Științe a R .P. Chi
neze.

Din partea rotnînă au luat 
parte membrii delegației Acade
miei R. P. Romîne, Barbu Zaha- 
rescu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Pekin, precum și alți 
membri ai ambasadei R. P. Ro
mîne. Planul a fost semnat din 
partea chinezăpartea chineză de U lu-siun, 
vicepreședintele Academiei de 
Științe a R. P. Chineze, iar din 
partea romînă de acad. Al. Co- 
darcea. Noul plan prevede lăr
girea colaborării științifice din
tre cele două academii care vor 
face schimb de colaboratori 
științifici, schimb de publicații, 
documente, materiale documen
tare, studii asupra unor 
bleme de interes comun 
Semnarea planului de colaborare 
științifică dintre Academiile R. P. 
Romîne și R. P. Chineze a avut 
loc într-o atmosferă de calda 
prietenie.

pro- 
etc.

ATENA 29 
Ziarul „Avghi“ 
rie a publicat o scrisoare a 1 
Manolis Glezos adresată oam 
nilor de bună-credință din 1 
mea întreagă.

Arătînd că la 12 martie 
va examina în Areopag cerer 
de revizuire a procesului și 
sentinței date de Tribunalul n 
litar din Atena, Manolis Glez 
scrie printre altele:

Oameni liberi ai lumii I — 
spune in scrisoare. Auziți voc 
suferințelor Greciei ? Aproa 
2.500 de patrioți care în a 
1941—1944 au luptat cu arma 
mină în prima linie a luptei a 
tifasciste și antihitleriste a | 
poarelor, dintre care majoritai 
au fost pionieri ai măreței m 
cări naționale de rezistență c 
Grecia, timp de 15 ani din ar 
1945 au rămas inchiși în inc 
sori...

Alte sute de luptători din > 
zistanță, luptători pentru i 
mocrație sînt ținuți de 10- 
ani în lagăre de concentrare fi 
vreo hotărîre judecătorească, 
pur și simplu din bănuiala vr 
nui polițist sau agent al fc 
ției.

Prieteni oYagi I Constitu 
noastră prevede libertatea 
acțiune a tuturor partidei 
libertatea întrunirilor și de 
ganizare. Ce se petrece, însă, 
realitate ? De 13 ani un par 
mare — Partidul Comunist i 
Grecia — se află în afara lei 
Este persecutat nu numai ac 
partid dar și partide reprez 
tate în parlament. Parti. 
E.D.A., primul partid al opt 
ției parlamentare este cel r 
persecutat.

După ce dă exemple de 
vo'.tătoerea samavolnicie a 
ganelor administrative și ar 
situația grea a țării, Gle: 
scrie că poporul grec înțeli 
că această situație se expli 
în primul rînd, prin actuala 
litică a războiului rece care « 
impusă Greciei. El luptă îm 
triva acestei politici pentru 
și în Grecia idealurile păcii c 
înflăcărează inimile tuturor 
cuitorilor planetei noastre... 
devină realitate.

Cînd sacul cu bani încătușează arfa...

putea veni în

convenită pe cale

★

(Agei preș).DELHI 29
TASS transmite: La 29 februa
rie primul ministru Nehru a in-

experie;
criie și contai

Semnarea unor acorduri 
sovieto-indoneziene

BOGOR 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ta 28 februa
rie, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele Republicii 
Indonezia, Sukarno, au semnat 
la Bogor cel de-al doilea acord 
general de colaborare economică 
și tehnică între U.R.S.S. și In
donezia.

★

BOGOI? 29 (Agerpres).
TASS transmite: La 28 
bruarie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al

fe-

U.R.S.S,, și Sukarno, președin
tele și primul ministru al Re
publicii Indonezia, au semnat 
la Bogor un acord de colabora
re cultu. ală dintre U.R.S.S. și 
Republica Indonezia.

ln acord se spune că părțile 
contractante vor întări și vor 
dezvolta prin toate mijloacele 
schimbul cultural' reciproc in 
avantajul ambelor părți în ca. 
drul legilor în vigoare în fiecare 
țară și pe baza principiilor res
pectării reciproce a suveranită
ții neamestecului în treburile 
interne și egalității în drepturi.

★
DJAKARTA 29 (Agerpres). 

TASS transmite: La februa
rie N. S Hrușciov, președintele 
Consiliului de .MfaHștri al 
U.R.S.S., care se află inf-o vi
zi tâ de prietenie in Indonezia, a 
oferit o recepție in cinstea pre
ședintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno.

★
DJAKARTA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 fe
bruarie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit in palatul 
Nega;a din Djakarta pe repre
zentanții organizațiilor obșîești 
din capitala Indoneziei care 
l-au oierit daruri in semn de 
prietenie între popoarele Indo
neziei și Uniunii Sovietice și în 
semn de recunoștință pentru vi
zita de prietenie și pace făcută 
în Indonezia.

Reduceri- de preturi în U.R.S.S.
MOSGOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : De la 1 martie 
în Uniunea Sovietică se reduc 
prețurile de stat cu amănuntul 
fa unele categorii de bunuri de 
larg consum, printre care la 
aparate de fotografiat de cîteva 
mărci, mașini de cusut electrice, 
blănuri de vulpi argintii și vulpe 
polară, țesături din mătase na
turală și artificială, aparate de

radio și puști de vtnătoare
cTr:A«»rî c« Proln

radio și puști de vtnătoare de 
cîteva mărci, stilouri și creioane 
mecanice, lame de ras, conserve, 
cacao și cafea cu lapte conden
sat. marmeladă etc.

Prețurile vor fi reduse în pro
porție de pînâ la 30 la sută.

De pe urma reducerii de pre
țuri populația Uniunii Sovietice 
va realiza un cîștig anual de 
circa 2,5 miliarde de ruble.

BUENOS AIRES. — Agenția 
c meri cană Associated Press, re- 
ferdidu-sg la un comunicat al 
auzor'dățdor polițienești din Ar. 
gentina, anunță că in urma de
monstrațiilor anîiamc 
s-au produs cu prilejul 
președintelui Eisenhower 
crestate âO de persoane.

BEIRUT. — După cum 
ză presa, ambasada americană 
dg la Be.rut .a decors: că. este 
surprinsă" că Ministerul Afaceri
lor Ea erne ai Libanu ai im ir z ie 
sa acorde permisiune unui nu
măr de nouă vase ale jlo:c. a 6-a 
americane să facă o ..vlzi-.ă de 
prietenie" ln portul Beirut, ln 
prezent in portul Be:rut se af.’A 
conzratoepUorut american „Put. 
nam" care a sasir aici .'.z r.aap- 
lea de sere 26 februarie

PHENIAN. — La 27 februarie, 
le cea de^a 7-a sesiune e Adu
nări Populare Supreere a R-P.D. 
Coreene a ce*ei de-a 2-a legisla
turi s-au încheiat dezbaterile pe 
marginea raportului lui Li Ciju 
En. vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
cu privire la intensificarea con
tinuă a activității In domeniul o- 
crotirii sănătății poporului.

VARȘOVIA. — La invitația 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a guvernului po. 
lonez, in luna martie anul curent 
în Polonia va sosi intru) vizită 
de prietenie o delegate de par. 
tui și guverne mentală a Republe. 
cii Populare Ungare.

MOSCOVA — Pe ecranele ci
nematografelor din capital^ Uni
unii Sovietice a început să ru
leze filmul „N. S. Hrușciov în 

Indonezia*4.

irane care 
vizitei 

au fost

reioiea.

BERLIN. - Delegații la con
ferința Sindicatului lucrătorilor 
din comerț, din bănci și d€ la 
societățile de asigurări din 
R.F.G. care a avut loc La Nurn- 
berg, au cerut înlăturarea ime
diată d’n guvernul vest-german 
a miniștrilor Oberlânder și Schro
der, precum și a secretarului de 
stat Globke.

PRAG A. — Duminică 28 februa
rie a avut loc la Teatrul Națio, 
nai din Bratislava spectacolul 
„ Bărbierul din Sevilla" cu 
concursul baritonului Nico’ae 
Her le a.

Cimărețul romin s-a bucurat 
de un remarcabil succes.

BERLIN. - In legătură cu 
împlinirea a 27 de ani de la in
cendierea Reichstagului de că. 
tre hitleriști, la 28 februarie în 
Berlinul Occidental a avut loc 
un mare miting organizat de 
Uniunea persoanelor persecutate 
de naziști. La miting au parti
cipat aproximativ 2.000 de per
soane — foști luptători din rezis
tență. persoane persecutate sub 
regimul fascist și numeroși anti- 
fasciști.

BERLIN. — Agenția A.D.N. a 
transmis comunicatul Comisiei 
guvernamentale pentru lucrările 
de salvare la mina de la Zwic
kau unde la 22 februarie a avut 
loc o catastrofă minieră. Comisia 
a ajuns ia concluzia că din 
cauza incendiului și a duratei lui 
cei 74 de mineri, care au rămas 
in mină, au pierit.

Cea mai importantă sarcină a 
comisiei guvernamentale este de 
a lua măsuri imediat e pentru 
ajutorarea sinistraților a copii, 
lor și a răniților. Grupul de ex. 
psrți își continuă lucrările pen
tru a determina cauza izbucnirii 
incendiului.

Nu odată ziarele italiene s-au 
alarmat în legătură cu sta
rea de decădere în care 

se află teatrul și cinematografia 
din Italia. Acest lucru îl afir
mă, destul de des, și vizitatorii 
străini ai Italiei, somități din 
lumea artelor. Recent, in presa 
italiană au fost luate două pozi
ții nete, deschise, răspicate, care 
au darul de a aduce în mod 
pregnant o explicație la mult 
irăinîntata problemă a 
artei italiene, iar oei ce au făcut 
acest lucru sînt doi eminenți oa
meni de cultură din Italia — 
regizorul de cinematograf Ro
berto Rosselini și dramaturgul 
Eduardo de Eilippo, care prin 
scrisori deschise la adresa mi
nistrului Tupini, au descris așa 
cum este ea, lumea teatrului și 
cinematografului italian : plină 
de corupție, șantaj și presiuni 
grosolane din partea autorită-' 
ților, sub masca „libertăților*4 
burgheze, împotriva creatorilor 
de artă. Profesiunea .de credință 
a lui Rosselini este impresionan
tă : ,,In cancelariile Direcției 
generale pentru întreprinderile 
de spectacole au avut întotdeau
na importanța cea mai mare și 
hotăritoare dorințele și vederile 
patronilor, iar nu ale autorilor 
și în general ale lucrătorilor ci* 
ne mato graf iei". lată așa dar din- 
tr un început cine sînt adevărații 
vinovați ai crizei. Interesele pa
tronilor trebuie să primeze, de
oarece ei plătesc și arta este 
comandată de ei. Astfel, se în
cătușează și se sugrumă inițiati
va creatoare a artiștilor. Rosse-i 
lini se indignează de „lipsa ori
cărei legi" și de „samavolnicia 
afaceriștilor" care după cîtimea 
investițiilor de bani se bucură 
de influență și drepturi, decizînd 
în ultimă instanță soarta opere
lor teatrale ori cinematografice.

Scrisoarea lui Rosselini a avut 
un larg ecou în opinia publică 
italiană. Adevărurile incontesta
bile arătate de el s-au dovedit a 
avea valoare nu numai pentru 
cinematografie, ei și pentru ce
lelalte domenii de artă, care de 
asemenea se află intr o situație 
grea. într-o situație chiar și mai 
rea decît cea a cinematografiei, 
s-a dovedit a fi teatrul italian. 
Cel ce a arătat în mod profund 
și realist starea jalnică a teatru
lui italian a fost Eduardo de Fi
lippo, care a descris astfel ta
bloul sumbru al teatrului ita
lian : „Iată că sînt peste 30 
de ani de cînd o întreagă ar
mată de paraziți se îngrașă cu 
aprobarea guvernului, alipindu-sa 
de munca noastră. Situația a- 
ceasta a fost creată în timpul 
fascismului care cu ajutorul Di
recției generale pentru întreprin' 
derile de spectacole și a unui 
sistem șantajist de subsidiere a 
vrut să controleze și să dirijeze 
întreaga noastră activitate. Fas
cismul a căzut, dar Direcția ge
nerală a rămas și situația s-a 
înrăutățit și mai mult... Această 
criză nu numai că n-a slăbit, nu 
numai că nu s-au găsit hotăriri 
pozitive, ci dimpotrivă, criza de
vine tot mai serioasă".

în același timp dramaturgul 
italian găsește că este necesar, 
ca concomitent cu publicarea 
opiniilor sale referitoare la sta
rea tristă a teatrului italian, să

mod

crizei

profileze, în contrast, prin cu
vinte calde, simțite, situația în-< 
Doritoare a teatrului din Uniu
nea Sovietică. „Acum un an și 
jumătate am fost in Uniunea 
Sovietică, Acolo eu m-am intere' 
sat mai ales de teatru. Am fost 
un observator atent și pretențios. 
De aceea pot afirma cu cinstea 
curată că în ceea ce privește 
teatrul, in Uniunea Sovietică to
tul este direct contrariu situației 
din Italia. Criză ? Dar acolo nici 
măcar nu știu cum suna cuvîntul 
„criză". Este suficient să ne gîn- 
dim numai că o piesă poate fi 
jucată concomitent în 150 ae 
teatre din mai multe republici. 
Ultima mea piesă .JJe pretore 
Vincenzo11, care pe rusește se nu
mește t,Nimeni", s-a jucat con"

comitent de 150 trupe... tn l 
unea Sovietică teatrul nu 
găsește într-o situație ca la 
Acolo teatrul este o instituție 
stat... Actorii sovietici se but 
de mare respect... Printre al 
actorul rus are siguranța zilei 
miine, a odihnei lui. El trei 
să se gîndească numai cum 
învețe și să-și desăvirșei 
munca*1.

Cele două relatări ale oa 
nilor de artă italieni sînt dei 
bit de concludente. Ele arată 
teatrul ,,liberei întreprind 
burgheze este înlănțuit de si 
cu bani, de patroni veroși, < 
nu se rușinează în același ti 
să bată cîmpii despre așa-nur 
„libertate** a artei.

C. I

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Scînteii*4, Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii**.

Document
La 21 martie 1940, cu doi 

ani înainte de refugierea
Annei Frank în „reduta* 

unde a .scris jurnalul care a fă
cut ocolul lumii, un polonez de 
12 ani, David Rubinovicz, fiu de 
lăptar din Krajno, lîncredințase 
caietelor sale de școală impre
siile personale sobre.

Pînă la 1 funie 1942, data cînd 
a început sfîrșitul familiei Ru
binovicz ca și a celorlalți evrei 
din regiunea Kielce, David a în
registrat cu o serupulozitate pre
coce toate întimplările care l-au 
afectat profund. El a complectat 
cinci caiete, regăsite recent prin- 
tr-un hazard la o vecină care 
le-a ascuns într-o ladă de gu
noi.

Scriitoarea poloneză Maria 
Jarochowska s-a deplasat anul 
trecut în această regiune în 
scopul de a se documenta. Aici 
ea a primit numeroase scrisori 
conți ni nd fapte pentru ceea ce 
trebuia să scrie printre care și o 
scrisoare la care erau atașate 
cele cinci caiete. Presa poloneză 
a publicat extrase din acest jur
nal, reproduse apoi de diferite 
ziare din străinătate.

Povestirea începe cu un mic 
afiș lipit pe zidul primăriei prin 
care se interzice evreilor de a 
circula în trăsuri și se termină 
cu doi ani și două luni mai tir
ziu cu un episod ce dezvăluie în
treaga oroare a procedeelor hit- 
leriste: reîntoarcerea tatălui. 

Acesta stătuse cîteva săptămini 
într-un lagăr de muncă forțată 
din apropiere de Krajno și, iată, 
că, el revine pe neașteptate în 
mijlocul familiei, fiind primit, de
sigur, cu bucurie. Rubinoviczii nu 
aveau însă de unde să știe că 
această .,reintoarcere“ miracu
loasă nu era altceva decît prelu
diul unui definitiv exod spre 
lagărele de exterminare de unde 
nu se vor mai întoarce nicio
dată...

Jurnalul lui David e o relatare 
zguduitoare a calvarului 
lentei agonii a unei familii 
date de naziști.

Un vocabular simplu, 
scurte.

Cînd David Rubinovicz ,, 
săi dispar în masa de milioane 
de alți deportați trimiși cu tre
nurile morții la crematorii, el 
împlinește 14 ani...

zguduitor
Publicăm unele extrase 

Jurnalul de zi al micului Da 
băiatul care a consemnat gr< 
viile cotidiene trăite de el 
dominația întunericului:

STAS 3452 52.

fraze

și ai

8 IANUARIE 1942.
După masă am aflat că j. 

tre evreii din Bodzeniyn 
încă două victime. Unul a rr 
pe loc, celălalt a fast rănit, 
rănit a fost arestat și trans 
tat la comisariatul din Bielin 
urmează să fie executat cu

15 IANUARIE.
Prin fereastră am văzut că 

oprit un camion și jandarmi 
intrat în casa noastră. Ei 
minat toată lumea la cură] 
zăpezii...

Seara ne-am povestit reci 
cele trăite în cursul zilei, 
băiat a fost legat de o sa/ti 
trebuia să alerge in urma 
Poate că a fost împușcat, 
știe ? Toată 
profund mi h nit, 
pe niște iepuri 
rare.

10 APRILIE.
Lingă noi a 

pereche, soț și ~ . 
doi Copii. Mai tirziu am afla 
tatăl a fost împușcat și că tn 
grav bolnavă, a fost expediat 
Kielce. Cînd va înceta oare a 
stă vărsare de singe ?

18 APRILIE.
Azi e timp frumos cum n-a 

fost demult Daco am fi li. 
totul ar fi bine, dar n-avem 
nici măcar să ieșim în sat. 
tem ca niște clini legați...

15 MAI.
La 4 dimineața au venit 

multe camioane. Am crezut c> 
deportează pe toți... Am v 
că poliția intrase la unchiul 
în casă... Ne-am strins în j 
casei, am început să strigăm, 
lițiștii au început să tragă. L 
amiază, nemții au p ecatt. L 
primul camion încărcat cu £ 
venea un altul ln care erau 
lonezi cu cătușa la miini, ia 
urmă un alt camion cu num

David este mort. Mărtu 
s-ale au devenit însă cunosc 
Jurnalul său este un doou.fi 
zguduitor prin caracterul lui 
mascator. Micul David al c; 
chip, loc de naștere și dat 
mor ții au rămas necunoscut 
lăsat omenirii un mesaj dram 
ce nu lasă indiferent pe nici 
om cinstit.

VALENTIN URW

sea a am 
Ne vînează 
lipsiți de

fosf arestat 
soție. Au ră

doou.fi

