
Cu 15 la sută peste norma, realizează în fiecare zî, mai multe produse, brigada de tineret de 
la secția matrițerie a întreprinderi I.O.R.-București. In fotografie : responsabilul brigăzii, Pavel 

Alexandru, discută cu tovarășii sâi planul unei matrite.
Foto : P. POPESCU
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Brigada recordurilor
Brigada de pro

ducție „Steaua Roșie" 
formată din tineri, 
comuniști și utemișți 
este cunoscuta lami- 
noriștilor de ta Ro
man ca o brigadă a 
recordurilor în pro
ducție.

Zilele trecute, co
lectivul brigăzii a re
ușit prin bu ia orga
nizare a producției și 
prin folosirea la ma
ximum a celur 480 
minute, să realizeze 
711 țevi lam’natc de

do fier vechi

Să te uiți»

cum muncesc fruntașii!
La Depoul C.F.R. Buzău a 

fost o sărbătoare — colectivul 
de muncă a primit diploma de 
unitele fruntașă pe regională 
ia trimestrul IV al anului 
trecut. Colectivul acestui de
pou s-a remarcat prin succesele 
obținute pe linia îndeplinirii și 
depășirii planului de producție, 
respectării graficelor de mers, 
realizării unor importante econo
mii. Continuînd cu același elan 
munca în acest an, colectivul a 
obținut noi realizări. în 30 de 
zile mecanicii și fochiștii din 
depou au economisit o cantitate 
de cărbune cu care se pot re
morca pe distanța Buzău-Mără- 
șești 300 trenuri de marfă.

Realizările în muncă ale colec
tivului arată faptul că la acest 
depou există în munca comu
niștilor, a mecanicilor și fochiști- 
lor vîrstnici, în munca unor ti
neri fruntași, o serioasă expe
riență în producție. Din păcate 
însă, în general, în rîndurile ti
nerilor această experiență și-a fă
cut loc mai greu.

Atunci cînd tinerii de la Uzi
nele „1 Mai * Ploești au pornit 
acțiunea „Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat", au consta
tat că una din rezervele princi
pale pentru realizări deosebite 
și de masă, este răspîndirea lar
gă a experienței înaintate în 
muncă, generalizarea celor mai 
bune metode de muncă.

Dar tinerii de la Depoul C.F.R. 
Buzău nu prea cunosc această 
inițiativă. Aici, alături de tine
rii fruntași în muncă se află 
tineri muncitori cu o atitudine 
lipsită de inițiativă, tineri care 
se mulțumesc să-și îndeplinească 
norma, care nu se uită în jur, și 
nu învață din experiența și me
todele înaintate de muncă ale 
tovarășilor lor.

Să luăm numai cîteva exemple. 
Unii mecanici de locomotivă au 
observat că păcura arde mai bine 
și se consumă și-n cantitate mai 
mică, atunci cînd la injector ori
ficiul prin care iese aburul, este 
îngustat sub un milimetru. Lăcă*  
tușii care au lucrat la îngustarea 
orificiilor la cîteva injectoare, au 
aflat și ei de avantajele ce rezul
tă din aceste modificări. Ar fi 
fost normal ca aceste modificări 
să se facă apoi — după o veri
ficare practică serioasă — la in- 
jectoarele tuturor locomotivelor. 
In fapt, însă, lăcătușii au făcut 
modificări numai la cîteva loco
motive la cererea unor mecanici. 
Este vorba aici de optică greșită 
la tinerii lăcătuși : „de ce să ne 
amestecăm unde nu ne fierbe 
oala ?“ însuși secretarul organi
zației U.T.M. tovarășul Perțescu 
Nicolae spune: „Mașinile care vin 
dc la București cu injectoare cu 
orificii mari la abur, le lăsăm 
așa. Nu putem să ne băgăm peste 
treburile celor de la București". 
Greșit I A face ca la țoale mași
nile să existe injectoare, cu aju
torul cărora să se obțină econo
mii de combustibil este tocmai o 
treabă a lor, a tinerilor lăcătuși*  
și nu a altora de nu știu unde. 
Si facem și un mic calcul. Soco
tind că doar jumătate din loco*  
motivele depoului lucrează cu 
modificări la injectoare, înseam
nă că economiile ce se fac acum 
reprezintă jumătate din posibili
tățile reale.

Pe unele locomotive care au 
echipaje compuse din mecanici 
comuniști, oameni cu bogată ex
periență în muncă și utemiști 
pricepuți, munca se desfășoară la 
un nivel superior. Se obțin in
dici înalți, se respecta graficul 
de parcurs, se aduc însemnate e-

conomii. Pe luna ianuarie briga
da de pe locomotiva 50.519 con
dusă de mecanici vîrstnici, cu 
bogată experiență în muncă — 
Stoica Ilie și Antonescu Pompi- 
liu — s-a obținut o economie de 
combustibil convențional de 44,9 
tone. In același timp o brigadă 
de tineret de pe locomîiva 50 703 
abia a realizat 14 tone economii 
combustibil. De ce nu a obținut 
și ea aceleași rezultate ? Din pă
cate membrii acestei brigăzi nu 
cunosc experiența bună acumu
lată de tovarășii lor de muncă, 
nu și-au însușit o.

Și gîndiți vă dacă toate brigă
zile ar ajunge să realizeze eco
nomii de combustibil ca brigada 
lui Stoica Ilie, de pildă, rezul-

T. M1RONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

711 țevi laminate

calibrul 8 & loc
de 520 țevi cît este 
norma zilnică.

De asemenea, co
lectivul acestei bri
găzi a redus timpul 
necesar pentru schim
barea calibrului de 
teavă de laminat 
6 5/8” pentru calibrul 
de 10 3/4” Ide la 14 
ore oft era planificat 
la numai 8 ore.

In realizarea aces
tor succese un aport 
deosebit l-au adus ti
nerii lam’nor’ști An

ton Ion, Aivănoal® 
Nicolae, Tibichi Vi
sile, Lazăr Gfgcre 
și alții.

Colectivul de mun
citori și tehnicieni ai 
brigăzii de producție 
„Steaua Roșie" »-a 
angajat să realizeze 
noi recorduri în pro
ducție, prin aceasta 
luptînd pentru reali
zarea înainte de ter
men a indicilor de 
plan.

N. SCOȚARU 
lăcătuș

Duminică dimineața, din sta- 
București-Triaj a plecat spre 

unedoara un tren marșrut în
cărcat cu 1600 tone de fier 
vechi colectat in ultimul timp de 
tinerii din Capitala.

Tineretul bucureștean a con
sacrat acest succes obținut in 
munca patriotica de stringere a 
fierului vechi Conferinței orășe
nești de partid București.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut tinerii de la Uzinele „23 
August *,  „Republica", „Semănă
toarea”, Atelierele „9 Mai".

(Ager preș)

-----•-----

S-au terminat lucrările 
la 30 magazine aflate 

la parterul noilor blocuri 
de locuinje

Muncitorii întreprinderilor de 
construcții ale Sfatului Popu
lar al Capitalei au terminat zi
lele acestea lucrările de construc
ție și finisare la 30 magazine 
situate la parterul noilor biocun 
de locuințe. Dintre acestea 12 
magazine se a-f’ă în cartierul 
Floreasca, 6 la noile blocuri din 
b-dtrl Duca, iar 5 magazine în 
Calea Gri viței. Unele dintre a- 
ceste magazine au și fost ame
najate și date în folosință. S-au 
terminat, de asemenea, lucră
rile de amenajare a spațiilor co
merciale de la parterul unora 
din noile blocuri din B-dul 6 
IMartie și străzile Brezoianu și 
JAcademiei.

—•—

întreprinderea „llefor*  din Tîrgu- 
Mureș — unitatea Mureșeni, 
produce paneluri, furnire și mo
bilă de diferite tipuri, ta foto
grafie : utemistul Ștefan Koșa 
montează geamurile unei vitrine 

de dulap

Curs
Din ta'rțictivc 

U.T.M., ta cadrul 
Cimpulung Muscel

de minim tehnic

Cea mai disputată probă din 
cadrul celei de-a V-a ediții 
a Crosului Balcanic a fost 
întrecerea fondrștilor. După 
parcurgerea celor 10.000 m. 
victoria o revenit reprezen
tantului țării noastre Con
stantin Grece seu. ta pagina 
a ll-a „Sport” vă prezentam 
o relatare mai ampla a aces

tor întreceri.

organizației 
uztael I.M.S. 

_ r a *uat  ființă
de curtad un curs de minim teh
nic la care participă numeroși 
tineri muncitori.

ta cadrul acestui curs tine
rii vor avea posibilitatea 
sâ-șl însușească noi cunoștințe 
de matematici, electrotehnica, 
fizică.

Printre cursanții ce frecven
tează cu regularitate cursurile

Prietenii
Tinerii din comuna Racova 

raionul Buhuși regiunea Bacău, 
desfășoară în această perioadă o 
bogată activitate cultural-artis
tică.

De curînd din inițiativa orga
nizației U.T.M. a luat ființa in 
comună un cerc „Prietenii fil
mului" in cadrul căruia cei peste 
48 de tineri înscriși, au purtat 
discuții pe marginea filmelor 
„Fata din Kiev" Seria l-a și a

minim tehnic, se nu- 
Nicolae Gâeș- 

Suler Florian,

cercului de 
mârâ și tinerii 
teanu, Șuier Florian, Dumitru 
Boncoi și mulți alții. Tînârul in
giner, Cristofaru Dante, ca lec
tor, se străduiește să expună 
lecțiile cit moi clar. Prin acea
stă inițiativă organizația U.T.M. 
a dovedit incâ odată grija pen
tru ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor muncitori.

H. CALANGIU 
electrician

Regiunea Constanța 
fruntașă în executarea 

lucrărilor agricole 
de pr.mâvarâ

filmului
ll-a, „Tinăra Gardă" și altele, 
vizionate la cinematograful din 
comună.

Cercul „Prietenii filmului* 1 se 
bucură de mare popularitate in 
rlndul tinerilor din Racova.

BEJAN ALEXANDRU 
tehnician zootehnist

(Materiale sosite în cadrul 
Concursului corespondenților vo
luntari).

Extraordinarul

Regiunea Constanța se situ
ează în fruntea celorlalte regi
uni in executarea lucrărilor a- 
grîcole de primăvară. întreține
rea ogoarelor de toamnă și 
arăturile au fost efectuate pe a- 
proximativ 70 la sută din supra
fețele prevăzute, aproape jumă
tate din cantitatea de gunoi de 
grajd planificată să fie împrăș
tiată anul acesta pe cîmp a fost 
transportată : jnsămințarea cul
turilor din epoca întîi este a- 
proape terminată.

In unitățile agricole de stat și 
gospodăriile colective continuă 
pregătirea terenurilor pentru in- 
sămînțarea în perioada optimă și 
a celorlalte culturi ca floarea- 
soarelui, porumb, legume, plan
te tehnice etc. De asemenea se 
lucrează eu mult spor la ame
najarea de noi terenuri pentru 
extinderea culturilor irigate.

(Agerpres)
----- •-----

Numeroși elevi 
urmează cursurile 

de pregătire în vederea 
examenelor de admitere 

în școlile medii
Pentru a veni în sprijinul fii

lor de muncitori — elevi in cla
sa a VII-a — care urmează să 
dea examen de admitere în 
școlile medii de cultură gene
rală, au fost organizate cursuri 
speciale de pregătire.

Aceste cursuri se țin !n fie
care școală sau pe grupuri de 
școli. De 2—3 ori pe săptămî- 
nă, timp de cite o oră, elevii— 
fii de muncitori — sînt ajutați 
de profesori să-și însușească în 
mod temeinic cele două mate
rii de bază : limba și literatura 
romină și matematica, la care 
vor da examen de admitere în 
clasa a Vlll-a a școlilor medii.

Mai mult de 55 la sută din 
numărul total al elevilor aflați 
in clasa a VI l-a a școlilor din 
Capitală urmează aceste cursuri 
în vederea intrării în invățămîn- 
tul mediu. La centrele de pre
gătire din raionul 23 August, 
de pildă, cursurile sînt frec
ventate de peste 900 de fii de 
muncitori, iar la cele din raio
nul Grivița Roșie de aproape 
850 de elevi.

(Agerpres)

Cum se poate 
pierde vremea...

Fata drăgălașă din fața 
mea care, cind zîmbește iți 
inspiră mai degrabă versuri 
lirice decit proză satirică, nu 
întîrzie la cămin, nu răspunde 
obraznic, nu prezintă „parti
cularități vestimentare", nu 
manifestă urmări de tifos în 
coafură, n are nici măcar bre
ton I Un singur amănunt nu 
e în ordine : _ sesiunea (al 
dracului ghinion !).

— Cum s-a întîmplat tova
rășă Bîscă ?

— Nu știu.
Nu știe.
— De ce nu te-ai prezentat 

la două examene, din trei ?
— Dacă nu știam 

materia ? Înainte 
de examene mi-am 
dat seama că nu 
știu. Și atunci de 
ce să mă prezint ?

Ghicesc în ton și subtext 
revoltă și reproș ; nu se aș
tepta s-o îndemn tocmai eu 
la formalism...

— Dar ce-ai făcut un se
mestru ?

— Am învățat.
Maria Bîscă de la Institutul 

agronomic „N. Bălcescu**  din 
Capitală a învățat trei luni 
pentru trei examene.

In cazul nostru logica aris
totelică e de părere că unul 
dintre cele două elemente tre
buie pus la îndoială t ori Ma
ria Bîscă a pierdut timpul 
trei luni de zile, ori minte 
foaia matricolă. Dar foaia 
matricolă nu minte.

Se pierde timp pe drum ? 
Nu. Maria Bîscă stă la cămin. 
Poate e departe căminul ? 
Nu, se află chiar în incinta 
institutului. Cantina ? La 
fel. Lectură particulară în 
detrimentul lecțiilor? Doam

FOILETON

vieții noastre cotidiene
Un prieten aflat ta deplasară 

intr-un sat mărunt, undeva în
tre niște dealuri împădurite, îmi 
povestea la întoarcere cu multă 
mirare cum, voitul să trimită de 
acolo cîteva rindun celor de e- 
casă, la cooperativa sătească, ta 
locul unor cărți poștale stereoty
pe, a găsit ilustrate cu chipul 
lui Luchian. S-a trezit intrebind 
dacă nu se află vreo vedere din 
împrejurimi, la care un țăran, 
rezemat in tijghea ii replică 
domol dar ferm :

— Este Luchian, tovarășe : un 
pictor mare !

Acum zece ani, să zicem, vizi
tatorii galeriei de artă din Pala
tul Republicii se opreau cu o u- 
șoară mirare cind se atașa alături 
de ei, cu totul firesc, un grup de 
gorjeni sau o țărancă din Mara
mureș fiind cu treburi in Capi
tala. Astăzi nu se mal miri ni
meni. Dar chiar atunci, mirarea 
era nepotrivită, pentru ci omul 
simplu n-a considerat intra
rea lui în templul culturii 
altfel decît ceea ce era de fapt : 
unul din multele drepturi și li
bertăți acordate de socialism. 
F recventarea culturii, interzisă 
de ortnduiri sălbatice, a luat as
tăzi la noi proporții da masa.

Grandios este faptul câ omul 
•cela necunoscut dintr-un sat 
oarecare știe nu numai că are 
dreptul să se folosească de 
binefacerile civilizației sau ale 
artei, ci că este și dator să 
• faci. Acest sentiment l-am în- 
tiLnit deunăzi la Uzinele ,Janoș 
Herbak**  din Cluj.

Fenomenul poate fi urmărit 
cu rachiul liber**  in fiecare zi în 
biblioteca luminoasă, cu pereții 
înțesați de cărți, în sala de ex
poziții • clubului, in sălile unde 
repeți orchestra muncitorilor, in 
studioul de radioficare — unul 
din cele mm elegante din cite
am căzut — sau chiar in halele 
unde mașinile țăcănesc acompa'- 
n:<*te  de acorduri simfonice.

Uzina « devenit o școală com
plexă, în lecțiile căreia se a- 
mestecă lot mai mult, alături de 
datele precise tehnologice, noțiu
nile economiei socialiste, ultimul 
roman discutat de critica litera
ri, leit-motivul unui concert de 
Ceaikovski sau amintirea florilor 
lui Luchian.

L-am găsit pe marele pictor în 
sala de expoziții a Uzinei ,Janoș 
Herbak**.  De data aceasta nu 
ere, ca în setul pierdut intre dea
luri o simplă carte poștală ilu- 
ftrată, ci arau tablourile lui

nepieritoare aduse în original 
de la muzeul de artă clujean. 
Săptăminile trecute o altă expo
ziție volantă, cu reproduceri de 
data aceasta, transportase printre 
muncitori, comorile Ermitajului 
leningrădean. Ieșind de la ,^tan- 
țare**  sau de la „cauciuc", ochii 
se luminau la priveliștea peisa
jelor lui Corot sau Sisley, iși 
permiteau să afle mai amănunțit 
cine a fost Mancini și Veronese, 
ce înseamnă arta renașterii. In 
ghid specializat dădea explicații 
și grupurile ce treceau prin fața 
tablourilor, oprindu-se din cind în 
cind pentru a cere o lămurire, 
se reculegeau tot mai mult in tă. 
cere. Un contor geiger pentru 
stările psihice ar fi înregistrat ta 
acea dupăamiază constatări 
uluitoare. Constatarea imediată 
a făcut o tovarășa Virag, bibliote
cara: numărul cititorilor înscriși 
la bibliotecă a crescut în aceeași 
zi cu încă 117 nume. 1 000 de 
vizitatori s-au perindat în fața 
madonelor lui Rafael, a zimbe- 
tului amar al lui Luchian, a 
„Vînătorii" lui Delacroix.

Peste 3.000 de cititori au scos 
cărți în 1959 din aceste rafturi : 
tratate de astronomie, cărți de 
medicină popularizată, viețile 
oamenilor de seamă, albume do

pictură, romane și poezii. Scrii
torul cel mai citit în ultimele 
luni (a atins o cifră record de 
volume cerute) a fost Cehov. Bi
blioteca a organizat 3 seri cu lu
crări și conferințe la centenarul 
marelui clasic rus. N-au citit ac
tori, cum s-ar putea crede, ci 
unii din cei mai pasionați citi
tori ajutați de cîțiva prieteni ai 
bibl.otecii uzinei, fii de munci
tori acum studenți la universi
tate. O caldă comunitate morală 
îi leagă pe aceștia de uzina unde 
lucrează părinții lor, iar viața ei 
culturală ii preocupă, fără osten
tație, cu simplitatea celor ce vin 
la niște rude și se interesează de 
tiața lor. Cam aceleași raporturi 
se stabilesc intre muncitorii uzi
nei și țăranii colectiviști sau în
tovărășiți, în serile cînd echipa 
de teatru sau cea de dansuri și 
cor, împreună cu orchestra, dau 
spectacole la țară. In vara trecu
tă un adevărat „turneu" i-a pur
tat pe la Sincroiu. Someșeni, 
Ocna Mureșului, Gilău, Huedin, 
Luna de jos, Aghireș, Gherla, 
Plâești, Moldovenești...

In ecoul aplauzelor din sălile

MIRCEA ZACIU

(Continuare U pag. J-eJ

GAS. Canoni din regiunea Timi șoara și-a dezvoltat mult in ui- 
timii ani sectorul zootehnic. Utemistele Rozalia Spernea și Tere
zia Roth se numără printre îngrijitoarele fruntașe de la fer
ma avicolă. Hrânirea rațională a pasărilor pe care le îngrijesc 

este una din principatele lor preocupări zilnice.
foto I AGERPRES

ne ferește ; abuz de be1* 
letristică în nici un caz. 
Cvjin ai reușit să irosești 
atîta timp, tovarășă Bîscă ?

Maria Bîscă, se gîndește, 
socotește... Nu-i vine să creadă 
nici ei că nu poate spune ce-a 
făcut trei luni..,

Mă gîndesc și ea și parcă 
văd o zi obișnuită ditt viața 
ei. După cursuri, cu servieta 
sub braț, spre cantină, apoi la 
cămin. „Ce oboseală ! Să mă 
duc în oraș ? Nu, am de în
vățat. Dar puțină odihnă tre
buie... Vai, ce tîrziu S-a făcut I 
Numai două vorbe cu colega 
mea de cameră și pe urmă 

învăț... Vai, tu, ce 
tîrziu e ? Știi că-ți 
vine bine pulove
rul ? Acum gata, 
învăț !".

Știați că se poa
te pierde vremea... învățind? 
De necrezut, însă cît se 
poate de adevărat. Iei 
cursul, caietul, te așezi 
pe un scaun în sala de 
lectură și rîndurile încep să-ți 
fugă prin fața ochilor... Ce zi 
frumoasă de toamnă 1 Printre 
denumirile latinești ale siste
maticii, amintirile dau buzna, 
gîndurile se împrăștie, iar 
privirile cînd ajung la sfîrși- 
tul rîndului, atacă automat, 
mecanic, rîndul următor, în
tocmai cum duc caii acasă, 
din instinct, pe căruțașul 
beat-turtă, sforăi nd în fundul 
căruții. Creionul ascuțit spe
cial pentru sublinieri, zace 
pe masă, hîrtia pregătită pen
tru scheme e rămasă imacu
lată... Vai, s-a înnoptat ! A 
naibi de grea e sistematica..*  
Și cum se duc orele!

Știați că se poate pierde 
vremea... venind la cursuri ? 
La fel de necrezut, dar la 
fel de adevărat. Te așezi în 
bancă, deschizi caietul de no
tițe, scrii titlul lecției și 
data, apoi ...te uiți pe geam. 
Bine i așezat institutul! Nu
mai verdeață, iarbă și pomi. 
Parcă se vorbește la catedră. 
Gata ! Acum atenție și no
tițe. Totuși, grozavă poziție 
aici la șosea... tragi întîi cu 
coada ochiului spre fereastră, 
a.poi te uiți de-abinelea. 
Sună. Repede se mai duc 
orele...

In fața mea Maria Bîscă 
stă gata parcă să plîngă. Ce-a 
făcut timp de trei luni de 
zile ?

Am învățat...
E adevărat, aproape în fie

care după masă și-a luat 
cursurile în sala de lectură. 
Dar se poate pierde vremea 
și cu cartea în față. N-are 
multe absențe la cursuri. Dar 
se poate pierde vremea și în 
sala de curs. N-a prea plecat 
din cămin. Dar, doamne, cum 
se mai poate irosi timpul și 
acolo !

In vară, studenta Maria 
Bîscă din anul 11 are de dat 
7 examene (plus 3 = 10) 
Cum să le ia ? Din prima 
bursă (este bursieră a sfa
tului popular regional Sta
lin), ar trebui să-și cumpere 
un ceas deșteptător, cu sone
rie stridentă. Dacă pe mine 
m-ar chema Maria Bîscă, l-aș 
pune să sune din 5 în 5 
minute.

I. BUJOREANU



La cea de-a V-a ediție a „Crosului Balcanic"

Atleții romîni au cucerit
3 titluri de campioni

Vremea răcoroasă și 
vîntul puternic de dumi
nică dimineața, n-au 
fost o piedică pentru 
miile de spectatori care 
au ținut să fie prezenți 
la a 5-a ediție a crosu
lui balcanic disputat pe 
Hipodromul de stat din 
București.

Excepționala compor
tare a atleților romîni 
a adus țării noastre trei 
titluri de campioni bal
canici, din cele 4 puse 
în joc, confirmi nd pres
tigiul cîștigat de atle
tismul nostru în toamna 
trecută cu ocazia jocu
rilor balcanice.

Secretul acestor suc
cese își are izvorul tn- 
tr-o pregătire temeinică 
precum și în dîrzenia cu 
care fiecare reprezentant 
al țării noastre a luptat 
pentru aceste victorii. 
Apoi mai mult decît altă 
dată, rolul hotăritor l-a 
avut spiritul de echipă 
de care au dat dovadă 
reprezentanții noștri în 
M timpul întrecerii.

la proba rezervată a- 
itoana de a- 
Cray G6I a

„Mi-am început an
trenamentele încă de la 
1 noiembrie, anul tre
cut, deoarece știam că 
romincele vor li în real 
progres și că daca nu voi 
alerga sub 7 minu
te nu voi putea cîștiga. 
La ceea ce mă așteptam 
s a și întâmplat. Romin
cele au plecat în urmă
rirea mea și cu toate 
condițiile atmosferice vi
trege, Teodor of, Gr'e- 
cescu și Dumitrescu^ au 
reușit timpi superio
ri performanței de 7,04 
cu care am cîștigat anul 
trecut titlul la belgrad.

In București m-am 
simțit ca la mine acasă, 
in tot timpul „am fost 
înconjurata cu atenție 
și prietenie. M-am con
vins încă odată de căl
dura și ospitalitatea ro- 
mînilor. 
crosului, 
pînă în cele 
amănunte, 
tuturor, lucrurile 
moașe văzute aici și voi 
reveni întotdeauna cu 
plăcere în țara dv“.

Gursa atleților a avut 
cu totul altă 
rare Gu toate 
primii 4.000 m. 
lavui Subotki 
B-a desprins de 
piuionaiui Încă 
p«care, ceilalți

Organizarea 
admirabilă, 
mai mici 

Voi povesti 
■’ i fru-

venire a reprezentantu
lui nostru Strezelbin- 
schi, care reușește să 
ocupe neașteptat locul 
III.

„Primul gind pe care 
l-am avut în această 
întrecere, spunea Gre- 
cescu după cursă, a 
fost să obținem victoria 
țării noastre pe echipe. 
Acest gînd ne-a 
flețit * 
cursei, 
noi și 
putem 
trei 
disputată întrecere în 
care echipa compactă a 
iugoslavilor a luptat cu 
muită energie. Acest
succes îmi întărește în
crederea că voi reuși
să obțin norma olimpică 
pentru a participa la 
Olimpiadă în proba de 
10.000 m.“.

Dar și valoarea ară
tată de ceilalți concu- 
renți a fost ridicată. 
„La succesul remarca
bil pe care l-a avut or
ganizarea competiției

însu- 
timpul 
puteri 

ajutat să 
primele

in tot
ne-a dat

ne-a
ocupa 

locuri în această

s-au alăturat performan
țele excepționale reali
zate. La băieți, de pildă, 
9 atleți au reușit să a- 
lerge sub 32 ' "
a declarat 
grec Simrcek.

Atmosfera de priete
nie și înțelegere care 
s-a manifestat în tot 
timpul competiției a 
continuat și după desfă
șurarea crosului. Toate 
delegațiile participante 
au luat parte la o ex
cursie cu autocarele la 
Sinaia (cota 1.400). Aici, 
s-au legat prietenii, 
s-au jucat dansuri ale 
popoarelor din Bal
cani.

Grosul Balearic a con
tribuit la 
apropiere 
din țările 
fost încă 
manifestare a 
lor de a trăi în pace și 
prietenie.

DUMINICA SPORTIVA
Cupa campionilor europeni" la volei

PE SCURT

sport cu o veche tradiție

minute", 
antrenorul

if Atleții australieni își 
continuă cu intensitate

Alexa nd rescu (C.C.A.) Inter
vine prea... bârbâtește In
tr-un atac asupra portarului 
dinamovist Uțu, care reușeș
te totuși să boxeze balonul, 
salvîndu-șl echipa de la un 

gol aproape «sigur*.
Foto : V. RANGA

o și mai mare 
a sportivilor 
balcanice, a 

un prilej de 
dorinței

* în cadrul celui de-al 
doilea tur al competiției de 
volei „Cupa campionilor eu
ropeni^, duminică s a dispu
tat la Praga întâlnirea dintre 
echipele masculine Slavia 
Praga și Rapid București. 
Jocul a avut o desfășurare

Campionatul republican 
de rugbi a continuat dumi
nică cu desfășurarea etapei a 
doua. în cele 
jocuri, C.C.A. 
pe Progresul, 
vița Roșie a 
pe Metalul, 
tate ale etapei •• 
Știința București 26-3 ; Con
structorul—C.S.M. Iași 3-0; 
Petrolul Ploești—Știința Pe
troșani 3-3 ; Știința Timi
șoara—Știința Cluj 3-6.

mai importante 
a învins cu 5-3 
iar C.F.R. Gri- 
întrecut cu 6-3 
Celelalte rezul-

Dinamo—

interesaniă și a plăcut miilor 
de spectatori. Echipa ceho
slovacă a repurtat victoria la 
limită : 3-2 (15-4 ; 1416 ;
9-15 ; 15-5 ; 15-5).

Returul acestei partide ur- 
mezzză să aibă loc la 4 apri
lie la București.

golirile în vederea Jocurilor 
Olimpice. Cu prilejul unui 
concurs de verificare disputat 
la Perth, atletul Denis Tip
ping a realizat în proba de 
100 m plat timpul de 
10”5/10- în cursa de 10.000 m. 
victoria a revenit cunoscutu
lui atlet Allan Lawrence cu 
timpul de 29’55” 4J10. Herb 
Elliot a cîștigat proba de 
800 m plat în 1’52”. O for
mă biată a arătat sprinterul 
Kevin Gasper, învingător în 
probele de 400 și 200 m cu 
timpii de 47”l!10 ți res
pectiv 21”

întreceri echilibrate 
în cea de-a XlV-a 

etapă a campionatului 
de fotbal

S1LVIU DUMITRESGU
antrenor de atletism

3’ety.

în-

care aa

c©ee ou dus de-ctitec or! la victorie ■ prin entuziastele lor încurajări - pe maestrul sportului Coriș
te Oeccjc. ' poartă ocum pe umeri, ca un omagiu adus noului campion Balcanic al probei de 10.000 m.cros 

Foto R. VASILE

desfășu- 
că pe 

iugos- 
Slavko 
grosul 

de ia 
concu- 

np an nu alarmau

anns de ca-

în centrul atenției amatorilor 
de fotbal s-a situat „derbiul" 
bucureștean de pe stadionul „23 
August", care a opus echipele 
fruntașe C.C.A. și Dinamo. În
tâlnirea a plăcut celor 40.000 de 
spectatori, mai ales datorită e- 
voluției scorului. Fotbaliștii dina- 
moviști au condus la un moment 
dat cu 3-1, dar în ultimele 10 mi
nute echipa C.C.A. a atacat cu 
hotărîre, înscriind două puncte 
prin Constantin, astfel că meciul 
s-a încheiat cu un rezultat echi
tabil de egalitate: 3-3. în des
chidere, echipa Rapid București 
a cucerit primele două puncte 
din retur, întrecînd cu 3-2 pe 
Progresul București. Feroviarii 
au avut cel mai bun jucător în 
Ozon, care a și înscrie două 
puncte.

Confirmind forma bună în care 
se află, echipa Știința Cluj a 
dispus pe teren propriu cu 3-1 
de Farul Constanța, iar Minerul 
a realizat scorul etapei, învin- 
gînd la Lupeni cu 4-0 pe Jiul 
Petroșani. La capătul unui joc 
mediocru, disputat la Bacău, e- 
chipa locală Dinamo a Învi<i6 cu 
1-0 pe campioana țării Petrolul 
Ploești. Echipa arădană U.T.A. 
nu a putut fructifica avantajul 
terenului, terminînd nedecis : 1-1 
cu Steagul Roșu Orașul Stalin, 
singura echipă neînvinsă în ac
tualul campionat.

nte IL IU. 1^ aa ad« 
o categorică victorie 
echipei raminești.

Față de terenul 
gr eu nat de ploile din
ajun și de vînt, timpul 
realizat este excelent. 
Im legătură cu desfășu
rarea acestei întreceri 
prietenești tînăra cam
pioană Giray Giill ne-a remini. 
declarat următoarele v-

pajri * ta WU.
totali- sA
tete W» » 
ei se ta^nad Grea 
si Barate*  apei 
l.Ote m. inaoiit oe 
sire, trec înainte.

La finalul impetuos «4 
celor doi atleți romîni, 
cunoscutul atlet iugoslav 
Mihalic nu mai poate 
rezista, astfel că victo
ria a fost descisă din 
lupta celor doi atleți 

O plăcută sur
priză, este puternica re*

Spartachiada 
fetelor 

din regiunea 
Suceava

(Prin telefon de la 
pondentul nostru, D. 
liță).

Acum cîteva zile 
Rădăuți

cores- 
Prepe-

în țara noastră

PENTRU CE NE INTRECEM
LA FOTBAL ?“

Handbal ? Nicidecum. O I- 
magine din întâlnirea forma
țiilor feminine de boschet 
I.C.F.—Constructorul, des?oș_- 
ratâ duminică in Cop*a;â.

Campionatul de fotbal 
al R. P. Ungare

Duminică s-au disputat jocu
rile din cadrul cele: de-a 
17-a etape a campionatului ma
ghiar de fotbal. S-au înregis
trat următoarele rezultate teh
nice : L jpest—\ SK Budaoesta 
2-0; Gsepel—Vasas 1-0; Tata- 
banya—Ferencvaros 2-4 ; Pecs 
—MTK 3-3 ; Didsgydr—Hon- 
ved 0-2; Salgotarjan—Szomba- 
thely 11; Dorog—Szeged 1-1.

In clasament conduce echipa 
Ujpest cu 27 puncte, urmată de 
Ferencvaros cu 23 puncte, Hon- 
ved și Vasas cu cite 21 puncte

Iroi-et przna etape a retu*  
n,TyărtatMlBi categoriei A 

iocba'. Jvototoa tineretului' 
ia oo. a bora re cu Federația ro- 
minâ de focbai. a organizat la 
Arad o consfătuire cu tema 
_Pe am*  ce ae intrecem la fot- 
M la care au participat se
niorii, juniorii și p»ikm echipelor 
de toi bai a Lunetor textile „30 
Decembrie’ Arad.

in centrai discuțiilor purtate 
in consfătuire s-a situat proble
ma creșterii calității fotbalului 
practicat în țara noastră. Deși 
în ultima vreme fotbalul romî
nesc a înregistrat progrese îm
bucurătoare aiît în întrecerile 
interne cit și în cele internațio
nale, ridicarea nivelului tehnic 
al acestei discipline sportive s-a 
arătat in consfătuire este stân
jenită în bună măsură de 
...goana după cele două pu-nc- 

chiar din pri- 
cate- 
evo- 
Ra- 

Bucu- 
s-a făcut 

de a se obține

nostru dispune de numeroase 
cadre talentate. Nu mai departe 
zilele trecute cînd am urmărit 
primul antrenament public al lo
tului național am văzut evoluind 
jucători tineri foarte tâlentați Se- 
rtdai, Raksi, Jenei, Greavu, care 
au dovedit că știu să practice un 
fotbal de bună calitate.

Ar fi interesant de știut cum 
apreciază antrenorii evoluția e- 
chipelor din categoria A în aces
te trei etape ? Ce măsuri au sta
bilit pentru îmbunătățirea calită
ții fotbalului practicat de echi
pele pe care le antrenează ?

Ne-am adresat în acest scop

ne-a fost dat să observăm la 
unii jucători destul de talentați 
greșeli elementare. Izvorul aces
tor greșeli provine mai cu sea
mă din lipsa de sîrguință pe 

o dovedesc în pregăiti- 
lor unii fotbaliști.

care

depun toată strădania la 
trenamenie, nu exersează 
zece ori, de o sulă de 
o mișcare, pe care n-o sdăpînesc 
perfect, o lovitură cum ar fi cea 
de colț, preluarea balonului din 
mers etc. Există la unij dintre 
fotbaliștii noștri grave manifes
tări de automulțumire".

— „Are dreptate interveni în

De vorba cu doi antrenori din prima 
fotbal a țâriicategorie de

la

Nu 
au
de 

ori

te. De aceea 
ma etapă a returului 
goriei A de fotbal în 
luția unor 
pid București, Progresul 
rești, Jiul Petroșani, 
simțită dorința 
victoria cu orice preț care să 
aducă „cele două puncte".

Și goana aceasta după puncte 
scade în mod evident calitatea 
fotbalului practicat, îndeamnă 
unele echipe la un joc lipsit de 
spectaculozitate, adesea dur. 
Marea majoritate a fotbaliști
lor din prima categorie a țării 
sînt sportivi talentați și în ge
neral bine pregătiți. Și fotbalul

formații:
unora dintre antrenorii echipelor 
de categoria A : AUGUSTIN BO
TESCU (Progresul București), și 
1LIE OANA (Petrolul Ploești)

— „Avem fotbaliști talentați, 
unii dintre ei bine pregătiți — 
afirma tovarășul IL1E OANĂ, 
deci există condiția esențială ca 
nivelul calitativ al fotbalului 
să crească. Și totuși în cam- 
pionat ne este dat să vedem și 
întâlniri de fotbal desfășurate 
la un nivel tehnic necorespunză
tor. Cauza, sau mai bine zis cau
zele ? Aș incepe cu pregătirea 
tehnică individuală. Nu odată

antrenorul BOTESCU. 
lacună, automulțumirea, 
care izvorăște super- 

unor 
și în

Inotătoarea Sanda Iordan evoJutnd In codrul întrecerilor «Cupal primăverii" desfășurată du
minică in piscina Floreasca

discuție 
Această 
de la 
ficialiiatea în pregătirea 
fotbaliști se constată 
îndeplinirea unor sarcini tacitice. 
Adesea jucătorii intervin cum se 
spune „fără cap“ în unele acți
uni tactice care desigur nu le 
reușesc. Este fără -îndoială urma
rea firească a faptului că nu stă- 
pînesc bine elementele de ordin 
tactic, că nu crează elementul 
surpriză care derutează atît de 
mult adversarul și care fără în
doială ridică nivelul calității u- 
nei partide de fotbal devenind 
mai spectaculoasă, mai intere
santă".

— Ar părea poate curios dar, 
deși Petrolul-Ploești a cucerit 
de două ori titlul de campioană 
a țării de asită dată ne vom mul
țumi poate cu un loc mai mo
dest în clasament, ne-a măr
turisit tovarășul Oană. Nu 
dezarmăm, nu abandonăm lupta, 
ci goana după... puncte, ceea 
ce ne va îngădui să prac
ticăm fotbal de calitate, adică 
să punem din nou mîna pe arma 
care ne-a adus de două ori tit
lul suprem. Ar fi absurd să ți
nem cu orice preț la cucerirea 
campionatului de vreme ce sînt 
echipe ca ,,G.G.A.“ „Steagul ro
șu", „U.T.A.", cu o situație mai 
bună în clasament, mai bine 
puse la punct, deocamdată. N-ar 
fi exclus totuși să cîștigăm și 
această ediție a campionatului. 
De aceea ne pregătim intens la 
antrenamente, iar la întâlniri ur
mărim să învățăm din tot ce are 
bun adversarul.

— Bănuiesc că v-ați gîndit și 
la unele măsuri pentru remedie
rea lacunelor semnalate în pre
gătirea unora dintre fotbaliștii 
care activează în prima catego
rie a țării, măsuri menite să a*

ducă o contribuție consistentă 
ridicarea calității fotbalului no
stru ?

— Evident, precizează tovară
șul Augustin Botescu. Aproape în 
fiecare întâlnire a returului, con
tinuă dinsul, echipa mea a în
ceput bine, reușind să aibă 
după prima repriză avantaj de 
un punct sau două asupra ad
versarului, In repriza doua si
tuația se schimba în favoarea e 
chipei adverse. Pinâ la sfârșit 
terminăm meciul în 7-8 oameni, 
restul răminind simpli figuranți. 
De ce ? Adversarul ne depășeș
te prin forță șj rezistență. Unii 
dintre fotbaliștii echipei noastre: 
Protopopescu, Mâfteuți au o 
pregătire fizică incompletă : sînt 
def’ciiari la capitolul forță, re
zistență. Cum ne-am gindit să 
contracarăm aceste deficiențe ? 
Vom îmbogăți programul de an
trenament cu discipline compli
mentare : atletismul în primul 
rînd (alergări cu greutăți) pre
cum și exerciții la aparate și in
stalații de gimnastică pentru 
mărirea forței, a detentei.

— Introducerea in antrena
ment a unor discipline compli
mentare intervine tovarășul Oa- 
nă are un rol deosebit de efi
cient în pregătirea multilaterală 
a fotbaliștilor. într-o vreme am 
introdus în antrenamentul echi
pei „Petrolul" halterele. Întreaga 
echipă n-a privit cum se cuvine 
această măsură și pe parcurs 
am renunțat. Dar am procedat 
rău și vom introduce din nou la 
antrenamente exercițiile cu hal
terele. O altă măsură ce mi se 
pare și mai interesantă privind 
stimularea pregătirii individuale 
a fotbaliștilor : oricare dintre ei 
care se dovedește la antrenamen
te lipsit de sîrguință, care ma
nifestă atitudine de auto mulțu
mire pentru că știe chipurile des
tul, chiar dacă se află cum se 
spune în formă, dar este nepă
sător pentru ridicarea acestei for
me sportive, nu va fi introdus 
în formație. Pe tușe are timp să 
se gîndească că nu face bine 
cînd crede că nu-i de înlocuit.

Metodele antrenorilor ilie Oană 
și Augustin Botesou ni se par 
eficace. Sînt multe alte măsuri fo
losite de antrenori în scopul ri
dicării calității fotbalului nostru, 
dar <pe care încă nu le cunoaș
tem. De aceea invităm pe tova
rășii antrenori să scrie ziarului 
nostru împărtășind astfel din ex
periența lor și celorlalți. Ex
tinse pe scară mai largă, măsu
rile cele mai bune vor avea da
rul să ridice calitatea, prestigiul 
fotbalului romînesc.

___  orașul 
a găzduit finalele 

Spartachiadei fetelor din re 
giunea Suceava, la care au 
participat peste 200 de fete, 
sportive de frunte ale raioa
nelor regiunii Suceava. Acea
stă competiție de masă orga
nizată de comitetul regional 
U.T.M. și Consiliul regional 
U.C.F.S., a antrenat în între
ceri aproape 20.000 de parti
cipante la fazele de asociații, 
interasociații, intercomunale, 
raionale și orășenești. între
cerile finale s au desfășurat 
în incinta bazelor sportive 
ale CSX la clubul „1 Mai" 
precum, și în sala de sport a 
Școlii medii nr. 2. Finalistele 
s au întrecut cu multă ar
doare.

Astfel, la volei și-au dis
putat întîietatea, 12 echipe 
de la orașe și sate, la gim
nastică 4 orășenești și 8 să
tești, ia șah 7 echipe din a- 
sociațiile sportive orășenești 
și 10 sătești iar la tenis de 
masă au fost antrenate în 
concurs 6 echipe orășenești 
și 8 sătești. Disputa pentru 
primele locuri la volei a 
chemat în fața fileului for
mațiile din comuna Grăni- 
cești și comuna Broșteni. Vic
toria și titlul de campioană 
regională a Spartachiadei a 
revenit echipei din comuna 
Grănicești. s

în întrecerile de gimna
stică sa remarcat echipa 
„Recolta" din Zvorîștea, prin 
corectitudinea cu care a exe
cutat exercițiile G.M.A. gra 
dul II. Concursul echipelor 
orășenești a fost cîștigat de 
reprezentativa orașului Doro- 
hoi urmată de cele ale orașe
lor Suceava și Rădăuți.

O remarcabilă comportare 
a avut în întrecerile de tenis 
de masă tînăra jucătoare Lola 
Constantinovici din comuna 
Darabani care a depășit în 
finală pe concurenta Laura 
Ostrinceanu din raionul Bo
toșani cu scorul 2-0. Pe echi
pe, victoria a revenit forma
ției raionului Rădăuți.

Oină se affă printre sportu
rile care au o veche tradiție în 
țara noastră.

Din documentele vremii, reiese 
că primele jocuri, sub formă mai 
organizată și oficială, am spu
ne, au avut Ioc pe plaiurile mol
dovene prin anii 1870—1872. Din 
ultimul deceniu al veacului tre
cut, oină a fost introdusă în 
școli și practicată după un re
gulament unic redactat de un 
mănunchi de profesori de gim
nastică de pe atunci.

Primul campionat al Capi
talei, s-a ținut în 
în grădina Cișmigiu. Doi 
mai tîrziu, a avut loc și primul 
campionat național, la care au 
concurat echipele a 10 licee din 
țară. Apoi, campionatele s-au ți
nut la Buzău (în Crfng, 1904), 
Iași, Craiova, Pitești, Galati etc.

Oină se practică acum în 
mod organizat în peste 300 co
mune. In această disciplină 
sportivă avem pînă acum cîteva 
mii de sportivi legitimați. La 
Spartachiada de vară 1959, 
au concurat peste 100 e- 
chipe de pionieri, iar co
munele Gherăești (regiunea 

- Bacău), Osoi, (Iași), Sur- 
diiță-greci (Galați),Dobra (Hune
doara) și altele au echipe repre
zentative care s-au ridicat la un 
valoros nivel tehnic, cum ar fi 
de pildă echipa din Curcani cam
pioană R.P.R. pe 1957.

Pentru călătorul care poposește 
ocazional într-o duminică într
una din aceste comune, sau în 
oricare alta din sumedenia 
comune cu 
pentru oină 
priză plăcută

anul 1897
ani

de 
i pasionați 
fi o sur- 

r__  ___ vadă în
treaga populaiție strînsă roată 
în jurul terenului de sport, unde 
se dispută un joc de oină între 
formația locală și o altă forma
ție dintr-o localitate învecinată. 
Și acest tablou duminical poate 
fi văzut prin sate și comune, 
de-a lungul și de-a latul tării.

Oină a început să fie îndră
gită de un număr mereu crescînd 
de tineri de la sate și în bună 
măsură, și de la orașe. Este și 
firesc. Oi na e un joc sportiv 
care atrage pe tineri, jocul acesta 
dezvoltînd agerimea, atenția, fle- 
xibitatea, viteza, forța brațelor. 
Și, intr-adevăr, este suficient să 
asiști o singură dată la o dispută

tineri 
va I

să

VASILE RANGA

de oină ca să-ți dai seama 
complex de mișcări și acțiuni i 
plică desfășurarea jocului, și 
de variate calități fizice, i se 
unui bun jucător de oină. Iată, 
scurt, din desfășurarea unui 
de oină ce activitate compl< 
desfășoară un jucător. Cînd 
află „la bătaie" i se cere mu 
precizie în lovirea mingii 
bastonul și. totodată, o vigo; 
deosebită spre a o trimite 
mai departe. Apoi, cînd e pr 
în careu, de patru jucători ; 
verși, care mînuiesc cu rept 
ciune mingea plimbînd-o între 
la stingă, la dreapta, în dia 
nală și... amețindu-1 pur și si 
piu pe cel din mijlocul careu 
se cere un ochi deosebit de ag 
multă stăpinire de sine, pal 
zdravene, sâ parezi loviturile 
praznice pornite doar de la 
țiva metri. De asemenea o n 
bîlitate și o flexibilitate fiz 
deosebită precum și o mare 
piditate la alergat.

Cînd se află la prindere, 
cătorul trebuie să fie rapid 
culegerea sau reținerea mini 
dar mai ales, să albă forță 
precizie atunci cînd „trage" 
mingea în adversar, de o asei 
nea singură lovitură depinz 
uneori victoria sau infringe 
echipei.

Jocul de oină prin natura d 
fășurării lui, pune în mișc 
toate masele musculare și pr 
juiește o armonioasă dezvolt 
fizică, contribuind la întări 
sănătății tineretului.

Deși oin« se bucură de mu 
popularitate în riadul mase 
largi ale tineretului, nu s-a 
cut încă suficient pentru p 
movarea acestei discipline sp 
tive atît la sate dar mai 
seamă la orașe. Federația 
specialitate a renunțat în u 
ma vreme la o metodă efic. 
de promovare a oinei: prog 
marea unor întreceri de oină 
deschiderea întilnirilor de f 
bal, rugby etc. De ce de pil 
nu se folosește această formă 
popularizare a oinei în orașe 
o bogată activitate sportivă ci 
ar M : Cluj, Timișoara, Ar. 
Bacău, Orașul Stalin, Graic 
etc. ?

De asemenea tot pe linia ț 
movării oinei ca sport de ma 
trebuie organizate mai multe 
treceri pe scară regională, c< 
cu vremea ar putea deveni t 
clționale: „Cupa primăveri 
„Cupa secerișului" etc.

De asemenea o mare impi 
tanță are în această direc 
lărgirea activului de speciali; . 4 X—.•  l------ :

spec 
im'țh 

ui

instructori, antrenori. 
Comisiile regionale de 
litote au obligația să 
cursuri pentru pregătirea 
asemenea cadre tehnice.

Sînt foarte multi tineri 
tați în acest sport care se 
nează încă neorganizat, 
participa rareori la întreceri < 
ciale. Din această pricină ei s 
lipsiți de o pregătire temeinii 
Organizațiile U.T.M. au dato 
Ca in colaborare cu asociați 
sportive să desfășoare o muri 
mai atentă pentru depistarea 
nor asemenea elemente dota 
cooptindu-le în secțiile de oi: 
unde vor avea asigurate c< 
diții optime de antrenament 
întreceri.

Tradițiile o'e care se buci 
oină în țara noastră, condiți 
optime ce sînt puse la dispo 
ția tineretului pentru practir 
rea acestei discipline, pot co 
tribui efectiv ca oină să devi 
un sport de masă.

S. SPIREA

tal 
ant 

ca

Maestrul sportului Aurel Iri- 
mia evoluind în codrul olpi- 
niodei de iarnă organizată 
recent in masivul Făgăraș 
de Federația romină de al

pinism.
Foto ; EMILIAN CRISTEA

i



Pentru îmbunătățirea 
activității

organizațiilor U. T. M

Semnarea planului cultural 
romino-coreean pe anul 1960

Recent au avut loc lucrările 
conferinței regionale U.T.M. 
Oradea. Darea de seamă pre
zentată de tovarășul Alexandru 
Fodor, prim secretar al Comite
tului regional U.T.M., a a- 
nalizat contribuția adusă de ti
neret sub conducerea organelor 
ți organizațiilor de partid la con
tinua dezvoltare economică a re
giunii, la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de plenarele C.C. al 
P.M.R. In dezbaterile confe
rinței s-a analizat multilate. 
ral activitatea organelor și orga
nizațiilor U.T.M. care sub con
ducerea și Îndrumarea perma
nentă a organizaților de partid 
•u obținut succese Importante în 
mobilizarea tineretului în produc- 
ție, la învățătură, in munca pa-
triotică. In conferin
ță s-au făcut însem
nate propuneri pen
tru îmbunătățirea 
muncii de viitor și 
s-au adoptat hotărîri 
privind sporirea a- 
portului tineretului la 
dezvoltarea indus
trială și agricolă a 
regiunii, privind Îmbunătățirea 
muncii de educare comunistă a 
tineretului.

La lucrările conferinței au 
participat membrii Biroului Co
mitetului regional P.M.R. Ora- 
Idea in front*  cu tovarășul Vic
tor Bolojan, prim secretar, și 
tovarășul Richard Winter, mem
bru al Biroului G.G. al U.T.M.

•) Roman — E.S.P.L.A. — 
Cartea Rusă.

Cînd iți propui 
obiective concrete

în acest 
ei contri-

Conferința regională U.T.M. 
Oradea a demonstrat că în ul
timii ani Organizațiile U.T.M. 
s au maturizat și mai mult din 
punct de vedere politie, s-au 
consolidat din punct de vedere 
organizatoric, ocupindu se cu 
mai multă competență de pro
blemele privind viața și activi, 
.tatea tineretului.

Tovarășul Victor Cuc. de la 
Atelierele de zonă C.F.R. Ora
dea a vorbit in conferință des
pre entuziasmul cu care răspund 
ținerii ceferiști, mobilizați de 

■organizația U.T.M.. la îndepli
nirea sarcinilor trasate de par
tid. Fie că este vorba de pro
ducție, de colectarea fierului 
vechi, ori de muncă voluntară 
pe diferite șantiere, utemiștii, 
tinerii, nu precupețesc pici un 
efort, convinși că în acest 
fel își aduc și ___
buția la înflorirea vieții noa
stre noi — arăta el. Dar
organizația U.T.M. se ocupă și 
de felul in care învață tineretul 
— noi avem 25 de tineri care 
urmează liceul seral — de fe
lul în care se distrează după 
orele de muncă.

— Mulți tineri din satul nos- 
Itru au devenit utemiști in ultimii 
ani — spunea in conferință to. 
varășul Ion Moțica. secretar al 
organizației U.T.M din satul 
Leșfioara. raionul Gurahonț. Și 

aceasta pentru că datorită îmbu
nătățirii activității a crescut pres
tigiul organizației noastre U.T.M., 
influența ei asupra tinerilor. Co
muniștii din comuna de care 
aparținem au îndrumat orga
nizația U.T.M și au ajutat-o să 
contribue la difuzarea cuvinte. 
Jnl partidului în rîndnrile țărani
lor muncitori din sat. Acum se 
desfășoară o largă muncă poli
tică pentru crearea unei întovă
rășiri agricole. Organizația 
U.T.M. și-a întocmit un plan 
în care a prevăzut și construi
rea unei școli cu forțele tinere
tului. Pentru a transporta lem- 
nelî necesare școlii, noi am fă
cut o tabără de muncă volunta
ră sus în munfi. unde utemiștii 
și mulți tineri au petrecut 
zile de neuitat, In care munca 
s-a împletit cu cîntecul, cu jo
cul șl voia bună. Asemenea ac. 
țiuni și altele, apropie tinerii de 
organizația noastră.

Interesant din acest punct de 
vedere a fost șl cuvintul tova
rășului Ioan Mureșan — fostul 
secretar al comitetului comunal 
U.T.M Socodor, raionul Criș, 
acum președintele unei gospo
dării agricole colective din co
mună. El a arătat că organiza 
țiile U.T.M. din cele două 
G.A.C. din comună au avut ca 
obiective principale în activita
tea lor educarea tinerilor colec
tiviști In spiritul dragostei șl 
răspunderii pentru continua dez
voltare a avutului obștesc. în 
spiritul dragostei fată de mun
ca în colectivă. Acțiunile între
prinse în această direcție a:i a- 
vut ca rezultat faptul că — cu 
citeva excepții — fiecare tinăr co
lectivist a efectuat 2<M1 zile mun 
că în gospodărie, aducind contri
buții importante la creșterea ve
niturilor acestora. In prezent — 
arăta el — organizațiile U.T.M. 
conduse de organizațiile de 
partid și-au propus să contri
buie mai mult la dezvoltarea sec- 
torului zootehnic și a altor ra
muri aducătoare de mari veni 
teri gospodăriilor colective.

Și alți delegați în cuvîntul 
lor au vorbit despre entuzias
mul cu care răspund utemiștii 
și tinerii la îndeplinirea sarcinl- 

lor, atunci cind organizațiile 
U.T.M. iși propun obiective con. 
crete mobilizatoare, cind des
fășoară o susținută muncă po
litică pentru a le face cunoscute 
în masa tineretului.

Un exemplu bun in această 
direcție il constituie și felul in 
care a știut Comitetul raional 
U.T.M. Gurahonț să mobilizeze 
tineretul din raion la acțiunea 
de mare importantă economică, 
de refacere și Întreținere a pa
trimoniului silvic. Datorită o- 
biectivelor concrete fixate brigă
zilor de muncă patriotică, dato. 
rită muncii politice desfășurate, 
a schimbului de experiență rea
lizat intre brigăzi — care cu
prind peste 35,000 tineri — s-au 
efectuat peste 538.000 ore mun
că voluntară la refacerea și În
treținerea pădurilor, aducîndu- 
se pe această cale economii sta
tului de peste 1.400.000 lei. Des

Pe marginea conferinței 
regionale U.T.M. Oradea

pre toate acestea a vorbit ia 
conferință tovarășul inginer sil
vic Marin Drăgulin, delegat al 
tineretului din raionul Gura
honț.

Pentru educarea 
patriotică a tineretului

Mai mulți delegați la eoni*,  
rință au vorbit despre metodele 
folosite d*  organele șl organi
zațiile U.T.M. pentru educarea 
tineretului in spiritul dragostei 
față de patria noastră socialis
tă, față de tradițiile de tapti 
ale poporului nostru, fată de 
partid. Organizațiile U.T.M. an 
folosit cercurile politice, confe
rințe și expuneri, excursii șl 
vizite, intlfniri Intre tineri și 
virstnici, pentru a fac*  cunos
cută tineretului viața grea din 
trecut a poporului nostru, rea
lizările regimului nostru demo
crat popular.

— In comuna noastră, unde 
trăiesc și muncesc împreuna ti
neri romi ei și maghiari — arăta 
tinăr*  luhana Biri dm raio
nul Secuieni, organizația U.T.M. 
a întreprins numeroase acțiuni 
cu acești tineri pentru întărirea 
frăției dintre ei. Pentru cunoaște
rea istoriei patriei noastre s au 
făcut numeroase excursii prin 
împrejurimi pentru cunoaște
rea locurilor natale. De ase
menea s-au organizat nunie- 
roase întîlniri cu virstnicii 
care ne-au vorbit despre fe
lul în care au trăit în trecut, 
despre condițiile create de par
tid astăzi.

— Noi am organizat „Dumi
nica veselă" pentru elevi — <- 
rata învățătorul Florian Negrău. 
de la Școala de 7 ani din co
muna Săcădat, raionul Oradea. 
In această zi se învață cinte- 
ce, jocuri, se spun basme și ghi
citori, se organizează concursuri 
„Drumeții veseli*.  Programul 
acestor zile este insă astfel al
cătuit incit să ducă la cunoaș
terea istoriei patriei, a regiunii, 
a faptelor deosebite petrecute 
pe meleagurile noastre, a luptei 
partidului nostru, a realizărilor 
regimului democrat popular. A- 
ceastă formă de activitate, în
drăgită de tineret, aantribuie ta 
educarea sa patriotici.

Cu toate realizările obținută 
in această direcție. In conferin
ță s-a arătat că nu peste tot 
organizațiile U.T M se ocupă 
cu grijă de educarea tineretu
lui in spirit patriotic. Așa. de 
pildă, inițiativa tinerilor de la 
Viaditnirl de a îngriji și păstra 
monumentele, de a le cunoaște, 
n-a găsit un larg ecou in rin- 
dnrile 
U.T.M.
sens a

tuturor organizațiilor 
din regiune. In acest 
fost criticat în mod

B. lasenski: „OtnuL îți sehimbă pielea."
„Omul iți schimbă pielea' 

este un roman care ogiindețte 
asprcte din lupta pentru con
struirea socialismului in U- 
niunea Sovietică, un roman 
despre avintut primelor cin
cinale. Locul acțiunii il con
stituie șantierul unui mare 
canal și al unor importante sis
teme de irigație menite să aducă 
apa mult dorită păminturilor 
deșerte dintr-o regiune a Tad- 
jikistanului, să aducă lumina ci
vilizației socialiste pe niște pla
iuri lăsate de regimul de exploa. 
tare tarist în mizerie și igno
ranță. Deși acordă atenția cuve. 
uită problemelor construcției, 
luptei pentru depășirea greută
ților tehnice, activității de inova
ții și raționalizări de pe șantier,, 
talentatul scriitor sovietic Bruno 
lasenski realizează în același 
timp in romanul său o intere
santă frescă socială, cu o multi
tudine de tipuri a căror evolu
ție este cit se poate de pildui
toare, dovedind nu numai o »rtă 
deosebită a ducerii acțiunii epice, 
ci și o profundă înțelegere a 
complexității fenomenelor de 
viață.

Este interesant de remarcat 

special Comitetul orășenesc 
U.T.M. Oradea care n-a Între
prins suficiente și interesante 
acțiuni, pentru a tace cunosc*,  
te tineretului, episoadele din is
toria revoluționară a orașului, 
viața eroilor clasei muncitoare 
care au trăit și luptat in uzi
nele din oraș, monumentele care 
vorbesc despre luptele de elibe
rare a orașului in care s-au 
jertfit numeroși ostași rominl 
și sovietici.

Mai aproape 
de tineret

Un loc apreciabil a fost re
zervat in conferință analizării 
muncii comitetului regional 
U.T.M., comitetelor raionale șio- 
răsenești U.TJW. Numeroși vor
bitori au apreciat că în ul
tima vreme comitetul regio- 

nai a condus mai 
competent organele 
și organizațiile UTM 
pentru înfăptuirea 
marilor sarcini po
litice și economice 
puse de partid. Cu 
privire însă la stilul 
de muncă al oonu- 
tetuiui regional, al 

secretarilor acestuia, s au făcut 
și observații critice.

Tovarășul Teodor Petniț — 
prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Beiuș și tovarășul 
Ladislau Cosma — prim secre
tar al Comitetului raional U-TM. 
Secoem, arătau că unii secretari 
ai comitetului regional orgatri- 
zeazl controlul irviețlinirii tarei- 
ailor door la nivelul raionului, se 
deplasează rar ia organizațiile 
de baza, cunosc puțin viața și 
activitaiea tineretului.

Ca toate că s-a pas o oare
care ordine ta ceea ce privește 
iatocmirtt a tot telul de situa 
ții. informări, rapoarte, anele 
secții ale consitetuiuî regio
nal mai cer iacă *:te  sita- 
afii scrise a căror iatecmira 
răpește mult tuap -owieiilw 
raionale. Asemenea nUaț» unt 
cerule ia mod specul de seeps 
de propagandă a caMMatai re- 
gtonai.

— Peutru invățâmtatul politic 
desfășurat In anul IS5» — a- 
rita tovarășul Teodor Petruț, ni 
s au cerut cinci situafii, pentru 
a căror întocmire am cheltuit 
multe ore prețioase, pe care 
le-am fi putut folosi in organi
zațiile de bază.

Observații critice s-au mai fă
cut cu privire la fluctuația ca
drelor, la faptul că ta unele 
raioane aparatul comitetelor ra 
ionele a fost vreme 
tă descomplectat.

Conferința a cerut 
comitetului regional 
să-și organizeze mai 
ca, astfel incit să poată petrece 
mai mult timp în mijlo
cul tineretului, in uzină, ia 
școală, pe ogor, acolo unde 
muncește și trăiește acesta.

♦
In cadrul conferinței a laat 

cuvintu și tos arășul Victor Boto 
jan, prim secretar al comitetului 
regional de parud care a apre
ciat rezultatele obținute, atră- 
gind insă atenția asupra 
neajunsurilor care mai sint 
in munca organizației regio
nale U.T.M. Oradea, asapru 
sarcinilor pe care le are de in- 
deplinit pe viitor. El a che
mat tineretul să nu-și precu. 
pețească nici In viitor eforturi
le șl energia sa pentru înfăp
tuirea marilor obiective pe care 
le pune partidul in fața poporu
lui nostru, urî ado I să obțină 
succese și mai mari ta opera de 
construire a socialismului. De a- 
semenea, a luat cuvintul Iov. 
R. Winter, membra al Biroului 
CC. al U.T M,

In încheierea lucrărilor sale 
conferința organizației regiona
le U.T.M Oradea a ales nou! 
comitet regional, comisia de 
revizie, precum și delegații la 
cel de-a! lll-lea Congres al Uni
unii Tiaeretului Muncitor.

M. VIDRAȘCU

îndelunga*

membrilor 
nou ales 
bine mun-

astfel că unul din eroH principali 
ai romanului este inginerul a- 
merican Ctark venit în Uniunea 
Sovietică să lucreze la construi
rea canalului. Deși străin ta 
început de ideile nobile ale co
munismului, pătruns de individu. 
aiism burghez, amăgit de teo
riile false ale „Inițiativei parti- 
culare“ și ale „liberei concurențe 
capitaliste*.  Clark, luind contact 
cu viața de toate zilele a șanti
erului. începe să se schimbe, iși 
însușește trăsături noi. surprin
zătoare pentru un specialist bur. 
ghez și, pină la urmă, devine 
cu adevărat prieten al Uniunii 
Sovietice, se apropie văzind cu 
ochii de socialism. Drumul lui 
Clark oglindește cazul a nu pu
țini specialiști străini asupra că
rora realitatea vie sovietică, chi. 
purile minunate ale constructo
rilor socialismului au exercitat o 
influență covlrșitoare, determi- 
nîndu-i să-și schimbe în mod ho. 
tărît convingerile. Nici nu putea 
fi altfel : pentru un om cinstit, 
comparația între viața din tara 
sa de unde fusese gonit de 
monstruoasa criză economică, 
unde milioane de oameni nu a- 
veau ce face cu puterea brațelor

In solo de lectură o bibliotecii Moțului culturii din Pitești.
Foto : N. STELORIAN

Prezentarea scrisorilor do acreditare de către 
ministrul Japoniei în Republica Populara Romină

La 21 martie tovarășul Ioc 
Gheorghe Maura, președintele 
Prezidiuiui Marii Adunări Na
ționale a Rep-bici Popular*  Ro
mine, a pnmit pe Dl. Suemitsu 
Kadcs aki, trumsai extraordinar 
ți miniatra pCerăpotentiar al Ja- 
poe«i ia Rwjbuca Populară Ro
ade â. care ți-a prezentat scriso
rile de acred '.are.

La sotenuritete au participat 
tovarășii Ghecrțtie Stoica, secre
tarul Prezac utte Marii .Adunări 
Na’ioute. .Alexandru Lăzâreanu, 
adjunct ai nriuistruim .Afacerilor, 
Extern*.  Mihai Mogheru, director 
ta Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicu Șerbaa. direct'.- ad-interim 
al Protocolului Miatataruiui Afa- 
cerifcr Extenx. loo Vrabie, di
rectorul Cancelarie: Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

M.ystnj! Japonei a fost inso- 
St de dl Ahrteoe Kteci. a: treilea 
secretar al legației

ta anintarea sa dl Suemitsu 
Kadr-s-ata a arătat că se va stra
ti să fie dbmn de haita misiune 
ce i s-a încred inlat și nu va pre

Cu prilejul aniversării a 300 de ani 
de la nașterea scriitorului englez 

Daniel Defoe
in cudrtd marilor aniversări 

culturale de Con
siliul Mondial al Păcii, luni 
după-amiază a asul loc la Casa 
universitarilor din Capitala o 
manifestare consacrată aniversa
rii a 300 de ani de la naște
rea scriitorului englez Daniel 
Defoe.

Manifestarea a avut loc sub 
egida Comitetului naționol pen

Școota de muzica de 7 onl din Gotațl. Elevii Dobrescu Flo- 
rion, Bejon Ortonsosu. Jore Mihoi. ajutați de profesorul Con

stantin Costică studiază o melodie.
Foto : N. STELORIAN

lor. și viața din Uniunea Sovie
tică unde fiecare om de bună 
credință era necesar pentru fău
rirea unei vieți mai bune a po
porului. vorbea de la sine în 
favoarea forței creatoare a so
cialismului.

Construcția marelui canal se 
desfășura în condiții deosebit de 
aspre : dificultățile inerente cre
ate de deșert, lipsa de locuințe, 
de apă, de mijloace de comuni
cație. greutățile începutului de 
industrializare și ale lipsei de 
utilaj în cantitățile necesare, sa-

Recenzie
botajul unor elemente dușmă
noase atacurile bandelor inter- 
venționiste. Cu toate acestea, 
constructorii înving fiindcă sînt 
conduși de comuniști, fiindcă 
partidul le-a insuflat acea voință 
de fier caracteristică făuritorilor 
lumii noi, socialiste In lupta cu 
greutățile se călesc adevăratele 
caractere, cresc oamenii Cinstiți, 
iar cei goi sufletește, șovăielnici, 
lipsiți de forța unui ideal înalt 
sînt înlăturați de însăși viața 
din drumul larg spre viitor. 

cupeți nid un «fort pentru a răs
punde vederilor guvernului său 
care dorește să reînnoiască și să 
dezvolte relații amicale Intre Ro- 
miaia ți Japonia.

Iu răspunsul său, tov. Ion 
Gheorghe Maurer și-a exprimat 
convingerea că dezvoltarea rela
țiilor de bună colaborare între 
R.P. Romtnă și Japonia va fi 
utilă popoarelor romin și japonez 
și a asigurat pe dl Suemitsu Ka- 
dowaki că în activitatea sa, în
dreptată spre dezvoltarea acestor 
relații, se va bucura de Înțelege
re și sprijin deplin din partea 
Prezidiinui Marii Adunări Națio, 
nale și a guvernului Republicii 
Populare Romine.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tov. Ion 
Gheorghe Maurer, a avut cu mi
nistrul Japoniei, dl Suemitsu Ka- 
dowaki o convorbire prietenească 
la care au asistat tovarășii 
Gheorghe Stoica și Alexandru 
Lăzăreanu.

(Agerpres)

tru apărarea păcii din R. P. 
Romină, Uniunii Scriitorilor din 
R- P. Romină ți Institutului ro
min pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Au participat 
scriitori, oameni de știință și 
cultură, membri ai Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romină, studenți.

(Agerpres)

Foarte concludent apare în 
roman destinul inginerului Ur- 
tabaev, un tadjik tinăr căruia 
Puterea Sovietică i-a deschis o- 
rizonturi largi, ca și întregului 
lui popor. Condamnat să tră
iască o viață lipsită de perspec
tivă in vechiul regim de exploa
tare, a ajuns datorită partidului, 
inginer, primul inginer tadjik, 
activist de răspundere în lupta 
pentru industrializarea locurilor 
sale natale, atît de înapoiate 
altă dată. împotriva lui își des
chid cu furie focul spionii și sa. 
botorii din banda falsului ingi
ner american Murray (alias di
versionistul Bailey), Nemirow- 
ski Krușonîi, Halic Valad-i 
Umăr și -alții, prin calomnii, dis. 
creditîndu-1. Ca un adevărat co. 
munist însă, Urtabaev nu dezar
mează, ci luptă mai departe, re
ușind să dovedească justețea 
acțiunilor sale, să demaște clica 
dușmănoasă și să fie reintegrat 
în munca sa pe care-o desfă
șoară apoi cu avînt sporit.

Toate uneltirele ticăloase ale 
elementelor ostile se sfarmă, ca 
de o stlrrcă, de fermitatea ma
sei constructorilor in frunte 
cu comuniști încercați de tipul

Extraordinarul 
vieții noastre 

cotidiene
(Urmare din pag. l-a) 

pline puteai descifra împărtășirea 
unei minării reciproce, așa cum 
a rămas întipărită pe fețele sur
prinse de aparatele fotografice 
ale cercului de amatori. Uzina 
are și un astfel de colectiv foar
te talentat t Fotoamatorii au
deschis o expoziție cu 120 de 
reproduceri care au atras un nou 
val de vizitatori în sala clubului- 
O altă expoziție atrăgea atenția 
anul trecut și asupra prezenței 
printre muncitorii de la „Hef 
bak“ a unor artiști plastici ama
tori. Dintre ei, se renairca prin- 
tr-un talent promițător, intere
sant și curajos, Orda Cornel.

Viața uzinei îți descoperă ast
fel rînd pe rînd dimensiuni 
nebănuite și tulburătoare. Aici 
nu se fabrică numai pantofi ci se 
pregătește un om nou iar a- 
cesț sentiment îl ai de cum 
pășești în „palatul uzinei". în u- 
nele seri, peste zgomotul de fond 
al mașinilor neobosite se supra
pun notele picurate ale instru
mentelor pe care orchestra le a- 
cordează înainte de începerea 
concertului. Zumzetul sălii pline 
pină la refuz are ceva festiv. Di
rijorul nu s-a suit încă la pu
pitru și în această pauză, din 
diferitele colțuri ale uriașului de 
beton și sticlă se întretaie me
saje cum altă dată ar fi părut 
nu numai ciudate dar de-a drep
tul utopice :

— Alo, bibliotecara ? Tov. 
Sas întreabă dacă aveți nuvelele 
lui Hemingivay ?

— Aici yagy Imre. Aveți ceva 
in domeniul fizicii atomice ?

— Săptămlna viitoare vom or
ganiza. o expoziție cu documente 
privind istoricul uzinei noaftre^.

— Muzeul de artă .' Vrem să 
asigurăm ua vernisaj intitulat 
„Femeia ia arta plastica". 5e 
puteți imprumsste citeva por
trete ?

— Pregătim um nou concurs 
,£ine știe Ultima dală
ne-um luat la întrecere ca tine
rii de 1^ jCerboc^im*

— Univerfitztee ? Vi soliei, 
tim nn conferențiar pentru un 
simpozion deepre rachete,..

Dirijorul re mtt la pupitru 
A ncLcat brațul, ta mii o-e fă
cut linifte. ia ccb'.na ra
dio, dincolo de jncioptdr de 
eratei bombat, crmuicui ■riaei. 
aa eete pregătii pentru coa.

coti-

lui Morozov, modestul și neo
bositul director al șantierului, 
secretarul comiteuihi: de partid, 
Sinițin. conducaKru! organelor 
locale de securitate, Koma- 
renko. Exemplul lor însuflețește 
numeroși oamen: în muncă, ti 
educă în spiritul devotamen
tului nețărmurit față de socia
lism. Asa se face că fînărul 
Kerim Nusreddnov. secreta
rul organizației de Comsomol 
de pe șantier șl activistul sin
dical Galtev suportă cu bărbă
ție chinurile îngrozitoare la 
care-i supun bandele de bas
maci, mor cu vitejie dar nu li 
se supun, nu le ajută să dis
trugă agregate cheie ale con
strucției.

Romanul are un ton profund 
optimist, lasenski știind să indi
ce din întreg complexul de fapte 
al cărții, perspectivele lumi
noase care se deschid eroilor, 
viața nouă care biruie pe lo
cul fostului deșert grație mun
cii înflăcărate a oamenilor 
sovietici.

B. DUMITRESCU

La 21 martie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Romine, semnarea Pla
nului pentru aplicarea pe anul 
1960 a Acordului de colaborare 
culiurală dintre R. P. Romină și 
R.P.D, Coreeană.

Planul prevede vizite de de- 
legați, turneul în R.P.D. Co- 
reeană a unei formații artistice 
romînești, acordarea de burse 
studențești, organizarea recipro- 
că de expoziții, traduceri și e- 
ditări de lucrări de autori din 
cealaltă țară, prezentări festive 
de filme artistice, organizarea 
reciprocă de manifestări pri
vind literatura, muzica și arta 
plastică rotninească, respectiv 
coreeană etc.

Din partea romină, planul a 
fost semnat de Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului

INFORMAȚII
Luni s-a închis expoziția picto

rului irakian Halid Al Jader 
rectorul Institutului de arte din 
Bagdad. In cele trei săptămîai 
cit a fost deschisă, expozița a 
fost vizitată de aproape 20.000 
de persoane.

Sâ te uiți 
cum muncesc fruntașii!

■ ■ 9
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țațele pe întreg depoul ar fi fost 
mult mai mari. De aceea, expe
riența în muncă a celor mai buni 
mecanici constituie o serioasă re
zervă care trebuie extinsă, gene
ralizată, valorificată.

în atelierele de reparații și 
revizie ale depoului, întîlnești 
mulți tineri harnici și conștiin
cioși. Brigada nr. 4 condusă de 
Nicolae Păun obține lunar o e- 
conomie de 2.500 lei. Alături de 
ea este brigada de la armături 
condusă de Alexandru Preda. 
Băieții din această brigadă recu
perează și repară piesele vechi 
și două zile la sfîrșitul fiecărei 
luni nu mai scot materiale de la 
magazie. Cum lucrează acești ti
neri ? Ce metode aplică ? — sînt 
lucruri necunoscute altor brigăzi 
de tineret care lucrează la repa
rații. Brigăzile acestea au rezul
tate mai slabe în muncă, obțin 
mai puține economii sau uneori 
chiar deloc. De ce rămîn în ur
mă ? Această întrebare nu și-au 
pus-o responsabilii brigăzilor, nu 
și-a pus-o comitetul U.T.M. Dacă 
și-ar fi pus-o ar fi căutat să în
vețe din experiența brigăzilor 
fruntașe, rezultatele ar fi fost 
mult mai bune. Să ne gîndirn nu
mai la economii. Dacă o brigadă 
realizează 2.500 lei economii lu
nar, 4 brigăzi, cîte sînt la repa
rații ar realiza 10.000 lei. în- 
tr-un an economiile s ar ridica 
la 120.000 lei — adică o sumă 
aproximativ egală cu angajamen
tul total pentru economii al ti
nerilor din întreg depoul

Dacă organizația U.T.M. nu 
s-a ocupat de extinderea ex
perienței fruntașilor, trebuie 
spus ci nici unii tineri n-au 
manifestat interes pentru în
sușirea celor mai bune metode 
dia munca tovarășilor lor. Acești 
tineri manifestă nepăsare față 
de ridicarea calificării per
sonale. Io este indiferent câ fac 
o muncă «ie calitate scăzută, că 
muncesc uneori de mintuialâ. 
Iată un caz. Tînârul Gheorghe 
Bucur a montat un cap de abur 
la o locomotivă, fără sâ-1 etan- 
șeje bine pe corpul cazanului. 
Locomotiva a fost dată în func
țiune dar pe traseu a început să 
piardă abur. A fost de aceea ne
voie să fie adusă din nou în de
pou. Nu a foat mare lucru de 
făcut, dar a trebuit să fie din 
non răcită, sâ staționeze deci un 
timp, să fie bine strinsâ piesa 
respectivă și apoi să se pună în
că odată foc. Timpul de stațio
nare și combustibilul întrebuin
țat pentru cea de a doua încăl
zire (cărbuni, petrol, cărbuni a- 
meliorați) au reprezentat pier
deri ce puteau fi înlăturate dacă 
Gh. Bucur ar fi învățat de la 
tinerii fruntași precizia și răs
punderea de care trebuie să dea 
doTada în muncă.

Fără îndoială eă o activitate 
mai intensă a organizației U.T.M. 
pentru extinderea experienței ce
lor mai buni muncitori fruntași, 
generalizarea celor mai bune me

Sub conducerea profesoarei Olteanu Maria, de la Școala 
populară de artă din Oradea, tinerele Reisz Eta și Weber Anna, 
ambele eleve în clasa a Vlll-a a Școlii medii nr. 3 învață, în 

orele lor libere, minunatull meșteșug al țesutului.

Afacerilor Externe, iar din par
tea coreeană de Kim Ze Bon, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

După semnare au fost rostita 
cuviritări.

La semnare au fost prezenți 
Constantin Prisnea, adjunct al 
ministrului Invățămintului și 
Culturii, Al. Buican, vicepreșe
dinte al Institutului romin pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne și din Ministerul Invățămin- 
tuiul și Culturii, reprezentanți 
ai Academiei R, P. Romine și ai 
vieții culturale romînești. Au 
fost de față de asemenea, mem
brii Ambasadei R.P.D. Coreene 
la București.

(Agerpres)

Aprecieri călduroase, pline de 
simpatie pentru arta pictorului 
irakian Halid Al Jader umplu 
peste 100 de pagini ale cărții 
de impresii.

tode de muncă ar fi putut să«i 
ajute pe tineri să obțină econo
mi sporite, să gospodărească 
mai bine fiecare leu. Așa ar fi 
fost posibil, ca pe baza generali
zării largi a experienței celor 
mai buni fruntași, a consultării 
acestora, angajamentul pentru 
economii să nu fie stabilit în nu
mele tinerilor din depou numai 
de către membrii biroului 
U.T.M., sub posibilități față de 
condițiile exislente, ci să fie un 
angajament real, stimulator, care 
să reflecte o preocupare mai 
largă în lupta pentru economii.

Aplicarea inițiativei tinerilor 
de la „1 Mai“ Ploești se impune 
cît mai grabnic la Depoul C.F.R. 
Buzău. A răspîndi cele mai 
bune metode de muncă, a gene
raliza experiența pozitivă în 
producție, a ajuta pe tineri să 
vadă în jurul lor tot ceea ce 
încă nu este folosit, a crea în 
mijlocul lor acea stare de per
manentă asimilare a celor mai 
bune procedee de muncă, este o 
sarcină importantă și deosebit de 
actuală a organizației U.T.M. de 
la Depoul C.F.R. Buzău. Rezul
tatele bune care le obțin acum 
unii tineri, trebuie să fie și mai 
mari, iar experiența bună a 
acestora trebuie să constituie un 
ajutor permanent pentru îmbu
nătățirea muncii fiecărui tînăr, 
a tuturor tinerilor din depou.

In curînd 
la 
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Lucrările Conferinței• ••

pentru dezarmare

țintar

•••

▼ara
Acum, 
multe 
Franței
pancarte care poar
tă titlul scris eu li
tere mari : „Bun 
venit lui Nikita 
Hnișriov-.

Virita kri K. S. 
Hrușciov îzx Franța 
eate primul ți oel 
mai important eve
niment din primă- 

airalui 1960. 
în foarte 

locuri ale 
sînt puse

In ajunul vizitei lui
N. S. Hrușciov în

21 Corespondentul 
CÎMPEANU trans- 
martie o navă ae-

Franța

Declarația comună 
polono-ungară

MOSCOVA 
Agerpres AL. 
mite: La 23 
nană va duce pe șeful guvern 
nulul! sovietic în capitala Fran- 
lei-

In aceste zile, în presă și la 
nenumărate adunări se exprimă 
cele mai calde urări de succes 
misiunii lui N. S. Hrușciov. Se 
întăresc legăturile dintre Lenin
grad și Bordeaux, dintre Sta- 
lingad și Dijon, dintre Marsi
lia și Odesa. Mii de scrisori cir
culă în ambele sensuri, 
treprinderi și la cluburi 
numeroase lecții despre 
zilelor noastre.

Timp de două zile Ia 
grad a avut loc o conferință ști
ințifică despre relațiile 
franceze. Recent, un grup 
savanți francezi au fost 
membri de onoare ai Academiei 
de Științe a U.R.S.S., iar la 
începutul lunii martie li s-au 
înminat diplomele respective.

La Moscova și în alte orașe 
S-au deschis expoziții destinate 
culturii și vieții franței.

O expoziție prezentată la 
Moscova relatează despre relații
le culturale dintre Uniunea So
vietică și Franța. între 1946 fi 
1959 în Uniunea Sovietică s-au 
tradus fi tipării 1794 de lucrări 
de autori francezi cu un tiraj 
de 133 milioane exemplare.

Pe zeci de ecrane poate 
văzut filmul sovietofrancez 
,,Normandie-Niemen", care în
fățișează emoționanta prietenie 
dintre aviatorii francezi și so
vietici în timpul luptelor comu
ne împotriva cotropitorilor hit- 
leriști.

In sălile de concerte și la 
radio poate fi auzită adesea 
zică franceză.

Solicitați de corespondentul A- 
gerpres, o serie de oameni so
vietici și-au împărtășit 
și speranțele legate de 
ta vizită.

Renumita balerină 
ULANOVA a spus:

Nădăjduim că această 
va desenide o nouă pagină 
relațiile sovieto-franceze.

Prietenia dintre țările noastre 
este un factor primordial în a*  
sigurarea păcii în Europa- Ea 
poate deschide perspective neli
mitate de colaborare în in teze-

La in
se țin 
Franța

Lenin^

ruso- 
de 

aleși

gindunie 
apropia-

GALINA

vizi ti
ÎB

sul ambelor popoare. Aștept să 
vină vremea cind noi fi france
zii vom crea spectacole comune 
pentru scenele Moscovei și Pa
risului, cind între țările noastre 
vor circula fără întrerupere cele 
mai bune colective teatrale, cele 
mai bune expoziții de sculptură 
fi pictură.

NEGURA RĂZBOIULUI TRE
BUIE SA DISPARA PENTRU 
TOTDEAUNA. OAMENII TRE
BUIE SA TRAIASCA, SA CRE
EZE. CU ACEST SCOP PLEA' 
CA HRUȘCIOV IN FRANȚA. 
NU PUTEM SA-I DORIM ALT
CEVA DECÎT DRUM BUN ȘI 
SUCCES DEPLIN IN MISIU
NEA SA.

Prof. A. MANFRED, de la In- 
Btitutul de istorie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., a decla
rat:

VIZITA ȘEFULUI GUVElR- 
NULLI SOVIETIC IN FRANȚA 
ESTE UNUL DIN TRE CELE 
MAI DE SEAMA ACTE POLI
TICE DIN ZILELE NOASTRE. 
Ne legăm de această vizită cele 
mai bune speranțe.

Rietri in relațiile dintre 
Franța Lmanea Smefaeâ pes
te adore servieu amesă ierțe 
lor războinice.

O profundă npatăe >*<ă  
pe muncitorii srrieua p aean- 
torii Franței, intre esAeetrveâe di
feritelor intrepriadm dm Mse 
cova. Leningrad p alae «nș*  
fi mwtcilerii msbac zxxse dsm 
Franța exărtâ Iffilr ptrai 
aente.

Sintem foarte mSesem|k de 
viața Franței fi a peparsrai ei 
J-, speme SERGHU BULEV. 
fost strungar, axm șei oe me- 
pe ia Uem de aoaemeWs . 

v&asir» drkgață de ammodem 
franeexî r a= Lnat mam 
naă ea ei. O dfLgațw de aaae- 
ftri, eue a vx&iat îrw-x *

căldări da maBdlam panăeai. 
Ne am ințele» ea frații A«cm

presă, radio si tejerâreae 
întreaga tame. care 
zilele acestea InMlaire :s c . 
tal a Franței. Intr-aderâr. eiri- 
zile pariziene s-an .rrpooobt ea 
drapelele celor dooâ state, n 
fost instalate tribune ;a‘- 
forme pentru presa y opera 
de televiziune, la aeroport»! 
Orly se aptopie de «firșit con
struirea sălii speciale desCr^te 
primirii solemne a șefule: gu
vernului sovietic, au fost res
taurate fațadele unor case mai 
vechi care se află pe traseul pa
rizian a! lui N. S. Hrușciov. mii 
de camere de hotel au fost re
ținute în orașeîe pe unde vor 
trece N. S. Hrușciov și persoa
nele care i! însoțesc.

Tntrucît duminica apar la Pa
ris doar foarte puține ziare, co
tidienele de luni publică pe larg 
amănunte in legătură cu pro
gramul vizitei lui N. S. Hruș
ciov in Franța și alături de a- 
cestea articole In care sublinia
ză importanța politică a acestui 
eve='mesj< și semnificația lui a- 
t't pentru dezvotarea relata'**  
dint-e cele duci țări rft și !» rs- 
sexbtul s taatc: rHr-at-nca'e 
.Voita tai Hn<ov. ta Fruața 
are tac ta cadrul scrin *e  ta

rare cv-actarizează activitatea 
■temittaaafl ta aft it ia tacA 
a-*ta  fosta! pri» ■i-iit-» Mea- 
4es-France.

Ineea iztărirf părn și sCabz- 
V— met «tar rartaca es e 
strss legată ie rz ta sefzix 
pamte sevabe ta Franța. 
Pef-r:-*>-e  Sa acenscă ru*4_

Segni renunță la formarea 
noului guvern italian

ROMA. 21 (Agerpres). — Lu>~’ 
seara, Antonio Segni a cu
noscut după o întrevedere cu pre
ședintele Italiei, Gronchi. ci re
nunță la misiunea ce i-a test În
credințată la 9 martie de șeful 
statului de a forma noul g -e~. 
După cum se știe Segni a fere
cat in ultimele zile să formeze 
un nou guvern așa-numit de «cen
tru stingă" alcătuit din Parti
dul democrat-creștin, Partdri 
social democrat și Partidul Re
publican. Din relatările presei ta-

Nehru a primit pe artiștii romini 
care au întreprins un turneu in India

DELHl 21 (Agerpres). — 
După o serie de spectacole cere 
s-au bucurat de un deosebit suc
ces, la 18 martie grupul ae so
liști romini care face un turneu 
in India, a dat ultimul specia 
col la New Delhi in fața unei 
săli arhipline.

La spectacol au participat pri- 
mul ministru J. Nehru, ministrul 
Culturii Kabir fi alte personali
tăți din viața politică fi cultu
rală a Indiei, membri ai corpu 
lui diplomatic etc. La sfirșilui 
spectacolului, artiștii romini au 
primit buchete de flori fi felici
tări din partea ministrului Cul
turii al Republicii India ți din 
partea asociațiilor de artiști din 
Delhi.

Primul ministru, J. Nehru, « 
primit la reședința sa grupul de 
artiști romini însoțit de amba
sadorul R. P. Romine ut India,

țe cu arme nucleare oare produc 
vibrații seismice cu o putere de 
4.75 sau inferioare acestora. De
legația sovietică a precizat că a- 
ceastă propunere constituie o 
concede importantă făcută punc
tului de vedere occidental. „Noi 
facem, prin aceasta un gest de 
bunăvoință, a spus Semion Ța- 
rapkin. dâm o dovadă a sinceri
tății intențiilor noastre**.

Al doilea element important 
remarcat de ziariștii acreditați 
la Geneva este faptul că lucră
rile conferinței pentru dezarmare 
au ieșit rapid din faza operații
lor de tatonare, trecîndu-se la 
discuții concrete asupra planu
rilor prezentate. Astfel în ședința 
de azi delegatul italian Gaetano 
Martino, răspunzînd întrebărilor 
pase anterior de delegații polo
nez și cehoslovac, a explicat mo
dul în care privesc delegațiile 
occidentale atribuțiile unui or
ganism internațional de control 
•l dezarmării. După delegații 
Berăriei și Cehoslovaciei, care 
au subliniat necesitatea de a se 
ajunge eît mai repede la o so- 

constructivă în problema 
dez-irmârii generale și totale, în 
eoafonnitate cu prevederile re- 
xdctici Adunării Generale a
0-N L. din 20 noiembrie 1959, 
deăeotul britanic D. Ormsby-
Goee a declarat că, după păre
rea m. rezoluția continuă să ră-

mînă de actualitate. Delegatul 
britanic a făcut apoi o primă a- 
preciere asupra planului sovietic.

în încheiere, șeful delegației 
sovietice, V Zorin, a menționat 
caracterul de lucru al acestei șe
dințe și a subliniat importanța 
faptului că occidentalii au abor
dat — fie chiar și incomplet — 
problemele ridicate în documen
tul prezentat de Uniunea Sovie
tică.

Pentru aprecierea atmosferei 
în care se desfășoară conferința 
este semnificativă reacția presei 
americane.

Corespondentul la Geneva al 
ziarului ^New York Times" ob
servă că „conferința a putut 
evita obișnuitul impas al reu
niunilor Est-Vest și anume : cure 
propunere să fie discutată. Prin- 
tr-o înțelegere mutuală delegații 
și-au concentrat ateâția asupra 
problemelor substanțiale**.  Tot 
„New York Times**  subliniază că 
„delegațiile comuniste au oferit 
delegațiilor apusene o surpriză 
plăcută : ele au început a treia 
zi a discuțiilor cerînd mai multe 
informații asupra planului occi
dental... delegații occidentali și 
îndeosebi dl. Eaton, au salutat 
aceste întrebări ca un pas într-o 
direcție justă și au promis ras- 
punsuri complete **,  La rîndul 
său, „Times" afirmă că proble
mele ridicate de delegații țărilor 
socialiste sînt „chestiuni perti
nente**.  Se poate '
ziarul „La Tribune de 
că „drumul negocierilor 
chis**.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. a transmis tex
tul declarației comune a delega, 

'fiilor C.C. al P.M.U.P. și gu
vernului R. P. Polone și C.C. al 
P.M.S.U. și guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc al 
R. P. Ungare.

In cursul tratativelor care au 
avut loc — se spune în declara, 
ție — cele două părți au su- 
bliniat uriașa însemnătate a 
dezvoltării și întăririi continue 
a unității, colaborării și ajuto
rului reciproc dintre statele la
gărului socialist.

R. P. Polonă și R. P. Un
gara au salutat cu o adincă sa
tisfacție transformările pozitive 
care s au conturat in relațiile 
internaționale.

Părțile iși exprimă speranța 
că lucrările Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare vor 
da rezultate pozitive.

Cele două părți salută apro
piata conferința la nivel înalt și 
speră că participartții la acea
stă conferință vor rezolva pro
blemele internaționale urgente 
in conformitate cu dorințele po
poarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

Guvernul R. P. Ungare 
exprima din nou convingerea 
frontiera Oder Neisse este 
viola bilă.

Cele două părți constată

state germane șf rezolvarea pro*  
blemei Berlinului Occidental.

Cele două părți constată 
relațiile politice, economice 
culturale dintre cele două 
se dezvoltă cu succes.
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Apelul Frontului național iordanian
I2 care iu urniit, Icrda- 

Ei a fast transformau intr-o 
xx~isoare in care, dom- 

3eșC£ teroarea și ruina econo-
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Cele două părți constată că 
securitatea europeană și stabili
zarea pașnică a situației m a- 
ceasta parte a globului reclamă 
în mod inevitabil reglementarea 
problemei germane: încheierea 
Tratatului de pace cu cele două

I
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

P.A.P.: De U 16 la 20 martie 
aflat în Polonia Intr-o vi. 

zită de prietenie delegația de 
partid și guvernamentală un. 
gară in frunte cu J. Kadar, prim- 
secretar a! C.C. al P.M.S.U. Ca 

. urmare a tratativelor care au 
evut loc la Varșovia a fost sem. 
nat comunicatul comun polono- 
ungar.

A fost semnat de asemenea 
un acord comercial polono-un- 
gar pe termen lung pe anii 
1961—1965. Noul acord prevede 
sporirea schimbului comercial 
dintre cele două țări cu 40 la 
sută în comparație cu acordul 
pe termen lung anterior.

La 20 martie delegația de 
partid și guvernamentală un. 
gară în frunte cu J. Kadar, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care a făcut o vizită 
de prietenie în Polonia, « pără. 
sit Varșovia îndreptindu-se spre 
patrie.

BUDAPESA 21 (Agerpres).— 
La 21 martie s-a înapoiat la 
Budapesta delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Un. 
gare în frunte cu Janos Kadar, 
care a făcut o vizită de priete
nie în Republica Populară Po^ 
lonă.

Pregătiri pentru Forumul 
tineretuluimondial al

aprecia, scrie 
Geneve* 4 
este des-

WASHINGTON 
preș). -

La 21 martie un purtător de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat 
că la Casa Albă a fost luată în 
discuție noua propunere sovie
tică privitoare la interzicerea ex
periențelor nucleare. Au partici
pat la aceste discuții preșe
dintele Eisenhower, secretarul de 
Stat Christian Her ter, subsecre
tarul de Stat pentru Afacerile 
politice. Livingstone 
și ministrul Armatei, 
Brucker.

21 (Ager.

Merchant 
Wilber

Scrisoarea adresată 
de Ciu En-lai 

lui Nehru
PEK1X 21 ( Agerpres). — Dupi 

caa in-jzți agenția Orna Nouă, 
g^remele R.P. Geneze și Indiei 
au căzut de acord ca Intre 19 și 
25 aprilie Ciu En-lai premierul 
Coosii ului de Stat al R.P. Chi
neze $â facă o vizită de 7 zile la 
Delhi și șl se intîlnească 
primul ministru al Republicii 
dia, Nehru.

In scrisoarea de răspuns
dresată la 19 martie primului 
ministru Nehru, Ciu En-lai pre- 
nf-erul Consiliului de Stat al 
R.P. Gâneze a făcut cunoscut că 
data propusă pentru vizita sa 
la Delhi — aproximativ 20 apri- 
He — H convine și că este cu 
tot de acord și dispus să facă o 
▼izi-ă de 7 zile la Delhi de la 
19 aprilie Ia 25 aprilie.

cu 
in-

a-

Organizațiile de tineret din 
Uniunea Sovietică care au fă
cut propunerea de a se organi
za în vara anului 1961 la 
Moscova un Forum mondial al 
tineretului, au creat o comisie 
sovietică de inițiativă pentru 
pregătirea Forumului condusă 
de P. Reșetov, președintele Co
mitetului organizațiilor de tine
ret din LJ.R.S.S.

Comisia sovietică de inițiativă 
a Forumului a propus să se 
organizeze la Moscova în luna 
iulie a.c. o ședință constitutivă 
a Comisiei internaționale de pre
gătire a Forumului.

Organizațiile sovietice de ti
neret sînt de părere că Forumul 
mondial al tineretului poate 
constitui o acțiune amplă și 
larg reprezentativă unde vor fi 
discutate problemele fundamen
tale care frămîntă tînăra gene-

rație la jumătatea secolului al 
XX-lea. Printre ele figurează t 
problemele păcii, ale luptei îm
potriva colonialismului, pentru 
independență națională, pentru 
satisfacerea drepturilor politice, 
economice și sociale ale tinere
tului, problema legăturilor și 
contactelor dintre organizațiile 
de tineret de diferite orientări.

Comisia sovietică de inițiati
vă a Forumului a adresat o 
scrisoare maselor largi de tine
ret din diferite țări, tuturor or. 
ganizațiilor internaționale și na
ționale de tineret fără să țină 
seama de orientarea lor, che. 
mindu-!e să sprijine inițiativa 
tineretului sovietic cu privire la 
organizarea Forumului mondial 
al tineretului, să facă propuneri 
privitoare la organizarea aces
tei acțiuni.

Cei patru eroi ai Pacificului 
vizitează New York-ul

NEW YORK 21 (Agerpres). -» 
TASS : Cei patru eroi ai Pacifi
cului A. Ziganșin, F. Poplavski, 
A. Kriucikovski, I. Fedotov, care 
se află în Statele Unite, con
tinuă să primească numeroase 
telegrame din toate colțurile 
Uniunii Sovietice.

La 20 martie marinarii sovie
tici au vizitat monumentele isto
rice și culturale din New York, 
clădirea Organizației Națiunilor 
Unite, s-au întilnit cu funcțio
nari ai instituțiilor sovietice și 
cu familiile acestora din New 
York. Ei au fost salutați cu căl
dură de M. A. Menșikov, amba
sadorul U.R.S.S. la Washington 
care a sosit la New York. Am
basadorul le-a oferit ziare abia 
sosite care publică numeroase 
scrisori ale oamenilor sovietici 
adresate eroilor celor 49 de zile

de naufragiu în Pacific. Seara, 
ostașii sovietici au asistat, la 
„Metropolitan Opera“, la un 
concert dat de Ansamblul de 
stat de dansuri populare din 
R.S.S. Gruzina.

Acum, e rîndul occidentului...
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meaiin spre a țis*  ceie 1 
incite m.^oeee ăe eeetn 
ticzpaațu U tnhms

n ta Wecsrata
perioade aici o experiemțâ 
arma nucleari care se procoera 
oxilațu seismice ea plafon se.r- 
mic de 4“5 znicați cosuențio^

Propunerea sovietici pna ca
racterul es consirudis m pea'o 
provoca obiecții. Ea aiee i» 
■intim pi narea poziției occsdțssiaia 
ți ține seama de cererile 3JL M 
Dori reprezentanții amersom •- 
rau preocupați doar de proble
ma asigurării controlului asupra 
experiențelor atomice subterana 
mici, ei nu urni pot obiecta abso
lut nimic ți cei mai boa Usmz 
pe care îl pot face este de a în
tocmi ultimele articole ale acor
dului fi de a-l seme-a arperst.

Opinia publică mondială a 
primit cu un uriaș interes nene 
inițiativă sovietică, considerin- 
d o ca încă o expresie a unei 
politici a faptelor. Chiar ți șe
ful delegației americane la con
ferința de la Genera a calificat 
propunerile sovietice 
, .foarte importante'*,  
din presă ni se par convingă
toare pentru răsunetul pe care 
l-a produs propunerea prezen
tată de U.R.S.S. la Geneva. Să 
facem o succintă trecere în re
vistă a unor opinii concludente. 
Corespondentul agenției U.P.I., 
Joseph Cirigg, scria că propune
rea U.R.S.S. „ar putea avea o 
contribuție însemnată la lichida
rea impasului în care se află 
tratativele Est-Vest în problema 
dezarmării". Ziarul englez „Peo
ple" sublinia : „Rusia deschide 
calea spre interzicerea experien-

ca fiind 
Ecourile

CameaJariile de presă sint 
interesante și sub aspec
ts reiiețini atmosferei 

de la Washington, după ce 
ac..e proposer 1 soiietice au de- 
text cunoscute. Comentatorul 
agenții ^.^Mociated Press", John 
tiigiztawer vorbea de o nouă 
Luptă de culise in cadrai auto- 
rit^țHor americane. In ce constă 
această Luptă ? „ In ai ții demni
tari americani care se pronunță 
in favoarea unei interziceri a 
experiențelor completată de un 
s.A.em internațional de inspec
ție au fost foarte satisfăcuți". 
Uar in există cercuri in-
țluente care se opun încetării 
exper-.eațeior usscleare fi care, 
cum spune fi John Hightower, 
pregătesc o experiență nucleară 
subterani ia stalul New Mexico. 
Aceste cercuri sisU îngrijorate 
că „dacă propunerea (sovietică, 
n r.j va fi acceptată, rezultatul 
va fi o inierxicere completă a 
experiențelor cu arma nucleară", 
/-itu, deci, de ce anume se tem 
domnii de la Pentaeon !

Examinind, probabil, raportul 
de forțe existent in cadrul cercu
rilor conducătoare americane, 
Hightow&r ajunge la concluzia 
că „în ciuda atitudinii prudenta 
a Departamentului de Stat exista 
indicii că planul sovietic ea ata
re va fi respins". Consecințele 
unei asemenea atitudini nu scapă 
ziaristului american cind afirmă 
că „Statele Unite vor înregistra

o pierdere considerabilă în 
privește părerea opiniei 
blice", Hightower scrie 
„înalți demnitari ai Departs-1 
mentului de Stat susțin că orice 
reluare a experiențelor cu arma 
nucleară, fie și a celor subte
rane, ar provoca critici severe 
împotriva Statelor Unite". în loc 
să tragă concluzii constructiva 
din această convingere, la Do*  
partameniul de Stat — după 
cum informează „Associated 
Press" — se caută o formulă cit 
mai dibace spre a respinge pro
punerea sovietică. E interesant 
însă că nimeni nu îndrăznește 
să afirme că inițiativa sovietică 
at fi doar o acțiune propagan
distică, așa cum pe vremea lui 
Dulles se califica orice propu
nere sovietică. Hightower scrie că 
„autoritățile Departamentului de 
Stat consideră că acțiunea so
vietică constituie o nouă dovadă 
că premierul sovietic Nikita 
Hrușciov dorește într adevăr 
tratativele de la Geneva să 
încununate de succes".

Opinia publică așteaptă
puterile occidentale să fie inspi
rate în atitudinea lor față de 
noua propunere sovietică de in
teresele păcii fi nicidecum de 
poftele unor belicoși incorigi
bili. Popoarele consideră că a 
sosit momentul ca să fie grabnic 
încheiat un acord care să des
chidă drumul spre interzicerea 
intr-un viitor apropiat a tuturor 
experiențelor cu arma 
Popoarele doresc să fie 
de coșmarul războiului 
de primejdia infectării
rei cu pulbere radioactivă, 
aceea, ele salută inițiativa, ani
mată de un spirit profund con
structiv, a guvernului sovietic.
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GENEVA. — Conferința O.N.Uj 
asupra dreptului mării și-a con
stituit astăzi undea comisie ple-< 
nară pentru dezbaterea proble
mei lărgirii zonelor teritoriale și 
a zonelor de pescuit.

La propunerea acad. prof. V. 
Korețki, șeful delegației ucrai
nene, a fost ales în unanimitate 
ca raportor al comisiei prof, 
u-niv. Edwin Glaser, locțiitor al 
șefului delegației romîne.

BUDAPESTA. — La 19 mar- 
tie a fost încheiat la Budapesta 
un acord de colaborare multila. 
terală între Agenția romînă de 
presă ,, Agerpres" și Agenția de 
presă a R.P. Ungare „M.T.I.". 
Acordul a fost semnat din partea 
romînă de către Teodor Marines- 
ou, director general al Agerpres, 
iar din partea maghiară de că. 
tre Bares Sândor, director gene 
ral al MT.l.

BERLIN. — La 20 martie, în 
Berlinul Occidental a sosit Lub. 
ke, președintele R.F. Germane. 
Aceasta este a doua vizită făcu, 
tă anul acesta de președintei*  
vestgerman tn Berlinul Occiden
tal.

PEKIN. - La 21 martie pre. 
miorul Consiliului de Stat al R.P 
Chineze Ciu En-lai, și primul mi. 
nistru al Regatului Nepal, B. P. 
Koirala, au semnat la Pekin ur 
acord între guvernele celor douS 
țări în problema frontierei chino, 
nepaleze și un acord de ajutoi 
economic. Totodată a fost semnal 
comunicatul comun al guvernului 
R.P. Chineze și guvernului rega 
al Nepalului,

La sen narea acestor documente 
a asistat Liu Șao.ți, președintele 
R.P. Chineze.

ATENA. — In dimineața zilei 
de 19 martie Manolis Glezos 0 
fost transportat în secret de au. 
torități din închisoarea „Averoff*  
din Atena la Pireu și de acolc 
cu vaporul la o închisoare dir 
insula Corfu. Avocatul lui Gle. 
zos nu a fost încunoștiințat că 
clientul său va fi transportat în 
insula Corfu.

Transferarea lui Glezos tntr-c 
îndepărtată închisoare medievală 
din insula Corfu urmărește să 
îngreuneze lupta opiniei publice 
șl a Iul M. Glezos însuși pentru 
eliberarea sa.

COLOMBO. — Guvernatorul 
general al Ceylonului a primii 
demisia primulu’ ministru al 
Ceylonului. Dahanayake care 0 
fost înfrînt în alege»Me paria, 
mentare desfășuiate la 19 martie.

La 21 martie Dudley Senana- 
yake liderul partidului național 
unit a fost numit prim.ministru 
al Ceylonului.

î


