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Postul utemist 
de control în acțiunea: 
„Nici un leu risipit, 
iecare leu fructificat"
în ultima vreme postul nos- 
u utemist de control a obți- 
ît unele succese importante în 
tivitatea sa. Acest lucru nu 
■te deloc întîmplător. La stabi- 
rea obiectivelor muncii noas- 
e am primit întotdeauna în- 
•umări din partea organizației 
! partid și ajutorul organizației 
5 bază U.T.M. Organizația de 
irtid ne orientează activitatea 
tre cele mai stringente pro- 
eme ale producției. Nouă, 
Lembrilor postului, ne este tot- 
eauna clar unde să ne îndrep- 
im raidurile noastre. Un obiec- 
|v important al activității noas
te este sprijinirea acțiunii. 
Nici un leu risipit, fiecare leu 
tactificat". Organizația de par- 
d ne-a arătat că trebuie să îm- 
jnătățim mereu formele de mun- 
i pentru ca să creăm în rîndul 
nerilor o opinie de masă îm- 
otriva risipei, a indisciplinei, 
i contribuim la răspîndirea me- 
jdelor înaintate.
Problema principală de care 

epindea activitatea noastră era 
rganizarea muncii postului ast- 
d ca să scoatem în evidență 
eajunsurile, să venim cu pro- 
uneri. Era necesar deci să 
răi-m în miezul problemelor, să 
iinoaștem în fiecare zi cum stau 
ierurile, ce probleme ridică 
rocesul de producție. Ne-am 
îndit că repartizînd membrii 
ostului pe sectoare putem avea 
tai mult succes în muncă. Eu, 
e exemplu, răspund de secția 
etoniști, inginerul utemist Cris- 
:scu Laurențiu de sectorul me- 
anic și electricieni, utemistul 
ioară Constantin răspunde de 
scția fierari și controlul tehnic 
[ calității, iar utemista Mano- 

■îscu Nineta de secția stassa.
Săptămînal, analizăm eficiența 

ezisărilor făcute și pe baza con- 
tatărilor întocmim noul plan de 
ctivitate.
Tinerii vin cu încredere la co- 

jclivul postului și sezisează u- 
ele neajunsuri. Utemistul Golo- 
ăț Iuliu, de exemplu, a sezisat 
electivului postului că la un 
uncăr de ciment de mai bine 
e o lună era defect un vibra- 
or. Din această cauză se obținea 

producție scăzută. Postul ute-
-----•-----

rractoristul Anton P. Gheorghe 
je la G.A.S. Crevedia, regiunea 
București, fâcînd araturi în ve
derea insămînțărrlor de primă

vara.
Foto : AGERPRES 

mist a criticat acest lucru și s-au 
luat măsuri. într-o zi, un tova
răș a sezisat colectivul că din 
neglijența electricienilor de ser
viciu se făcea risipă de curent 
electric, o seama de becuri ar- 
zînd fără rost. Și în urma aces
tei sezisări au fost luate măsuri.

Noi am reușit în bună parte 
ca prin articolele și caricaturile 
publicate la gazeta postului să 
mobilizăm pe tineri în acțiunea 
de valorificare a rezervelor in
terne. O seamă de sezisări făcute 
de postul utemist de control au 
avut ca rezultat realizarea de 
economii. Iată un caz. In atelie
rul de carcase barele de oțel nu 
se măsurau. Se tăiau după ochi 
și rămîneau capete nefolosibile. 
Po9tul utemist de control a ccr- 
cetat atent situația: de ce se pe
trec astfel lucrurile, cine sînt 
vinovății. A discutat cu condu
cerea atelierului și a sezisat de 
unde provine neajunsul. Astăzi 
barele de oțel se măsoară la 
dimensiunile cerute de proiect. 
Astfel se obțin cupoane mai 
mari de 50 cm., care sînt 
utilizate prin sudarba lor cap 
la cap. în acest fel în luna ia
nuarie s-au economisit 2 tone 
de metal. Sau altul. Din 
cauza stivuirii necorespunzătoare 
a pieselor în depozitul de pro
duse finite se înregistrau rebu
turi și degradarea pieselor. Din

ION FIERARU 
responsabilul postului utemist 
de control de la întreprin

derea de prefabricate 
„Progresul1'-București
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Etica tânărului critic literar
Inițiată de organizația U.T.M., 

la „Casa Scriitorilor" a avut 
loc o ședință lărgită privind ac
tivitatea tinerilor critici. Discu
ția, pregătită cu sprijinul orga
nizației de partid, fiind condusă 
de Ov. S. Crohmalniceami, mem
bru în biroul organizației de 
bază P.M.R., a scos la iveală 
cîteva probleme de un interes 
deosebit pentru tinerii critici,

Pornindu-se de la învățămin
tele cuprinse în articolul redac
țional al ziarului „Scînteia": 
„împotriva tonu-lui apologetic 
din critica literară și artistică-, 
îndeosebi aspectul eticii comu
niste a captat atenția tuturor.

Ședința a subliniat prezența 
din ce în ce mai activă și mai 
fructuoasă a tinerilor critici în 
cadrul frontului general al cri
ticii literare. Cot la cot cu cri
ticii mai vîrstnici, tinerii parti- 
cipă la discutarea creației con
temporane, la promovarea cul
turii noi, socialiste. Dacă ne refe
rim chiar și numai la cărțile de 
critică tipărită și ar trebui să 
menționăm de la „Romanul romî- 
nesc contemporan" de Dumitru 
Micii, care e prima încercare mai 
amp'.ă de analizare a literaturii 
noastre de după 23 August, pînă 
la monografii închinate scriito
rilor din trecut, cum ar fi des
pre George Mihai-Zamfirescu de

din locoli- 
dintre oceș- 
ctenț<e ex- 
m unei tor.

Studenți din anul UI al Insti
tutului politehnic din Cluj lu
crează o zi pe sopțâminâ >a 
Atelierele C.F.R. 
tate. lată cițiva 
tia a seu Ițind cu 

pliccțiile unui

Foto : P. POP

Sesiunea cercurilor 
științifice studențești 

de la Institutul 
de mine-Pe!roțani

In zilele de 26-27 martie a-e. 
la Institutul de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej** din Petroșani au acut 
loc lucrările celei de a VI-a se
siuni a cercurilor științifice stu
dențești.

Cele două secții — exploatări 
miniere și electromecanică mi
nieră — au prezentat 30 de co
municări științifice, privind re
zolvarea de către studenții mi
nieri a unor 
concrete ale 
carbonifere și 
nicii noi, a mecanizării fi auto
matizării.

Cele mai bune lucrări din sec
torul minier, mecanic, și elec
trotehnic, care au fost însoțite 
de încercări experimentale, au 
fost premiate, urmlnd a fi sus
ținute și în cadrul sesiunilor 
științifice studențești pe țară ce 
vor avea loc în aprilie a.c. la 
Petroșani, Orașul Stalin și Timi
șoara.

ing. D. C. TRAUȘANU 
Conf. un!v.

probleme proctice 
exploatării noastre 

introducerea teh-

Noi terenuri redate agriculturii
CONSTANTA. — Zilele tre- 

cute a fost deschis șantierul ti
neretului Medgidia-sud, unde se 
fac lucrări de terasare pe o su
prafață de 20 ha, în vederea 
plantării cu viță de vie. Pe șan
tierul tineretului din balta Bor- 
cei se defrișează o suprafață de

Pionieri de la Școala de 7 ani din comuna Urziceanca, raionul Răcari — fii ai colectiviștilor 
de la G.A.C. „Voința noastră", au venit in vacanță în vizită la București, pentru a vizita Pala
tul pionierilor, Muzeul Lenin-Stalin, Uzinele „23 August" etc. lată-i în fotografie, în vizită la 

Palatul pionierilor, conduși de instructoanea superioară de pionieri Maria Popescu.
Foto : N. MIRCEA

Valeriu Rîpeanu, ori despre To- 
pirceanu de Al. Săndulescu, fără 
să mai socotim studiile apărute 
(n „Mica bibliotecă critică-.

O contribuție interesantă aduc 
tinerii în activitatea curentă de 
critică literară din paginile zia
relor și revistelor. Se poate spu
ne că mai ales ei îndeplinesc cu 
zel munca de informare perio
dică a cititorilor despre aparițiile 
din vitrina librăriilor. Se pot 
găsi și numeroase articole docu
mentare, orientate în spirit știin
țific, care ajută la clasificarea 
problemelor literaturii contempo
rane. Astfel sînt unele articole 
semnate S. Damian — dintre 
care amintim „Rolul literaturii 
în educația socialistă", cronica 
literară din „Luceafărul- susți
nută de I. D. Bălan și cea din 
„Tribuna" semnată intermitent 
de D. Cesereanu, articolele și 
eseurile scrise de Georgeta Ho
rodincă, D, Solomon, Eugen Si- 
mion, Matei Călinescu și în care 
se critică atitudinea contempla
tivă din unele poezii lipsite de 
patosul combativității, superfi
cialitatea și improvizația facilă 
din unele poezii pentru copii. 
Chiar în problemele mai puțin 
clarificate ale istoriei literare, ti
nerii au adus contribuții valoroa
se, cum ar fi articolele lui Dan 
Hăulîcă din „Luceafărul-, des
pre publicațiile legate de activi

Vești din campania agricolă 
de primăvară

Suceava. — Lucrările agricole 
de primăvară au început în 
nordul Moldovei unde primă
vara este mai time decit in ce
lelalte regiuni ale țârii, in ra
ionul T rusești, de exemplu, 
raion cu agricultura cooperati- 
vizatâ, se lucrează acum intens 
la arături și insâmințări. Folo
sind tractoarele fi atelajele 
S.M.T., gospodăriile colective fi 
întovărășirile din acest roton eu 
executat în numai dteve ule a- 
rături pe 4.000 ha, au insâmin- 
țat orz fi ovăz pe 1-500 ha fi 
au făcut lucrări de întreținere 
a ogoarelor de toamnă pe 12.000 
hectare. De asemenea au trans
portat La cimp cantități mai 
mari de îngrășăminte naturale 
decit în anul trecut.

Lucrării? agricole de primă
vară au început fi în alte ra
ioane din regiunea Suceava.

★

Galați. — Mecanizatorii de la 
stațiunile de mașini fi tractoare 
Niaiefti Jianu fi Vixiru din re
giunea Galați se află printre 
primii în bătălia pentru grăbi
rea lucrărilor agricole. Pini in 
prezent ei au fi executat peste 
10.000 ha arături normală, ceea 
ce reprezintă mai mult de 40 
la sută din planul campaniei 
de primăveri. Datorită acestui 
fapt. în gospodăriile agricole 
colective deservite de tractoriștii 
de aici însâmințarea principale
lor culturii din epoca I sînt 
terminate.

pe

tf-circa 100 ha. Aici muncesc 
neri colectiviști din raionul Fe
tești. De asemenea, brigăzile de 
muncă patriotică ale tinerilor 
colectiviști din raionul Adam
clisi au defrișat pînă acum de 
arborele și lăstăriși și au re
dat agriculturii peste 30 
teren.

ha

tatea partidului între cele două 
războaie mondiale, însemnările 
lui Mircea Zaciu din „Tribuna” 
și ale lui Al. Săndulescu din 
„Gazeta literară" despre curen
tul sămănătorist. Dacă mai a- 
dăugăm nume frecvente în presa 
literară ca Eugenia Anton, Li- 
viu Călin, Lucia Olteanu, Marin 
Bucur, Gheorghe Achiței, C. Di- 
misianu, T. Vîrgolici, Dinu Să
ram, Dan Grigorescu, Miron 
Dragu, Valeriu Ciobanu etc. ne 
dăm sea.m.a că există realmente 
un bogat detașament de tineri 
critici care au ca trăsătură ge
nerală dragostea pentru proble
mele literaturii noi și pentru 
înaltele îndatoriri pe care le in
cumbă profesiunea aleasă.

Dar tocmai de aceea, ținînd 
seamă și de nemaiîntîlnitele con
diții de dezvoltare pe care le 
creează tineretului regimul de 
democrație populară din țara 
noastră, atrag atenția cu mare 
ascuțime manifestările retro- 
grade, neajunsurile de ordin po
litic și ideologic, care mai ca
racterizează activitatea unor ti
neri critici.

Ședința a arătat că fenome
nele neprincipiale criticate în 
articolul din „Scînteia- conti
nuă să se mai păstreze la unii 
dintre tinerii critici. Chiar mo
dul în care au decurs, la început, 
discuțiile, constituie o dovadă.

Oradea. — în raioanele Criș, 
Săcueni fi Salonta, ca fi in gos
podăriile colective din celelalte 
raioane din regiunea Oradea s a 
terminat însămințarea culturilor 
din epoca I.

In regiune au început intense 
pregătiri pentru insâmințarea 
porumbului, Ntsmai în ultimele 
zile au fost grupate peste 39D00 
ha ogoare de toamnă. Gospodă
riile colective au executat acea
stă lucrare pe mai mult de ju
mătate din suprafața ce urmea
ză sâ o însâmînțeze cu porumb.

(Agtrpn,)
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Un reușit spectacol de estradă

De mult timp, romașcanii 
doreau $ă vadă pe artiștii 
amatori din oraș intr-un 

spectacol de estradă de bună ca
litate.

Și iată că în centrul vechiului 
oraș moldovenesc în plină înflo
rire, un afiș mare vestea „Con
certul Primăverii** prezentat de 
formația artiștilor amatori de la 
I.M.S.-Roman

Sala noului teatru „Vasile 
AlecsandriT* din localitate deve
nise neîncăpătoare pentru marele 
număr de spectatori vsniți «â 
asiste la spectacol. Și intr-ade
văr n-au avut ce regreta. Forma
ția artistică de amatori a I.M.S.- 
Roman și-a făcut un debut pro
mițător. Tinerii soliști vocali și

Cei care au vorbit s.au situat pe 
poziția unor răfuieli cu caracter 
personal, ignorînd problemele de 
fond supuse dezbaterii (un ast
fel de exemplu negativ au dat 
Eugen Simion și Valeriu Fili- 
mon). Este însă vorba aici de 
o deficiență mai generală și care 
trebuie privită cu toată seriozi
tatea. Există tineri critici care 
văd în cea mai mică obiecție 
adusă articolelor lor un atac la 
persoana lor, care au o atitu
dine recalcitrantă față de critică. 
Sînt desigur și exemple pozitive, 
bunăoară articolul lui I. D. Bă
lan „Intransigența criticii mar
xiste" unde cronicarul arată cu 
lirțipezime și hotărîre rădăcinile 
greșelilor sale criticate în arti
colul din „Scînteia". A recu
noaște adevărul unor obiecții ce 
li se aduc mai înseamnă încă 
pentru unii știrbirea prestigiului 
personal, pe primul plan etalîn- 
du-se qmorul propriu. Un exem
plu concludent La constituit 
comportarea lui H. Zalis față de 
articolele care semnalau unele 
lipsuri din lucrările sale de cri
tică. Tînăr-ul critic a asal
tat literalmente toate revis
tele cu note și notițe în care 
răspundea pe un ton nepoliticos

AL. OPREA

(Continuate in pag. 3-a)

tinerii prozatori amatori au pre
zentat frumoase melodii de mu
zică ușoară și populari romî- 
nească precum și un program 
satiric de calitate. Au plăcut în 
special melodiile prezentate d? 
tinerii Ana Hudea. Vili Popovici, 
Florica Popa, Florica Petrescu 
ca și prezentarea făcută de N. 
Ponor. Aplauze furtunoase au 
răsplătit strădania tinărului Mir
cea Ionescu care a compus me

lodia : „Pe ulița mea e iarăși 
primăvară** dedicată construcți
ilor noi din orașul Roman.

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

339.003 lei economii prin inovații
In urma măsurilor 

organizatorice luate 
de Comitetul U.T.M. 
al Uzinei Mecanice 
Cîmpina, un număr 
tot mai mare de ti
neri muncitori, ingi
neri și tehnicieni rea
lizează inovații și ra
ționalizări în pro
ducție.

Astfel în ultimul 
timp tinerii Petre Ne- 
delcu și Enache A-»

vram au prezentat 
Cabinetului Tehnic al 
întreprinderii un nu
măr de 5 inovații din 
care doua au și în
ceput să se aplice în 
producție.

La fel tînărul can
didat de partid, ingi
nerul Constantin Șo- 
văilă, a prezentat în 
ultimele două luni un 
număr de 5 inovații.

Aceștia sînt numai

Locuitorii Marsiliei și Dijonului 
l-au primit pe N. S. Hrușciov 

cu ovații entuziaste
PARIS 28. — Trimișii spe

ciali Agerpres C. RĂDUCANU 
și T. VORN1CU, transmit :

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc și-au petrecut 
prima parte a zilei de luni la 
Marsilia.

Marșiliezii, oameni vestiți 
pentru exuberanța și sinceritatea 
lor l-au primit pe N. S. Hruș
ciov ca pe un prieten apropiat. 
Rezumînd mărturiile culese cu 
acest prilej de trimisul său la 
Marsilia, ziarul „Combat" scria 
luni : „Nici un alt ilustru vizi-* 
tator nu a mai strîns vreodată 
în Marsilia atîta lume".

Ziua a început luni pentru 
înaltul oaspete sovietic cu vizi
ta pe care a făcut-o la un așe- 
zămint pentru preșcolari de pe 
bulevardul Chaves din Marsilia, 
însoțit de miniștri francezi Jac- 
quinot și Joxe, N. S. Hrușciov 
și soția sa au fost întimpinați 
de copii care le-au oferit bu
chete de flori.

Doamna Courbet, directoarea 
acestui așezămint i a condus pe 
oaspeți în camerele unde copiii 
desenau, modelau, se jucau, cin- 
tau și dansau. Pretutindeni co
piii au salutat cu căldură pe 
oaspeții sovietici. O fetiță, lăsind 
de o parte creionul și caietul 
de desen, s-a apropiat de N. S. 
Hrușciov și arătînd spre el cu 
degetul a spus: „V-am mai vă
zut'*. „L-nde oare?" a întrebat 
Nikita Sergheevici. „La televi
zor** a răspuns fetița.

La plecare mulțimea uriașă 
masată în fața căminului de co
pii a împiedicat minute în șir 
plecarea cortegiului. Cordoanele 
au fost rupte, sute de oameni 

9u încercat să-i strîngă mina lui

Cicla de recenzii 
literare pe tema: 
„Sâ ne cunoaștem 

patria"
Comitetul U.T.M. al Uzinelor 

„Element Gottwald" din Capi
tală a inițiat un ciclu de recen
zii literare pe tema : „Să ne cu
noaștem patria !**

Ciclul de recenzii literare s-a 
deschis cu „Cint oamenii și ză
rile-, culegere de reportaje a lui 
Horia Liman. In fața tinerilor 
dm secția „Construcții metalice* 
a uzinei, dornici să cunoască cit 
mai multe din frumusețile patriei, 
s-au perindat odată cu mica mo
nografie literară a regiunii Baia 
Mare aspecte noi, revo uționare 
din țara noastră, împletite cu 
frumusețile de neegalat ale pei
sajelor... Recenzia ținută în 
fața tinerilor de la secția „Con
strucții metalice" a fost intere
santă și instructivă. Ea n-a 
constituit însă decît începutul...

PETRE MIHAI
ajustor-montor

3 dintre inovatorii 
Uzinei mecanice Cîm
pina care de la în
ceputul anului au pre
zentat un număr de
52 inovații ce aduc o 
economie anuală an- 
tecalculată de 330.000 
lei.

LUCIA 
GHERGHICEANU 

funcționară

N. S. Hrușciov. In fața mașini
lor erau aruncate flori.

Cortegiul s a îndreptat apoi 
spre clădirea facultății de medi
cină, unde oaspeții au fost în- 
tîmpinați de senatorul Gaston 
Defferre, primarul Marsiliei.

Studenți în halate albe l-au 
întimpinat pe șeful guvernului 
sovietic, strigind necontenit : 
„Trăiască Hrușciov I".

Rectorul facultății, Blach, a 
arătat că la această facultate

• N. S. Hrușciov a vizitat 
in Marsilia :

- Un așezămint pentru 
preșcolari.

- Facultatea de medicină.
- O plimbare cu iahtul in 

port.

• Sosirea și vizitarea ora
șului Dijon.

studiază 2.800 de studenfi, din
tre care 40 la sută fete. La noi, 
a spus Nikita Sergheevici, 80 la 
sută dintre sludenți sint fete. 
Răspunzind rectorului, care ară
ta că 25 la sută dintre studenți 
primesc bucșe, N. S. Hrușciov a 
spus : în această privință nu vă 
puteți deloc măsura cu noi. La 
noi învâțâmîntul este gratuit, 
căminele sînt gratuite și în afa
ră de aceasta studenții primesc 
burse".

N. 5. Hrușciov a remarcat 
planificarea și utilajul facultății 
și a spus : .JFaceți o operă no
bilă, îngrijindu vă de sănătatea 
oamenilor. Mă adresez rareori 
medicilor pentru că sînt sănă
tos, a continuat N. S. Hrușciov, 

Tinâra din fotografie este 
Zoița Pricop, filatoare frun
tașă la întreprinderea „Țe- 

sătura" din lași.

Foto : P. POPESCU

Inițiere muzicală
Organizația de bază U.T.M. 

de la Opera de Stat din lași, 
în colaborare cu organizațiile 
de bază U.T.M. de la întreprin
derile „Moldova-Tricotaje" și 
„Textila Roșie“ din localitate, au 
inițiat un concurs pe tema : 
„Opera „Carmen" de Bizet-. 
Pentru a pregăti tinerii în vede
rea acestui concurs a fost ini
țiată o seară muzicală în ca
drul căreia s-a făcut o expu
nere despre opera respectivă, 
după care soliști ai operei, au 
interpretat arii din opera „Car
men-.

De asemenea, în cadrul aces
tor pregătiri la cabinetul mu
zical al operei a avut loc o au
diție-lecție.

SIG. HOROVITZ 
funcționar

Locuințe pentru muncitorii vii
toarei fabrici de zahăr din 

Luduș.
Foto : AGERPRES

în animația veselă a asistenței, 
și din cauza aceasta ei sînt chiar 
supârați întrucîtva pe mine. 
Dar noi acordăm multă atenție 
dezvoltării asistenței medicale a 
populației Uniunii Sovietice."

N. S. Hrușciov a propus a\poi 
o întrecere pentru cit mai multe 
instituții medicale și o cît mai 
bună organizare a asistenței 
populației. în această întrecere, 
a arătat șeful guvernului sovietic 
cineva fa cîștiga, dar în orice 
caz nimeni nu va avea de pier
dut. N. S. Hrușciov a propus 
în glumă ca Uniunea Sovietică 
să fie reprezentată în juriu de 
ministrul francez Louis Joxe, 
pentru a fi asigurată imparțiali
tatea.

Părăsind Facultatea de Medi* 
cină din Marsilia, cortegiul se 
îndreaptă pe străzile in pantă 
spre țărmul Mării Mediterane.

în port mii de docheri îl în- 
tîmpină cu aclamații pe N. S. 
Hrușciov. „Trăiască pacea", „Ar-> 
mele la fiare vechi", se aude de 
pretutindeni. Vasele au arborat 
„Marele pavoaz'* destinat celor 
mai importante sărbători. La 
țărm așteaptă vasul „Bleuet" pe 
care flutură drapelul sovietic. 
La bordul vasului oaspeții vor 
vizita instalațiile portuare.

După ce face observația că a- 
cestea sint instalații puternice, 
N. S. Hrușciov întreabă : Nu 
doriți cumva să primiți din nou 
grîu din Ucraina prin Marsilia? 
Sigur că da, răspunde directorul 
portului, amintind că în 1947 
pe aici a sosit grîu din U.R.S.S. 
A. S. Hrușciov și Couteau au 
discutat în continuare despre 
schimburile comerciale.

Directorul portului oferă luț 
(Continuare în pag. 4-a)
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Dinamo-București

„Pentru ce ne întrecem la fotbal ?
Ancheta „Scînteii tineretului4* privind desfășurarea partidei 

U.T.A.
Dacă derbiul etapei a XV-a a campionatului categoriei A 

de fotbal, s-a disputat Ia Constanța, unde fruntașa clasamen
tului C.C.A. a dispus cu 3—0 de Farul . spectatorilor bucu- 
reșteni le-a fost dat să culeagă satisfacții de Ia o întîlnire 
ce se anunța dinainte interesantă: U.T.A. — Dinamo. Con
fruntarea a trezit interes în rîndurile publicului bucureștean 
nu numai pentru aprecierea de care se bucură cele două for
mații ci mai ales pentru că punea față in față două echipe: 
U.T.A. — inițiatoarea unei întreceri care are ca scop ridi
carea calității fotbalului practicat in prtma noastră divizie și 
„Dinanx>“ București provocată direct de arădani în această 
originală întrecere.

„Protagonistele" întrecerii au promis desfășurarea unui 
joc de calitate lipsit de durități. Ele și-au respectat în bună 
măsură cuvîntul dat.

Partida U.T.A. — Dinamo a fost urmărită nu numai de 
un număr record de peste 20.000 de spectatori (pentru sta
dionul Dinamo) dar și de foarte mulți specialiști în materie. 
De aceea „Scînteia tineretului" a întreprins o anchetă în rîn- 
durile specialiștilor, solicitîndu-le părerea despre acest meci 
cu rugămintea de a răspunde la următoare’e întrebări:

— Cum apreciați nivelul tehnic al întrlnirii Dinamo — 
U.T.A.? Dacă ar trebui să calificați prin note jocul a- 
oestor echipe ce note ați acorda?

— Ambele formații au întrebuințat în joc elemente 
tinere. Cum apreciați evoluția lor in acest meci?

— Gum apreciați chemarea ia întrecere a echipei 
U.T.A. și ce propuneri aveți pentru angrenarea și a al
tor echipe în această întrecere?

Remarcile, substanțiale, competente ale specialiștilor vor 
folosi fără îndoială și celorlalte echipe din prima categorie 
a țării în scopul ridicării fotbalului practicat în țara noastră.

Angelo Niculescu, 
antrenor feaeral 

la fotbal
G>nfruotarea acestor două 

echipe a piocut. Ea a prezentat 
prin întrecerea inițiată de U.T-A. 
un element nou, core a trezit 
interes și mai mare in rindurite 
spectatorilor bucureșten». Nive
lul tehnic al partidei poete fi 
considerat remcrccbil moi oies 
in cec de c douo repriză. 
Primo, dopa porereo mea, c 
fost o repriză de studiu, de ta
tonare, fiecare formație ceeer.- 
tuind jocul ce apărare, fără a 
fi insă supărător, cu te--c -ț« 
spre un joc inch’s. Acor-oocrec 
echipelor a dus ia creșterea rit
mului de joc, fiecare formeție 
desfăsurind yn joc corect, dina
mic, cu unele „ciocniri- inerente, 
dar merită a fi subliniat faptul 
că aceste ciocniri*4 n-au depă
șit deloc limiteie soort'. fațri. A 
fost e drept și o excepție : B- 
timie. EJ a evoluat int'-c foreic 
bună dar foarte nervos. De alt
fel nejusbficot. deocrece ner
vozitatea este firească aoo- ju
cătorilor ce evoluează *>es guri, 
slab pregătiți.

Atît Dinamo dar mol ales 
U.T.A. a dovedit preocupare 
pentru un joc deschis prin parti
ciparea tuturor fotbaliștilor. 
U.T.A. a manifestat lipsă de 
combativitate în finalizarea ac
țiunilor, unele dintre ele foarte 
inspirate, și din această pricină 
a și fost condusă de două ori 
la cite un punct diferență. 
După părerea mea ambele for
mații au desfășurat un joc ce 
poate fi cotat cu nota 8. Aș 
vrea însă să dau note pe... ma
terii. Echipa Dinamo : la capito
lul pregătire fizkâ : 9; pregă
tire tehnică : 6; pregătire tac
tică : 7 ; pregătire morală : 7. 
Gt privește U.T.A. în ordine ur
mătoarele note : 8, 7, 8, 8.

Evoluția elementelor tinere 
m-a surprins oarecum neplăcut 
și de aceea o consider sub 
așteptări. Varga, Pop, Floruț, 
Motroc n-au corespuns așteptă
rilor. O problemă care reclamă 
mai multă atenție ridica evolu
ția stoperului dinamovîst Motroc. 
E| desfășoară și astăzi încă un 
joc distructiv, nu crează situații 
favorabile partenerilor. Aș reco
manda antrenorului său sâ-i în
tocmească un plan de indivi
dualizare pentru pregătirea la 
antrenamente deoarece e un 
element talentat și care trebuie 
în scurtă vreme să ajungă ta o 
valoare individuală ridicată.

Chemarea de întrecere lan
sată de echipa U.T.A. mi s-a 
părut dintr-un început deosebit 
de interesantă, întîlnirea a- 
ceasta a demonstrat pe deplin 
că această întrecere are meni
rea să dinamizeze jocurile cate
goriei A, să stimuleze angrena
rea fiecărui component al echi
pelor într-un joc colectiv, de un 
ridicat nivel tehnic. Chemarea

aceasta ore o contribuție deose
bit de însemnată »a înlăturarea 
abaterilor de ic discio!;nc spor
tivă. Ar fi de dorit ca fiecare 
echipa din prima categorie de 
fotbal a țării să-și dea asenti
mentul de participare ic a- 
ceastă întrecere ale căror roade

nora dintre dinamoviști de a 
„trage de timp" au scăzut din 
spectacolul întrecerii și evident 
nivelul tehnic calitativ al întîl- 
nirii. U.T.A. a dovedit, ceea ce 
mă bucură firește, apreciabile 
resurse fizice și mai ales mo
rale. Acest ..amănunt" a scăpat-o 
de infringere. Dinamo dispune 
de jucători bine pregătiți tehnic, 
și mai cu seamă de elemente 
tinere valoroase: Varga, Se me
ri eseu, Dragomir, Motroc. Tre
buie insă ceva mai multă răb
dare in formarea lor. Antrenorii 
trebuie să lucreze în perspectivă 
cu elementele tinere să nu le 
ceară rezultate imediate.

Notele pe care le-ași putea a- 
corda? în ansamblu, pentru jo
cul prestat ambelor echipe nota 
8. Cît privește comportarea in
dividuală a unor jucători. Vete
ranul Petschowski merită fără 
discuție nota 10. Această notă de 
altfel a fost acordată de un nu
măr entuziast de spectatori care 
l-au purtat pe brațe după ter
minarea meciului. Mi-a plăcut 
Semenescu și de aceea am trecut 
în... catalog nota 9. Aceeași notă 
ar merita Țîrlea, autorul celor 
două goluri care a fost și în 
dmp destul de bun. O notă bună 
merită Sereș cane l-a anihilat 
foarte bine pe Varga.

Traian lonescu, 
antrenorul echipei 
Dinamo - București
Nivelul tehnic al mult aștepta

tei partide U.TA.-4)inamo ar fi 
fost de bună seamă și mai ridi
cat dacă Dinamo își aducea o

0 învățătoar 
campioană 
republicani 

la tir

bili de... corijență: . Alexandru 
Vasile, Varga, Eftimie, pentru că 
este inadmisibil să joace așa cum 
au jucat duminică. In sport nu-i 
suficient să ai calități native. 
Ele trebuie dublate de o compor
tare morală corespunzătoare.

Echipa Dinamo București 
merge mult spre bine și vom do
vedi rn curînd că ne putem situa 
printre cele mai bune echipe in 
prima divizie de fotbal. întrece
rea lansată de U.T.A. o socot fi
rește bine venită tocmai pentru 
aoortid care tl va aduce la creș
terea calitativă a fotbalului nos
tru. Pe aceeași linie aș propune 
o anchetă de mare amploare în 
rîndurile jucătorilor din campio
natul categoriei A., cu o singură 
problemă : de ce o seamă de ju
cători manifestă scăderi de la o 
etapă la alta ?

Am încredere în elementele ti
nere și stimulez promovarea ’.or 
în prima categorie. Păcat îcsâ 
că unii dintre ei învață îndeo
sebi ceea ce e rău de ia jucăto
rii mai în virstâ și nu tavi’ă 
fotbal. Varga s-a resimțit după 
eforturile făcute cu C-C-A. car 
nu-i mai puțin adevărat ci na 
privește întotdeauna cu seriozita
te evoluția sa pe stadion. Gnd 
echipa Dinamo București ti 
reuși să posede o mai buni pre
gătire morală va avea de sp-s 
un cuvint mai greu In fotbalid 
romînesc.

Mihai Popa, 
arbitru internațional 

de fotbal

Gimnaștii care au evoluat 
simbătă și duminică în sala 
sporturilor „Floreasca" cu 
prilejul campionatelor repu
blicane școlare cu dovedit o 
apreciabilă pregătire tehnică. 
Vâ prezentăm două imagini 
din această dispută : o reu
șită cumpănă pe abdomen 
la paralele inegale (din în
trecerea feminină) și un 
echer executat la inele (din 

întrecerea masculină).

Foto : VASILE RANGA

Fotbaliștii sovietici 
in preajma unor întîlniri 

internaționale
de

diferite 
sosi e-

de club din 
Moscova vor 
Flamengo (Brazilia), 
(Anglia), Ga’atasarai 
și altele. La riadul

hotare: 
Franța, 

Ceho- 
In R. P.

DUMINICA 
SPORTIVĂ

• Jocurile etapei de duminică 
a campionatidui categoriei A de 
fotbal au prilejuit uneori între
ceri deosebit de dirze. Deși a 
jucat în deplasare fruntașa clasa
mentului, echipa C.C.A., a rea
lizat un frumos succes, înlrecind 
cu scorul de 3—0 (3—0) pe 
Farul Constanța. Pe locul doi în 
clasament continuă sâ se a/U 
Steagul roșu Orașul Stalin care 
a dispus pe teren propriu de 
Progresul București cu scorul de 
7—4, rămînînd singura echipă 
neînvinsă din campionat.

In Capitală pe stadionul Re
publicii Rapid a dominat întil- 
nirea cu Minerul Lupeni, pe 
care a cîștigat-o cu 2—0 (2—0), 
iar pe stadionul Dinamo echipa 
Dinamo București a terminat la 
egalitate, 2—2 cu U.T. Arad, 
deși cu două minute înainte de 
sfirșitul partidei tabela 
caj indica 2—1 pentru 
viști.

In celelalte întilni-ri 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ploești: Petrolul Știința 
Cluj 2—0 (2—0): Petroșani 
Jiul—Dinamo Bacău 0—0.

impresie deosebită au lăsat din 
rindul jucătorilor oaspeți Zubkov 
și Travin. Din echipa romînă 
s-au remarcat Nedef și Folbert.

Astâ-searâ de la ora 19 echipa 
va întîlni în sala 
echipă selecționată

T.S.K.M.O. 
Floreasca o 
divizionară.

meci contind pentru 
Cupei 
volei, 

j pe 
“ cu 

15—3). 
loc

• întrun 
sferturile de finală ale ( 
campionilor europeni la 
echipa TSKMO a învins 
campioana Franței „Bnsi" 
3—0 (15—6, 15—12, '
Returul meciului va avea 
tot la Moscova la 29 martie.

de mar- 
dinamo-

din țară

Foto: t YASU
le vom putea vedea de la • 
etapă la aho in rid>ocrec ca
lității întilnirilor de fotbcl.

Președintele Federației 
fotbal a U.R.S.S. a declarat co
respondentului Agenției TASS 
că in acest an echipele sovie
tice vor susțMe întîlniri cu cî
teva’ dintre cele mai renumite 
formații 
țări. La 
chiptie 
Sheffield 
(Turcia)
lor echipele sovietice vor între
prinde turnee peste 
TSKMO va pleca In 
Spartak Moscova în R. 
slovacă. Dinamo Tbilisi 
RooJnă.

In ce privește echipa repre- 
rentafavă a U.R.S.S. aceasta va 
sesține maz iutii cele două me- 
criiri cj Spania în cadrul Gu
pei Europei la .Moscova și Ma- 
tnd. Apa se^ecțxcau sovieti
ci va iziE-u la Moaccva echi
pa R_ P. Pctoae. ia Leip&g e- 
A:?a R. D Gersaze și Ia \Te-

a Echipa campioană de baschet 
a U.R.S.S., T.S.K.M.O. și-a 
început turneul în țara noas
tră. judnd duminică seara în 
sala sporturilor de la Floreasca 
cu echipa C.C.A. Baschetbalist ii 
sovietici au oferit o excepțională 
demonstrație, repurtînd victoria 
eu scorul de 32—58 (43—26). O

• La 27 martie urma să fie 
continuată cea de-a 6-a 
tidâ a meciului pentru titlul 
mondial de șah, partidă 
fusese întreruptă cu mare 
vantaj de partea lui Tal. Gon- 
statînd la analiză că nu mai 
are nici o posibilitate de a e- 
vita înfringerea, Botvinnik a 
anunțat că cedează fără joc. 
Scorui meciului, după consuma* 
rea a 6 partide, este de 4—2 în 
favoarea marelui maestru Mihail 
Tal. După cum s-a anunțat, re
gulamentul prevede disputarea 
a 24 de partide, dar întîlnirea 
se termină în cazul cind unul 
din pretendenți realizează 12*/a 
sau 13 puncte. .Marți are loc 
cea de-a 7-a partidă.

par-

care 
a-

• Echipa de fotbal a R. P* 
Bulgaria îți continuă pregătirile 
în vederea apropiatului sezon in
ternațional. Intr-un joc de veri
ficare susținut duminică la So
fia, echipa selecționată bulgară 
a dispus cu 2—0 de echipa bra
ziliană Cruzeiros prin punctele 
realizate de Kolev și Panaiotov.

Portarul dinamovîst Uțu anîMeaac 
tjfa- c râde • .

• Prima ediție a cimpionatu- 
iaaemațMXial feroviar de 

handbal masculin a luat sfirțit 
la Berlin. In meciul final, echi
pa R. D. Germane a învins cu 
«corul de 25—10 (12—3) echipa 
R. P. Romine, alcătuită din ju
cătorii clubului feroviar Rapid 
București.

Koloman Braun, 
antrenorul echipei 

U. T. A.

to oduce neindo.eimc • crer- 
sistentâ contribnție U 
nivelului tehnic al călitâț.. 
balului nostru, U dreyișTsrei 
unor întîlniri m de-
plinei sportivități. Mectjd Dina
mo — U.T-A. a foot dsn dis
putat. dar firi durități. A mr- 
prins neplăcut etitudissee nespaf 
tivă a jucătorului Eftimie. BJB 
fotbalist realmente dotat, ut fer- 
mâ buna duminica și din ocee- 
stă pricini nu i se poate ierta 
excesul de nervozitate dovedit 
mai ales în întîlnirea directă 
cu maestrul Petschotvski. Dina, 
moviștii au fost la un pas 
de victorie, ba aș spune 
mai mult, au fost prea si
guri de cele două puncte. De 
aici însă pornește greșala forma- 
ției bucureștene care a neglijat 
principiul: cea mai bună 
rare este atacul. încercările

»rafc «e ■»
sirene C.CA 

k 1>

• Peste 80.000 de spectatori 
au urmărit duminică la Pekin 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipa sovietică Spartak 
Moscova și reprezentativă de ti
neret a R. P. Chineze. La capă
tul unui joc spectaculos, fotba
liștii sovietici au repurtat victo
ria cu scorul de 2—1.

■a o-uci s^e 
• ăr- ^LX^e Se pe 
trd PetsĂcrriri
aport fc orga-zarea jc 
dripeî. In coordonarea > 
către poarta adversă și dtar fo 
finalizare. An evoluat ca sats- 
facție Makaș. prlea, iar m rest 
așa cum H cunoaștem pe ară
deni. însuflețiți.

Egalitatea 2—2 este o p'obie- 
mă exclusivă a lipsei de maturi
tate morală și tehnică a dinamo- 
viștdor. un rezultat al bogatei 
experiențe a lui Petschowschi. .Am 
să dau o singură notă : 8 pentru 
jocul ambelor echipe. Sînt pași-

Fodor încearcă prin dribling 
o pătrundere spre coșul for
mației sovietice T.S.K.M.O. 
Victoria in această apreciată 
întîlnire de baschet dispu
tată duminică seara în sala 
„Floreasca" a revenit după 
o comportare excepțională 

sportivilor sovietici

Pină și cei dintr-a-nt 
care deabia trecuseră la s. 
sul pe curat cu cerneală, 
interesau cu o vădită curi 
ta>te să cunoască pe hartă c 
e drumul din marginea < 
șului lor pină la 
la>no. Tocmai așa depart 
ajuns învățătoarea lor? Și 
timp ce copiii căutau să 
tească pe hartă itinerariul 
călătorie pină la Milano, 
vățătoarea Alexandru C. 
patra trecea botezul consa 
rii, odată cu primul ca 
la campionatele europene 
toamna anului trecut.

Fiica învățătorului Ion . 
tandru fusese trimisă să 
prezinte patria noastră în 
confruntare a celor mai l 
trăgători de pe conțin 
Drumul spre tricoul ni 
nai a început modest dar 
de speranțe. Cind a 
mina întîia dată pe arma 
tir — lupta să obțină 
mele G.M.A. — a văzut 
nu este un sport numai j 
tru băieți — așa cum o 
credințaseră cîteva,.. pn 
ne. Arma nu era chiar 
de grea în mina ei dtiit 
obișnuită să răsfoiască fii 
abecedar și să alerge cu 
ta pe întinsul cimp al tal 
Totul era acum o chesti 
de obișnuință. Ochiul < 
l-a deprins cu distanța și 
mențiunile țintei, mina i 
nește cu precizie patul 
mei. Și au început să aj 
rezultatele. Perseverența 
sîrguința o înconjoară în 
tivitatea ei sportivă. C 
rește aproape toate conci 
rile de tir din regiunea B 
rești, la care participă, 
afirmă în competiții cu ca 
ter republican iar în toa 
anului trecut, pasiunea C 
patrei pentru acest sport 
preciziei este încununată 
un mare succes: obține t 
de campioană de juniori 
R.P.R, la trei poziții (cu 
genunchi și în picioare), 
bilind un nou record 
R.P.R, cu 285 puncte.

Tirul a căpătat în oi 
de pe malul Vedei fa 
mulți prieteni. Pentru pi 
oară este adus în regii 
București un titlu de < 
pion republican. La Ale 
dria, tirul a început să 
sportul de preferință al 
rvlor. O singură asoc 
sportivă, Progresul, are 
proape 50 de trăgători. L 
celeași campionate din 
tomb r ie anul trecut, ase 
ția sportivă Progresul a 
pat locul II pe țară la 
mai 10 puncte de câmpii 
C.F.R. Arad. Sub copoi 
nui poligon sportiv moc 
construit prin munca vc. 
tari a tinerilor din ora 
inaugurat doar de cîteva 
tinerii sportivi au inc 
pregătirile. Alături de 
xandru Cleopatra au mai 
nit și alte tinere fete. J 
citoarea covorăreasă M 
Crăciunescu, Cornelia ? 
funcționara Marcela Dum 
toate la fel de talentate.

Campioana noastră are 
grijă deosebită pentru 
gătirea ei, pentru ca succt 
să crească, Cind terme 
trul cobora cu mult sub i 
învățătoarea Cleopatra 
xandru se antrena la... < 
turi in înălțime și viteze 
început să-i displacă ti 
Nicidecum. Performanțe 
valoare obțin acei spo: 
care se pregătesc multi 
ral. Săritura în înălțime a 
la formarea și antren, 
mușchilor picioarelor, a 
carea greutății la intăr 
forței brațului. Antren 
,Ja rece", exerciții de tra, 
oarbă care îi ocupă zilnic 
întregi, toate acestea sini 
tode științifice de prege 
care o vor ajuta in d 
vîrșirea măiestriei spori

PETRE CRISTESC

De ce nu fac fetele sport?...

1
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Handbaliștîî din lași vor trebui să repună din nou la centru balonul ce-a scăpat portarului 
printre... degete. Fază din întîlnirea de handbal în 11 : Dinamo-București-C.S.M. lași, termi

nată cu victoria dinamoviștilor ia scorul de 14-13.

Cam or sa umble de pe teren 
în echipament de sport? Lume... 
spectatori Al treilea motiv... 
etc., etc-.

în realitate au există de cît 
unul singur: fetele de la „Mol
dova-Tricotaje- nu f®c (»*u nu 
prea fac) sport deoarece 
meni, pînâ acum, nu s-a 
ocupat, în mod serios, de atra
gerea lor in activitatea spor
tivi. Nici comitetul U.T.M. (se
cretar Aba Cabane), nici aso
ciația sportivă (președinte ing. 
Ilie Iacob), nici comitetul sin
dical.

— Pînâ în 1959, activitatea 
sportivă în întreprinderea „Mol
dova-Tricotaje" a fost — după 
cum afirmă tov. V. Vieru pre
ședintele comitetului orășănesc 
U.C.F.S. — la pâmînt. Adică 
n-a existat. începînd cu 1959, 
odată cu numirea Iui Aurel Ba
dea ea instructor sportiv, situa
ția s-a înviorat.

Faptele dovedesc că, într-a- 
devăr, așa e. Dar... ia închipui- 
ți-vă un stadion plin cu spec
tatori cîteva clipe înainte de în-

ni- 
pre-

treprindere în care fetele pre
domină, se află în proporție de 
peste 80 la sută ! După cum se 
vede ajungem din nou la între
barea de la început : de ce nu 
fac fetele sport ? Dar să vedem 
mai bine ce răspund fetele în
seși la această întrebare. Nu le 
place sportul? Sau, mai de grabă, 
nu li se organizează, după cum 
ar trebui, activitatea sportivă? 
Răspunsurile fetelor și analiza

„Textila Roșie" și am cîștigat. 
De ce oare nu se organizează o 
echipă feminină de șah ?

La fel stau lucrurile și

lui 
pini 
anul 
mai

eepexea renii meci de fotbal aș
teptat cu multă nerăbdare. In 
■Grj-.t ede două echipe își fac 
apariția pe gazonul terenului. 
Publiesi aplaudă frenetic, echi
pele se aliniază. după care fac 
un tur ia jurul terenului („În
viorare !* — vor aice unii)
șL„ părăsesc «tadionul (fără să 
se mai întoarcă) spre stupefacția 
miilor de spectatori. Cam așa 
s-a in timpi «t și cu activitatea 
sportiva a fetelor de la „Moldo- 
va-Tricotaje“ din Iași. După 
faza de înviorare n-a mai urmat 
nimic De pe la mijlocul 
noiembrie anul trecut și 
la sfirșitul lui februarie 
acesta (trei luni!) nu s-a
organizat nici un fel de activi
tate sportivă ^...deoarece — afir
mă tovarășii din consiliul asocia
ției sportive — am fost nevoiți 
să ne ocupam de punerea la 
punct a documentelor, a in
ventarului sportiv și sâ strîn- 
gem cotizațiile restante44 ( !!). 
Argumentul, ce să spunem, e 
zdrobitor. In sfîrșit, cînd la 
finele lunii februarie tinerii 
de la „Moldova-Tricotaje44 s-au 
întrecut în cadrul Cupei de iar
nă a tineretului; faza pe asocia
ție, la două discipline: șah și 
tenis de masă, majoritatea par- 
ticipanților au fost, ca întot
deauna băieții. La tenis de masă, 
de pildă, la masculin, au partici
pat 32 tineri în timp ce la fete 
doar... 6! Și aceasta într-o in

Cîteva constatări 
asupra activității 

sportive 
de la întreprinderea 

„MOLDOVA- 
TRICOTAJEMașI

noastră demonstrează că, într- 
adevăr, ultima chestiune reflectă 
cel mai bine realitate. S-o as
cultăm de pildă pe Valerica A- 
lexoaie, o tînără pasionată după 
șah.

— La noi — spune ea — sînt 
multe fete cărora le place șa
hul. Jucăm de multă vreme, dar, 
nu există propriu zis, o echipă 
feminină de șah. Anul trecut, în 
toamnă, am avut o întîlnire cu

. 1® 
volei: există multe fete dornice 
să practice acest sport, dar... 
nu s a preocupat nimeni de a- 
cest lucru.

— De aproape un an de zile 
ni s-a promis că se va organiza 
o echipă feminină și pînă acum... 
nimic ! — mărturisește tovarășa 
Mariana Mihălceanu. In schimb, 
echipă masculină există. Și apoi 
să^ți mai spun ceva : pe noi, fe
tele, nici 
inima să 
sport

— De
— Păi 

s a întîmplat — continuă tova
rășa Mariana. Odată am mers 
pe teren să jucăm volei, dar nu 
ne-am putut antrena. N-am avut 
nici măcar o minge. în schimb 
s au antrenat băieții. Despre noi 
ei spuneau că ne jucăm (adică 
ne pierdem vremea cum s-ar 
zice) pe cînd ei au echipă și 
trebuie să se antreneze.

Alte fete ca, de pildă, Ale
xandra Ivănuș, propune să ia 
ființă și o echipă de baschet. 
De asemenea se poate face atle
tism (dorința tovarășei Elena 
Antighin) sau tenis de masă, 
în incinta fabricii se află un te
ren folosit actualmente pentru

nu ne prea îndeamnă 
mergem pe terenul de

ce ?
să vă povestesc ce ni

volei care se poate transf
—------ voluntară în

teren de s 
poate am<

prin muncă 
foarte bun 
Tot acolo se 
groapa pentru săritura în 1 
me și în înălțime. Tos 
cestea se pot rezolva relati 
șor. E nevoie însă de o mai 
preocupare atît din parle< 
mitetului L.T.M. cît și din 
tea asociației sportive, care 
trebui să privească activi 
sportivă nu ca o activitate d« 
radă care să aducă doar 
și flori ci ca un mijloc pute 
eficace, de educare a tineret 
De aici necesitatea ca activi 
sportivă să aibă un caracte 
masă, să cuprindă majoritate 
aerelor fete. Ar trebui de a 
nea ca, de pildă, tovarășul 
llie care e și membru în 
telul sindical să fie mai 
mai plin de inițiativă, 
nu s a sezisat pină acum că 
bul fabricii, de altfel destu 
bine dotat cu bibliotecă, sal 
șah și sală de tenis de mas 
poate fi folosit din cauză 
veșnic închis ? Primăvara î 
nit și e necesar să se porne 
îndată la lucru. Tinerele i 

de 1
vor să
aceasta

îndată 
citoare 
cotaje“ 
pentru 
și atrase în tot 
o continuă și 
sportivă.

1
<
i

la „Moldova 
facă sport, 
trebuie aji 
timpul anuli 
bogată activ

AUREL GEORGESC



Educația patriotică 
o sarcină importantă 

a organizației noastre
In zilele de 19 și 20 martie 

au avut loc lucirile Conferin
ței regionale U.T.M. Baia Mare. 
La lucrările Conferinței au par
ticipat tov. losif Uglar, prim- 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. și ceilalți membri ai bi
roului Comitetului regional 
P.M.R. Baia Mare și tovarășul 
R. Winter, membru al 
lui C.G. al U.T.M.

Atît raportul prezentat 
rășul Grigore Ciocan, 
cretar al comitetului . „____
U.T.M., cit și dezbaterile care 
au avut loc au analizat multi
lateral activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.M. oare, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, au obtinut succese importan
te în mobilizarea tineretului în 
producție, la învățătură, in 
munca patriotică.

Sublinitndu-se succesele ob
ținute de către organizațiile de 
bază U.T.M. din regiunea Baia 
Mare, s-a arătat că cele 605 
brigăzi de producție ale tinere
tului din regiunea Baia Mare 
muncind cu entuziasm au reu
șit să obțină importante econo
mii In producție. 
Datorită îmbunătă
țirii activității orga
nizațiilor de bază 
U.T.M. din sectorul 
forestier, la gurile 
de exploatare s-a 
intensificat activi
tatea tineretului ta 
scopul valorificării raționale a 
masei lemnoase.

Tineretul din regiunea Baia 
Mare șl-a adus contribuția și la 
activitatea desfășurată de partid 
pentru întărirea și dezvolta
rea sectarului socialist al a- 
griculturil. Un aport însem
nat au avut organizațiile 
U.T.M. șl in munca politică 
desfășurată pentru atragerea ti
nerilor țărani muncitori în sec
torul socialist al agriculturii. In 

In sec- 
peste

Birou-

de tova- 
prim-se- 
regional

U.T.M. au dezbătut pe larg o 
seamă de aspecte privind 
activitatea organelor șl orga
nizațiilor ll.T.M. pentru edu
carea tineretului în spiritul dra
gostei față de patria socialistă.

In aceasft direcție un rol deo
sebit de important ii are culti
varea, prin cele mai eficace mij
loace, a dragostei tineretului 
nostru pentru victoriile obținute 
de oamenii muncii din țara 
noastră, sub conducerea parti
dului, in anii regimului de de
mocrație populară.

Participarea tineretului la 
construcția diferitelor obiective 
importante economice contribuie 
la înflorirea patriei socialiste și 
reprezintă o dovadă a patriotis
mului lui înflăcărat. Participa
rea entuziastă a tineretului la 
acțiunile de folos obștesc în ca
drul brigăzilor de muncă patrio
tică constituie o expresie a do
rinței acestuia de a îndeplini cu 
cinste hotărîrile partidului.

In cadrul conferinței regio
nale U.T.M. mai mulți partici
pant! au vorbit despre activi
tatea însuflețită a organizațiilor

virțgător cum tnvățamlrrtut poli
tic, acolo unde a fost desfășurat 
în bune condiții în anul 1959, a 
contribuit la ridicarea nivelului 
de conștiință al tinerilor.

Primirea delegației 
R P. Mongole de către 

vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Moghioroț

TELEGRAME EXTERNE
Deschiderea sesiunii

Comitetului Executiv al F. M. T. D

Conferința a cerut membrilor 
comitetului regional nou ales 
să desfășoare o muncă mai bine 
organizată, mai plină de iniția
tive, astfel incit si se poată ob
ține rezultate și mai bune in ac
tivitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. din regiune, atit pe li
nie de producție cit și in edu
carea comunistă a tineretului.

Primit cu vii aplauze de că
tre delegați, tovarășul Iosif 
Liglar, prim-secretar al Comite
tului regional P.M.R. a trans
mis in numele Comitetului re
gional de partid un călduros și 
fierbinte salut Conferinței re
gionale U.T.M. Tovarăș»! Uglar 
a arătat In cuvintul său că sub 
conducerea permanentă a orga
nizațiilor de partid, tineretul, 
împreuna cu toți oamenii mun
cii din regiunea Baia Mare, 
participă cu înflăcărare si elan 
la lupta pentru traducerea in 
viață a hotărirUor partidului.

Luni 28 martie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, A- 
lexandru Mughioroș, a primit pe 
vicepreședintele Consiliului 
Miniștri și conducătorul delega
ției R. P. Mongole, D. Maidar, 
care era însoțit de locțiitorul mi- 
nistrului Construcțiilor, S. Luv- 
sangombo.

La primire a asistat Mihai Su
der, miniștri*! Economiei Fores-

Vizita în tară 
a delegației

R P. Mongole

de

CONAKRI 27 (Agerpres).* 
TASS.

La Conakri s-a deschis la 
26 martie sesiunea Comite
tului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat.

Sesiunea a fost deschisă 
de președintele F.M.T.D., 
Pierro Pieralli.

La sesiune participâ re
prezentanții tineretului din 
peste 50 de țâri ale lumii.

Pierro PieraHi, președintele Co
mitetului Executiv al F.M.T.D., 
a prezentat raportul ,,Activita-

tea F.M.T.D. in ce privește pli
nul de dezvoltare a colaborării 
tineretului și a organizațiilor 
sale în lupta pentru dezarmarea 
generală și coexistența pașnică".

In legătură cu cel de-al doilea 
punct dc pe ordinea de zi a se
siunii, „Lupta tineretului din 
Africa pentru independența na
țională împotriva colonialiștilor, 
pentru unitate africană și întă
rirea solidarității internaționale 
a tineretului", a luat cuvintul 
reprezentantul Senegalului, Lo 
Gheick Bara secretar general 
adjunct al Comitetului Executiv 
al F.M.T.D,

Pe marginea Conferinței 
regionale U.T.M.-Baia Mare

ultimii doi ani au intrat 
torul socialist agricol 
35.000 de tineri.

★
Conferința a dezbătut 

temeinic activitatea desfășurată 
de organizațiile de baza U.T.M. 
pentru traducerea în viață a 
pianului de stat pe anul 1959.

Mai mulți vorbitori printre 
care Valenas Arghil, secretarul 
organizației de bază U.T.M. de 
la întreprinderea minieră „Pe
tre Gheorghe"-Baia Mare, 
Petre Ancireica, secretar a| or
ganizației de bază U.T.M. de la 
Uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
din Baia Mare, Ludovic Dor- 
nai, secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la Combinatul 
„1 Mai“-S-atu Mare și alții au 
arătat în mod concret rezulta
tele bune obținute de tineri în 
numeroase brigăzi de producție.

Faptul că activitatea brigăzi
lor de producție ale tineretului 
s-a îmbunătățit, se explică prin 
aceea că organizațiile U.T.M., 
din întreprinderi au fest îndru
mate de organizațiile de par
tid să analizeze periodic ac
tivitatea lor, să extindă meto
dele șl Inițiativele bune folosite 
de unele brigăzi fruntașe, 
să extindă și în regiunea Baia 
Mare inițiativa tinerilor de la 
„T. Vladimirescu" București, 
care constă in organizarea și 
menținerea ordinei la locul de 
muncă și cea a tinerilor de la 
„Progresul" Brăila care constă 
în realizarea de economii, echiva
lente ou prețul de cost al unor 
importante produse finite.

Pentru dezvoltarea la tineret 
a interesului pentru perfecțio
narea profesională, prin însuși
rea de noi cunoștințe teoretice 
și practice în munca productivă, 
în regiune s-a acordat atenție 
creării cursurilor de minim 
tehnic și cursurilor de scurtă du
rată, La desfășurarea acestora 
și-au adus o mare contribuție 
tinerii tehnicieni, ingineri și mai
ștri, prin conferințe, lecții și ex
plicații tehnice.

Rezultatele acestei activități 
prin cursurile de minim tehnic 
și economic își găsesc expresia 

în faptul că mișcarea tinerilor 
inovatori a cuprins în regiu

ne 820 tineri.
Numai în Intr. „1 Septem

brie0 Satu Mare, s-au ridicat 
din rîndul tineretului 127 Inova
tori care prin inovațiile propuse 
și aplicate, au adus economii 
întreprinderii în valoare de 
721.920 lei.

★
Lucrările conferinței regionale

in mod

de bază 
acțiunile 
tat că 
Mare in cursul 
au fost _ _____
de 946 brigăzi de muncă patrio
tică, care cuprind peste 31.000 
de tineri și care au lucrat pe 
șantierele de construcții, la re
darea de noi terenuri agricul
turii, la colectarea fierului vechi, 
la refacerea patrimoniului silvic, 
Ia înfrumusețarea orașelor și 
satelor și la alte obiective im
portante.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au contribuit printre 
altele și la darea în folosință 
înainte de termen a Fabricii de 
pîine din orașul Satu Mare, a 
uzinei electrice din Sighet, a 
celor cinci blocuri muncitorești 
din Satu Mare și Baia Mare 
etc.

Un aspect însemnat a fost 
relevat de către tovarășa Maria 
Botiș prim secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Baia Mare.

— Odată cu Întărirea organi
zatorică a brigăzilor utemiste 
de muncă patristică noi am ur
mărit și urmărim să îmbunătă
țim și munca educativă in rin
dul brigadierilor. Astfel s-au 
ținut expuneri in fața brigadie
rilor despre realizările oameni
lor muncii din patria noastră în 
anii regimului de demccrație 
populară, despre tradițiile de 
muncă voluntară ale tineretului, 
despre șantierele naționale. De 
asemenea s-au organizat ex
cursii. întruniri tovărășești. 
Au fost popularizați fruntașii.

Conierinfa a relevat si alta 
aspecte privind educații patri
otică > tinerilor. ParUcipanții 
la cuvint au subliniat însemnă
tatea mare pe care a avut-o 
folosirea cercurilor politice, a 
conferințelor șl expunerilor, a 
excursiilor și vizitelor, • dife
ritelor mtilniri intre tineri șl 
virstnici, în general a diferitelor 
forme specifice pentru educa
rea tineretului în spiritul dra
gostei pentru partid, pentru 
patria noastră socialistă, pentru 
marile realizări obținute de re
gimul nostru de democrație 
populară.

U.T.M. din regiune in 
patriotice. S-a ară- 
în regiunea Bata 

------ 1 anului 1959 
create Un număr

Sarcina principală 
care stă astăzi 
in fața organiza
țiilor U.T.M. dm 
regiune este mobili
zarea tuturor tine
rilor pentru reali
zarea pianului de 
stat pe 1960. 
lucrărilor Conferin-In cadrul 

țel regionale a luat cuvintul 
tov. R. Winter, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., care 
după ce a apreciat rezultatele 
obținute, a atras atenția asupra 
unor neajunsuri existente in 
munca organizației regionale 
U.T.M. Baia Mare, subliniind 
sarcinile ce stau în fața orga
nelor și organizațiilor utemiste 
din regiunea Baia Mare.

Tovarășul Winter a arătat că 
noul organ ales va trebui să se 
ocupe pe mai departe și mai 
calificat de îndrumarea tinere
tului din întreprinderile indus
triale și miniere, să acorde și 
mal mare atenție pregătirii ac
tiviștilor U.T.M. în problemele 
economice concrete, pentru a 
putea să îndrume tot mai com
petent organizațiile de bază 
U.T.M. în creșterea contribuției 
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Noul comitet regional 
U.T.M. trebuie să se ocupe cu 
mai multă răspundere de mun
ca politică organizatorică in 
rindul tineretului de la sate, 
pentru creșterea aportului tine
retului în opera de transforma
re socialistă a agriculturii, in 
întărirea economico-organizato- 
rlcă a gospodăriilor agricole 
colective și a întovărășirilor. 
Deasemenea organele și organi
zațiile U.T.M. trebuie să mani
feste mai multă 
tru asigurarea 
corespunzător 
educative a ____ ____
U-T.M., muncii de propagandă 
a organizațiilor U.T.M_ lecții
lor predate șl discotiilor ce se 
poartă i« cercurile de inviți- 
mint politic.

In incheierea lucrărilor sale. 
Conferința organizației regio
nale U.T.M. Bai* Mare a ales 
noul comitet regional, comisia 
de revizie, precum și delegații 
la cel de-al lll-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

preocupare pen- 
unui conținut 

întregii munci 
organizațiilor

CAROL ROMAN

In fotografie : rafinăria nr. 10 Onești, instalația de fracționare 
gaze.

Folot Centrul de Documentare al Industriei Petrolului fi Chimiei

Regiunea Suceava

Ședința grupului de deputați 
în Marea Adunare Națională

Ddegația Republicii Populare 
Mongole, ia frunte cu D. Mal
dăr, vicepreședinte al Consilia- 
lui de Miniștri al R. P. Mongo
le, care se află in țara noastră, 
a făcut mai multe viate in pro
vincie fi Capitală. In regiunea 
Ploești, membrii delegației au 
vizitat fabrica de cherestea, une
le sectoare de exploatări forestie
re, din cadrul Întreprinderii fo
restiere Mineci-Ungureni ți Fa
brica de geamuri de la Blejoi. 
In Capitală delegația mongoli « 
vizitat noua solă a Palatului R.P. 
Romine fi noile blocuri de locu
ințe din jurul silii, cartierul de 
locuințe Floreasca, mai multe 
șantiere de construcții de locuin
țe. Tot in Capitulă eu fost vizi
tate Fabrica de prefabricate 
„Progresul", institute de cerce- 
țări-ți proiectări din industriile 
lemnului, construcțiilor ți mate
rialelor de construcții. Oaspeții 
au făcut de asemenea o vizită la 
gospodăria agricolă de stat Po- 
pețti-Leordeni.

Editarea proceselor verbale ale congreselor 
și conferințelor P. C. U. S.

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul .Agerpres transmite :

în urma unei hotărlri a C.O. 
al P.C.U.S., Institutul de marx
ism-leninism a început editarea 
Eroceselor verbale ale congrese- 

>r și conferințelor P.O.U.S. S-au 
publicat de acum documentele și 
materialele Congreselor II, III, 
IV, VI, și ale Conferinței a Vll-a 
(din aprilie). Recent a ieșit de 
sub tipar un volum cuprinztnd 
procesele verbale ale celui de-al 
Vlll-lea Congres al partidului.

Stenogramele Congresului ne 
înfățișează chipul lui Lenin, ac. 
tivitatea sa titanică de conducă
tor al partidului și statului.

Pentru toți cei care studiază 
teoria marxist-leninistă. istoria 
P.C.U.S. și biografia lui Lenin, 
stenogramele congreselor stat un 
izvor nesecat de Învățăminte. Ele 
conțin un bogat material pentru 
caracterizarea iul V. I. Lenin ca 
organizator și conducător al par
tidului și al întregii mișcări 
muncitorești internaționale.

In drum spre patrie

Eroii Oceanului Pacific au sosit 
în Franța

Sîmbătă a avut loc la Sucea
va o ședință a grupului de de- 
putați fn Marea Adunare Națio
nală. Cu acest prilej deputății 
au prezentat informări cu pri
vire la activitatea pe care au 
desfășurat-o in ultimul timp in 
circumscripțiile electorale. Depu
tatul Constantin Adochiței, din 
circumscripția electorală Coțuș-

Sosirea în Capitală 
a unei de egalii a Con
siliului Central al Uniunii 
Sindicatelor Iugoslave

Luni dimineața a sosit in Ca
pitală o delegație a Consiliului 
Central al Uniunii Sindicalelor 
Iugoslave condusă de Mlka Spil- 
jak, vicepreședinte al Consiliu
lui Centrii ai Uniunii Sindica
telor Iugoslave.

La intilnirile pe care delega
ția le va avea cu reprezentan
ții Consiliului Central al Sindi
catelor din Republica Populară 
Rominâ se va face un schimb 
de experiență reciprocă asupra 
modului in care sindicatele 
participă la elaborarea normelor 
de salarizare șf premiere a 
muncitorilor și funcționarilor, 
la creșterea productivității mun
cii. precum și un schimb de pă
reri priv.ad relațiile •dintre sin
dicatele din cele dcuă țări.

La sosire, in Gara de Nord, 
oasoeții au fost ftititnpkiați de 
tos Aaion Motsescu, vicepre
ședinte a) ConoTiuiui Cenfc-al 
ai Sind cotelor din Republica

ca, a scos tn evidență entuzias
mul cu care oamenii muncii de 
la sate participa la munca vo
luntară pentru înfrumusețarea 
localităților. In comuna Crasna- 
leuca se lucrează la construirea 
unui dispensar, iar ia Coțușc» 
au fost terminate pregătirile și 
vor începe lucrările pentru con
struirea a două școli.

In prezent In satele și comu. 
hele regiunii se fac pregătiri, iar 
în unele părți a și început con- 
strucția prin contribuție volun
tară a IU7 școli, 75 cămine cui- 
turale etc., in alte 25 de comune 
se fac pregătiri pentru electri
ficare.

Deputății au vorbit de aseme
nea despre participarea cetățeni
lor din satele regiunii Ia lucră
rile liniei de înaltă tensiune Bor- 
zești-Suceava, unde prin munca 
patriotică s-au transportat mii 
de metri cubi de pietriș.

Numeroși deputați, printre care

★

Luni seara, Mihai Suder, mi
nistrul Economiei Forestiere a 
oferit o masă in cinstea delega
ției Republicii Populare Mongole 
care s, află în țara noastră în 
frunte cu D. Maidar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole.

Au luat parte conducători ai 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, ai Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, precum și specia, 
liști din industriile lemnului, 
construcțiilor șj materialelor de 
construcții.

CHERBOURG 28 (Agerpres).- 
La 28 martie curajoșii eroi ai 
Oceanului Pacific A. Ziganșin, 
F. Poplavski, I. Fedotov și A. 
Kriucikovski, au sosit în portul 
francez Cherbourg venind din 
S.U.A. pe bordul transatlanticu
lui „Oueen Mary.

Chiar pe bordul transatlanti
cului a avut loc o conferință de 
presă improvizată la care eroii 
sovietici au răspuns la numeroa
se întrebări puse de ziariști.

Din Cherbourg curajoșii eroi 
vor pleca Ia Paris unde vor pe
trece o noapte iar la 29 martie 
vor pleca cu avionul la Moscova.

★
MOSCOVA 28 — Corespon- 

dentul Agerpres transmite :

sosesc nu- 
in care se 
a se crea un 
eroismul ce-

In fiecare zi la redacțiile zia
relor din Moscova 
meroase scrisori 
exprimă dorința de 
film artistic despre 
lor patru ostași.

întrebat de corespondentul A- 
gerpres, V. Surin, directorul ge- 
neral al Mosfilm-ului, a declarat 
ci filmul este In pregătire. Trei 
scriitori sovietici — I. Bondarev, 
V. Tendriakov și G. 
au început să lucreze 
riu. Filmul, care se va 
de zile", va fi turnat
ducerea binecunoscutului regizor 
sovietic M. Romm

Baklanov 
la scena- 
numi ,,49 
sub con-

(Agerpres)

------•-------

secretari
al Si.-x

.Arse
R.Pf

Postul utemist de control 
în acțiunea:

Mihai Bfrîiga, din circumscrip
ția electorală Bucecea, au arătat 
că tot mai mulți țăran; munci, 
tori din gospodării individuale 
se înscriu ta unitățile socialist- 
cooperatiste din agricultură.

In încheiere a luat cuvintul 
deputatul Ene Țurcanu, membru 
al CC. al P.M.R., prim-secretar 
al comitetului regional al P.M.R. 
Suceava, care a vorbit despre 
principalele sarcini ce revin de- 
putaților In lumina documente
lor plenarei CC al P.M.R. din 
T-o decembrie anul trecut.

INFORMAȚIE
Luni dimineața d-l David A. 

Morse, director general al Birou
lui Internațional al Muncii, a 
fost primit in audiență do Iov. 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
Ministrului Afacerilor Externe, 
iar după amiază de tov, S. Zei- 
gher, președintele Comitetului 
de stat pentru problemele de 
munci ți salarii.

Tot in cursul zilei 
David A. Morse a 
brtca de confecții
Gheorghiu-Dej" ți huldutul de 
geriatrie „C. 1. Parhon’.

„Nici un leu risipit, fiecare leu o
(Urmare din pag. l-a)

de luni d4 
vizitat Fa- 
„Gheorghe

Vizita d-lui David A. Morse la Consiliul 
Sindicatelortentral al

Lani seara d-l Divid A. Mor
sa, director general al Biroului 
Internațional al Muncii, a tăcut 
o vizna la Cocsiiiul Central al

Sindicatelor, uzde a fost primit 
de tov. Gheorghe Apostol, xe- 
ședințele Consiliului Centrai al 
Sindicatelor.

echipa de stivuitori făceau par
te : Ciotoracu Voicu, Slăvuică 
Marin, Podeanu Ilie. Postul a 
cercetat cum muncesc acești ti
neri. La gazeta postului au a- 
părut apoi articole și carica
turi prin care stivuitorii au fost 
criticați pentru neglijență. Re
zultatul ? Munca s-a îmbunătățit, 
au scăzut rebuturile.

Un aport principal 
postul de control la 
disciplinei în muncă.

în articolele apărute
criticate brigăzile conduse 
Sandu Stan și Re va Victor 
cum și tineri ca : Halischi 
Filipescu Iordan, La zar Dorin,

deseori întîrziau de la program. 
Postul utemist de control a ară
tat tinerilor ce pagube aduce 
indisciplina. De exemplu toy, 
Anghelina Ion, care lucra pe un 
malaxor de prepararea betonu
lui, a întîrziat într-o zi 20 
minute. Din această cauză 
treaga brigadă formată din 
muncitori n-a putut lucra,
ziua respectivă s-au pierdut 6 
ore obținîndu-se o producție 
mai scăzută.

Deși am obținut unele rezulta
te, socotim 
multe 
ne-a 
partid 
tiv în 
jinind
fructificare a fiecărui leu.

da 
în-
18
In

l-a adus 
întărirea

au fost 
de î 
pre- 

Dan,

că mai avem încă 
de făcut pe linia pe care 
indicat-o organizația de 
ca să intervenim mai ac- 
lichidarea lipsurilor, spri- 
pe tineri în acțiunea de

★
Conferința regională a arătat 

pe'larg aportul mare pe care or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
regiunea Baia .Mare il aduc la 
realizarea și depășirea planu. 
rilor economice de stat. Dar nu 
s-a subliniat suficient cum se 
face educația tineretului in pro
cesul muncii, despre munca de e- 
ducație in spiritul creșterii răs
punderii tineretului față de reali
zarea planurilor, despre creșterea 
maturității lui politice in pro
cesul de producție, metodele 
folosite In această direcție pen
tru generalizarea in regiune a 
experienței pozitive dobindite. 
Cei care s-au referit la aceste 
probleme au fost mai puțini. 
Printre ei a fost și tov. Ilieș Ște
fan, șef de brigadă la S.M.T. 
„Apa", care a arătat in mod con-

Horne* Iancu, Dan Ioana care

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale

La tuse, bronșite și alte afec
țiuni ale aparatului respira

tor, luați siropul

SIROCOL
Siropul contra tusei Sirocol 
ușurează expectorația, re
duce simțitor accesele de tuse, 
recomandai în stările gripale 

cu complicații pulmonare.
Cereți la farmacii, drogherii 
și puncte farmaceutice sătești

X.

Angajăm ingineri constructori, ingineri electrotehnici, ingineri 
mecanici, ingineri instalatori, maiștri constructori și maiștri 

montaj cu pregătire.

Solicitunții vor trimite ofertele la Întreprinderea de Construcții 
Siderurgice Hunedoara — Str. Molotov Nr. 8.

fCrmere dfa pag. l-a)

și cu o totală atrofiere a sim
țului autocritic, deși, după cum 
s-a demonstrat, ritev» in ca
petele de acuzare e-'an ?* deplin 
întemeiate. Sa fie insă autocri
tica o lege de bază a Mfirilița 
noastre numai fn alte domenii, 
dar inaplicabilă la critica lite
rară? lata ce spuae Bieliaski re- 
ferindu-se direct la problema pe 
care-o discutăm. „Convingerea 
trebuie să-ți fie scumpa numai 
pentru ca ‘ 
nicidecum 
indată ce 
încetat in
V ARATA, 
numească 
adevărul unui orgoliu meschin, 
găunos, și va mai nami „A SA" 
MINCIUNA...". Observația a- 
ceasta este cu atit mai adevă
rată pentru noi, tinerii care ne 
aflăm in plin proces de formare 
a profilului moral și intelectual. 
Tocmai orgoliul găunos despre 
care vorbea Bidinski creează 
un climat favorabil aprecierilor 
subiectiviste, arbitrare, antiștiin- 
țifice, dictate nu de puține ori 
de interesele personale ori de 
un grup. Spiritul apologetic, îm
potriva căruia s-au scris atitea 
articole ta presă, nu a dispărut 
cu totul. Dau ca exemplu cro
nica lui 1. D. Bălan la volumul 
lui Mihu Dragomir, cu toate că 
nu caracterizează activitatea 
globală din ultima vreme a cri
ticului. Intr-o cronică frumoasă, 
bine documentată, autorul iși 
pierde subit spiritul analitic, toc
mai în relevarea unor slăbiciuni 
ale volumului — de altfel foarte 
valoros. Nu este vorba de ca
rențe ta ceea ce privește obiecti
vitatea științifică ? De o aseme
nea deficiență, dar cu sens opus, 
se face vinovată Georgeta Ho
rodincă. atunci clnd analizează 
în paginile „Gazetei Literare" 
cronica literară a „Luceafăru-

este ADEVĂRATA ur 
pentru ci4 A TA. De 
convingerea omului a 
sinea lui sa fie ADE- 
ei nu trebuie s-o mai 
A SA: altfel va jertfi

Obiecții ras’» f aerreșe 
măciucă cu care este ai-

■ariti intreaga activitate a urnii 
ecteg de generație. $: înde mai 
oman loauL„exca'ed.-a" și Epsa 
de modeste — ea găsește de 
cav&4ă in legătură ca povesti
rea Iui Njoțâ Tănase sad tri
mită pe Sonicarul J-uceafăru- 
ba* ia propria sa recemzie dm 
.Gazaa Literară'!

N-avem de loc 
sablăm impețiva 
piaii, dimpotrivă, slateo: pentru 
ooiemiâte cele mai ascuțite, 
cu o singură condiție: ca acestea 
să se desfășoare de pe patria in
tereselor generale ale literaturii 
noastre- La început citam artico
le zare an luat atitudine față de 
problemele majore ale frontului 
literar. Dar față de tortele tine
rilor ele stat Încă destul de pu- 
ține. Presa de partid a atras 
atenția asupra lipsurilor ideolo
gice dintr-o seamă de cărți, asu. 
pea deficiențelor din diferite sec
toare ale creației artistice. Ti
nerii critici au preferat tosă să 
se războiască pe terenuri mai 
puțin „accidentate", n-au dovedit 
îndrăzneala in primele linii ale 
frontului literar. Iar orgoliul, 
despre care am vorbit se exercită 
uneori In chestiunile mărunte și . 
nu in cele esențiale, in ședință, 
s-a dat exemplul unui tinâr care 
a admis să i se introducă obiec
ții cu care nu era de acord, la 
adresa unor persoane, numai 
pentru a-și vedea articolul apă
rut Nu este vorba aici numai 
de sentimentul mindriei și dem
nității personale, ci in primul 
rind de moliciune ideologică, de 
lipsa unei fermități principiale 
Nu poți să devii un critic 
marxist dacă adevărurile litera
turii noastre nu-ți devin crezuri 
ale sufletului și ale 
care să le aperi cu 
drăzneala comunistă, 
ca cele arătate

iaîenția să 
iupiti de o-

inimii, pe 
toată în- 
Moravuri 

reprezintă

recrudescențe tie morale: bur
gheze, și împotriva lor, fn 
mijlocul nostru, ai tinerilor, tre
buie să creăm un puternic cil- 
rent de opinii care să nu le mai 
dea posibilitatea să apară.

Odată cu succesele' obținute 
de întreaga noastră critică lite
rară se poate spune că a sporit 
și calificarea profesională a ti
nerilor critici, prestigiul lor In 
fața scriitorilor. Totuși nu putem 
afirma că articolele noastre ar 
avea încă răsunetul pe care tre
buie sâ-1 aibă în rindurile citito
rilor. Această deficiență se leagă 
cu cele arătate pină acum, toate 
privind pregătirea noastră poli- 
tico-ideologică.

In press literară apar note și 
articole care denunță cuvintele 
și expresiile prețioase, ori pur și 
simplu scălâmbăielile verbale din 
articolele noastre. Dacă autorii 
articolelor ar dezbate cu profun
zime problemele social-umane ri
dicate de operele literare — pro
bleme care interesează un cerc 
larg de cititori — este incontes
tabil că s-ar rezolva și această 
chestiune a caracterului popular 
al criticii. Dar cind autorii arti
colelor se angajează fntr-un fel 
de dialog personal cu scriitorii 
— și pe aspecte mărunte, de or
din formal — este explicabil să 
se ajungă la un fel de jargon, 
la o limbă păsărească, înțeleasă 
numai de ei (dacă și de ei). 
Bunăoară, în „Steaua" nr. 
12 se vorbește despre „ape
tențe" scriitorului, despre fap
tul că lipsurile unui volum 
ar „conțină" tonul minor, ori 
există plîngerea că nu poate 
să se „bavardeze niței". La ti
neri prețiozitatea limbajului mai 
ascunde și altceva : dorința de a 
epata prihtr-o falsă erudiție. In 
ședință a fost criticat articolul 
lui Eugen Simion publicat in 
„Contemporanul" pe marginea 
romanului lui Constantin Chiri- 
ță. Intr-o analiză a unui roman

despre viața dasei muncitoare, 
criticul vine cu o falsă problemă 
teoretică, „Intre ficțiunea artis
tică și baroc", dovedind astfel că 
nu îi sînt clare noțiunile teore
tice pe care le folosește. In a- 
ceastă direcție a prețiozității aș 
cita și un articol al meu apă
rut în .luceafărul" unde vor
bind despre legătura dintre cri
tic și realitate nu găseam alt 
titlu decit „Polivalența criticului 
marxist".

In zilele noastre un critic a- 
devârat este un propagandist al 
ideilor partidului. Dar cum se 
împacă această calitate cu ten
dința de profesionalizare mărun
tă, cu lipsa de pasiune in discu
tarea problemelor social-politica 
ale vieții contemporane ? Unele 
articole de generalizare fra
pează citeodată prin sărăcia lor 
de idei. Este greu să descifrezi 
trăsăturile noi ale artei revolu
ționare cînd nu este cunoscută 
in profunzime învățătura mar- 
xist-leninistă, modul in care par
tidul nostru aplică și dezvoltă a- 
ceastă învățătură. Numai o te
meinică pregătire filozofică mar
xistă îl poate ajuta pe tinârul 
critic să-și cîștige un orizont 
vast cercetărilor sale, să poată 
desprinde laturile principale ale 
procesului literar, să seziseze e- 
fementele noi, revoluționare, pe 
care le aduc fn operele lor crea
torii noștri.

In cuvîntaiea la Congresul al 
IlI-lea al Uniunii Tinerelului Co
munist Rus, Lenin a rezumat 
sarcina tineretului în lozinca „să 
învețe comunismul". Această lo
zincă este explicitatâ în sensul 
că tineretul comunist trebuie 
„să unească instrucțiunea sa, 
învățătura și educația sa cu 
munoa muncitorilor și țăranilor". 
„Numai in munca laolaltă cu 
muncitori și țărani poți deveni 
cu adevărat comunist*.

Această cerință leninistă ca
pătă o actualitate stringentă 
pentru munca tinerilor critici. 
Mai acționează încă prejudecata 
că numai scriitorii sînt datori să 
cunoască procesele noi din reali
tate, In vreme ce criticii judecă 
numai modul in care aceste pro
cese sînt întruchipate artistic.

Intr-un interviu, Brâtescu-Voi- 
nești se pllngea că Ibrăileanu ar 
fi comis „indiscreții" față de iz
vorul și sensurile creațiilor sale. 
Asta s-a înflmplat pentru că cri
ticul cunoscuse bine tipologiile 
umane și sociale de unde își tră- 
sese scriitorul substanța eroilor 
săi; Pentru ca să putem comite 
și noi „indiscreții" față de ope
rele scriitorilor contemporani, 
trebuie să fim bine familiarizați 
cu tipurile actuale din realitate. 
Un critic n-are numai menirea să 
constate, el trebuie să vie în 
sprijinul scriitorului cu sugestii, 
ba chiar să meargă înaintea Iui, 
atrăglndu-i atenția asupra zone
lor umane neexplorate, dar în 
care se reflectă din plin esența 
epocii.

Nu putem să nu vedem însă 
că unii dintre tinerii critici por
nesc în analizele făcute eroilor 
noștri literari de la schemele 
psihologice întocmite livresc. 
Chiar frumoasele cronici despre 
nuvelele lui Marin Preda „Des
fășurarea" „Ferestre întuneca
te" — au manifestat tendința de 
a muta accentul de la problema
tica socială la una psihologică, 
abstractă, cum ar fi lupta pen
tru dobîndirea unui „echilibru 
sufletesc", a une; „armonii mo
rale" cînd era vorba de un lu
cru mult mai simplu, dar mai 
profund, de modul în care foștii 
„umiliți și obidiți" din vechiul 
sat romînesc, în societatea noas
tră devin stăpînif propriilor lor 
destine și răspund de destinele 
colectivității.

Dealtfel, nu credem că exage
răm spunînd că se pot găsi ti-

neri critici care n-au văzut o 
gospodărie colectivă ori o fabri
că decit ia cinematograf, in jur. 
nalele de actualități.

Sînt tineri care vor să facă 
critică literară venind direct de 
pe băncile facultății și fără a-și 
da silința să-și îmbogățească 
cunoștințele lor despre viață. Ba, 
unii fug de sarcina de a lucra 
cîțiva ani ca profesori in locu. 
rile unde au fost repartizați și 
preferă, pentru a rămtne neapă
rat în București, să se aciuieze 
în jurul cite unei reviste, a- 
jungînd să se facă expresia mo
ravurilor criticate la început.

Nu poate să nu atragă aten
ția șr faptul că în ultimii ani, 
modul in care unele publicații de 
specialitate recrutează noile ca
dre din cîmpul criticii lite
rare este cam deficitar. Nu 
sint promovați în primul rind 
tinerii proveniti din mediile mun
citorești ori ale țărănimii mun- 
citoare și care pot să aducă în 
lumea literară sentimentele și 
gustul estetic sănătos al acestor 
medii.

In critica literară, ca și în li
teratură, se scrie atunci cind ai 
ceva de spus. Un critic literar 
trebuie sâ vibreze la problemele 
actualității, să trăiască cu inten
sitate evenimentele prin care 
trece tara sa, să cunoască viața 
în aceeași măsură ca și un scrii
tor, diferența constînd doar ta 
mijlocul specific prin care se ex
primă ideile sale despre realita. 
te. Trebuie să spunem răspicat 
că. în zilele noastre, pentru a fi 
un bun critic nu e suficient să 
ai numai vocație, ci trebuie să 
stăpinești cu temeinicie estetica 
marxist-leninistă, să te simți le
gat sufletește de lupta maselor 
populare, de sarcinile conatruc- 
(iei socialiste, tatr-un cuvint să 
fii u>n critic comunist



In călătoria prin franța

Poporul francez îl întâmpină
f

Lucrările Comitetului celor zece state

cu căldură 1 pe N. S. Hrușciov
Bucuria 

celor din Pau

spre

ale erei noastre. Cimpii întinse 
trezite in parte la viață in urma 
unor recente acțiuni de irigare.- 
Printre sutele prin care trece 
cortegiul, Saint Martin de Grâu 
și Pont de Grâu — deși au fost 
străbătute in goana mașinii — 
au rezervat o primire excep
țională. Gortegiul traversează o~ 
roșul Arles, unde de altfel va 
reveni mai tirziu. Mii de oa
meni sini masați pe trotuare și 
deasupra capetelor flutură dra
pele roșii și tricolore ca și cu
lorile galben și roșu ale pro
vinciei. Gortegiul trece mat de
parte in departamentul 
către stuția de pompare de 
Pichegu, a sistemului de 
gare Languedoc de jos. Se 
zilează stația de pompare.
s-au strins din numeroase loca
lități învecinate o mulțime de 
oameni care îl salută cu brațele 
încărcate cu buchete de flori și 
scandează numele lui Hrușciov. 

trei 
re- 
ha.

Gard, 
la 

iri- 
vi- 

Aici

la prefectura
nou răsuna o-

PARIS 28. — Trimișii spe< 
ciali Agerpres C. RĂDUCANU 
și T. FORNICU transmit :

Oprirea lui N. S. Hrușciov la 
Pau a prilejuit — ca și în alte 
localități vizitate — o vie de
monstrație a prieteniei franco- 
sovietice. Orașul Pau, centrul ad
ministrativ ol departamentului 
Basses Pirenees, este un străvechi 
oraș francez. Locuitorii orașului 
Pau au hotărit să facă oaspete
lui sovietic o primire festivă 
după datinele vechi. în curtea 
castelului lui Henric al IV-lea, 
de o parte și de cealaltă a in
trării în castel s-au aliniat ti
neri și tinere imbrăcați in vechi 
costume naționale. Pe un covor 
roșu, N. S. Hrușciov, împreună 
cu primarul orașului care l a in- 
timpinat, s-au îndreptat 
portalul castelului.

Se apropie două tinere și doi 
tineri, ținind în miini un miel, 
un burduf de briază, o sticlă de 
vin și un coș cu fructe, lată 
prin ce este renumit pămîntul 
nostru, spune primarul, adre- 
sindu-se lui Nikita Hrușciov. 
Primiți din partea noastră roa
dele lui. în aplauzele furtunoa-- 
se ale tuturor celor prezenți, 
N. S. Hrușciov ia în brațe mie
lul și-l mîngîie cu blindete. Este 
adus un coș mare în care se 
află știuleți aurii de porumb. 
Știam că o să vă placă, spune 
primarul. Da, ca vechi specialist 
în domeniul porumbului, pot 
să apreciez realizările dv., răs
punde zimbind Nikita Hruș
ciov.

Apoi oaspeții intră în sala 
unde sint adunați conducătorii și 
membrii Consiliului depărta’* 
meatului Pau și ai consiliilor 
cantoanelor, prefectul și alte 
persoane, dintre care mulți im
brăcați în frumoase 
epocă. Imediat s-a creat o at
mosferă cordială. Tovarășul 
Hrușciov adresîndu-se celor pre* 
zenți le mulțumește pentru ospr 
talitate și cordialitate. între cela 
două popoare ale noastre, spune 
el, există o bună și sinceră prie
tenie. Fie ca ea să se întărească 
pentru binele păcii.

In sală izbucnesc ovații. în
cepe o convorbire prietenească. 
Primarul roagă pe înaltul oas
pete să semneze in Gartea 
onoare a orașului. Toți ies 
balconul castelului de unde 
deschide priveliștea minunată

costume de

Tbvarășul

de 
pe 
se 
a 

orașului și a piscurilor munți
lor: Pau este situat la poalele 
Pirineilor. Frumoase locuri, oa
meni vrednici, spune Nikita 
Sergheevici.

Apoi oaspeții iau loc in 
mobile și, salutați de mii 
rășeni, se îndreaptă spre 
prefecturii unde au rămas 
noapte. Pînă seara tirziu pe slră" 
zile orașului n-au contenit ma
nifestațiile tineretului consacra
te întăririi prieteniei franco- 
sovietice.

în a doua zi a călătoriei de a 
lungul Franței — a cine ea zi 
de la sosirea sa la Paris — Ni
kita Hrușciov a făcut cunoștință 
cu populația entuziastă a pro
vinciilor de sud, cimpiile ce 
mărginesc povirnișul de nord al 
Pirineilor și decorul meditera- 
nian al împrejurimilor Marsi
liei, Disde-dimineață, plecarea 
din Pau, spre bucuria localnici
lor a fost întirziată. Motivul : 
N. S. Hrușciov a ținut să-și ia 
personal rămas bun de la en
tuziaștii bearnezi și de la ora 
7,30 s-a plimbat pe străzile o^ 
roșului slrîngînd miinile celor ve
niți să-l aclame în fața caste
lului medieval al lui Henric 
al IV-lea, încă înainte ca pri
mele raze ale soarelui să fi pă
truns prin vitroliile multicolore 
ale castelului.

N. S. Hrușciov se oprește in 
mijlocul unui grup de copii, ii 
ridică în brațe, le dăruiește mici

auto- 
de o- 

vila 
peste

ridică în 
sputnici.

Șl
Flori 

aclamații
N.La ora 8,40 (ora locală) 

S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit orașul 
Pau, indreptindu-se spre aero
portul Tarbes-Ossun, fiind salu
tat pe parcurs de o mare mul
țime în rîndul căreia puteau fi 
văzute numeroase pancarte cu 
inscripția „Pace11, „Prietenie**. 
Ovațiile n-au contenit... Im ora 
9,29 (ora locală) avionul in 
care călătoresc înalții oaspeți 
și-a luat zborul spre lstres.

După o perioadă scurtă de zbor 
avionul l-a transportat pe N, S. 
Hrușciov în continuarea „turne
ului său de prietenie și colabo- 
rdre** (Paris-Presse L’ Intransi-
geant") și care „impresionează 
lumea franceză'* („France Soir”) 
— pînă la aeroportul Istres. A- 
colo, intre personalitățile cu 
care s-a întreținut N. S. Hruș
ciov se afla și generalul Del- 

escadrilei
cu

___ _____ t t cu 
decorația sovietică „Marele Răz
boi pentru Apărarea Patriei". 
Cu generalul Delfino, N. S. Hruș
ciov schimbă păreri asupra fil
mului „Normandie-N iemen**.

De aci, de la Istres, corte
giul avea să străbată in mașină 
ținutul Languedoc, bătrinul pă- 
mint francez unde răsar la fie
care pas amintirile vechii ocu
pații romane din primele secole

fino, fost membru al 
Normandie-N iemen, distins 
înalte decorații franceze și

O tinără ii inmineazâ 
știuleți de porumb din 
colta de 120 chintale la 
Mulțumind primarului, N. S. 
Hrușciov angajează o discu
ție amănunțită privind cul
tivarea porumbului cu fermie
rii care il înconjoară cu inte
res și cu Philippe Lamour, pre
ședintele companiei Bas Rhone- 

Toți oamenii — spune Lamour
— au nevoie de pace și nutresc 
speranța că vizita lui N. S» 
Hrușciov in Franța va servi cau
zei întăririi păcii, de aceea am 
să vă spun singurele cuvinte pe 
care le-am învățat in limba rusă: 
„Bine ați venit, domnule pre
ședinte!". Cei prezenți au aplau
dat aceste cuvinte călduroase.

Lamour a expus pe o hartă 
luminoasă modul de funcționare 
a stației. „Recolta aici este bună
— spune N. 3. Hrușciov — dar 
la noi, la Tarnopol, s-au obți
nut chiar 220 chintale la ha'*. 
El comunică celor prezenți me
todele de cultivare a porumbului 
folosite de colhoznicii sovietici.

.. .Plecarea de 
din Nimes. Din 
vații pe tot parcursul. Cortegiul 
se oprește să viziteze arenele din 
Nimes și „Casa pătrată". Nimes 
este bogat intr-o serie de mo
numente antice dintre care cele 
mai importante sint Arenele, 
Templul Dianei și Casa pă
trată. Aceste vestigii arhitectu
rale sint din epoca împăraților 
romani August și Adrian.

La ora 16,20 cortegiul pleacă 
mai departe spre Arles, pe unde 
mai trecuse în cursul dimineții. 
Din nou pe parcurs o mulțime 
densă și plină de entuziasm, in 
ciuda ploii care continuă să 
cadă, salută cortegiul cu urale 
și lozinci ca „Armele la fier 
vechi**, „Trăiască pacea, trăias
că Hrușciov". Se aruncă ra
muri de măslini in calea mași
nilor. După o scurtă oprire și 
vizionarea unui spectacol folclo
ric la teatrul antic din Arles, 
cortegiul se indreaptă spre Mar
silia.

Ultima etapă a zilei este ora
șul Marsilia — centru departa
mentului Bouches .du Rhone, al 
doilea oraș ca mărime al Fran
ței. port vestit in întreaga lume.

După o masă oferită de ofi
cialitățile orașului, Nikita Hruș
ciov și persoanele care-l înso
țesc au înnoptat in Marsilia.

înțelegerea și colaborarea 
garanție sigură a păcii

Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV 
în orașul Nîmes

NIMES 27 (Agerpres), TASS 
transmite: în cuvîntarea rostită 
la 27 martie 1960 în orașul Nî
mes N. S. Hrușciov a spus prin
tre altele:

Sîntem bucuroși sa vă vizităm 
orașul dumneavoastră, care pe 
drept cuvînt este considerat drept 
unul din cele mai pitorești orașe 
din «udul Franței, vestit pen
tru monumentele antichității, 
pentru optimismul și hărnicia 
locuitorilor săi. Ținutul dum
neavoastră este vestit prin clima 
lui binefăcătoare, prin minuna
tele lui livezi și vii, prin exce
lentele lui fructe și legume. A- 
gricultura este cel mai vechi și 
mai pașnic domeniu de activi
tate a omului. O agricultură bine 
dezvoltată constituie una din sur
sele principale ale bunăstării 
poporului.

La noi, în Uniunea Sovietică, 
se acordă foarte multă atenție 
problemelor dezvoltării agricul
turii.

A sosit timpul să se elaboreze 
măsurile în vederea dezarmării 

generale și totale

„Armele 
la fier vechi"
in jurul orei 13,20 cortegiul 

ajunge la Nimes, patria lui Alp- 
hons Daudet. în loc de altă re
latare asupra amploarei primirii 
și entuziasmului care dom
nești aici îl citez pe reporterul 
de la radio Europa 1: „in ciuda 
ploii torențiale, o mare de oa
meni pare să-și fi uitat cu to
tul celelalte preocupări dumi
nicale, invadind trotuarele*. (Ja-> 
menii poartă caschete de tur
tle roșie pe vizierele cărora se 
poate citi: ..Bun venit, Nikita 
Hrușciov**. Bulevardul Feuchere, 
care duce la prefectură, este 
negru de mulțimea care face 
conducătorilor guvernului sovie
tic o primire triumfală. Reche- 
mat insistent în balconul pre
fecturii, N. S. Hrușciov salută 
zecile de mii de oameni veniți 
din toate părțile Languedoc-ului 
Îi chiar din Masivul Central.
n afară de cultivatorii din Lan

guedoc au venit în autocare spe
ciale mineri și metalurgiști din 
Clermont Ferrand, AUes și Saint 
Etienne. Clădirile sint pavoa
zate, librăriile din centru au a- 
menajat vitrine speciale cu por-> 
trete și cărți despre Nikita 
Hrușciov și Uniunea Sovietică.

Urmează dejunul în cursul că
ruia N. S. Hrușciov a luat cu
vintul.

„In timpul recepției 
primaria Marsiliei, mii 
persoane grupate pe cheiuri
le portului scandau neconte
nit „Hrușciov, Hrușciov" pî
nă cînd primul ministru so
vietic a apărut surîzător ală
turi de Gaston Defferre la fe
reastra primăriei. Dar mulți
mea care intona alternativ 
Internaționala și Marsilieza 
nu era încă satisfăcută. Dl. 
Hrușciov a trebuit pentru a 
doua oară să răspundă che
mărilor ei. De data aceasta, 
președintele sovietic a ieșit 
pe balconul central al pri
măriei alături de 
primar.

Luînd brațul d-lui 
1-a ridicat saluți nd 
mulțimea care ovaționa fre
netic". (Agenția France Pres- 
se).

OVAȚII FRENETICE

în prezent, Ia noi agricultura 
pășește înainte cu pași de șapte 
poște.

bîntem mîndri de faptul că 
niciodată și nici o țară n-a reu
șit să obțină transformări atit 
de mari m agricultură într un 
termen atit de scurt.

Sint profund convins că ță
ranii francezi, la fel ca și col
hoznicii noștri sovietici, ca și 
toți oamenii muncii, doresc fier
binte pacea, doresc să mun
cească liniștiți pe ogoare, în a- 
teliere, in instituții și nu nu
tresc sentimente de ură și duș
mănie unii față de alții.

Oamenii sovietici știu bine ce 
înseamnă războiul și știu să 
aprecieze pacea. Numai în ul
timul război au pierdut multe 

con- 
răz- 
ln- 

cen- 
ocu- 
ocu-

milioane de oameni. Franța 
avut de asemenea pierderi < 
siderabile. Știm că în anii 
boiului regiunea Languedoc 
ferieur a tost un puternic < 
tru de rezistență împotriva < 
panților fasciști. In timpul < 
pației germane în departament 
tul Gard a-a desfășurat pe scară 

‘i la
ce- 

fugit

IN LOC DE

senatorul

Defferre, 
împreună

SPUTNIQ

din Marsilia 
primit in dar 
amforă roma. 

secolul al

,La plecarea 
a 
o 
din 
această amforă 
la suprafață de 
Ives Cousteau,

dl. Hrușciov 
printre altele 
nă. Datind 
Il-lea î.e.n., 
a fost adusă 
comandantul 
as al explorărilor submarine, 
care a găsit-o în epava unui 
vas roman aflată în fața 
coastei franceze la 45 m. a- 
dîncime pe fundul mării.

„Dacă nu avem sputnici, a 
spus Gaston Defferre, care a 
remis acest dar înaltului 
oaspete, oferim lucruri ale tre
cutului". Răspunzînd r* 
Hrușciov a declarat: 
primit tot și poate mai 
decît speram venind la 
silia“. (Agenția France 
se).

CINE TRAGE CORTINA 
DE FIER

După cum se știe canonicul 
Kir, primarul orașului Dijon 
și decanul de virstă al Adu
nării Naționale Franceze a 
fost unul din cei mai calzi 
sprijinitori ai vizitei lui N. S, 
Hrușciov în Franța, expri- 
mindu-și de multe ori dorin- 
ța de a-l primi personal pe 
acesta cînd va sosi la Dijon. 
Amenințat însă că va fi che
mat în fața tribunalului ecle- 
siastic dacă îl va primi pe 
N. S. Hrușciov, octogenarul 
canonic a trebuit să cedeze 
în fața presiunilor exercitate 
âs Vatican și de episcopii 
francezi. Intr-o scrisoare pe 
care a trimis-o episcopului de 
Dijon, Kir expune cu vigoare 
motivele pentru care a dorit 
să-l primească pe Hrușciov. 
„Voi. scrie Kir, vi plîngeți 
de cortina de fier. în realita
te voi sânteți aceia rare tra
geți cortina de Ger. Ea pu
team fi un interlocutor cores
punzător. Domnul Hrușciov 
a întredeschis ușa, jar voi ați 
trintit-o"

largă mișcarea de partizani 
care au participat mulți 
tățeni sovietici care au 1 
din prizonieratul german. Spre 
sfirșitul războiului numărul ce
tățenilor sovietici care au par
ticipat la mișcarea de partizani 
din departamentul dumneavoas
tră a atins, după cum mi s-a 
spus, cifra de 1.800 persoane.

De două ori în decursul unei 
singure generații popoarele ță
rilor noastre au fost nevoite să 
ia armele pentru a lupta îm
preună împotriva dușmanului 
comun. Oare aceasta nu este de- 
ajuns? Nu dorim să izbucnească 
incendiul unui nou război. Toc
mai de aceea ne pronunțăm cu 
atîta hotărire împotriva reîn
vierii în însăși inima Europei 
a militarismului și spiritului re
vanșard german.

Trebuie să fim vigilenți pen
tru ca nimeni să nu ne poată 
reproșa câ am fost nepăsători, 
pentru ca alte milioane de oa
meni să nu mai fie mistuiți de 
vîlvătăile războiului. Înțelegerea 
și colaborarea între popoarele 
noastre constituie o garanție si** 
gură a păcii și securității in 
Europa.

N. S. 
„Am 
mult
Mar- 
Pres.

URIAȘA VALOARE 
A TAMBURINEI

La Pau, pe care N. S. 
Hrușciov l-a vizitat sîmbâtâ, 
o serie de grupări folclorice 
au prezentat un spectacol în 
cinstea înaltului oaspete so
vietic. La sfîrșit s-a produs o 
adevărata busculadă pentru 
obținerea de 
nul dintre 
descurcăreț, a 
țină de la N. 
semnătură pe 
El a plecat apoi bătînd vesel 
ritmul și a declarat : „Instru
mentul meu a căpătat acum 
o valoare uriașă. Aș spune 
că este unic in lume**.

Alegerile 
din Argentina

autografe. U- 
crtiști, mal 
izbutit sâ ob- 
S. Hrușciov o 
tamburina sa.

Locuitorii Marsiliei și Dijonului 
l-au primit pe N. S. Hrușciov 

cu ovații entuziaste

NEW YORK 28 (Agerpres).
— TASS transmite:

La 27 martie în Argentina au 
avut loc alegeri parțiale pentru 
Camera deputaților a Congresu
lui Național și organele de con
ducere locale. Potrivit datelor 
provizorii, victoria în alegeri a 
fost repurtată de partidul de o- 
poziție Uniunea civică radicală 
a poporului. Partidul la putere
— Uniunea civilă radicală intra- 
sigeintă — a pierdut peste 20 
de mandate în Camera deputa
ților.

După cum se recunoaște una
nim, infrîngerea în alegeri a 
partidului aflat la putere oglin
dește nemulțumirea maselor largi 
populare din Argentina în legă- 
tură cu politica externă și in
ternă a guvernului președintelui 
Frondizi.

(Urmare din pag. l-a) 
Nikita Sergheevici un album 
fotografii și o monografie despre 
istoria portului.

Părăsind portul în ovațiile en
tuziaste ale docherilor N. S. 
Hrușciov vizitează apoi liceul 
„Nord".

După aceasta el se indreaptă 
spre primărie, unde in piață s-a 
adunat o mare mulțime care sa
lută cu entuziasm pe șeful gu
vernului sovietic. De-a supra ca" 
petelor flutură steaguri roșii, se 
văd nenumărate pancarte pur- 
lind cuvinte de salut.

in cadrul recepției, care s a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, Gaston Defferre, senator 
și primar al Marsiliei, și N. S. 
Hrușciov, primul ministru al 
U.R.S.S., au rostit cuvîntări.

După recepția de la Consiliul 
municipal, în clădirea prefec
turii a avut loc un dejun in 
cinstea lui N. S. Hrușciov.

In după amiaza zilei de 28 
martie, N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la Dijon, 
venind de la Marsilia pe bordul 
avionului Caravelle. Pe aerodro
mul Dijon-Longvic, șeful guver
nului sovietic a fost întîmpmat 
de prefectul Dumonde, precum 
și de alte personalități oficiale. 
Garda de onoare a fost coman
dată de aviatorul R. Martin, care 
a făcut parte din escadrila „Nor- 
mandie-N iemen'* și care este ca
valer a trei ordine sovietice și al 
Legiunii de onoare.

Da la aeroport cortegiul ofi
cial s-a îndreptat direct spre 
gara de triaj de la Gevrey- 
Chambertin.

Feroviarii prezenți la centrul

de
de triaj îi fac o primire căl
duroasă.

După ce i se explică modul 
de funcționare al centrului de 
triaj, N. S. Hrușciov vizitează 
două dintre locomotivele con- 
struitg în Franța pentru Uniunea 
Sovietică. Aceste locomotive sint 
gata pentru a fi expediate, pur- 
tind deja inscripțiile in caractere 
rusești.

Șeful guvernului sovietic este 
salutat de o delegație a sindica
telor feroviarilor francezi, care 
iți exprimă convingerea că vizi
ta sa in Franța „va întări coexis
tența pașnică între popoare și 
pacea". Mulțumind delegației, 
N. S. Hrușciov urează muncitori
lor pe care aceștia ii reprezintă, 
fericire și o existență fără șomaj 
și cu salarii cît mai ridicate- 
..Eu însumi am fost muncitor și 
știu ce doresc muncitorii, a 
spus Hrușciov. Vom lupta 
preunâ pentru pace“.

La sfirșitul vizitei sale, 
N. S. Hrușciov i se oferă in 
pentru nepotul său un tren elec
tric in miniatură, a cărui loco
motivă este o reproducere exactă 
la scara 1/85 a locomotivelor 
care i au fost arătate. Mulțumind 
pentru dar, N. S. Hrușciov a de
clarat : „JceosJu îmi va permite 
să am și mai multă autoritate 
asupra nepotului meu cînd ii voi 
da cadoul**.

De la Gevrey Chambertin cor
tegiul se indreaptă spre Dijon, 
oprindu-se in fața primăriei. Pe 
tot parcursul in oraș, șeful gu
vernului sovietic a fost salutat 
de o mulțime entuziastă care a- 
gita drapele, arunca flori in fața 
mașinilor, aclamindu-l continuu 
pe înaltul oaspete.

mai 
îm-

lui 
dar

După ce adjunctul primarului 
Veillet i-a urat bun sosit, el a 
dat citire unei scrisori adresată 
lui N. S. Hrușciov de primarul 
orașului, canonicul Kir, decanul 
de virstă al Adunării Naționale 
franceze. După cum se știe octo
genarul canonic Kir este unul din 
cei mai fervenți susținători ai 
coexistenței pașnice, care a sa
lutat cu căldură vizita lui N. S. 
Hrușciov în Franța, exprimin- 
du-și dorința de a-l primi perso
nal la Dijon. Silit de autoritățile 
eclesiastice să renunțe la aceasta, 
canonicul Kir a ținut să-i trans
mită totuși lui N. S. Hrușciov 
urarea sa de bun venit.

„Astăzi, scrie bălrînul canonic, 
vreau jă salut în dv. pe unul 
din adversarii cei mai activi ai 
războiului rece, care este o po
vară grea pentru toată lumea și 
nu aduce nimic bun nimănui.

Pe bună dreptate ați vrut, d-le 
președinte, se spune in continua
re in mesajul lui Kir, să rupeți 
cu vechile formule ale unei di
plomații sclerozate, pornind o 
ofensivă pentru pacea universală, 
lată de ce țin să salut activita
tea dv.**.

A luat 
Hrușciov.

In acest 
adunat tot 
orașului, dornici de a-l saluta 
oaspetele sovietic. Imensa piață 
din dreptul vechiului palat unde 
avea loc ceremonia festivă era 
plină pînă la refuz. Cei prezenți 
au cerut ca N. S. Hrușciov să a- 
pară la balcon. N. S. Hrușciov a 
salutat cu mina de la balcon pe 
cei prezenți. Au răsunat aplauze 
furtunoase.

apoi cuvintul N.

răstimp, în piață s 
mai mulți locuitori

S.

au 
ai 
pe

GENEVA 28. — De la trimi
sul special Agerpres HORIA 
LIMAN:

In ședința din 28 martie a 
Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare, prezidată de 
șeful delegației britanice D. 
Ormsby Gore, primul înscris la 
cuvînt a fost Francisco Cava- 
letti, șeful ad interim al delega
ției italiene.

A urmat la cuvînt șeful dele
gației romîne Eduard Mezin
cescu care și-a consacrat cu
vântarea problemei ce trebuie să 
stea de fapt în centrul discuții
lor comitetului și anume primul 
pas pe care trebuie să-l între
prindă conferința. Vorbitorul a 
subliniat că dezbaterile de pînă 
acum au permis o mai bună cu
noaștere a punctelor de vedere 
ale diverselor state, precum și 
faptul că au ieșit în evidență a- 
numite puncte de principiu asu
pra cărora s-a realizat, dacă nu 
o identitate de vederi, o apro
piere a pozițiilor. In continuarea 
expunerii sale, Eduard Mezin
cescu a arătat că este necesară 
elaborarea unui complex de 
măsuji care să poată duce de la 
o etapă la alta spre realizarea 
scopului propus: dezarmarea 
generală și totală. In lumina 
acestui scop nu este posibil să 
se înceapă prin măsuri izolate 
și parțiale ci trebuie pornit cu 
un plan de ansamblu. Este 
timpul, a spus vorbitorul să ne 
concentrăm eforturile pentru a 
ne formula principiile unui ast
fel de tratat și confruntînd po
zițiile noastre să găsim ele
mentele care ne apropie. Dele
gatul romîn a explicat că res
pingerea ideii unui tratat de 
ansamblu asupra dezarmării ge
nerale și totale și înlocuirea ei 
prin ideea unei avansări prin 
pași mici, prin măsuri parțiale 
și izolate ar echivala cu o în
depărtare de ideea dezarmării 
generale și totale. Șeful dele
gației romîne a formulat urmă-

------•------ ;

Situație încordată 
în Uniunea 

Sud - africana
LONDRA 27 (Agerpres). — 

în Uniunea Sad-aîricană situa
ția continuă să fie încordată. Pe 
străzile marilor orașe ale țării 
patrulează ca și pfna acum au- 
tobîindate polițienești. Trupele și 
subunitățile de poliție se află în 
stare de alarmă. Autoritățile 
sud-africane au dat ordin să 
nu se acorde permisii militarilor 
și polițiștilor.

In ciuda represiunilor poliție
nești fn toate orașele Uniunii 
Sud-africane au loc demonstra
ții ale populației băștinașe. Nu
meroase fabrici și uzine conti
nuă să fie închise, deoarece afrri 
cânii refuză să vină la lucru.

★

CAPETOWN 28 (Agerpres). 
— La apelul ,,Congresului Na; 
țional african" oamenii muncii 
de culoare din Uniunea Sudafri- 
cană au organizat la 28 martie 
o grevă de 24 ore, în semn de 
doliu pentru cei 72 africani u- 
ciși și 143 răniți fn cursul ata
cului criminal al poliției desfă
șurat la SharpeviHe, la 21 mar
tie. Agențiile de presă sublinia
ză că apelul la grevă a fost ur
mat de 90 la su-tă dintre mun
citorii negri din Johannesburg și 
Port Elisabeth. La Capetown se 
apreciază că 95 la sută dintre 
africani au refuzat să se pre
zinte la lucru pe șantierele de 
construcție.

DJAKARTA 27 (Agerpres). — 
La 25 martie, ministrul R. P. 
Romîne la Djakarta, Pavel SL 
lard, a conferențiat în fața stu
denților și a corpului profesoral 
al Universității Indonezia din 
Djakarta despre „Aspecte din 
Romînia de azi".

DELHI 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 martie 
I. A. Benediktov, ambasadorul 
U.R.SS. în India, a remis pri
mului ministru al Indiei, J. 
Nehru, la reședința acestuia da
rul guvernului sovietic și perso
nal al președintelui Consiliului 
de Miniștri N. S. Hrușciov : ar
măsarul ,$umrak“ de la crescă
toria de cai „Budionnîi** și vaca 
„Levșa** de la sovhozul Kara 
vaevo, regiunea Kostroma.

ATENA 28 (Agerpres). -
Comitetul executiv al Partidu

lui Uniunea democrată de stingă 
(E.D.A.) a dat publicității o de
clarație de protest împotriva or- 
ganizărn în Grecia de noi pro- 
cese împotriva democraților sub 
acuzația falsă de spionaj.

în declarație se subliniază că 
procesele intentate unui număr 
de 64 de democrați greci, aflați 
în prezent rn închisoare, fixate 
pentru luna aprilie reprezintă un 
act al războiului rece, care adu
ce prejudicii intereselor naționa
le ale Greciei și constituie o pri
mejdie pentru legalitate și liber
tățile democratice ale poporului 
grec.

NOVOROSSISK
Marinarii sovietici au salvat

vasul etiopian „Angelica" aflat 
in primejdie în Marea Neagră.

La semnalele de alarmă, în 
mare a ieșit remorcherul de sal
vare „Gromovoi". Cu toate că 
marea era agitată, marinarii so- 
vietici au reușit să remorcheze 
vasul etiopian și să-l aducă î<n 
port

NEW YORK. — Coresponden
tul agenției Associated Press 
transmite de la sediul O.N.U. că 
ședința extraordinară a Consiliu
lui de Securitate pentru discuta-^ 
rea problemei cu privire In asa
sinatele In masă din Uniunea 
Sud-africană convocată la cere
rea a 29 de state din Asia și 
Africa pentru 29 martie a fost a- 
mînată cu 24 de ore.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la 30 martie se 
va deschide la Pekin cea de-a 
doua sesiune a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, a celei de-a doua legisla
turi. Sesiunea va discuta planul 
de dezvoltare a economiei națio- 
nale a R P. Chineze pe anul 
1960, va dezbate și va aproba 
executarea bugetului de stat pe 
anul 1959 și bugetul de stat pe 
anul I960.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Agențiile americane de presă 
anunță că la Camp David încep 
convorbirile între președintele 
Eisenhower și premierul brita
nic Macmillan, în problema „co
ordonării" politicii occidentale 
în legătură cu ultimele propu
neri soviet'ce privitoare la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară.
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să poată 
discuții:

toarele propuneri carie 
oferi baza viitoarelor 
realizarea unui acord cu privire 
Ia măsuri de dezarmare pe care 
le implică un program de de
zarmare generală și totală, nu
mărul și durata etapelor, conți
nutul fiecărei etape, principiile 
generale de control și în sfîrșit 
posibilitățile de a asigura în 
cadrul Chartei O.N.U. pacea și 
securitatea în lumea dezar
mată.

In continuarea ședinței au luat 
cuvintul șefii delegației U.R.S.S., 
S.U.A. și Franței. Valerian Zo
rin, șeful delegației sovietice, re- 
ferindu-se la expunerea delega
tului italian, a precizat că 
U.R.S.S. s-a pronunțat în repe- 
ta te rînduri pentru o dezarmare 
controlată și a pus următoarea 
întrebare delegaților occidentali: 
oare dv. doriți control fără dez
armare ? Dacă nu, este bine să 
precizați cînd intenționați să în
cepeți discutarea problemei dez
armării și cînd doriți să trecem 
la acțiuni practice de dezarmare. 
Răspunzînd delegatului francez 
Jules Moch, care a afirmat că 
„discuțiile din ședințele comite
tului îi dau impresia că se bate 
pasul pe loc", V. A. Zorin și-a 
exprimat părerea că Comitetul 
celor zece „a înfăptuit o anu- 
mită activitate". La propunerea 
șefului delegației franceze de a 
se stabili o listă de măsuri care 
să fie discutate pentru a se a- 
junge la un acord asupra primei 
etape a dezarmării, Valerian Zo
rin a preconizat să se înceapă 
cu o analiză a observațiilor for
mulate de țările occidentale la

planul expus de N. S. Hrușciov 
la cea de-a 14-a sesiune a Adu
nării generale a O.N.U. „Ar fi 
o bună metodă de lucru, a sub
liniat delegatul sovietic, deoarece 
obiectivul rezoluției O.N.U. este 
dezarmarea generală și totală. 
Aceasta este tocmai ceea ce pre
vede planul U.R.S.S.".

Șeful delegației americane, 
Frederic Eaton, susținînd că 
S.U.A. ar fi la rînduil lor de a- 
cord cu o dezarmare însoțită de 
o acțiune de control, a afirmat 
în același timp că problema care 
trebuie să 6e discute în primul 
rînd ar fi aceea a controlului. El 
s-a declarat de acord că ideea 
dezarmării generale și totale este 
scopul lucrărilor comitetului, dar 
și-a manifestat dezacordul cu 
definiția asupra dezarmării ex
pusă în planul sovietic. Inter
venția delegatului american a 
determinat replica delegatului 
romln, Mezincescu: 
sînteți (1- ---- --
noastră, dar sînteți de acord cu

Eaton, susținînd că

: „Dacă nu 
de acord cu definiția

scopul — a spus șeful delegației 
romîne, să redactăm o definiție 
comună. Acesta este tocmai sen
sul propunerilor, de a discuta 
principiile de bază ale unui tra
tat de dezarmare generală și to
tală.

4r
Tn cursul dnpă-amiezil, în ca

drul unei conferințe de presă, șe
ful delegației romîne Eduard Me- 
zincescu a făcut o succintă expu
nere a declamației rostite în co
mitet și a dat apoi o serie de 
precizări cu privire la poziția 
delegației R. P. Romîne față de 
problemele discutate în comitet.

Congresul Uniunii naționale a studenților polonezi
— Cuvintul de salut al reprezentantului studenților romîni —

VARȘOVIA 28. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

După patru zile de dezbateri 
al patrulea Congres al Uniunii 
naționale a studenților polonezi 
s-a încheiat în seara zilei de 27 
martie. Din partea Uniunii Aso
ciațiilor studenților din Romînia 
la lucrările Congresului a parti-* 
cipat o delegație condusă de 
Stana Enache, vicepreședintă a 
Uniunii Asociațiilor studenților 
din Romînia (U.A.S.R.).

Stana Enache în cuvintul de 
salut adus Congresului a subli
niat, printre altele călduroasele 
sentimente de prietenie frățească

ce Ie nutresc studenții din R.P. 
Romînă față de colegii lor din 
R.P. Polonă, prietenie izvorîtă 
din țelul comun de construire a 
socialismului și menținerea pă
cii în lume.

Delegația romînă a făcut nu* 
mcroase vizite la institutele de 
învățămînt și așezămintele cul
turale din Varșovia și împreju
rimi. De asemenea, delegații 
studenților romîni au avut întîb 
niri prietenești cu numeroși de
legați polonezi la congres, cu 
reprezentanți la congres ai altor 
țări printre care U.R.S.S., An< 
glia, Bulgaria etc.

Telegrama oamenilor muncii din Banska 
Bistrica adresată Ambasadei R. P. R. la Praga

PRAGA 28. — Corespon-
de-ntul Agerpres transmite:

Oamenii muncii din Banska 
Bistrica au trimis Ambasadei 
R.P. Romîne la Praga o tele
gramă în care se spune:

„La cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării orașului nostru feli
cităm prin dumneavoastră po
porul muncitor din Republica 
Populară Romînă pentru măre
țele sale succese și îi mulțumim 
pentru ajutorul dat pentru elibe-

rarea noastră de sub jugul fas
cist, pentru ca astăzi să putem 
construi socialismul în patria 
noastră.

Vă mulțumim pentru sacrifi
ciile pe care le-ați adus alături 
de eroicele Armate Sovietice. 
Vă rugăm să transmiteți salu
tări cordiale tovarășilor care au 
luptat pentru eliberarea noastră.

Trăiască în veci frăția între 
popoarele cehoslovac și romîn".

ara

La fabrica de televizoare din Szekesfehervăr, s-au produs a- 
nul trecut 12.000 de aparate de televiziune de tip „Munkâcs". 
La succesul pe cane l-au avut aparatele de televiziune „Mun- 

adus aportul și tineretul fabricii.

tractoare pentru agricultură
lucrau 7000 tractoare, 
la sfirșitul anului 
trecut în țară existau 
deja 32.400 tractoare 
și 4000 combine, fără 
a mai 
mașini 
mici.

Anul 
cultura 
fi înzestrată cu peste 
10.000 tractoare și

kăcs“ și-a

încă 10.000 de
In R. P. Ungară, 

rețeaua de stațiuni 
de mașini și trac
toare a luat ființă in 
anul 1948. De atunci 
parcul de mașini al 
S.M T.-urilor a con
tinuat să crească. 
Dacă în anul 1935, 
în agricultura Unga
riei — pe pămintu- 
rile moșierilor, —

socoti alte 
agricole mai

acesta agri- 
Ungariei va

1.400 combine. Sta
țiunile de mașini și 
tractoare vor primi 
anul acesta 
semănătoare, 
combine de siloz, 300 
combine pentru re
coltarea porumbului 
și zeci de mii de al e 
mașini și unelte agri
cole.

4.100
1.300

Cu ajutorul specialiștilor romîni
De currnd inginerii unguri, a- 

jutați de specialiști romîni, au 
elaborat planul de exploatare a 
regiunii petrolifere Nagylengyel 
din R. P. Ungară. După cum a- 
nunță ziarul „Nepszabadsag",

recent pe baza acestui plan au 
intrat în funcțiune patru sonde 
noi. Prin aceasta, producția zil
nică a regiunii petrolifere Nagy- 
lengyel a crescut cu 100 tone de 
țiței.

STAS 3452 52,


