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/» întreaga tari 
illnirilt dintre 
F DP tl nlflaH

RĂSPUNDEM
ia întrebările 
cititorilor

* Importante propuneri gospodărești făcute 
de cetățeni * O propunere urmată de o chemare 
către toți cetățenii circumscripției electorale * Par
ticiparea jărănimil muncitoare 
electorale

la adunările
SPRE O AGRICULTURĂ SOCIALISTĂ ÎNFLORITOARE

/n întreaga țară au loc tn- 
ttlnirile dintre candidații 
F.D.P. și alegători. Cu a- 

cest prilej numeroși tineri pro
puși candidați ai Frontului Demo
crației Populare au posibilitatea 
să se tnttlnească cu cetățenii din 
circumscripțiile lor electorale. A- 
ceste tntllniri prilejuiesc rodnice 
schimburi de păreri atlt in pro
blemele generale ale statului 
nostru, cit și tn problemele gos
podărești ale cartierului, orașului 
sau comunei respective. Publicăm 
mai jos informările transmise de 
corespondenții noștri C Bucur, 
A. Ccnstantinescu, M. dprea și 
M. Munteanu.

Pentru Maria Petrila, ingi
ner șef la uzinele „30 De
cembrie" din Arad, a deve

nit ceva obișnuit, firesc, să stea 
in rindul tineretului, să se sfă
tuiască cu tinerii. O intîlnire a sa 
cu alegătorii, ținută Ia clubul u- 
zinei zilele acestea, a dovedit că 
Maria Petrila, candidată F.D.P. in 
alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională in circum
scripția electorală Arad-vest, este 
stimată și Iubită și de oamenii cu 
timplele cărunte.

Tînăra Maria Petrila este depu
tată in Statul Popular orășenesc 
Arad și regional Timișoara din 
1953. Munca ei obștească are 
roade concrete : noi magazine, 
prelungirea liniei de tramvai in 
cartierul muncitoresc Gai, electri
ficarea și pavarea de străzi. Toc
mai de aceea, alegătorii, ca ute- 
mista Fîorica Băneș, Alexandru 
Farkas, ajutor de maistru, Con
stantin Ardeieanu, directorul uzi
nelor „30 Decembrie", Ladislau 
Komlodi. secretarul comitetului 
de partid al uzinelor șl alții au 
vorbit in cuvinte de laudă despre 
candidata lor. Apoi alegătorii au 
făcut o serie de propuneri intere
sante.

— Va trebui să vă preocupați 
ca într-un termen scurt să se a- 
menajeze hala șl piața din apro
pierea uzinei — a spus alegătoa- 
rea Elena Varkony muncitoare 
în fabrică — ca să nu fim nevoite 
să mergem pină tn centrul orașu
lui pentru citeva legume.

Alți alegători au ridicat pro
blema prelungirii liniei de tram, 
val pe strada Șaguna, pavarea 
străzii Poetului și a trotuarului pe 
distanța Gara Arad—uzinele „30 
Decembrie" și altele.

Maria Petrila și-a notat toate 
propunerile, apoi in cuvinte sim
ple a asigurat pe cei prezenți că 
va veni mai des in mijlocul lor 
să-i ajute in rezolvarea proble
melor gospodărești.

Ne-ar trebui multă vreme 6ă 
vorbim despre realizările 
regimului nostru. Numai în 

orașul nostru s-au construit: 9 
blocuri muncitorești. Teatrul de 
Stat, stadionul. Casa pionierilor, 
618.000 metri pătrati străzi pie
truite și asfaltate, s-a mărit par
cul autobuselor pentru transport 
comun...

Și lista realizărilor continuă. 
Alegătorii participă intens la în- 
tîlnirea cu utemistul Stoian Tra
ian, maistru strungar, candidat 
F.D.P. în alegerile de la 3 februa
rie. Casa alegătorului nr. 17 de
venise neîncăpătoare și discuții
le se desfășurau cu multă anima
ție. Toți îl cunosc pe tînărul can
didat ca pe un bun muncitor. Dar 
nu numai atît. El este și un bun 
gospodar și pentru acest lucru a 
fost propus să candideze în cir
cumscripția electorală Constanța- 
Sud.

— Am vrea să reparăm inter
secția străzilor Dacia cu Mihai 
Viteazu, care sînt greu practica
bile — au spus Ion Sălceanu și 
Vasile Cazacu. Și așa s-a ajuns 
să se formuleze o chemare către 
toți alegătorii : „TOATE STRĂ
ZILE DIN CIRCUMSCRIPȚIA 
NOASTRA SA FIE 
CATE ȘI PAVATE 
GIME“.

ELECTRIFI- 
IN INTRE-

Zilele trecute, tn comuna 
Deușu din raionul Cluj a 
fost inaugurat un nou că

min cultural. Și iată că acum 
sala spațioasă a acestuia a deve
nit neincăpătoare pentru nume
roșii țărani muncitori veniți să 
discute treburile gospodărești cu 
tinărui lor candidat, ajust orul de

la atelierele C.F.R. Cluj, Vasile 
Tălpălaru. Erau alegători din Cir
cumscripția electorală nr. 16. 
Țăranii muncitori din comuna 
Chinteni și din satele Vechea, 
Sinmărtin și Sălișiea Veche. A 
fast o intîlnire In care toți cei 
care au luat cuvintul au adus cu
vinte de mulțumire partidului 
pentru grija ce o acordă ridicării 
nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare prin recentele hotă- 
riri ale plenarei C.C. al P.M.R. 
din 27-29 decembrie 1956.

Iată-l hand cuvintul pe Pop 
Vasile, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală. ,,Cred că pe 
fiecare lucrător al ogoarelor l-au 
bucurat recentele hotăriri ale 
partidului. Țărănimea muncitoa
re trebuie acum să sprijine pu
ternic acțiunile de contractări și 
achiziții. Eu unul voi face tot 
ce-mi va sta in putință in privin
ța aceasta1*.

Cei prezențl la adunare au fă
cut apoi propuneri prețioase și au 
cerut' tinărului candidat să nu 
precupețească nici un efort pen
tru ca nivelul de trai al țărănimii 
muncitoare să se îmbunătățească 
și mai mult. Interesante sini pro
punerile țăranului muncitor Fiii- 
mon Meseșan din comuna Deușu: 
„Sint de părere — a spus tova
rășul Meseșan printre altele — 
ca trebuie să facem eforturi 'și 
mai mari, toți locuitorii comunei, 
pentru repararea drumului ce 
duce pină la Cluj. Nu ar fi rău 
dacă I.R.T.A, ar studia problema 
punerii în circulație a unei curse 
care să deservească țăranii mun
citori din comunele învecinate și 
astfel noi vom putea aproviziona 
piața Clujului cu cît mai multe 
produse. Aș mai avea cite ceva 
de spus despre electrificarea co
munei noastre. Rețeaua de curent 
electric trece la numai 4-5 km. de 
sat. Fără prea multe eforturi bă
nești, s-ar putea introduce lumi
na și în sal la noi. Și uite așa, 
noi, împreună cu tinărui nostru 
candidat, căruia îi vom da votul 
nostru cu bucurie, știindu-l har
nic și bun gospodar, vom putea 
face mai frumoasă viața comunei 
noastre**.

Realizări
ale tehnicii romînești

f Hotărîrile plenarei C. C. all
(P. M. R. — îndemn în muncă j LOCUINȚE NOI
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ÎNTREBARE : Ce ne puteți spu
ne, in general, in legătură cu ac
tivitatea Editurii Tineretului pe 
anul 1957?

RĂSPUNS : In anul 1957 se vor 
tipări 574 de titluri într-un ti
raj însumînd 9.350.000 exemplare, 
ceea ce reprezintă în raport cu 
1956 o creștere de 19 la sută la 
titluri și de 13 la sută la tiraj. 
Comparativ cu 1948, anul înfiin- 
;ării editurii, numărul de titluri 
?ste de 24 de ori mai mare, iar 
numărul de exemplare de 42 de 
ori mai mare

Toate acestea arată de la sine 
atenția și grija pe care le mani- 
'estă partidul și guvernul față 
ie cerințele culturale ale tinere- 
ului și copiilor.

Din numărul de titluri, treizeci 
a sută sint rezervate aparițiilor 
n limbile maghiară, germană și 
lîrbă, iar 100 de titluri »e adre- 
>ează preșcolarilor și școlarilor 
nici. în domeniul literaturii știin- 
ifice de popularizare, 6-a stabilit 

> majorare de 50 la sută față de 
mul trecut pentru a se satisface 
n parte necesitățile existente în 
icest sector oarecum neglijat 
)î«nă acum.

In acest an vom înființa noi 
olecții: una de buzunar, cuprin- 
înd cele mai frumoase versuri 
lin literatura universală, o co- 
ecție de popularizare a științei 
entru copiii de primă vîrstă șco- 
ară, o colecție de satiră și umor. 
>-a înmulțit de asemenea numă- 
ul traducerilor, tematica lor este 
nai variată, s-a mărit spațiul 
Iești nat literaturii de aventuri, 
tiințifico-fantastice, biografiilor 
iterare ale oamenilor de seamă, 
ărțiior de călătorie în patrie și 
n lume, volumelor de folclor.

ÎNTREBARE : Ce planuri aveți 
i legături cu literatura politică, 
le educare patriotică șl morală 

tineretului ? ■ 'f

RĂSPUNS : In domeniul litera- 
urii politice de popularizare dis- 
uțiile începute pe marginea ge- - 
lului vor duce în primul rînd la 
ărgirea cîmpului tematic și, mai 
u seamă, la folosirea unei game 
e teme variate, menite să sus- 
ite mai mult internul cititorilor, 
for apare astfel: masiva culege- 
e „Luptători pentru pace, socia- 
ism și fericirea poporului4*, o 
arte despre Jenny Marx, amin- 
iri despre Ernst Thălmann, scri- 
e de fiica marelui conducător 
1 proletariatului german, o evo- 
are a copilăriei lui Mao Țze-dun. 
>e va mai publica o culegere de 
întece revoluționare, evocări ale 
igurilor unor eroi comuniști că
liți în timpul ilegalității, precum

și un pamflet de proporții sem
nat de 1. Ludo și închinat eve
nimentelor din 1907. In colabo
rare cu Institutul de istorie de 
pe lingă C.C. al P.M R. se va pu. 
blica un volum de „Documente 
din istoria U.T.C.-ului", precum 
și alte lucrări. Se vor mai pu
blica cărțile inaugurale ale co
lecțiilor „Pagini din istoria pa
triei" și „Pagini din istoria uni
versala". Pentru acest gen 6-a 
asigurat colaborarea unui nu
meros grup de istorici și’6criitori.

Se vor tipări de asemenea lu
crări în cadrul colecțiilor „Pri
mele cunoștințe economice, poli
tice și ideologice", „in ajutorul 
activistului utemist", „Pentru ac. 
tivitatea pionierească". Se pregă
tesc cărți destinate îndrumării 
organizațiilor U.T.M. în organi
zarea plăcută și educativă a 
timpului liber *1 tinerilor.

Va apare prima lucrare dintr-o 
serie de cărți memorialistice: „Că
tre tineret" de acad. prof. C. I. 
Parhon. Se studiază posibilitatea 
editării unui volum —, care va 
6peria poate pe unii „pedagogi"— 
„Cartea despre sexe", bineînțeles, 
însă, nu după vechile formule.

ÎNTREBARE; Sintem dornici 
de a afla ce pregătiți in dome
niul literaturii originale pentru 
tineret.

RĂSPUNS: Din păcate tn a- 
ceastă grădină nu vor fi nume
roase flori. Vor apare o sea
mă de cărți valoroase dintre 
care se află sub tipar „Derbedeii" 
de Nicuță Tunase, nuvelele lui 
Petru Vintilă grupate sub titlul: 
„Eroul necunoscut", „Pagini din 
jurnalul Aurorei Serafim" de Si- 
donia Drăgușanu, „O vară în și- 
potul fintinelor" de Sanda Mo
vilă și1 altele. Se mai pre
gătesc 'manuscrisele ce aș
teaptă să plece tn ■ tipografie : 
„Romanțe de dragoste", de C. ig- 
nătescu, „Copilăria și adolescen
ta luj.M, Șadoveanu" de Profira 
Sadoveanu, „Drumuri și răspîntii" 
-— reportaje apărute înainte de 

1944, aparținind lui M. R. Paras- 
chivescu, „Prețul tăcerii" de M. 
Șerbănescu etc Se reeditează 
„Frații Jderi" de maestrul M. Sa
doveanu.

Se traduce în limba romînă in
teresantul volum al tinărului scrii
tor german P. Schuster „Dracul 
și domnișoara din mînăstire".

Nu ne-au predat încă mânu, 
scrisele promise : P. Dumitriu, N. 
Jianu, Titus Popovici, Mircea Za- 
ciu, Ion Istrati, Ieronim Șerbu și 
alții, ceea ce ne împiedică să dăm 
amănunte asupra lor.

in colecția de satiră și umor 
se tipărește : „Păcală" de P. Dul- 1

Directorul 
Editurii Tineretului

fu, reeditări din I. L. Caragiale 
și A. Bacalbașa, opere inedite 
6emnate de Teodor Mazilu. Sonia 
Larian sau traduceri: „Trei în- 
tr-o barcă" de Jerome K. Jerome.

Apar noi volume de poezie — 
„Stihurile pestrițe" ale maestru
lui Tudor Arghezi, intr-o ediție 
excelent ilustrată de J. Perahim. 
„Papuciada", epopee semnată de 
Camil Petrescu. Vor aoare de 
asemenea cel de-al doilea 
al regretatului N. Labiș, 
scrise de M. Breslașu, 
Bakonski, Al. Andrițoiu. 
Sălăjan, H Aramă, N. Stoian ș.e.

In „Cutezătorii" se publică o

volum 
lucrări 
A. E. 
Doina

î

o

TIMIȘOARA (de la cores-5 
pondentul nostru).

Zilele acestea, colectivul fa
bricii „losif Rangheț“ din A- 
rad a realizat o nouă freză 
universală modernă. Freza 
universală realizată aici este 
inspirată după modelul frezei 
sovietice 6-H82. Pentru exe
cutarea acestei freze, tehnicie
nii noștri au depus o muncă 
de o înaltă calificare de care 
s-au achit.it cu cinste. Aceas
tă freză are o masă de 1250x 
320 mm. și o gamă mare de . 
avansuri. Ea va avea o largă : 
întrebuințare in industria : 
noastră metalurgică, pe,mi- ; 
țind frezarea de piese cu fețe : 
cilindrice, unghiulare sau fa- : 
son.

La realizarea acestei freze • 
universale s-au evidențiat in- • 
ginerul proiectant Alexandru : 
Kaflikiewicz, maistrul Kovacs : 
Emeric, șeful de echipă Anton : 
Manga, precum și tinerii ; 
montori Mihai Dragoș, Ște- • 
fan Barta și Octavian Deac. •

Peste scurt t mp, primele • 
două freze vor fi expediate la • 
Uzinele ..Steagul Roșu" din j 
Orașul Stalin pentru a fi date ? 
producției indastriale.

Tot aici, pe scheletul strun
gului LA62 „losif Rangheț44 
a fost realizat și un strung 
revolver. Este Interesant că 
acest strung revolver se poate 
transformi cu ușurință hi 
strung universal prin schim
barea săniei și scoaterea unei •a

: roți dințate.

Sporirea fondului de locuințe 
se înscrie ca un obiectiv princi. 
pal în ansamblul măsurilor luate 
de partid și guvern pentru tra
ducerea în viață a sarcinii tra
sate de cel de-al Il-lea Congres 
al partidului, și anume : ridicarea 

. cont.nua a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Orașul Iași a cunoscut din 
' plin urgia războiului. Lucrul a- 
' ceșta apare concludent dacă a- 
1 mințim că 40 fa sută din fondul 
' .locativ al orașuluj a fost com- 
' plect distrus sau avariat. Proble

ma refacerii și sporirii fondului 
de-locuințe se punea cu deosebită 
tărie și datorită faptăluj că în 
‘ultimii 6 ani. ca urmare a dez
voltări sectoruiui industrial, nu- 

i mărul populației a crescut apro
ximativ cu 25.000 locuitori.

: Ținind seama de condi.iile spe- 
I cifice orașului Iași, organele de 
1 partid și de1 sfat și-au îndreptat 
'atenția in direcția impulsionării 
ritmului construcțiilor,'iar re- 

; zulfatele obținute în ultimii ani 
1 sînt concludente. In orașul lași 
s-au construit aproape 1000 a- 

I parlamente, atît din fondurile de 
investiții cit Și pe baza rredjte- 

; lor acordate de către stat. Nu
meroase întreprinderi și mstitu- 

' iii din localitate,, prin, eforturi 
susținute, au adus un aport sub
stanțial la mărirea spațiului de 
locuit Direcția regională C.F.R. 
a construit în ultimii ani 129 a- 
partamente. Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie" 60 apartamente, 
fabrica de penicilină 48 de apar
tamente, fabrica „Țesătura" 34 
apartamente.

Numărul salariaților care în 
cursul anilor 1955—56 au primit

1 credite de stat se ridică la a-

e
v

(Continuare în pag. 3-a)

«uri ca : executarea de lucrări 
de calitate inferioară, folosirea 
nerațională a utilajelor, dispersa
rea forței de muncă pe un nu
măr mare de șantiere, documen. 
tații tehnice incomplecte, lipsa de 
asistență tehnică și altele. Toate 
acestea au făcut ca numai 60 la 
eută din totalul locuințelor prevă. 
zute a fi terminate în 1956 să fie 
date în folosință oamenilor mun
cii.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
27—29 decembrie 1956 a adoptat 
o serie de măsuri care vor asiȚ 
gura îmbunătățirea muncii în 

___ _  ____ ... sectorul construcțiilor. Prin în
trecut 53 apartamente, construi- lăturarea centralismului excesiv, 
rea unui număr de 6 cămine întreprinderile constructoare de 
studențești, darea in folosință a importanță locală vor fi subordo- 
4âo apartamente obținute prin nate Sfatului popular al orașului 
reparații capitale (restructurări ^a5'. fapt care ne va da posibi- 
și supraetajări) precum și 48 Io- Etatea ca aceste întreprinderi să 
cuințe făcute ae cetățeni pe cont îndeaproape' îndrumate ,con- 
propriu._______________________ trolate și trase la răspundere de

In urma sporirii fondului de «‘re organul local al puterii de 
locuit,, in oraș numaruL cereri
lor de locuințe a scăzut, compa
rativ cu anii 1953—1954, cu a.
proximativ 60 la sută. =- , ■ - r . -

Cu toate acestea trebuie să a- 1"„.î^t?l°-.Crea PȚ°,Pr11
ratam că rezultatele obținute nu 
sîht pe deplin __ ,
dacă comparăm numărul aparta
mentelor construite eu ceea ce' 
ne propusesem să .realizăm pină 
la sfîrșitul anului trecut.

Cele mai multe greutăți și lip
suri pe care le-am intîmpinat în 
acest sector s-au datorat unor 
condiții subiective. Așa, de pildă, 
fondurile destinate construcțiilor 
de locuințe n-au avut întotdea
una acoperire în materiale de 
construcție, în special material 
lemnos și ciment, iar pentru pe
rioadele de lucru optime n-au 
fost asigurate cantități suficien
te de cărămizi, ca urmare a fap
tului că întreprinderile construc
toare nu și-au asigurat stocurile 
necesare. In activitatea întreprin
derilor constructoare din orașul 
Iași s-au manifestat și alte lip-

inq. Ion Ștefănescu 
vicepreședinte al comitetului 
executiv al Sfatului Popular 

al orașului Iași

din600, iar 20 la sută 
locuințelor individuale 

blocurilor ridicate prin

proape 
totalul 
6au al 
cooperare sînt deja locuite.

La toate aceste rezultate tre
buie să mai adăugăm construi
rea cvartalului de 7 blocuri din 
cart.erul Păcurari, unde au fost 
date in folosință în cursul anului

importantă locală vor fi subordo-

stat. De asemenea, pe baza lăr
girii atribuțiilor sfaturilor popu
lare, vom căuta să dezvoltăm cr- 

. ganizatii de construcții proprii,

ie wpuuie jiu 
satisfăcătoare, co"s*r“' '*■

I
- ulm wcivu artvyia- ■
iul” din Capitala continua 
tabricaroa pereților pentru 
rmn Sfnt nwwiaea în ■ .

La întreprinderea de pre-I 
fabricat» din beton .Progre- ,

case Sint produse aici In se- • 
rie plăci mici pentru acope- j 
rișuri prin metoda decof-1 
rârii direcie și aburire pe ( 
fundări, panouri mari cu be- j 
tou celular pentru planșee,; 
stUpi și grinzi, stilpi de be- j 
ton armat pentru liniile elec-1 
trice, etilpi de beton precom-j 
primat pentru diverse insta
lații. chesoane pentru aco- J 
perișuri, panouri meni pen- J 
tru acoperișuri, panouri mari'

aprovizionare c'J materiale de

Partidul și guvernul și-au în
dreptat cu deosebită grijă atenția 
pentru refacerea și dezvoltarea 
orașului Iași. Acest lucru ne spo
rește convingerea că în anul acesta 
vom primi fonduri însemnate 
pentru construirea și repararea 
locuințelor. Oamenii muncii din 
Iași au luat cunoștință cu deose
bită bucurie că in anul in curs va 
fi alocat peste 1 miliard lei pen
tru construirea și repararea imo- 
bjlelor, ca se vor lărgi posibili
tățile întreprinderilor de a con
strui și folosi fondul întreprin
derii pentru construcția de lo
cuințe.

Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al orașului Iași va ela
bora un plan de măsuri tehnl- 
co-organizatorice a cărui înde
plinire să asigure terminarea în 
cursul acestui an a blocurilor din 
cvartalul Păcurari, a aparta
mentelor din .credite acordate de 
către stat precum și deschide
rea — in condițiile cele mai bune 
— de noi șantiere de construcție.

In prezent, avem create condi
ții din ce în ce maț bune ca în 
acest an să sporim simțitor fon
dul de locuințe. Depinde de spi
ritul nostru gospodăresc, de ini
țiativa 
muncii, 
vem să 
ta te.

creatoare a oamenilor 
ca posibilitățile ce le a- 
le transformăm In reali.

« - CUM POT S.M.T.- 
«URILE SA-$i ADUCĂ 
» CONTRIBUȚIA LA ASIGU- 
«RAREA FONDULUI CEN- 
ftTRAL DE PRODUSE A- 
IMGRICOLE AL STATULUI?

Este știut că veniturile pro
venite din plata muncilor 
SM.T. se varsă in țor.dul 
central de produse agricole al 
statului. De aici rezultă că, 
cu cit volumul acestor lucrări 
va ți mai mare, cu atlt con
tribuția directă a S.M.T. la 
sigurarea fondului amintit 
ți mai mare.

Totuși, rolul S.M.T. este 
glindit in mod deosebit 

ft contribuția pe care mecani- Ț 
Xzatorii o aauc la asigurarea’ 
I 1’1 unor recolte sporite pe tere.\ 

, nucile unităților cărora le exe-.i 
>cută lucrările. Mai molie ft 
’produse vor vinde statului) 
>gospodăriile colective, coope- S 
>r aticele de producție (cu ren- ft 
’tă), întovărășirile agricole ș.A 
> toți țăranii muncitori 
’vor obține recolte an de an 
! tnni

>kilogram de cereale sau alte! 
’propuse poate fi mai mic sau! 
[ mai mare, in funcție și ae z 
> prețul de cost al unui hantru y 
* executat de S.M.T. >
[ îngrijirea atentă și repara-! 
>rea la timp a mașinilor și( 
’tractoarelor va asigura func.) 
\ționarea lor normală, va asi-? 
’gura realizarea sarcinilor de) 
’plan. >
i In campaniile agricole, res-c 
ipectlnd cu strictețe timpul! 
’optim pentru efectuarea lucră-’ 
\rilor agricole, executlnd un’ 
) volum sporit de lucrări de\ 
’calitate superioară, extinzlnd’ 
^mecanizarea acestora, ei pai! 
’contribui direct la obținerea! 
)unei abundențe de produse a-! 
țgricole care, contractate sau’i 
’valorificate prin unitățile de! 
’stat de către cei de pe pămin-r 
’ iul cărora au fost obținute,! 
’vor asigura fondul centrai de! 
’produse agricole al statului. >' 
> ★ < 
» - CARE SINT FACTO-z 
ÎRII DE BAZA IN AS1GU < 
>RAREA RENTABILITĂȚII $ 
‘GOSPODĂRIILOR AGRI?
COLE DE STAT? CUM< 

>POT ELE DEVENI MARI? 
‘PRODUCĂTOARE DE CE? 
J REALE ? <
? Gospodăriile agricole de! 
Istat, prin modul de organiza-! 
’re a procesului de producție,’ 
’prin executarea științifică a? 
(lucrărilor și prin producțiile! 
’obținute, trebuie să constituie’ 
’un permanent exemplu pozitiv! 
(pentru toți țăranii muncitori ( 
’din patria noastră. >
? Relevind importanța lor In! 
(procesul de transformare so-y 
’cialistă a agriculturii, atity 
(documentele celui de al doi-! 
(lea Congres al partidului, city 
>șf recenta rezoluție a plenarei! 
<C.C. al PM.R. din 27—2'jh 
(decembrie 1956, arată că gos-(< 
’podăriile agricole de stat tre-ș 
(buie să devină, in anii urmă-o 
(tori, mari producătoare de! 
’cereale. Pentru a răspunde a-Z 
(cestei sarcini. conducerile! 
(gospodăriilor trebuie să lupte! 
^continuu pentru creșterea! 
^rentabilității acestor unități,! 

/pentru obținerea unui volum! 
y(de produse mereu sporit, la! 
ft un preț de cost redus. Posibi-! 
x/lități pentru realizarea aces-V 
«tui obiectiv există. Personalul)', 
((tehnic care deservește gospo-! 
țSdăriile de stat poate asigura)’ 
«executarea științifică a tutu-! 
»ror lucrărilor agricole. Utila-It 
yȘjul modern din dotare permi-! 
«te extinderea mecanizării lu-h 
((crărilor, fapt care duce taft 
’’îmbunătățirea calității și exe-)’ 
«cutarea in timpul optim a 
((cestora, precum și la reduce-’j 
>>rea prețului de cost. Folosirea)’ 
«pe scară largă a ingrășămin-’) 
((telor naturale și chimice os'-ft 
!gură menținerea și sporirea’) 
r/lertilității solului și obținerea” 
« unor importante sporuri de X 
ft recoltă, >>
?? In afară de aceasta, un rol” 
«deosebit de important tl are” 
)Ș producerea și înmulțirea ce->> 
irealelor din soiuri de mare” 
«productivitate. ((
» Mecanizarea, chimizarea,’)
>? semințele din soiuri producti-« 
«ce, folosite și extinse in med” 
((rațional, pot contribui, tmpre-)) 
?? ună cu alți factori agrotehnici r? 
ft?* organizatorici, la creșterea” 
((rentabilității gospodăriilor a-$> 
?? gricole de stat, pot face ' ca« 
« acestea să devină in scurt yy 
ft timp mari producătoare de >> 
?? cereale. ??
<< In gospodăriile agricole deft 
’(stat din țara noastră muncesc ;> 
»foarte mulți tineri mecanica-” 
«tori, ingineri, tehnicieni, ft 
ft Antrenați de organizațiile» 
?? U.T.M. ei trebuie să lupte” 
y<pentru ca In scurtă vreme soft 
’(poată raporta obținerea unor’’ 
’’realizări de seamă tn privin.” 
(<ta creșterii rentabilității uni-” 
ft tăților In care lucrează. >>

a-
va

o- 
ln

daca’

mari. Apoi, prelat unui

tru acopenșun, panouri mari , i ------------------------ —— 
pentru pereți și pardoseală. , . .

nwiy de tineri din regiunea 
■ I.Ojf Pitești participă ii.vui ]a Spartaehia(iă

electrice, iar la panourile j 
pentru băi sînt montate In- ' 
stal ații sanitare.

Sistemul de construire a 1 
caselor din prefabricate a- 
duce însemnate economii, i 
Șantierele de construcție 
care folosesc prefabricate 
apar ca unități de montaj- 
Timpul de realizare a unui 
bioc cu 24 apartamente se I 
reduce de la 5-4 luni la ma-j 
ximum 2 luni.

In fotografie : încărcarea ' 
unul panou pentru j 
un bloc de locuin- ■ 
țe cu ajutorul unei 1 
macarale de cinci J 
tone.

Pină în prezent 71.857 de tineri 
din regiunea Pitești s-au înscris 
ca participant! la faza pe colecti
ve a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Datorită unei intense campanii 
de mobilizare desfășurate de 
către comisiile raionale ale Spar
tachiadei, raioanele Rîmnicu V:l- 
cea și Găești au înregistrat cele 
mai bune rezultate în mobilizare 
— respectiv 10.000 și 5.000 de 
participanji.

Acolo unde mobilizarea a fost 
mai slabă — cităm raioanele 
Costești, Drăgănești și Horezu — 
numărul participanțiior variază 
între 2.000—3.000.

Una dintre primele acțiuni pe 
care le implică buna desfășurare 
a Spartachiadei este confecționa
rea de materiale sportive. Tn a- 
ceastă direcție trebuie eviden
tial tinerii din raionul Vedea și 
cei din Rîmnicu Vîicea care 
confecționat un mare număr 
săniuțe, schiuri și șahuri.

au
de

c
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NOTE BIBLIOGRAFICE

O CARTE 
închinată vieții 
unui mare luptător**

O luminoasă figură dip istoria 
poporului nostru care trebuie cu
noscută îndeaproape este aceea a 
lui Nicoiae Bălcescu. Astăzi, cind 
istoriografia marxist-leninistă a 
studiat In profunzime viata și 
opera lui Nicoiae Bălcescu, ne a 
pare perfect explicabil vălul tă
cerii aruncat cu ani înainte de 
clasele exploatatoare asupra a- 
cestui Înflăcărat patriot.

Piesa „Bălcescu" și romanul 
„Un om între oameni" scrise de 
marele nostru scriitor Camil Pe
trescu sînt primele lucrări în 
care îigura lui Bălcescu ne apare 
în toată complexitatea ei. Bazat 
pe cunoașterea documentelor care 
atestă activitatea și condițiile în 
care a activat Bălcescu, și folo
sind mijloacele artei, Camil Pe
trescu a reușit să ni-1 prezinte în 
momentele principale ale vieții și 
activității lui, ca pe un adevărat 
om intre oamenii care luptă îm- 
fotriva asupritorilor de veacuri, 

nsă aceste opere literare nu în
lăturau necesitatea apariției unei 
lucrări biografice, cu un caracter 
istoric mai strict, ci, dimpotrivă, 
o cereau.

Apariția în cadrul Editurii de 
Stat pentru literatură politică a 
lucrării biografice „Nicoiae Băl
cescu" semnată de Gh. Georges- 
cu-Buzdu vine să susțină pe bază 
de documente precise, autentici
tatea figurii lui Bălcescu, creată 
de Camil Petrescu

Tn alcătuirea acestei lucrări, 
autorul a prezentat figura lui 
Bălcescu bizuindu-se numai și 
numai pe faptele consemnate de 
documentele vremii. Primele 
două capitole—„Vreme de prefa
ceri șl clocot" și „Un nou stegar 
a! luptei poporului pentru liber
tate"—prezintă grelele condiții în 
care se zbatea poporul nostru tn 
prima jumătate a veacului XIX, 
frecum și revoluția condusă de 

udor Viadimirescu. Prezentarea 
condițiilor istorice dă posibilita
tea autorului să arate cum a în
ceput să se contureze personali
tatea lui Bălcescu Încă din copi 
lărie. Pasiunea adincă a tinăru- 
lui Bălcescu pentru problemele de 
istorie și, mai cu seamă, pentru 
zbuciumata istorie a poporului 
nostru este remarcabil prezeotată 
în capitolul „Printre file de cro
nici". în capitolele „Cadetul". 
„Complotistul" și „O organizație 
conspirativă : „Frăția", Bălcescu 
ne este prezentat ca un tinăr ho 
tărit să lupte pentru o soartă mai 
bună a poporului său. Intr-un alt 
capitol—„Istoria—armă revoluțio
nară"—autorul arată că prin ideile 
sale Bălcescu s-a apropiat de o 
concepție științifică a istoriei. 
Pentru Bălcescu, „istoria este cea 
dinții carte a unei nații" căci In 
ea „tși vede trecutul, prezentul și 
viiiorul", tn concepția ginditoru- 
lui Bălcescu, dublat de patriotul 
militant, istoria putea deveni o 
armă revoluționară tn lupta neo-

*) Gh. Georgescu-Buzău — 
„N. Bălcescu" — Editura de Stat 
pentru literatură politică.

bosită a poporului Împotriva co
tropitorilor. Dar pe atunci încă 
nu fusese elaborată o istorie a 
poporului nostru. Așa cum arăta 
însuși Bălcescu, „o istorie adevă
rată națională ne lipsește. Ea 
zace încă supt praful Hronicelor 
și documentelor contemporane. 
Nimeni nu s-a. încercat pînă a- 
cum s-o desgroape". Autorul ara
tă munca uriașă pe care a depu
s-o N. Bălcescu pentru a crea o 
istorie științifică a poporului nos
tru, o istorie în care să fie ară
tată activitatea maselor populare 
nu numai a domnitorilor. Con
secvent concepției sale istorice, 
N. Bălcescu și-a intitulat, semni
ficativ, cea mai importantă lu
crare a sa: „Istoria romînilor sub 
Mihai Voievod Viteazul", ceea ce 
arată că domnia lui Mihai Vitea
zul a considerat-o ca pe o etapă 
a istoriei poporului, iar nu ca pe 
un capitol de istorie biograiică a 
domnitorului.

In scrierile sale istorice, atît 
cit ti permiteau documentele și 
informațiile, el face aprecieri o- 
biective asupra evenimentelor.

Lucrarea amintită mal sus este 
considerată de autor „ca un splen
did monument al istoriei patriei și 
totodată ca un măiestrit și neîn
trecut monument al literaturii 
noastre, in fața căruia cititorul 
rămine tn admirație ca in fața u- 
nei mari epopei".

In celelalte capitole este pre
zentată desfășurarea Revoluției 
de la 1848 și sint analizate mo
dul cum au participat masele de 
țărani și orășeni la revoluție, a- 
titudinea diferitelor clase și a 
reprezentanților acestora și, în 
special, poziția revoluționară, fer
mă a lui Bălcescu. In capitolul 
„La lupta comună romino-ma- 
ghiară" autorul arată toate în
cercările pe care le-a depus 
Bălcescu în vederea împăcării 
conducătorilor revoluțiilor romlne 
și maghiare.

„Sfirșitul unui erou* este ca
pitolul în care ni-1 prezintă pe 
Bălcescu în chinurile unei boli 
necruțătoare. Cu toate că știa că 
nu are mult de trăit, Bălcescu 
lucra totuși la o importantă lu
crare de istorie, rămasă netermi
nată.

N. Bălcescu a murit departe 
de patrie, la Palermo și a fost 
îngropat alături de săracii altui 
popor care lupta și el pentru li
bertate. In ultimele capitole au 
torul arată importanța operei lui 
Bălcescu și atitudinea ostilă a 
claselor stăpînitoare față de ac
tivitatea și opera marelui revolu
ționar. In totală opoziție cu ati
tudinea acestora, autorul arată 
cum, în condițiile noastre, opera 
lui Bălcescu se bucură de o tot 
mai înaltă apreciere.

Lucrarea lui Gh. Georgescu- 
Buzău prezintă un mare interes 
pentru tineret, căruia îi oferă po
sibilitatea să cunoască și să ur
mărească viața și lupta eroului 
de frunte din zbuciumata istorie 
a patriei noastre care a fost Ni
coiae Bălcescu.

I. B. STRO1E

) La sflrșitul anulai trecut a fost dată in folosință creșa 
j săptămlnali din Lucăcești, raionul Moinești. Aici, copiii pe. 
I trollștiior primesc o îngrijire părintească.
| In fotografie: Sora Paraschiva Mattei ocupindu-se de copil

Spectacolele 
de artiști

Un colectiv de artiști novietici 
din Moțcova. care se află In ta
ra noastră la invitația A.R.L.US.. 
ului, va da cu începere de la 17 
ianuarie pină la 20 ianuarie in
clusiv, o serie de spectacole la 
Casa prieteniei romino-sovietice 
din București. '

Colectivul este alcătuit din: 
Pavei Volovov. solist al Tentrului 
Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S.. artist al poporului din 
R.S S. Uzbeks Mihail Alexandro- 
viei, artist emerit al RS S. Litua
niană. Boris Morgunov, «r’ist al 
Filarmonicii din Moscova, Lidia

unui colectiv 
sovietici

Melnikova, solistă a Filarmo
nicii din Moscova. Olga Vo- 
roneț. solistă a Uniunii de 
turnee și concerte din R.S.F.S.R., 
Lilia Novogorova și larii Miro
nov, soliști ai baletului Uniunii 
de turnee și concerte din 
R.S.FS.R . Rafail Bobkov. Litfia 
și larii Mozjuhin, artiști ai Uniu
nii de turnee și concerte din 
RSFSR pianistul Isaac Izacec. 
precum și cuartetul de stat _Bo- 
rodin", compus din R Dubiaski. 
I. Alexandrov. D. Sebalin și V. 
Berlinski.

Pe urmele

In ajutorul campaniei agricole de primăvară
Ca și în anii trecuți, muncitorii 

din sectorul industrial al trans 
porturilor feroviar și rutier spri
jină munca de reparare a trac
toarelor și mașinilor pentru cam
pania agricolă de primăvară U- 
nitățile C.F.R., întreprinderea de

reparații auto nr 3 a Ministeru
lui Transporturilor Rutiere, Na
vale și Aeriene din Capitală, care 
au organizat tn acest scop echipe 
speciale, au primit pînă acum 
spre reparare 81 de tractoare și 
122 motoare.

ÎN INTERNAT
— Ileana, știi, am primit o pulsivă, nervoasă — au însă pre- Unele și-au exprimat nenrâlțu- 

scrisoare de acasă. Vrei să ți-o 
citesc ?... auzii, la doi pași de 
mine o frîntură a discuției din
tre două eleve care tocmai intrau 
pe ușa sălii de meditații. Deși în 
aparență, banale, aceste cîteva 
vorbe m-au făcut să simt, o dată 
mai mult, că mă aflu într-un in
ternat, unde s-au legat prietenii 
sincere și trainice. Fie lucruri 
bune, fie necazuri, elevele din 
internat și le împărtășesc cu ace
eași sinceritate, formind un co-J 
lectiv strîns unit, o adevărată 
familie.

în general elevele nu sTrit tă- 
lăgioase. Strînse cîteva la un 
loc, unele discută probleme per
sonale, altele pe cele de școală, 
iar cîteva. deși abia venite de la 
masă, s-au și apucat să-și pre
gătească lecțiile pentru a doua zi.

Retrase într-un colț al clasei, 
Gabriela Macarenco. Laurenția lo- 
niță și Alexandrina Alexandru, 
cele trei „consătence" Cucută cu 
mult interes despre noutățile pri
mite de la Lehliu-Gară. Nu e 
program de meditație în care în 
jurul Marianei Balaban dintr-a 
IX-a C să nu găsești cîteva colege 
sau eleve dintr-a Vil-a A. Ele 
na Stanciu vine să-i ceară lă
muriri în legătură cu o proble
mă de fizică, altele se interesea
ză de o teoremă la matematică... 
Așa e într-un internat. Prin lu
cruri mici la prima vedere poa
te banale, viata de acolo chiar 
dacă e dusă departe de părinți 
și rude, devine totuși caldă, plă
cută.
Două prietene

Spre realizarea
VISURILOR

și ca ele multe altele
Eugenia Streja, cunoscută de 

toți ca o fată sinceră, care pune 
suflet In tot ceea ce face, e de 
trej ani internă șl tot de pe a- 
lunci e prietenă cu Zoia Miri- 
că. între firea celor două fete 
e o mare diferență: prima e de 
un calm de admirat, cealaltă im-

materialelor publicate MăSU^ eficiente
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ocupări comune. Amîndouă 
pasionate de sport. Et 
practică voieibalul și înotul iar dulci. Altele au făcut observația 
Zoia e posesoarea cîtorva diplo- că seria a dțțua (masa '?
me pentru excelentele sale per- te Jn două serii) rlminș de olji- 
formanțR la atletism. De ase- cei cu porții, mai njicj. și sînt e- 

:ve Cart tiu se satură
Ca întotdeauna, tovarășa Ro-

foriRanțR la atletism. De ase- 
meAea amîndouă se 
să termine cit mai bine școala 
medie. Zoia visează să 
farmacistă, Eugenia vrea să ur- 
mfte. mecanica și, legat de 
ceasta, se gindesc de pe acum ce 
să fadă pentru a putea locui tm- 
pfeuna în același câmfti...

Pe lingă pregătirea conștiin
cioasă a lecțiilor la zi Eugenia 
frecventează un cerc politehnic de 
pe lingă. Școala specială profe
sională nr. 19 unde se ocupă cu 
radiofonia, iar Zoia repetă, cu 
de-amănuntul materia la chimie. 
Deși foarte prietenoase una față 
de cealaltă se mai întimplă ca 
Eugenia, văzindu-și prietena 
(măi vorbăreață din fire) pier- 
zlnd citeodată vremea cu fel de 
fel de ileacuri. s-o mai „tragă de 
mînecă", îndermiiînd-o la treabă, 
E ultimul an de școală medie, 
așa că orice oră e prețioasă...

„Prietenul la vreme de nevoie 
se cunoaște I" E vechj proverbul 
ce-I amintim, dar cită înțelepciu
ne, cit adevăr cuprind aceste ci 
teva vorbe.

Cu cîtva timp fn urmă Zoia a 
primit de acasă o veste tristă. 
Supărată, a pltns mult, ceasuri 
întregi, pînă n-a mai știut de ea.

Plecata cu treburi, Eugenia 
n-a aflat decît seara tîrziu de 
necazul prietenei, de starea în
grijorătoare în care se află. Și 
a doua zi erau finalele campio
natului inter-școlar pe Capitală 
la care Zoia trebuia să partietoe. 
Ce era de făcut ? Cum să pună 
pe picioare. în cîteva ceasuri un 
om sleit de atîta plîns ? Cu răb
darea și calmul ce o caracteri
zează, Eugenia a vegheat la pa
tul prietenei, i-a schimbat com
presele, i-a dat zahăr, lămiie, 
bomboane, i-a frecționat mîiniie,

Și sacrificiul nu a fost de 
prisos. A doua zi, .Zoia, 
una din nădejdile școlii la pro
bele de atletism, s-a prezentat la 
concurs, clasîndu-se pe locul I,

_i sînt mirea că mi întotdeauna ceaiul 
Eugenia sau cafeaua sînt îndeajuns de 

‘ ’ dulci. Altele au făcut observația
isa se serveș- 
injîn»

str|dttie»c

devină

le' w
Cai-îrftoldeauna, tovarășa Ro

șu. pedagogă șefă a internatului, 
le-a ascultat atentă, a notat „ne- 

a- cazurile" și a pornit la îniătura- 
re*^- U 1 -

Condițiile,de Vișță ale inter-' 
nelcfr sînt Difne și igienice. Au 
apă caldă zilnic, (dușurile le 
sint la dispoziție) și de două ori 
pe săptămină baie obligatorie.' 
Lingeria și rufele sin» spălate și 
călcate bine, la timp, așa incit 
și cele mai exigente pretenții sint 
satisfăcut^.

Nu lipsesc

•r.

e și ea frec- 
fiind printre 
cititoare.

Tn anii regimului democrat- 
popular s-au creat și s-au a- 
menajat cămine muncitorești, 
în care numeroși tineri duc o 
viață civilizată Unele condu
ceri de Intreprinde'i nu res
pectă insă întrutoful țarcinild 
ce le revid tn problema creă
rii condițiilor de cazare.

Ziarul nostru a publicat în 
numerele 2350 și 2361 un raid 
si un material privind insu
ficienta gospodărire a unor 
cămine și nerespe:tarea cerin
țelor strict necesare.

Direcția generală industria
lă pielărie-c auăuc și Di
recția generală industrială 
2nd-măi ase din MJ.U. au a- 
nalizat împreună cu conduce
rile întreprinderilor respective 
cri ti cile făcute și au luat mă
suri eficiente

întrudt căminul de fete a- 
parținlnd întreprinderii J(i- 
rov” e^a nectrespunzăîor. cu 
sprijinul sfatului popular ra
ional, un număr de căministe 
au fast mutate tn locuințe co
respunzătoare. Locatarilor li 
s-a pus la dispoziție spălătorie 
și uscătoria de rufe din incin
ta întreprinderii. Au fost luate 
măsuri pentru amenajarea de 
biblioteci, una tn căminul 
de fete și alta în cel de bă
ieți,

La căminul de băieți, aparți- 
nind întreprinderii ^Flacăra 
Roșie” s-ou instalat difuzoa
re și 9-a amenațaî un post de 
prim ajutor

Situația căminului de fete 
a parținlnd întreprinderi'or
.Mătasea Popular CT și ^Fla
mura Roșie” s-a îmbunătății

In mod simțitor. Printre alte 
măsuri luate se numără și do
tarea lor cu încă două ara- 
g.tze și trei butelii, aprovizio- 
narea cu lemne de foc etc.

Măsurile luate cu privire 
la crearea unor condiții mai 
bune de cazare se cor răs- 
''■’■ge fără îndoială asupra 
-ez vitalelor obținute de tine
ret in producție.

r* 
r

IN CURIND — 
pantofi mai frumoși

Organele Ministerului In
dustriei Ușoare au răspuns 
ziarului nostru la critica apă
rută in numărul din 19 octom
brie cu privire la aspectul 
puțin plăcui al unora din pan
tofii pentru femei

Tn răspuns se recunoaște că 
întreprinderile „Simion Băr- 
nuțiu'*, ,.13 Decembrie” și al
tele livrează încălțăminte care 
uneori nu corespunde cerin
țelor consumatorilor Direc
țiunea generală industrială

pielărie-cauduc a de le gal teh
nicieni să studieze la fata lo
cului măsurile ce trebuie luate 
pentru îndreptarea situației.

^Lipsurile vor fi tn cea mai 
mare parte înlăturate — se 
spune In răspuns — datorită 
faptului că In acest an jabri. 
cile por fi sprijinite si pro
duci încălțăminte pe baza 
modelelor create de Centrul 
de Modele al Ministerului In
dustriei Ușoare".

concurs, clasîndu-se pe locul 
la proba de 400 m. plat 

$i internatul Școlii medii 
fete nr. 15 se poate mindri 
cu alte exemple de prietenie, 
sincer ajutor tovărășesc.

Neajunsurile ce mai

de
Și 

de

sînt, pot fi înlăturate
într-una din zile, s-au adunat 

toate elevele Consfătuirea n-a 
fost lungă dar a dezbătut pro
bleme care frămîntă colectivul, 
neajunsurile care mai există în 
gospodărirea „casei lor".

nici distracțiile
Nu mai e nevoie ca fetele să 

piardă timpul deplasîndu-se pî- 
nă-n oraș; li se aduc chiar în 
școaiă o serie de filme artistice 
și documentare.

De o mare popularitate se bu
cură și spectacolele de teatru. 
Patruzeci de eleve au văzut 
„Fîntîna Blanduziei", cincizeci 
comedia „...Eseu" și altele. Nu e 
duminică în care să nu vezi gru
puri, grupuri, elevele plecind la 
cinematograf și teatru. Altele 
preferă audiții muzicale, ascultă 
emisiunea „teatru la microfon" 
sau dansează Din cînd In cînd 
mai pregătesc serbări cu recitări, 
cîntece și dansuri.

Biblioteca școlii 
ventată, internele 
cele mai harnice

ir
Pe lingă bunele rezultate șco

lare obținute de majoritatea e- 
levelor datorită vieții ordonate ce 
o duc in internat — internele se 
prezintă la învățătură mai bine 
decît externele — viața in co
lectiv constituie pentru ele un 
prilej de formare a unei deprin
deri folositoare pentru viață, ca 
respectarea ordinei, a curățeniei, 
obișnuința de a munci sistematic, 
de a-și ajuta tovarășele la ne
voie... .

Lucrînd de dimineața pînă 
seara tîrziu, personalul adminis. 
trativ și tovarășele pedagoge — 
deși puține la număr — reușesc 
să facă din internat peniru fie
care elevă o a doua familie, din 
care să nu lipsească grija părin
tească pentru nevoile de zi cu zi 
cit și căldura sufletească, atit de 
necesară tinerelor, mai ales a- 
cum, în anii de formare fizică, 
intelectuală și morală.

C. MANC1UR

I

Doi tineri utemiști, Mihart 
Ruxanda (secretar U.T.M ) și 
lovănicj Gheorghe de la I.I.C. 
Tr. Severjn. au trăit acum ci- 
teva Bile clipe de mare inten. 
sitat» : organizații» de partid 
luase in discuție cererile lor 
de a deveni candidați de pâr 
tid Era un moment deosebit 
in viața lor..

Utemista Mihart Ruxanda, 
secretara comitetului U.T.M. 
este una din cele mai bune 
tinere din fabrică De fapt la 
discuții comuniștii Hogea Ion, 
Udrea Cristea, Băloi 
tan Dumitru și alții 
în evidență o seamă 
tăți care fac din 
Ruxanda o tovarășă 
de colectivul in mijlocul că
ruia activează, o tovarășă cu 
o înaltă ținută morală, exem
plu de conștiinciozitate la lo
cul de muncă.

„Asta nu înseamnă că to
varășa Mihart nu mai are și 
lipsuri — a spus printre alte
le tov. Udrea Cristea Deși 
muncește cu tragere de inimă, 
deși este pătrunsă de impor
tanța muncii pe care o duce, 
nu este suficient de dinamică 
in mobilizarea tineretului la 
diferite acțiuni".

„E prea timidă — a spus 
tovarășul Băloi — și lipsa de 
îndrăzneală în acțiune o îm
piedică să lucreze creator cu 
tineretul. Dar ajutată, tovară
șa Mihart va fi un element de 
nădejde pe care organizația 
de partid va putea pune ori- 
cînd bază Sînt de acord să 
fie primită în rindul candida- 
țiior de partid

De asemenea din discuțiile 
purtate pe marginea cererii 
tov. lovănică Gheorghe a reie
șit că și acesta este foarte 
conștiincios pe locul de muncă 
(mecanic la secția Diesel — 
un post important) dind do
vadă de pregătice prolesio- 
nală excepțională. Nu citește 
insă destul, nu învață. In 
fața adunării el șl-a luat an
gajamentul că va studia temei
nic operele clasicilor marxis
mului, că va citi mai multă 
literatură decît pînă acum

„Fără aceasta — a arătat 
tov Hogea — nu ne putem 
numi comuniști. Ideologia 
marxist-leninistă este arma de 
luptă a comuniștilor. Fără o 
bună pregătire politică, ideo
logică, comunistul nu poate f* 
numit comunist in toată ac
cepția cuvintului".

Supuse la vot, ambele cereri 
au întrunit majoritatea de vo
turi Cei doi s-au angajat să 
iupte cu fermitate, cu toată 
pasiunea lor, pentru îndeplini
rea sarcinilor puse de către 
partid

Utemiștii Mihart Ruxanda 
și lovănică Gheorghe au por
nit pe ealea realizării visului 
lor cel mai de preț: să devină 
membri ai partidului nostru 
drag.

Corespondent 
ARISTICĂ BAGHiNA

Ion, Pu- 
au scos 
de caii* 
Mihart 
stimat!

-

Colectivul întreprinderii 
,,Tehnica Medicală" din
Capitală produce noi ti

puri de .iparate medicale
In trimestrul I al acestui an 

se vor termina proiectele de 
aparate pentru metabolism ba
zai șl chimografie, un nou 
aparat de tensiune și modele 
de clești 
fracții.

dentari pentru ex-

In fotografie: 
montorul Marin 
Necșulescu lucrînd 
la montarea pupi- 

nelului electric.
Foto: AGERPRES

Timpul costă bani
V-ațl pus vreodată Întrebarea: cit valorează un minut? Iată 

doar cîteva cifre: către afirșitul anului 1955 tn fiecare minut 
se produceau tn economia noastră națională aproximativ o tonă 
fontă, 1,5 tone oțel, 12 tone cărbune, 21 tone țiței, 8.500 Kwh. 
energie electrică, 35 perechi încălțăminte etc.

Oamenii muncii din tara noastră, tineri și virstnici, sint pe 
deplin conștient! de valoarea fiecărui minut de muncă pro
ductivă.

Tinerii muncitori din Industrie, asemenea întregului tineret 
al patriei noastre, au primit cu deosebită Însuflețire Hotărtrile 
cuprinse in rezoluția plenarei CC. al P.M.R. din decembrie 
1956. Dind dovadă de o înaltă conștiință muncitorească și de 
spirit de răspundere el și-au manifestat dorința de a-șl înteți 
eforturile în munca pentru îndeplinirea măsurilor economice 
luate de partid tn vederea dezvoltării economiei naționale și 
ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

Recenta plenară a C.C. al U.T.M. a subliniat că organele 
șl organizațiile U T.M. trebuie să considere ca una din princi. 
palele lor sarcini mobilizarea tineretului din industrie la intre, 
cerea socialistă, Ia indeplinirea planului de producție la toți 
indicii. Tinerii muncitori din industrie trebuie antrenați să folo
sească la maximum timpul de lucru, să utilizeze In mod eco
nomic, să perfecționeze și să modernizeze tehnica existentă, să

aplice metode de muncă Înaintate, să realizeze cit mai multe 
economii. Numai așa ei pot aduce o contribuție concretă la creș. 
terea productivității muncii, la reducerea prețului de cost al » 
produselor, la asigurarea unei activități rentabile a Întreprinde, 
rilor și la creșterea propriilor lor ciștiguri. Plenara C.C al 
U.T.M. a cerut organelor și organizațiilor U.T.M. să manifeste 
o grijă sporită față de condițiile de muncă și de viață ale tine
rilor muncitori. Totodată, plenara a arătat necesitatea de a se 
îmbunătăți munca educativă a tineretului, de a combate hotărit 1 
orice manifestări de indisciplină. Problema întăririi disciplinei î 
in producție capătă acum, in condițiile luptei pentru aplicarea i 
măsurilor plenarei C C. al P.M.R. din decembrie 1956. o însem
nătate tot mai mare.

în întreprinderi mai există Încă tineri muncitori care nu folo. 
sesc din plin timpul de muncă și care calcă adesea disciplina 
producției Partidul nostru a arătat nu odată că pentru a asi
gura crearea unei trainice baze economice pentru noi îmbună
tățiri in viața oamenilor muncii trebuie luptat cu tărie împotriva 
pierderilor de timp productiv, pierderi care sint o frînă serioasă 
in calea sporirii productivității muncii și a creșterii continue a 
bunului trai.

în fiecare sector, secție și atelier, la fiecare loc de muncă 
trebuie luptat împotriva indisciplinei, pentru valorificarea cit 
mai economică a fiecărui minut al zilei de muncă.

în secția construcții mecanice 
a uzinelor „23 August" din Capi
tală lucrează mulți tineri. Mai a. 
Ies în atelierul de mecanică u- 
șoară al secției cei mai mulți 
sint tineri Marea lor majoritate 
se străduiesc să obțină rezultate 
cit mai bune tn producție Nume 
le Iui Jena Ion. fruntaș tn pro 
ducție, candidat de partid, secre
tarul organizației U-T.M. de sec. 
ție nr. 10 a atelierului mecanică 
ușoară, al lui Roșu Constantin, 
responsabilul unei brigăzi U T.M , 
sau cel al tinerei Nistorescu Cor- 
nella șl al altora fac ci-nste între 
gului colectiv al secției.

Sint insă tn această secție și 
tineri care nu știu Încă să pre-

„Scînteia tineretului" !
Pag. 2-a 16 Ianuarie 1967 I

țuiască timpul, absentează nemo
tivat de la lucru, tnttrzie, pleacă 
mai devreme; în loc să stea lin
gă mașină și să lucreze, umblă 
din loc in loc prin atelier, pălă
vrăgesc împiedieîndu-i și pe alții 
să lucreze, nu ascultă de munci
torii virstnici, nu îndeplinesc În
drumările reglorilor, aie maiștri 
lor, ale șefului secției etc.

Astfel de tineri hu știu să îm 
pletească Interesele lor personale 
cu interesele colectivului și ale 
economiei naționale, calcă disci
plina muncii, folosesc incomplect 
timpul lor de muncă, nu folosesc 
pe deplin capacitatea de produc
ție a mașinii, au o atitudine 
neglijentă față de utilai ?i in
strumente

Prin atitudinea tor ei dezorga 
nizează producția, frînează creș
terea productivității muncii și a-

duc mari pagube uzinei, econo
miei naționale și lor tnșiși.

Numai in lunile septembrie și 
octombrie ale anului trecut în 
secția mecanică a uzinelor „23 Au. 
gust", datorită absențelor ne
motivate de la lucru, s.au 
pierdut multe sute de mii 
de minute, timp în care sec
ția ar fi putut produce in plus 
21 bucăți alimentatoare de calci
nat pentru industria chimică, sau 
mecanismele pentru patru loco
motive Diesel de 120 C.P., sau 
144 bucăți echipamente frîne pen
tru vagoane. Dar dacă la aceasta 
s-ar adăuga și pierderile rezul
tate din nefolosirea complectă a 
celor 480 minute, a căror evi
dență nu se tine? E clar pentru 
oricine ce pagubă însemnată su
feră uzina și economia națională

de pe urma nerespectărli discipli
nei muncii.

Folosirea cît mai economică a 
celor 480 minute ale zilei de lu
cru reprezintă un izvor principal 
al sporirii productivității muncii

Pentru a exemplifica acest lu
cru să vedem cum sînt folosite 
cele 480 minute In secția con
strucții mecanice ale aceleiași uzi
ne. Să vedem din ce cauze mal 
există încă tineri muncitori care 
nu îndeplinesc norjnde Și deci 
nu realizează cîștigul minim pla
nificat Ei prejudiciază atlt inte
reselor colective, cît și interese
lor personale.

CÎND EȘTI CERTAT CU DIS
CIPLINA, CÎȘTIGI PUȚIN I

Auzisem despre tînărul strun 
gar Trașcă Nicoiae multe lucruri 
rele și mai puține bune. Tn ziua

cînd m-am dus tn atelier să stau 
de vorbă cu el. am fost nevoit 
să aștept lingă strungul său mai 
bine de 30 minute: era plecat 
„pe teren* într-una din obișnuite- 
le-i „raite prin secție". Ci aspect 
nu se deosebește de ceilalți tineri 
strungari: bine îmbrăcat vesel. 
Cu privirea ageră și iscoditoare 
pe care i-o dau cei 18 ani neîmpli. 
niți. El a fost calificat aci în uzi
nă cu un an tn urmă. A dat do
vadă că tși însușește cunoștințele 
tehnice minime necesare pentru a 
i se putea încredința o mașină. 
Și I s-a încredințat un strung. 
Tovarăși eu multă experiență din 
schimbul său. ca ing Huzur A- 
lexandru, tov. Duțu Constantin 
maistrul său. tov. Petrescu Con
stantin, Jena Ion, secretarul or
ganizației de secție U.T.M„ și al
ții au venit adesea lingă el tm- 
părtășindu-i din tainele frumoasei 
meserii de strungar. El însă 
nu dădea ascultare sfaturilor ni
mănui. nici chiar celor ale tată
lui său, care este fruntaș tn pro
ducție, comunist respectat în 
aceeași secție a uzinelor „23 Au
gust".

Tînărul Trașcă Nicoiae în
treabă adesea de ce cîștigă pu
țin, de ce nu îndeplinește norma? 
Vinovați de aceasta, tn concepția 
iui, sînt toți în afară de el: șl 
maistrul care nu-i dă „și lui lu
crări bine plătite" și mașina care 
nu-i dă ascultare etc. etc. El Insă 
nu vede cauza datorită căreia 
majoritatea tinerilor care au fost 
calificați odată cu ei și lucrează 
in aceleași condițiuni. tși înde
plinesc și depășesc sarcinile de 
plan, dau producție de calitate 
din ce tn ce mai Înaltă și 
ctștigă de 3—4 ori mai mult de- 
clt el Și totuși cauza nu-i greu 
de găsit: toți acești tineri res-

pectă disciplm» muncii, folosesc 
cu chibzuință timpul, mașina și 
metalul. Numai Trașcă Nicoiae și 
alți cîțiva tineri nu. Rezultatele?

Spațiul nu permite publicarea 
tn întregime a fotografiei unei 
zile de muncă a tînărului strun
gar Trașcă Nicoiae. Din tabelul

alăturat se vede Insă clar felul 
cum folosește el cele 480 minute 
ale zilei de lucru.

Orei»
Timp de 
pregătire 
și înche
iere

Deservirea 
locului 

de muncă

Odihnă și 
alte 

necesități
Muncă 

efectivă

Pierderi 
dependen
te de lu

crător

Pierderi 
din cauze 
tehnico-or- 

ganizatorice

7—9 6 3 50 56
9-11 — 3 25 71 3 23

11—13 — 4 _ 20 ill _
13—15 — 17 — 23 65 —

Total 480’ 6 1 27 25 .164 235 23
In procente 1 U 5.6 W 34,2 49.0 4.8

Cifrele vorbesc de la sine: 258 
minute adică 4 ore și 18 minute 
sau 53.8 la sută din ziua de mun
că strungarul Trașcă Nicoiae a 
pierdut-o (235 minute din vina 
sa). El nu a dat producție, efec
tiv. decît două ore și 44 mi 
nute. Dacă examinăm struc 
tura timpului pierdut din cauza 
lui. se constată că a început lucrul 
cu 31 minute mai tîrziu decît ora 
fixată, iar cu un sfert de oră 
Înainte de ora 15 a început să se 
pregătească de plecare, după ce
de Ta ora 14 și 18 minute își În
cepuse ultima „raită" prin
secție. De fapt acest lucru se
vede și din tabel; în ultimele

4 ore a lucrat doar 43 minute I 
Este interesantă poate chiar 
pentru însuși utemistul Trașcă 
Nicoiae o astfel de constata 
re: in medie la fiecare 14 
minute el trage cite o ..raită" 
prin secție cu o durată de 20 de 
minute I Iată un exemplu cum nu 
se poate mai elocvent de călcare 
a disciplinei muncii. Din aprecie 
rile maistrului său. reiese că tî
nărul Trașcă în mod obișnuit lu
crează doar 2—3 ore pe zi Fo
losirea mai largă a evidenței 
zilei de muncă, a analizării folo
sirii timpului de muncă poate să 
scoată la iveală rezerve Însem

nate de creștere a productivității 
muncii.

In secția mecanică ușoară sint 
mulți tineri care se străduiesc să 
Învețe bine meseria, fac eforturi 
vizibile pentru ridicarea nivelului 
lor profesional, ascultă și respec
tă Îndrumările conducătorilor lor. 
caută să depășească normele de 
producție și obțin rezultaie bune. 
La baza succeselor lor t>e află 
folosirea productivă a zilei de 
muncă. Unii reușesc să facă 
acest lucru într-o măsură mai 
mare, alții mai mică. Din a- 
naliza fotografierii zilei lor de 
muncă rezultă clar acest lucru.

i xUr? vetie din ac®?’ sută din prețioasele minute pier- Neagu Hie, Barbu Stela, Petre
tabel tînărul strungar Trașcă Ni- _colae folosește cel mal nerațional dute fiind v,novat doar el. Nici Alex și Balașa Constantin nu fo" 
ziua de muncă; pentru 49 la lonescu Mihai, Matei Nicoiae. losesc la maximum timpul de lu.

Numele și 
pronumele 
muncitori

lor

Profesi
unea

Munca 
efectivă

Pierderi Folosirea celor
48o minute în %

Dependente 
de 

muncitor

Din cauze 
tehnico- 

organiza. 
torice

nmp pro
ductiv

nmp ne
productiv

Matei Nicoiae rabotor 326 72 85(0' 15.0'
Ciupag Marin rabotor 384 5 2 98.6 1.4
Petre Alex rabotor 377 25 9 83.7 16,3
Neagu llie găuritor 214 79 90 64,9 35,1
Ionescu Mihai găuritor 269 92 32 73,2 26.8
Barbu Stela găuritor 317 5.3 44 79,6 20,4
Bălașa C-tin strungar 345 51 7 88.1 11,9
Trașcă Nicoiae strungar 164 235 23 46,2 53.8



INTERESANTE INIȚIATIVE

ale utemiștiior din raionul Satu Mare
* Campania electorală în discuția comitetului 

îi raional U. T. M. & Un plan de acțiuni al cărui 
JJ exemplu merită să fie urmat

SATU MARE (de la trimisul 
nostru). Zilele trecute, la Satu 
Mare a avut loc o plenară lărgită 
a comitetului raional U.T.M. Cu 
acest prilej, printre alte probleme 
au fost luate in discuție și sarci
nile organizațiilor U.T.M tn cam
pania electorală.

Tov. luliu Bor dac, secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Satu 
Mare, care a prezentai raportul 
cu privire la sarcinile organiza
țiilor de bază U.T.M, tn campa
nia electorală, a relevat faptul că 
organizafiile U.T.M. din raion, 
cu ajutorul organizațiilor de par. 
tid, au obținut plnă acum o sea
mă de succese: a fost dezbătută 
legea electorală in organizafiile 
de bază U.T.M. cu participarea a 
4.600 tineri, organizafiile de bază 
U.T.M. au recomandat consiliilor 
F.D.P. și circumscripțiilor electo
rale, ca agitatori la casele ale
gătorului, peste 1.200 de tinert și 
tinere. Bine activează agitatorii 
loan Cadari din Homorodu de 
Mijloc, Gheorghe Sălăjan din co
muna Potău, Cornel Barbuș din 
satul Someșeni, Vasile Pop și 
Mihai Virag din satul Dorotf și 
alții.

In cuprinsul raionului Satu 
Mare s-au organizat 282 de echi
pe de afișare, care cuprind 1.550 
tineri. Pot fi evidențiate echipele 
de afișaj din comuna Hal meu 
conduse de tov. Paul Serca.

La cele 34 case ale alegătoru
lui care funcționează In raion 
activează de asemenea 450 de 
agitatori permanenfi, care lămu
resc toate problemele ridicate de 
către alegători. In casele alegă
torului din Porumbeșii, Halmeu, 
Ardud, Homorod de Jos și altele, 
agitatorii lămuresc alegălorilor 
toate problemele electorale. Mai 
există desigur și multe lipsuri pe 
care plenara comitetului raional 
U.T.M. le-a dezbătut pe larg. Co
mitetul raional U.T.M, nu a reu
șit plnă tn prezent să instruiască 
pe secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. cu sarcinile concrete 
ce le revin in campania electo
rală, iar numărul agitatorilor u- 
temiști este mic fa(ă de posibili
tățile pe care le au organizațiile 
de bază U.T.M. din raion.

In continuare, raportul s.a 
ocupat pe larg de activitatea cul
turală care trebuia desfășurată 
de tineri. S-a arătat pe bună 
dreptate că participarea la cor, 
dansuri, echipe teatrale de ama
tori, brigăzi artistice de agitație 
etc. este o muncă specifică tine
retului, iar în campania electora
lă echipele culturale trebuie ac
tivizate din plin.

Mulfi tovarăși prezenfi la ple
nară au (inut să ia cuvtntul dls. 
cuttnd cu interes sarcinile care 
revin organizațiilor U.TM. din 
raion In actuala campanie electo-

Corespondenții 
voluntari ne scriu

DESPRE
campania electorală

De pe întreg 
cuprinsul pa
triei sosesc 

la redacția ziaru
lui nostru zilnic 
zeci de scrisori
prin care cores
pondenții voluntari 
ne vorbesc cu dra
goste despre febri. 
ia activitate ce se 
desfășoară la sate 
în vederea alegeri
lor de deputați în 
Marea Adunare Na
țională. In cuvinte 
simple dar pline de 
căldură, ei ne re
latează ceea ce văd 
tn iurul lor sau 
ceea ce fac ei în
șiși, în aceste sile.

Lazăr Bern antu 
din Lugoj ne face 
cunoscut că tn ra
ionul Lugoj s-au 
deschis pină la 
data de 1 ianuarie 
43 de case ale ale
gătorului $i s-au 
format 66 echipe de 
afișai. La comitetul 
raional P.M.R. au 
fost instruiti 129 a- 
gitato-rl, care au 
fost trimiși hi ra
ion. In același 
timp, alti 625 agi

tatori duc muncă 
de agitație pe stră
zile orașului Lugoj.

In 24 de comune 
din raion s-au ți
nut conferințe pe 
teme electorale. în 
cadrul căminelor 
culturale și colțu
rilor roșii, la oare 
au participat, pînă 
ia aceeași dată, un 
număr de 4 521 de 
cetățeni.

Pentru a-și popu
lariza candidatul, 
Vida Gheza. bri
gada artistică de 
agitație a căminu
lui cultural din co
muna Strimtura. 
raionul Sighet, pre
gătește noi progra
me artistice.
Organizația 

U.T.M. din acea
stă comună sprijină 
munca de agitație, 
pregătind totodată, 
o inttlnire cu tine
rii care votează 
pentru prima dată 
— ne scrie Nicolae 
Racz.

Utemiștii, în 
frunte cu comuni
știi, arată Victor 
Vasiliu, desfășoară 
o vie activitate a-

gitatorică în comu
na Delenii de Sus, 
raionul Vaslui. Re
cent, 6-a format 
aici o echipă de a- 
fișaj compusă din 
șase persoane.

„Și eu votez pen
tru prima dată" — 
Se intitulează scri
soarea ce ne-a tri
mis-o tînărul Cras, 
ca Tiberiu, elev 
mecanic la uzinele 
„Victoria" — Ca- 
lan. Redăm cîteva 
din rîndurile sale:
„...Simt bucuria 

deplină a dreptului 
pe care-l are gene
rația mea — drep
tul de a alege de
putat! în Marea A- 
dunare Națională... 
Oare faptul că noi, 
fii de muncitori, 
putem azi Învăța, 
că sîntem siguri de 
îndeplinirea visuri
lor noastre tine
rești, nu este în 
strinsă legătură cu 
dreptul de a vota?..- 
La 3 februarie vom 
vota pentru tot 
ceea ce regimul de
mocrat - popular a 
realizat pentru noi, 
tinerii..."

rală. Vorbitorii au arătat succe
sele obținute precum și lipsurile 
care mai dăinuie în desfășurarea 
campaniei electorale. Ei au criti
cat cu curaj biroul raional pen
tru lipsurile sale. De pildă, tov. 
Dumitru Micu de la Ardud a a- 
rătat cum a dus muncă de agita
ție In comună și care sint pregă
tirile ce le fac echipele artistice 
din Ardud In vederea alegerilor, 
iar tovarășa Florica Danciu din 
satul Gelu a criticat comitetul ra
ional pentru insuficientul ajutor 
pe care tl dă organizațiilor de 
bază. Ea a arătat că organizația 
de bază U.T.M. din Gelu este 
slabă și a cerut sprijinul comite
tului raional pentru ca in campa
nia electorală și această organi
zație să activeze din plin.

In urma raportului și a discu
țiilor, plenara a adoptai o serie 
de măsuri importante in vederea 
sprijinirii campaniei electorale 
de către organizafiile de bază 
U.T.M. Printre acestea t--ebuie a- 
mintlte următoarele:

— Cele 24 case ale ale
gătorului să fie luate sub pa
tronaj de către organizațiile 
de bază U.T.M.

— In fiecare casă a ale
gătorului să se asigure un 
program bogat și variat le
gat de campania electorală.

— Să se organizeze adu
nări deschise ale organiza
țiilor de bază U.T.M. in 
care să se vorbească despre 
realizările regimului demo
crat-popular și despre drep
turile cîștigate de tineri în 
anii puterii populare.

— In toate organizațiile 
de bază U.T.M. să fie invi
tați vechi membri de partid 
ilegaliști pentru a povesti 
tinerilor felul in care se fă
ceau alegerile în trecut; să 
se țină ședințe cu cei care 
votează pentru prima dată, 
explicîndu-se marile drep
turi politice pe care le-au 
cîștigat tinerii din țara 
noastră.

— Organizațiile de bază 
U.T.M. să organizeze echipe 
de tineri și pionieri mai 
mari, care să îngrijească co
piii în timpul cît părinții 
votează.

Trebuie relevat faptul că ple
nara Comitetului raional U.T.M. 
Satu Mare a discutat cu seriozi
tate și competență problema cam
paniei electorale, ceea ce a dus 
la găsirea unor acțiuni specifice 
tineretului: luarea sub patronaj 
a caselor de alegători, activiza
rea echipelor culturale, munca de 
agitafie, organizarea echipelor de 
afișaj ele,

Ducind'la îndeplinire măsurile 
stabilite, campania electorală va 
însemna pentru organizațiile de 
bază U.T M. din raionul Satu 
Mare un nou prilej de ridicare a 
combativității utemiștiior demon- 
strind totodată creșterea maturi
tății politice a organizațiilor de 
bază U.T.M. din acest raion.

ȘT. HALMOȘ

Serele de la Popești Leordeni, precum și celelalte sere din 
regiunea București, se ocupă de cultura legumelor timpurii.

In fotografie: ing. Elena Bordeianu dă îndrumări privind 
întreținerea culturilor de roșii tovarășelor Ecaterina Siplceanu 
și Ana Călin.

„Pentru ca noile generații 
să se poată cunoaște mai bine“

— declarația ambasadorului Greciei in R.P.R.
Domnul Antonios Pumpuras, 

ambasadorul Greciei 
rești referindu-se la recenta re
luare a legăturilor tradiționale 
dintre Rominia și Grecia și la po
sibilitățile actuale de colaborare 
între cele două țări a declarat u- 
nui redactor de politică externă 
al Radiodifuziunii romîne :

„Sîrtt foarte bucuros că

la Bucu-

thă 
aflu în București, această capita
lă demnă de frumoasa dumnea
voastră tată.

Am fost profund mișcat de a- 
mabila și călduroasa primire care 
mi-a fost făcută de autoritățile 
romîne, despre care voi păstra 
cea mai bună amintire.

Consider ca o mare onoare fap
tul că am fost desemnat de gu
vernul meu pentru a reînoi ex
celentele relații de prietenie care 
au existat totdeauna între țările 
noastre.

Pot să vă asigur că poporul 
grec continuă să aibă sentimente 
de prietenie și simpatie față de 
poporul romîn. cu care a luptat 
în trecut, împreună sau paralel,

pentru a dobîndi sau a păstra a- 
cel drept inalienabil pe care-l au 
toate popoarele: dreptul 
pendența națională.

Dar țările noastre nu 
gaie numai prin trecut, 
țeluri comune și în prezent și 
viitorul imediat în ceea ce priveș
te păstrarea și întărirea păcii și 
ridicarea bunei stări materiale a 
popoarelor noastre. Există un 
vast cîmp de cooperare în aceas
tă parte a Europei de sud-est în 
cea ce privește pacea în general.

Noi am și stabilit schimburi 
comerciale. Este în interesul nos
tru reciproc să le dezvoltăm și 
să stabilim o conlucrare econo
mică mai largă Noi trebuie de 
asemenea să restabilim relațiile 
noastre culturale, științifice și 
sportive pentru ca noile generații 
să se poată cunoaște mai bine.

la inde-

stnt
Ele

le- 
au 
în

INFORMAȚII
Marți la amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Ministerului 
Comerțului Interior din Uniunea 
Sovietică care la invitația Minis
terului Comerțului Interior 
R.P.R. va face un schimb 
periență cu lucrătorii din 
țul nostru de stat.

Delegația este condusă 
F. Ulianov, locțiitor al 
trului Comerțului Interior 
U.R.S.S.

al 
de ex- 
comer-

de V. 
minis- 

al

★
Marți dimineață în sala de fes. 

tivități a Combinatului poligrafic 
Casa Scînteii au început lucră
rile consfătuirii pe țară a oameni
lor de teatru.

In cadrul consfătuirii regizo. 
rul Dan Na6ta a dat ci
tire ‘ referatului intitulat, „De 
la decada teatrelor din regi
uni. la unele probleme de cons
trucție a teatrului nostru" referat 
alcătuit de un grup de tineri re
gizori ai cenaclului de regie 
„Victor Ion Popa".

Lucrările consfătuirii continuă 
tn zilele de 16 și 17 ianuarie.

(Agerpres)

Ce oferă Editura Tineretului
cititorilor săi în 1957

din pag. l-a) 
din „Toate ptnzele

(Urmare
.nouă ediție . r .
sus" de Radu Tudoran, substan
țiala carte a lui F. Aderca „Ami
ralul oceanului — Cristofor Co- 
lumb", romane și povestiri sem
nate de I. D. Mușat. N. Jianu, 
R. Theodoru, Th. Constantin, I. 
Hobana și alții.

S-au tradus și apar de aseme
nea noi opere din Jules Verne, 
„Contele de Monte Cristo" de Al. 
Dumas, scrieri de ale lui Mayne 
Ried, W Scott, E. A. Poe, C. 
Doyle, H. G. Wells, G. Adamov 
și altele, care, sperăm, vor mul
țumi pe iubitorii acestui gen li
terar.

In colecția „Oameni de seamă" 
se publică biografiile: „Beetho
ven" de R. Rolland, „Shakespea
re" de Mihnea Gheorghiu, „Sten
dhal'* de I. Soare, „Triumful lui 
Goldoni" de H. Deleanu, ,,Lu- 
chian" de I. Frunzetti, „C. Ho
gaș" de VI. Streinu, „Grigorescu" 
de B. Brezeanu, „Eminescu" de 
Z. Dumitrescu, „Glinka" de 
G. Uspenski. Cuprinsul colecției 
pe 1957 nu se reduce însă doar la 
aceste titluri.

In colecția „Patria noastră" 
semnează reportaje și note de că
lătorie F. Brunea-Fox, Gh. Ște
fan, V. Căbulea, I. Xantus etc.

In colecția „Cele maj frumoase 
versuri" se editează mici culegeri 
din Shakespeare, Goethe, Mickie- 
wicz, Lenau, Baudelaire, Emi
nescu, Arghezi...

Se va mai publica „Don Qui- 
jotte" — nemuritoarea operă a 
lui Cervantes — „Bătrînul și ma
rea" de E. Hemingway, „împotri
va tuturor" de clasicul ceh A. Ji- 
rasek, „Anul crîncen" de F. Glad
kov. ediția a II-a din „Bărbăție” 
de V. Ketlinskaia etc.

Numeroase traduceri vor apa
re in cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

în colecția „In jurul lumii" se 
tipărește o culegere masivă 
reportajele lui 
Kisch, precum 
R. D. Germană,

ÎNTREBARE: 
ceva in legătură cu 
pentru copii.

RĂSPUNS : Pentru preșcolari 
se găsesc, fie sub tipar, fie Ia

T din 
Egon Erwln 

și cărți despre 
India, S.U.A.
Spuneți-ne acum 

literatura

In laboratorul de speologie „E. G. Racoviță" din Cluj, foști 
elevi ai lui E. G. Racoviță, care a Înființat primul laborator de 
speologie din lume, duc o muncă științifică susținută pentru 
continuarea cercetării asupra peșterilor din țara noastră. Dr. 
Dan Coman și Corneliu Pun, cercetători științifici, au desco
perit in peștera „1 Mai" din Leșuri, în apropiere de ghețarul 
de la Scărișoara și in peștera de la Măgura din Valea Sighi- 
telui, noi schelete, cranii, vegetație și insecte necunoscute încă.

lată-i studiind material nou găsit în peștera „1 Mai" din 
Leșuri.

în tălmăcirea lui T. Arghezi, „Iaf 
noș Viteazul" de Petoffi, tradus 
de E. Jebeleanu etc

Copiilor li s-an rezervat multe 
traduceri din care spicuim: „Da
vid Copperfield" de Ch. Dickens 
„Citare" de Ed. de Amicis, „Aven
turile lid Huckleberry-Finn" ș 
„Aventurile lui Tom Sawyer" d< 
M. Twain, „Basme" de Ander
sen, Frații Grimm, W. Hauff, Ch 
Perrault două volume din J. Lon 
don, „Băieții din strada Paul" d( 
Fr. Motnar, traduceri de cărți dir 
literatura germană, poloneză ș.a 

Din literatura sovietică s-ar 
tradus: „Orfanul" de-N. Dubov 
„Băieții" de Zalata, „Soarele di 
stepă" de P Pavlenko, „Poves 
tiri despre Lenin" de A. Kono. 
nov etc.

Colecția „Știința învinge" cu 
noașțe un bogat sortiment. Se va 
publica lucrări originale semnați 
de P. Tăutu, ing. Focșăneanu, B 
losub, M. Atanasia etc., precum ș 
traduceri din limba rusă, nta 
ghiăfă ș.a.

In colecția „In ajutorul activi 
tații practice a pionierilor și șed 
larilor" vor apare 15 broșui 
despre construcții mecanice, iii 
drumătoare pentru fotografi a 
matori, tineri biologi, chimișt 
astronomi, mecanici etc. Au îr 
cepuț pregătirile pentru editare 
unei enciclopedii destinate capi 
ilor, a unor dicționare științific 

,_ _______ . r
și a unor istorii a științei și tel 
nicii.

ț______ _ _ _ ___ r_____Pentru amatorii de cultură f
ficieni fși dau concursul pentru zică și sport se publică iodrumi 
aceasta: J. Perahim, Ligia Ma- toare, ghidurî turistice, cărți d 
covei, Florica și Marcela Cordescn, popularzare a sportului, note : 
N. Bițan, pentru a nu cita decît cercetări științifice, jocuri recrea 
cîteva nume dintr-o listă cuprin- tive, culegeri de cuvinte tncruc 
zăioare. Șate, cărți de șah semnate de ci

Pentru copiii între 9 și 14 ani noscuți sportivi din țara noastr 
se vor tipări în proză romanele cît și de dincolo de hotare, 
și povestirile: „Cîitd soarele ră- _______ _ _ ...
sare mai devreme" de Gica Iuteș, rr,
„Orașul minunilor" de Ioana ‘»F’r{ >" minoritațrlor n;
Postelnicii, nuveia „împreună IHm»» • 
cu nenea Jani" de C. Bacin, 
„Acțiunea P.1500" de Nicuță Tăna. 
se, o povestire de D. Al-maș, volu
mul inedit „Din munți și din cim- 
pii“ de I. Agîrbiceano, „Albumul r « ■ z- - - nurautu, oei-[td iiuasitd uc
CU ^.A0!!113 Ca2™'r; ”P-0’, ieratură în limba maghiară, 
vestiri de C. Nonea. Alte lucrări -.......... •
slut semnate de Sonia Larian. V a ,

-S v w?7ru;-S- P ‘oale celelalte secții ale edituri
Martes, V. Vintu. Vor fj publica- >* ~
te povești de Al. Mitra, A. Orlea- Menționam lucrările origina 
nu, I. Jipa, Gr. Băjen-aru etc. Se scrlsc de': Asztalos Istvan. Ho 
traduc cărți ale scriitorilor ma- vath 1., Marton Lili, Szemli 
ghiari din țara noastră : „Fran- Ferenc, Meheș Gh., Szamado, Vi 
Cisc Scînteiuță" de Meheș Gh.. ress Zoltan peterffi E„ Paskai 
„Joșka de Asztalos Istvan. Ma-
estrul Arghezi ne-a promis pen- dl Geza. Szabo Istvan, Szarnboi 
tru acest an „Povestirile despre St., Gall Marghit etc. cuprinzîn 
mițe, capre și clini" Am vrea sâ nuvele, povestiri șt versuri at 
subliniem, în legătură cu lucră- pentru copii cît și pentru tinere 
rile pomenite mai sus, un îapt in limba germană apar romi 
îmbucurător — volumele inspira- ne, nuvele și volume de versu 
te din viața copiilor de astăzi pre- aparținind lui G. Scherg. A. J 
domină. Sperber, M. Heydl, H. Berge

Ta „Biblioteca școlarului" »e B. Mielitz, 1. Bulhardt. P. Schu; 
vor publica culegeri atit din cla. ter, E. Pfaff, H. Hauser, Har 
sicii romîni. cît și din literatura Kehrer, Ursula Brandsch, precui 
clasică a altor popoare. Se vor ș; volumele de basme ale lui Ale 
tipări noi ediții bogat ilustrate Tietz, H. Liebhardt.
din „Harap Alb" de I. Creangă, Am ajuns astfel la capătul ci 
„Schițe" de I. L. Caragiale, „Fa. lătoriei întreprinse prin plani 
bule" de Gr. Alexandrescu, „Lu- pe anul 1957 și de pe acum sît 
ceafărul" de Eminescu etc. tem siguri că scriitorii

Pentru viitor proiectăm ca ope- scăpat necitați nu se 
ră de bază rn educația tineretului și drept „amendă" ne 
editarea unei 
din literatura 
votante.

Tot pentru școlari și pionieri prinde toată lumea scriitoriceasc 
apar lucrări originale în versuri dornică de a pune la dispoziți 
semnate de D. Sălăjan. V. Boicu- tinerilor cărți de care să fim mîr 
ieși, traduceri: fabule de Krtlov dri cu toții.

ilustrat, aproape toate cărțile și 
pliantele prevăzute în planul pe 
1957. Se pregătește astfel o lu
crare pentru preșcolari, aparțr- 
nînd maestrului Arghezi. Colecția, 
„Inșiră-te mărgărite", care se 
adresează școlarilor mici, a fost 
bine primită în cursul anului tre
cut. In 1957 vom edita în această 
colecție numeroase cărți, dar, din 
păcate, extrem de puține opere 
originale (Al. Șahighian, I. Ho- 
bana, R. Mureșanu. Viorica Hu
ber). Vor apare unele din in. 
crările lui G M Zamfirescu, Ele
na Far a go.

Tematica lucrărilor originale 
adresate preșcolarilor și semnale 
de I. Pas, Otilia Cazimir, VI. 
Colin, Nina Cassian, V. Porum- 
bacu, Gellu Naum, I. Calovia. 
Ana Tudoraș, Dragoș Vicol, Teo- 
fil Dumbrăveanu, M. Popa, H. 
Stolper, Călin Gruia, L. Vlădescu, 
Mioara Cremene, Al. Sen etc., 
precum și a traducerilor este va
riată.

E drept, cărți cu eroi-copii 
sint foarte puține și în 1956 s-au 
mai strecurat, datorită unei exi
gențe scăzute, lucrări al căror 
nivel artistic lasă de dorit. Noi 
vom lupta însă în noul an pentru 
lichidarea acestui neajuns

Spre deosebire de anul trecut, 
în 1957 se vor edita mai multe 
pliante, cărți de colorat, cărți de 
lucru manual. Inaugurăm, de ase
menea, un almanah pentru pre
școlari.
’ Calitatea ilustrațiilor la cărțile * ^nice P^ujineret^ precur 
pentru cei mici, care joaca un 
mare rol, se va îmbunătăți sim
țitor. Cei mai buni pîctori și gra-

ÎNTREBARE: Ce cărți se vo

RĂSPUNS: In limba maghiar 
se publică cărți originale cit 
lucrări traduse din limba romin 
și celelalte limbi. Tntr-o anumil 
măsură, secția noastră de I 

2 .. _ _ - s
o filială la Cluj, se preocupă c 
aceleași probleme care frămînl

antologii de proză cel dinții manuscrisele 
mondială în 100 de noi publicului. Ce 

Au dreptate l N-am

oare a 
vor supăi 
vor trimil 
neanunțai 
să facem 
putut ci

cru. deși îndeplinesc întotdeau
na norma.

Să facem împreună o socotea
lă simplă, bazată pe datele din 
acest tabel. Intr-o zi, din vina 
lor, acești tineri pierd Ia un loc 
612 minute sau 10 ore și 12 mi
nute. Socotind numai 290 zile lu
crătoare pe an și presupunînd că 
ei nu ar lua măsuri pentru lichi
darea pierderilor, a căror mări
me ar rămîne constantă, înseam
nă că pe an acești tineri împre
ună ar lipsi producția și s-ar 
lipsi și pe ei de 183.690 minute 
sau de 385 zile.

Și. dacă uzina pierde de pe 
urma indisciplinei unor tineri, in 
aceeași măsură pierd și tinerii 
nedisciplinați, lată-1 de pildă pe 
Trașcă Nicolae. Salariul pe care 
îl încasează la sfirșitul fiecărei 
luni nu reprezintă nici a treia 
parte din salariile multor tineri 
strungari cu aceeași calificare ca 
a sa. Nimic de mirare. La așa 
muncă, așa salariu! Căci așa 
cum spune maistrul comunist 
Duțu Constantin: Trașcă nu pro
duce nici măcar atîta cît să aco
pere cheltuielile legate de func
ționarea strungului.

In timp, ce Trașcă Nicolae sau 
Fironda Gheorghe trag chiulul și 
culeg drept „răsplată" cam a 
[reia parte doar din salariul ta
rifar. alți tineri din aceeași sec
ție. muncind disciplinat și spor
nic dobîndesc cîștiguri frumoa
se. Să-l luăm de pildă pe tînă
rul strungar Jena Ion. Strungul 
rcestuia bine întreținut și mi
luit cu grijă face minuni. In- 
r-o lună lucrează cit în trei. !n 
ictombrie, lună cu 27 zile lucră- 
:oare. Jena Ion a lucrat la 
itrungul său atîta cît se putea 
ucra exact înrr-o sută de zile. 
\ dat uzinei înainte de timp 
>iese necesare asamblării unor 
■ gregate importante contribuind 
>rin aceasta la îndeplinirea la 
jmp a planului uzinei, lucru 
oarte important pentru dezvol- 
area planică a economiei națio- 
rale. Și ce a cl.știgat pentru el? 
.a sfirșitul lunii a încasat cu 
000 lei mai mult decît salariul 

iau de bază. Roșu Constantin 
ucrînd bine, disciplinat și folo

sind mai productiv ziua de 
muncă a încasat cu 700 lei peste 
salariul tarifar, iar Barbu Stela 
a încasat în septembrie cu 660 
lei peste salariul tarifar. Oare 
nu este suficientă propria expe
riență pentru a constata că tim
pul costă bani și că deci trebuie 
prețuit? Singure aceste fapte și 
cifre sînt de ajuns de convingă
toare pentru a-1 determina pe 
utemlstul Trașcă Nicolae șl pe 
ceilalți ca el să-șî schimbe atitu
dinea față de muncă.

LUCRURI CARE INFLUEN
ȚEAZĂ NEGATIV DISCIPLINA 

IN MUNCA

Pe lingă cauzele ce-și au ră
dăcina în atitudinea nejustă față 
de muncă a unor tineri, asupra 
disciplinei muncii își mai exercită 
influența și asemenea factori ca : 
nivelul organizării producției și 
muncii în secție, calitatea pla
nificării operative a producției, 
activitatea de zi cu zi a maiștri
lor, munca politică de masă ș.a.

E necesară îmbunătățirea pla
nificării operative a producției 
care constituie un factor impor
tant al întăririi disciplinei mun
cii. Defalcarea planului anual pri. 
vind produsele de serie și ceie 
unicate în mod proporțional pe 
luni și lansarea lui în timp util, 
ar înlătura în mare măsură 
greutățile care se ivesc de o- 
bicei în privința încărcării uni
forme a mașinilor și a oameni
lor.

O altă cauză a pierderilor mari 
de timp în cadrul schimbului o 
provoacă defecțiunile în aprovi
zionarea cu scule a muncitorilor. 
O examinare mai atentă a felu
lui cum se gospodăresc sculele 
în secția construcții mecanice ar 
putea duce la concluzia necesită
ții de a se lua de urgență măsuri 
privind economisirea oțelului ra
pid de care se face risipă acum 
și economisirea pietrelor de po
lizor prin introducerea în această 
secție a sistemului ascuțirii cen- 
tral'zate a cuțitelor de către cîți- 
va muncitori cu o înaltă califi
care. Această din urmă măsură

ar contribui Ia reducerea timpu
lui pierdut pentru procurarea și 
ascuțirea sculelor.

In scopul eliminării pierderilor 
mari de timp de muncă pricinuite 
de căutarea desenelor tehnice de 
către muncitori ar merita, cred, 
o studiere mai atentă a propune
rilor venite din partea unor mun
citori privind descentralizarea 
modului de distribuire a dese
nelor.

Ridicarea rolului maiștrilor în 
producție, eliberarea lor de o se
rie de sarcini cum ar fi complec- 
tarea diferitelor situații, fișe și 
evidențe statistice, care de multe 
ori nu sînt necesare, ar permite 
ca ei să acorde o atenție mult 
mai mare oamenilor, îndrumării 
și controlului acestora. Acum în 
condițiile aplicării măsurilor de 
îmbunătățire a sistemului de sa
larizare, rolul maiștrilor 1n 
producție crește foarte mult. 
Ei sînt chemați să se ocupe mai 
mult decît au făcut-o pină acum, 
de oameni, de asigurarea lor 
permanentă cu comenzi, scule și 
desenele respective din vreme. 
Maiștrii trebuie «ă vegheze ca 
tinerii muncitori să folosească 
cît mai bine timpul lor de lucru.

Asupra disciplinei în producție 
influențează mult pregătirea pro
fesională a tînărului. Stăplnind 
bine profesiunea este foarte greu 
să n-o iubești, să nu pui suflet în 
exercitarea ei. Elanul tineresc, 
dragostea de profesiune nu fac 
niciodată casă bună cu chiulul, 
cu pierderea timpului, cu lucrul 
de mîntuială. Multe depind de 
calitățile instructorilor cărora le 
sînt încredințați tinerii pentru a-i 
învăța profesiunea aleasă. In sec
ția construcții mecanice a uzi
nelor „23 August" nu puțini in
structori sînt vinovați de slaba 
calificare a foștilor lor elevi. De
sigur că tovarășului Smaranda 
Constantin i-a fost extrem de 
neplăcut cînd elevul iul, tînărul 
Ion Măndică, a căzut la examen. 
Nici tovarășul Lixandru Dumitru 
nu poate merge cu fruntea sus 
prin secție din cauza cunoștin
țelor insuficiente pe care i le-a 
transmis elevului său Grigore 
Ion. Exemple de acest fel sînt

destule la uzinele ,,23 August". 
Intre cauzele care generează a- 
ceaatj atitudine condamnabilă pe 
care unii muncitori cu experiență 
o au față de tinerii ce vin cu nă
dejde și dragoste la ei pentru a 
învăța meșteșugul mînuirii di
bace a strungului, sint rămășițele 
inll«e«tei moralei burgheze, ne
înțelegerea caracterului noilor le
gături de producție dintre oa
menii eliberați de exploatare, tea
ma, cu totul nejustificată, de 
„concurență".

In schimb, atunci cind instruc
torul dă dovadă de interes și îm
părtășește eu dragoste din cu
noștințele și experiența sa bo
gată de producție elevului său, 
acesta capătă interes față de 
profesiune, se străduiește s-o 
învețe repede și temeinic și ajuns 
in producție caută să muncească 
în așa fel incit să nu se facă de 
rușine și să nu facă de rușine 
pe profesorul său. lată un astfel 
de exemplu: tovarășul Andrei 
Gheorghe, strungar fruntaș în 
producție, lucrează în atelierul de 
mecanică grea a secției construc
ții mecanice. Tănase Vasile, Bucur 
Gurie, Seghedln Ion, Marinescu 
Gheorghe, Țurcanu Victor, Cu- 
recheru și alți mulți tineri care 
fac cinste uzinei „23 August" au 
fost calificați de acest muncitor 
destoinic și modest. Tovarășului 
Andrei Gh. nu-i plac rebuturile. 
Ctnd e vorba de piesele pe care 
le lucrează el nu lasă să iasă din 
producție nici un rebut, iar dacă 
ne referim la elevii săi, are grijă 
să nu permită intrarea în pro
ducție a nici unui „elev-rebut" 
L-am întrebat ce motode folo 
sește pentru pregătirea cadrelor 
tinere. „Una singură : eu nu am 
nici un „secret al meseriei" pe 
care să-l ascund. Mă apropii de 
tineri cu inima deschisă, îi învăț 
ceea ce știu și eu, pe urmă, după 
trecerea examenului îi țiii lingă 
mine în atelier, ajutindu-le in 
continuare pînă ce stăpînesc bine 
meseria". Rezultatele concrete se 
văd în depășirile de norme și cîș- 
tigurtle mari obținute la scurtă 
vreme după examen de Tănase 
Vasile, care depășește norma cu 
regularitate, sau de Bucur Gurie

care în octombrie, bunăoară, a 
cîștigat aproape 1.000 lei peste 
salariul de bază. Este un exem
plu de felul cum trebuie să fie 
calificați tinerii muncitori.

In secția construcții mecanice 
a uzinelor „23 August" majorita
tea lucrărilor sint unicate. Pen
tru executarea lor se cer munci
tori cu o calificare înaltă, capa
bili să execute piesele respective 
în bune condițiuni. Or, datorită 
fluctuației mari existente în ate
lierul de mecanică ușoară ca și a 
unor deficiențe tehnico-organiza- 
torice, mulți muncitori de aci fiind 
tineri fără experiența necesară 
întîmpină unele greutăți în în
deplinirea normelor de producție 
din cauză că majoritatea norme
lor sînt pentru lucrări de serie, 
iar lucrările sînt în majoritate 
unicate. Este necesară o analiză 
temeinică a acestei situații și lu
area de măsuri pentru îmbunătă
țirea normelor și, în perspectivă, 
pentru profilarea și specializarea 
secției.

PROBLEMELE PRODUCȚIEI — 
IN CENTRUL PREOCUPĂRI

LOR ORGANIZAȚIEI DE BAZA 
U.T.M.!

Disciplina muncii se întărește 
atunci cind birourile organizații
lor de bază U.T.M. pun în cen. 
trul preocupărilor lor problemele 
producției, cind întreaga viață de 
organizație este îndreptată în 
principal spre îmbunătățirea fo
losirii timpului de muncă, spre 
utilizarea deplină a capacității de 
producție a mașinilor, spre folo
sirea mai rațională a materiale
lor, ceea ce își găsește expresia 
în creșterea productivității mun
cii și în reducerea prețului de 
cost al producției. în ridicarea 
cîștigului tinerilor muncitori.

Multă vreme biroul organiza
ției de secție U.T.M nr. 10 de la 
uzina „23 August" hu a avut un 
plan de muncă. In această pe
rioadă, în puținele ședințe de 
birou care s-au ținut fără o 
ordine de zi dinainte stabilită, în 
toc să se discute și să se analize
ze cu seriozitate problemele de 
muncă și de viață ale tinerilor,

membrii biroului se ocupă de tre
buri mai puțin importante.

O problemă principală de care 
trebuie să se preocupe un secre
tar de organizație L.T.M. de sec
ție este studierea cu atenție a 
greutăților pe care tinerii le în
tâmpină zi de zi în producție, 
preocuparea peniru a afla cum 
trăiesc tinerii, ce probleme perso. 
nale Ii frămlntă, sâ caute sa-i în
țeleagă și să-i ajute prin sfatul 
bine cumpănit și prin fapta sa. a 
membrilor biroului și a celorlalți 
utemiști, să susțină propunerile 
juste ale tinerilor, sâ ceară la 
conducerea sectorului rezolvarea 
acelor probleme de producție care 
pot contribui Ia întărirea disci
plinei, la sporirea productivității 
muncii și la reducerea prețului 
de cosL Dacă tovarășul Jena Ion 
va proceda ca atare, și el trebuie 
să primească deindată ajutorul 
comitetului U.T.M pentru a pro
ceda astfel, In întreaga activitate 
a tinerilor de ia mecanică ușoară 
va surveni un reviriment.

Atunci cind biroul U.T.M. se 
va preocupa de găsirea unor for
me vii, variate și interesante pen
tru atragerea utemiștiior ia via
ța de organizație lucrurile In sec
ția mecanică în ceea ce privește 
contribuția unor tineri la înde
plinirea planului de producție se 
vor schimba. Bunăoară, ar fi 
bună extinderea experienței tine
rilor din secția cazangerie cu 
privire la folosirea brigăzilor ar
tistice de agitație care dau un 
mare ajutor în lupta pentru lichi
darea lipsurilor.

Postul utemist de control, for
mal existent în secție, este lipsit 
de activitate. Tovarășul Stoian 
care răspunde de panoul postu
lui, vreme de peste două luni nu 
a găsit cinci minute pentru a-1 
lua de la timplărie, iar odată 
adus în secție, panoul rămîne 
fără articole, așa că se poate 
spune despre activitatea acestui 
post utemist de control parafra- 
zînd pe Caragiale: „e sublimă 
dar lipsește cu desăvîrșire".

în Cadrul organizațiilor de 
bază U.T.M. din secție există for
mal grupe utemiste, dar în rea
litate acestea nu se fac simțite.

Lipsa de inițiativă și de preocu
pare pentru îmbunătățirea mun
cii organizației U.T-M. care ca
racterizează actualul birou 
U.TM. se vădește și în iaptul că 
nu a făcut apel la șeful sectoru
lui, inginerul comunist C. Ara. 
mă, pentru a-1 invita să prezinte 
tinerilor referate cu caracter e- 
conomic urmate de discuții în 
care, pe baza analizei cifrelor din 
■sectorul pe care ii conduce, să a- 
rate contribuția tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de plan, in
ginerul Aramă ar fi putut exa
mina critic lipsurile exis
tente in munca tinerilor. Iar a- 
ceștia sâ arate unele deficiențe 
tehnico-organizatorice, care fri- 
nează efortul tinerilor strungari 
de a da o producție mai mare și 
mai economică. Nu poate să nu 
stirnească discuții vii și interesul 
tinerilor din organizație prezen
tarea unor referate tematice pe 
probleme de producție. De exem
plu : „Rezervele folosirii mai 
economice a parcului de strun
guri mici", „La ce duc pierde
rile din timpul de muncă al tine
rilor din atelierul mecanică u- 
șoară „Cauzele rebuturilor date 
de tineri și măsurile pentru în
lăturarea lor" etc. etc.

Ar fi cit se poate de utilă or
ganizarea de către U.T.M. a 
schimbului de experiență între 
fruntașii din uzină și populariza
rea experienței înaintate, organi
zarea studierii și aplicarea în u- 
zină a experienței acelor co
mitete U.T.M. din alte uzine care 
au reușit să obțină succese în 
munca de organizație pentru 
sprijinirea producției. Nu ar li 
lipsită de interes organizarea de 
către comitetul raional U.T.M. a 
schimbului de experiență privind 
metodele muncii comitetelor 
U.T.M. pentru sprijinirea pro
ducției etc.

Deficiențele existente în orga
nizarea și desfășurarea învăță- 
mîntului politic al tinerilor și în 
munca culturală contribuie la 
menținerea lipsurilor în dome
niu, disciplinei . muncii. Mulți 
dintre tinerii care absentează și 
pierd din timpul productiv 6înt

noi veniți tn uzină, nu au mi 
trăit Intr-un colectiv muncite 
resc organizat, acum iau prim 
legătură cu viața de organize 
ți*.

Ei trebuie crescuți cu griji 
trebuie să fie învățați să preți 
Iască atit timpul lor cît și bunu 
rife materiale pe care Ie folc 
sesc — proprietate comună 
întregului popor, să foîoseasc 
cu chibzuință sculele și mașinili 
sâ nu facă risipă de mated 
primă.

Organizația de secț.e U.T.1V 
nr. 10 trebuie de asemenea să n 
rămînă indiferentă față de unei 
atitudini și practici nejuste al 
unor maiștri față de tinerii mui 
citori. Ea trebuie să combată hc 
tărit lie subaprecierea nejustifici 
tă a capacităților unor tineri, fi 
lipsa de obiectivitate in repari 
zarea comenzilor pentru tineri.

De vină pentru lipsurile exis 
tente nu sint numai utemiștii di 
birou, ci însuși comitetul UD 
al uzinelor „23 August", care țin 
o destul de slabă legătură cu b 
roul organizației de secție ni 
10. Pe de altă parte tovarăș 
din comitetul raional sînt foart 
rar văzuți de tinerii din secțiil 
productive interesindu-se de pre 
blemele muncii de zi cu zi A 
tunci cînd vin în uzină fac ' a 
ceasta numai pentru a culeg 
date pentru diferite situații.

Asupra acestor probleme car 
desigur nu sint singurele legat 
de lipsurile in disciplina tineri 
lor merită să reflecteze atit bi 
roul organizației U.T.M. nr. I 
cît și comitetul U.T.M. al uzi 
hei și comitetul raional ,23 Au 
gust".

Ținerii strungari trebuie si 
primească ajutorul de care au ne 
voie pentru a munci mal bine 
pentru a folosi cu chibzuință tim 
pul — acest factor care este deo 
sebit de prețios în producție ș 
care Intr-adevăr costă bani.

MARCEL RESIGA 
---------- ■■

„Scînteia fineretiihti-
Păg. 3-a 16 ianuarie 1957,



„libertate! Joc Franco! 
Ajunge cu mizeria!"
PARIS 15 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor presei pariziene, 
la 14 ianuarie au izbucnit la Bar
celona mari tulburări în legătură 
cu sporirea simțitoare a taxelor 
la autobuse și tramvaie. Popu
lația orașului a boicotat trans
portul orășenesc. Toată ziua 
tramvaiele au circulat complect 
goale.

In după amiaza zilei de 14 ia
nuarie, riudenții de la facultățile 
de medicină și drept ale Univer
sității din Barcelona au organizat 
o manifestație care a luat un ca
racter politic și s-a desfășurat 
rub lozinca: „Libertate I Jos 
franco ! Ajunge cu mizeria! ".

Poliția a încercat să împrăștie 
pe m.-nifestanți operind arestări 
în rindu! acestora. Studenții au 
ocupat c'ădirea Universității și 
au organizat o adevărată apă
rare, făc'nd uz împotriva poliției 
de cărămizi și pietre. Se semna
lează răniți tn rîndul polițiștilor. 
Numeroși studenți au fost ares
tați.

0. N. U. trebuie să ia măsuri eficace
care să pună bazele unei adevărate dezarmări

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea ros
tită de V. V. Kuznețov, șeful dele
gației Uniunii Sovietice în Co
mitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U., în ziua de 14 
ianuarie 1957.

Reprezentantul U.R.S.S. a ex
pus propunerile guvernului so
vietic cu privire la dezarmare, 
propuneri care constituie un a- 
port important la cauza slăbirii 
încordării internaționale.

Guvernul U.R.S.S., a spus el, 
propune să se reducă simțitor 
forțele armate ale U. R. S. S., 
S.U.A., Chinei, Angliei și Franței 
în două etape : în decursul pri
mului an să se reducă forțele ar
mate ale U.R.S.S., S.U.A. și Chi
nei pînă la 2,5 milioane de oa
meni, iar ale Angliei și Franței 
— pînă la 750.000 de oameni pen
tru fiecare din aceste state; în 
decursul celui de-al doilea an să 
se reducă efectivul forțelor ar
mate ale acestor cinci puteri pînă 
la 1—1,5 milioane de oameni, 
respectiv 650.000 de oameni, iar 
toate celelalte state să posede 
armate al căror efectiv să nu de
pășească 150—200.000 de oa
meni. Concomitent se are desigur 
în vedere o reducere corespunză
toare a armamentelor. Este cazul 
să se amintească încă o dată că 
toate aceste cifre au fost la tim
pul lor propuse de puterile occi
dentale.

Guvernul sovietic propun» în 
continuare ca în termen de doi 
ani să se înfăptuiască interzice
rea armei nucleare, să înceteze 
fabricarea ei, să 6e interzică fo
losirea și să se distrugă în între
gime stocurile de bombe atomice 
și cu hidrogen.

Ca primă măsură se propune 
interzicerea neintirziatj a expe
riențelor cu arma nucleară. După 
cum se știe, această propunere a 
fost prezentată de guvernul In
diei și este sprijinită de parla
mentele Indoneziei, Japoniei și 
ale altor țări.

Guvernul sovietic propune în 
continuare să se reducă în 1957 
cu o treime forțele armate ale 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei șî Fran
ței staționate pe teritoriul Ger
maniei.

Guvernul U.R S.S. propune să 
se reducă simțitor în 1957 efecti
vul forțelor armate ale S.U.A.. 
Angliei și Franței staționate pe 
teritoriul statelor membre ale 
N.A.T.O., și al trupelor sovietice 
staționate in țările participante la 
tratatul de la Varșovia.

înfăptuirea acestei măsuri ar 
contribui desigur la însănătoșirea 
situației internaționale.

Guvernul sovietic propune să 
se lichideze în termen de doi ani 
toate bazele militare situate pe 
teritorii străine.

Guvernul sovietic propune să 
se reducă In termen de doi ani 
cheltuielile militare ale statelor 
în conformitate cu reducerea ce 
ar fi realizată în domeniul arma
mentelor, cu interzicerea armei 
nucleare și .lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriul altar 
țări.

Se prezintă propuneri care a- 
sigură organizarea unui control 
internațional strict și eficient a- 
supra îndeplinirii obligațiilor pri
vind dezarmarea.

Guvernul sovietic, a spus V. V. 
Kuznețov, și-a exprimat in repe
tate rinduri atitudinea 6a față de 
propunerea privind așa-numitul 
plan al fotografierii din avion. El 
a declarat că, luat ca atare, pla
nul „cerului deschis", prezentat 
de guvernul S.UA-, nu rezolvă 
problema controlului și nu poate 
să preîntimpine agresiunea. De
oarece propunerea privind foto
grafierea din avion se prezintă 
totuși de către partea americană 
ca o condiție obligatorie a înche
ierii unui acord cu privire Ia de
zarmare, Uniunea Sovietică, nă
zuind să se găsească o ieșire din 
impas, a declarat că este gata »â 
examineze problema folosirii foto, 
grațierii din avion într-o zonă 
Întinsă a Europei — pe o adin- 
cime pînă la 600 km. la vest și la 
est de linia de demarcație a for. 
țelor armate principale ale 
N.A.T.O. și ale țărilor partici
pante la tratatul de la Varșovia 
cu condiția consimțămintului sta
telor respective.

Uniunea Sovietică este convinsă 
că înfăptuirea programului de 
dezarmare pe care-1 prezintă a- 
cum ar deschide calea spre lichi
darea deplină a forțelor armate șî 
a armamentelor de toate tipurile, 
statele mențioind numai contin
gente de miliție (poliție) care 
sînt necesare pentru menținerea 
securității interne și paza fron
tierelor.

Dorind___ să 
siguranța că ___ ____
mai fi folosite niciodată pentru 
rezolvarea litigiilor dintre state, 
guvernul sovietic propune din 
nou să se încheie un pact de nea
gresiune între țările participante 
la N.A.T.O. și statele participante 
la tratatul de la Varșovia.

Considerînd ca utilă folosirea 
tuturor posibilităților și tuturor 
căilor pentru examinarea proble
mei dezarmării și ținînd seama de 
greutățile care există in această 
chestiune, guvernul sovietic spri
jină propunerile președintelui 
Confederației Elvețiene cu pri
vire la convocarea unei conferințe 
a șefilor guvernelor U. R. S. S., 
S.U.A., Angliei, Franței și Indiei.

A SOSIT TIMPUL. A SPUS 
ÎN CONTINUARE DELEGATUL 
U.R.S.S, CA ADUNAREA GE
NERALA SA SE OCUPE IN

dea popoarelor 
armele nu vor

Popoarele arabe despre „doctrina Eisenhower”
COMPLOT IMPERIALIST

AMMAN 15 (Agerpres). — 
La 13 ianuarie au avut loc la 
Amman și în alte orașe ale 
Iordaniei demonstrații anti- 
iînnerialiste care s-au desfășu
rat sub lozincile: „Jos doc
trina Eisenhower!“, „Jos pac
tul de la Bagdad!“, „Să sa 
pună capăt dominației Iui 
Nuri Said în Irak

La 12 ianuarie au fost difu
zate chemările Partidului Co
munist din Iordania, care de
mască planul Eisenhower ca 
un „periculos complot impe
rialist, urmărind aservirea 
țărilor arabo1*,

GOGORIȚA „PRIMEJDIEI 
COMUNISTE"

BEIRUT 15 (Agerpres). — 
Ziarul libanez „Al-Ahbar" res
pinge referirile la pretinsa

„primejdie comunistă", care 
ar amenința țările arabe, re
feriri cuprinse în mesajul 
președintelui Eisenhower că
tre congresul S.U.A.

Este absolut limpede, scrie 
ziarul, că în Orientul Mijlo
ciu nu există nici o primej
die sovietică sau comunistă, 
dar există „primejdia" reală 
a trecerii petrolului din mîl- 
nile americanilor, englezilor și 
francezilor In miinile arabilor 
înșiși.

„Doctrina Eisenhower", 
acrie tn continuare „Al-Ah
bar", urmărește două sco
puri, șl anume ca S.U.A. să 
ocupe locul Angliei șl Franței 
tn Orientul Mijlociu și să îm
piedice Întărirea prieteniei ță.

rilor noastre cu Uniunea So
vietică Și celelalte țări' socia
liste. ,

O ÎNCĂLCARE 
A SUVERANITĂȚII

DAMASC 15 (Agerpres).— 
Referindu-se la ofertele de 
,.ajutor- economic pentru ță
rile Orientului Mijlociu, cu
prinse in „doctrina Eisenho
wer", ziarul sirian „Al Rai 
Al Am" anunță că cercurile 
oficiale din capitala Siriei 
subliniază că această tară nu 
are intenția de a cere un a. 
semene» ajutor. Aceasta, se 
subliniază in cercurile men. 
ționate, deoarece experiența 
trecutului a dovedit că ajuto
rul american atrage după si
ne amestecul in afacerile in
terne și o încălcare a suvera
nității țărilor cărora acest 
„ajutor" le este acordat

R.S.S. Kazahâ fi R.S.S. Kîrghizâ
au fost decorate cu Ordinul Lenin

MOD SPECIAL DE PROBLEMA 
DEZARMĂRII, ACORDINDU.I 
ATENȚIA DEOSEBITA PE CARE 
O MERITA.

V. V. KUZNEȚOV A PREZEN
TAT O REZOLUȚIE CARE CON
ȚINE PROPUNEREA DE A SE 
CONVOCA O SESIUNE SPE
CIALA A ADUNĂRII GENERALE 
CONSACRATA EXCLUSIV PRO
BLEMEI DEZARMĂRII.

Se înțelege că vom fi gata să 
examinăm și să sprijinim orice 
propuneri ale altor țări dacă ele 
vor duce cu adevărat la rezultate 
practice reale în problema dezar
mării.

In Carta Organizației noastre 
este consemnat că membrii ei sînt 
ferm hotărîți „să ferească genera
țiile viitoare de dezastrul războ
iului care în viața noastră a adus 
omenirii In două rinduri sufe
rințe nespuse", și că in aceste 
scopuri ei Iși iau angajamentul 
„să manifeste Îngăduință și să 
trăiască in pace unul cu celălalt, 
ca buni vecini-.".

Aceste cuvinte nobile înscrise 
pe steagul O.N.U. nu trebuie să 
rămină doar simole dorînți. OR
GANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNI. 
TE TREBUIE SA IA MASURI 
EFICACE CARE SA PUNA BA
ZELE UNEI ADEVĂRATE DE
ZARMĂRI, SA PUNA CAPĂT 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, SA 
CONSOLIDEZE PACEA GENE. 
RALA Șl SECURITATEA PO. 
POARELOR.

muncii din Kazahstan, cu prilejul 
decernării înaltei distincții. ■

★
FRUNZE 15 (Agerpres). — 

TASS. La 15 ianuarie la Teatrul 
de stat de operă și balet din 
Kirghizia a avut loc o ședință so
lemnă a Sovietului Suprem al 
R;S,S. Kirghize, Consiliului de 
Miniștri al republicii și Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Kirghizia. La ședință 
a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, 
prim secretar a! C.C. al P.C.U.S. 
După ce a felicitat cu căldură pe 
oamenii muncii din . Kirghizia 
pentru înalta decorație, el a în 
minat Ordinul Lenin lui Turabai

ALMA ATA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 ianuarie 
în capitala Kazahstanului a avut 
loc o mare festivitate populară. 
La ședința comună a Sovietului 
Suprem al R.S S Kazahe, Consi
liului de Miniștri al republicii și 
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kazahstan, la 
care au participat și fruntași din 
agricultură, industrie și transpor
turi, K. E. Voroșilov a predat 
R.S.S. Kazahe Ordinul Lenin.

In numele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., al guver
nului sovietic și al Comitetului 
Central al Partidului Comunist
a! Uniunii Sovietice, K. E. Voro- ...
șilov a felicitat pe cei prezenți și, Kulatov, președintele Prezidiului 
în persoana lor, pe toți oamenii Sovietului Suprem al republicii.

Vizita în R. P. Polonă a delegației 
guvernamentale chineze

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală chine
ză, în frunte cu Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de stat al R. P. 
Chineze, care se află în Polonia 
la invitația guvernului polonez, 
face o călătorie prin țară. La 14 
ianuarie oaspeții chinezi au so
sit la Wroclaw. In drum de la 
Cracovia spre Wroclaw, delega
ția s-a oprit la Katowice și O- 
pole, unde oamenii muncii i-au 
făcut o primire cordială;

La Wroclaw oaspeții chinezi au 
vizitat uzina constructoare de 
vagoane „Pafawag" — cea mai

In seara zilei de 14 Ianuarie, 
în cea mai spațioasă sală din 
Wroclaw a avut loc un mare mi
ting al oamenilor muncii, în ca
drul căruia au rostit cuvîntări A. 
Rapacki, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și ministru al Afacerilor 
Externe al R. P. Polone, și 
En-lai premierul Consiliului 
Stat al R. P. Chineze.

La 15 ianuarie delegația
vernamentală a Republicii Popu- 

mare întreprindere de acest fel lare Chineze s-a înapoiat la Var- 
din Polonia democrat-populară. șovia.

Ciu 
de

gu-

Cuvîntarea lui W. Gomulka 
la o întîlnire cu alegătorii

VARȘOVIA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite:

La 14 ianuarie locuitorii Var
șoviei s-au intilnit la Palatul 
Culturii și Științei cu candida- 
ții Frontului Unității Poporului. 
Cei prezenți au intîmpinat cu a- 
plauze furtunoase cuvîntarea 
rostită de Wiadislaw Gomulka, 
prim secretar al Comitetului 
Centra! al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, candidat al 
Frontului Unității Poporului.

împreună cu alte partide, a 
spus vorbitorul, partidul nostru 
se prezintă la alegeri cu progra
mul Frontului Unității Poporu
lui, program stabilit la plenara 
a VIII-a a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și care este 
celelalte partide.

In cele trei luni 
scurs de la plenara 
C.C. al PJ1.U.P., 
vorbitorul, am reglementat rela
țiile noastre cu Uniunea Sovieti
că pe principiile egalității in 
drepturi și neamestecului in tre
burile interne, pe principiile idei
lor socialismului care ne unerc. 
ale comunității de teluri și soi - 
darității internaționale ale alian
ței și prieteniei.

In continuare. W. Gomulka a 
că după plenara a 

P.M.U.P, au 
importante in 
economiei na-

sprijinit de

care s-au 
a VlII-a a 
a continuat

subliniat
VIII-a a C.C. al' 
fost luate măsuri 
domeniul întăririi 
ționale.

Apoi vorbitorul 
programul plenare; a VIII-a a 
partidului va fi tradus fără pre
get și consecvent in viață.

Un rol important il are 
tatea și coeziunea clasei munci
toare. Partidul revoluționar al 
clasei muncitoare, care este Par
tidul Muncitoresc Unit 
nu va ceda niciodată 
reacțiunii.

In Polonia, a spus 
nuare W. Gomulka,

a arătat că

uni-

Polonez, 
puterea

în conti- 
______. mai există 

Încă forțe care ar dori să Im. 
piedice stabilizarea vieții noastre 
politice pe baza hotăririlor celei 
de-a VllI-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P. Ei folosesc democrati
zarea și dezvoltarea libertății 
vieții 6ociale, ei folosesc greută-

tile pe care le înttmpină astăzi 
țara pentru a ațîța, a dezbina, 
a semăna anarhie, a ne împie
dica să înlăturăm actualele 
greutăți.

Care este scopul acestei ac
țiuni demagogice, perfide a reac- 
țicnii ? Scopul ei constă în a 
provoca anarhie în actuala peri
oadă grea. în a dezbina poporul, 
în a submina încrederea față de 
calea pe care partidul conduce 
poporul. Trebuie să ținem minte 
acest lucru ; nu putem privi ne
păsători această activitate mur
dară a dușmanului.

In continuarea discursului său, 
W. Gomulka a subliniat că si
tuația internațională este în pre
zent încordată.

Care sînt interesele principale, 
fundamentale ale Polonia ? Po
lonia este interesată în primul 
rlnd in asigurarea unei vieți paș
nice pentru poporul care constru
iește socialismul, și in asigura
rea securității granițelor țării 
noastre. Știm foarte bine că noi 
s nguri nu sintem in măsură să 
ne agerim grani.ele după cum 
in 1939 lăsați în voia soartei de 
către Anglia și Franța nu am 
fost in stare să ne apărăm. 
Pentru a "ararea granițelor noa
stre, avem nevoie de aliat! sin
cer: și cu adevărat prieteni. For
ța hotăritoare care garantează 
integritatea acestor granițe este 
Uniunea Sovietică. Noi sintem 
uniți de U.R.S.S. prin comunita
tea de idei a statelor noastre so
cialiste. Ne unește vecinătatea 
directă Pentru noi și pentru pa
cea in lumea întreagă acest lu
cru are o însemnătate deosebită. 
Forța Uniunii Sovietice împreu
nă cu forța întregului lagăr unit 
și consolidat al socialismului 
este cea mai bună chezășie a 
unei asemenea evoluții a situa, 
ției în ca re se va putea evita în 
general războiuL

Soarta Poloniei, securitatea eî. 
dezvoltarea și locul ei In lume 
6Înt legate de lagărul socialismu
lui.

Consolidarea forțelor lagărului 
nostru, a spus în continuare 
W. Gom-jlka. este de cea mai 
mare importanță pentru cauza

păcii, tn special avînd In vedere 
încordarea internațională eres- 
cîndă. Solidaritatea țărilor care 
construiesc socialismul, solidari
tate care se bazează pe princi
piile internaționalismului, con
tribuie la lupta pentru coexisten
ța pașnică și la colaborarea sta
telor cu sisteme politice și eco
nomice diferite.

Subliniind că in momentul de 
față Polonia este vizitată de 
premierul Ciu En-lai, W. Gomul
ka a spus: Polonia populară a- 
cordă o mare importanță relații
lor de prietenie cu Republica 
Populară Chineză care exercită 
o mare influență asupra destine
lor păcii în Asia și în lumea în
treagă, iar partidul nostru dă o 
înalta prețuire relațiilor cu Par
tidul Comunist Chinez care adu
ce o contribuție deosebit de im
portantă Ia dezvoltarea științei 
despre căile progresului omenirii
— știința marxlst-leninistă.

Importanța de bază pentru se
curitatea Polcniei și a frontiere
lor ei, a continuat W. Gomulka, 
o are faptul că sîntem uniți 
cu to.i vecmii noștri prin comu
nitatea de idei și alianțe, pre
cum și faptul că sîntem cu toții 
participanți ia Tratatul defensiv 
de la Varșovia.

Frontierele care înainte erau o 
amenințare de război au devenit 
froniiere ale păcii și prieteniei.

Politica externă despre care 
am vorbit, a spus in încheiere 
W. Gomulka, poate fi realizată 
deoarece în fruntea poporului po
lonez se află clasa muncitoare, 
iar în fruntea clasei muncitoare 
și a poporului se află Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez care nu 
are și r.u poate avea alte inte
rese decît interesele clasei mun
citoare și ale tuturor oamenilor 
muncii polonezi.

★ __
La această întîlnire cu alegă

torii au mai luat cuvîntul repre
zentanți ai altor partide politice
— candidați ai Frontului Unită
ții Poporului: Cz. Wyceh, vice
președinte al Comitetului princi
pal al Partidului țărănesc-unit și 
L. Chajn. secretar general al 
C.C. al Partidului democrat.

Râspunsui scriitorilor maghiari 
prietenilor lor din Rominia

Cu prilejul Anului Nou un grup 
de scriitori maghiari dinșRepu- 
blica Populară Romînă a adresat 
un salut frățesc scriitorilor din 
R. P. Ungară. Scrisoarea de sa
lut a fost publicată în ziarul 
„Nepszabadsag" organ al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar din 4 ianuarie.

La acest salut scriitorii ma
ghiari au adresat prietenilor lor 
din Romînia următorul răspuns:

Dragi prieteni.
Vă răspundem la salutul vos

tru prietenesc și Cordial și la 
urările voastre de Anul Nou nu 
ca uniune și totuși uniți. Orice a- 
jutor, orice cuvînt de îmbărbă
tare ne ușurează sarcina noastră 
și ne sporește forțele. Vă asigu
răm că de la eliberarea noastră 
poporul maghiar nu‘a avut nicio
dată nevoie ca în momentul de 
față de mai multă forță, solida
ritate, muncă Și speranță, acum 
cind căutăm un răspuns la pro
blemele din trecut și ieșire din 
greutățile țării noastre.

Nu considerațiuni politice ci 
conștiința ne face să vorbim îna
inte de toate despre greșelile 
săvîrșite. Știți foarte bine că o 
serie întreagă de greșeli au dău
nat multor, foarte multor domenii 
ale construcției de partid și de 
stat. Cu deosebită putere au ac
ționat acele greșeli care au izvo- 
rît din încălcarea condițiilor noa
stre specifice ale construcției so
cialiste. In perioada trecută nu 
odată au- fost lovite legalitatea, 
simțul de dreptate, umanitatea.

îndreptarea greșelilor începuse 
deja, cînd activitatea dușmănoasă 
de subminare a slăbit in mod tra
gic forța partidului și a poporu- 
lui nostru. Propaganda criminală 
a exagerat peste măsură greșelile 
trecînd sub tăcere realizările 
noastre deși în cei 12 ani de de
mocrație am avut și succese mari. 
Am pus temeliile economice și so
ciale ale socialismului, țăranii au 
devenit stăpînii pămintului, re
voluția culturală a ridicat și a 
educat sute de mii de oameni.

Greșelile și lipsurile, dogma
tismul, atitudini lipsite de suflet, 
împreună cu munca de descom
punere desfășurate de forțele duș
mănoase au dus la evenimentele 
tragice. Astfel s-a putut întîmpla 
ca cele mai îndreptățite revendi
cări cu caracter popular și națio, 
nai să fie amestecate in atacurile

puse la cale de forțele cele mai 
negre ale reacțiunii. Orice om cu 
judecată a putut însă să vadă că 
odată cu tendințele reacțiunii a 
apărut și spectrul războiului.

Am trecut printr-o criză grea 
dar începem să ne trezim. Um
blăm printre ziduri dărîmate și 
case ce se reconstruiesc. Trebuie 
să combatem îndoielile celor cu
prinși de isteria emigrării. Din 
lipsă de combustibil ne aflăm în 
fața unui șomaj temporar. Răs
punderea noastră de scriitori ma
ghiari socialiști ne obligă 6ă a- 
legem calea muncii, a remedierii; 
a creației.

Noi vrem socialism. Avem con
vingerea că locul Republicii 
Populare Ungare este în lagărul 
mondial al socialismului. Cir.e 
poate crede că socialismul poale 
fi construit prin bunăvoința trus. 
turilor internaționale și a guver
nelor imperialiste?

Noi nu vrem însă să construim 
casa noastră nouă pe nisip. In via
ța noastră nouă nu se mai pot re-: 
peta greșelile făcute. Fiecare scrii
tor maghiar trebuie să apere cu 
pasiune legile dreptății, ale uma
nității, ale onoarei. Credem și o 
spunem cu glas tare că baza so
lidarității țărilor socialiste nu 
poate să fie decît egalitatea po
poarelor, independența și suveran 
nitatea națiunilor.

Astfel, simțim, astfel gîndim 
în acest moment de răscruce pen
tru patria noastră.

Vrem să muncim, să creăm, să 
ajutăm ; să ajutăm poporului, pa
triei, să ajutăm întregii omeniri. 
Acesta este mesajul pe care vi-1 
trimitem cu adevărată, sinceră și 
frățească prietenie.

Aranyossi Magda; Aranyossi 
Pal; Balazs Anna ; Balazs San
dor ; Barta Lajos; Barabas Ti
bor ; Beczass Judith j Boloni 
Gyorgy ; Csohany Gabriella ; Fa- 
zekas Anna ; Foldes Mihaly ; Ge. 
reblyes Laszlo; Gergely Marta ; 
Goda Gabor; Hajdu Henrik; 
Hamvas H. Sandor; Illes Bela ; 
Illes Maria ; Kiraly Istvan ; Lu. 
kacs Imre ; Madarasz Emil; Ora- 
vetz Paula ; Pakozdy Ferencz ; 
Peterdi Andor ; W. Petrolay Mar- 
git ; Rideg Sandor ; Șandor Kai. 
man; Soos Magda; Szinetar 
Gyorgy ; Szuchich Maria ; Thury 
Zsuzsa ; Trencsenyi Waldapfcl; 
Vasvari Istvan ; Varnai Zseni; 
Waldampek Jozsef; Zalka Miklos.

S.U.A. vor să impună cu forța popoarelor
din Orientul Mijlociu
WASHINGTON 15 (Agerpres). 

— în ședința comună din 14 ia
nuarie a Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe și a celei 
pentru problemele forțelor arma
te, care au început să examine
ze așa-numita „doctrină Eisen
hower", a luat cuvîntul secreta
rul de stat al S.UA., Dulles.

El a arătat că S.U.A. intențio
nează să obțină aplicarea cu 
hotărîre a acestei doctrine „ca 
mijloc de intimidare" în Orien
tul Mijlociu. Potrivit declarației 
lui Dulles, situația în Orientul 
Mijlociu ..obligă" Statele Unite 
„să depună eforturile necesare 
pentru a înlătura primejdia"; 
Dulles a subliniat totodată că 
„jumătățj de măsuri nu vor fi 
suficiente".

„doctrina Eisenhower"
Din răspunsurile date apoi de 

Dulles la întrebările unor sena
tori reiese că S.U.A. intenționea
ză să impună cu forța „doctrina 
Eisenhower" țărilor Orientuhiî 
Mijlociu și să exercite presiuni 
asupra țărilor care vor respin
ge „ajutorul" militar și econo
mic american. S.U.A. nu vor a- 
duce forțe de-ale lor în țările 
care nu vor accepta acest ajutor
— a declarat în continuare Dul
les — dar există „destule lucruri
— a adăugat el pe un ton ame
nințător — care pot fi făcute** 
față de o asemenea țară și „se 
poate exercita o influență multi
laterală asupra țării respective4*. 
In această ordine de idei Dulles 
a declarat că în prezent guver
nul S.U.A. nu intenționează să 
acorde subvenții Egiptului.

C. Șandru pe locul III în Turul
ciclist al

CAIRO 15 (Agerpres). — Cea 
de a 4-a etapă a Turului ciclist 
al Egiptului disputată marți de 
la Assiut la Minia, a fost cîști- 
gată de alergătorul german W. 
Maliiz care a parcurs 140 km. 
in 3h. 43'20”. In același timp au 
6osit la sprint marocanul Moha
med Ben Taher, Tueller (R. D. 
Germană) și romînul Constantin 
Șandru.
Cicliștii romîni au făcut din nou 
cursă bună, arătîndu-se deosebit 
de combativi și rezistenți.

Egiptului
După această etapă tricoul gal. 

ben a fost preluat de Moha
med Ben Taher, cu timpul ds 
1311.14’59", urmat de Maljtz (R. 
D. Germană) același timp și Con. 
stantin Șandru la 32”.

In clasamentul pe țări echiipa 
noastră 6e află pe primul loc la 
egalitate ou echipa R. P. Polo
ne, amlndouă cu timpul de 
39h. 48’10”. Urmează echipele R. 
P. Bulgaria și R. D. Germane.

BILL DEWINE

reprezentantul Ligii prieteniei 
tineretului din Canada

La noi, in Canada,, cele mai 
mari pregătiri tn vederea 
Festivalului sînt tntreprinse

De cutlnd, la Moscova, s-a terminat ședința Comisiei per
manente a Comitetului Internațional de pregătire a colul do 
al VI-lea Festival Mondial al Tineretului șt Studenților pen
tru pace și prietenie. Beprezentanfll organizațiilor de tine
ret din diferite țâri ale lumii au discutat cum să fie orga
nizată mal bine și mal Interesant sărbătoarea tinereții. 
Ne am adresat particlpanților Ia ședință, venlfl de peste ho
tare, cu rugămintea do a povesti cititorilor ziarului .Kom- 
somolskala Pravda", ce pregătiri se lac in țările șl organi
zațiile lor In vederea Festivalului. Iată ce ne-au răspuns :

★ ★

Sărbătoarea tinereții promite a fi strălucitoare

★

de către Liga prieteniei tine
retului și tncă două-trei orga
nizații de tineret afiliate la 
F.M.T.D. Cu aceasta se mai 
ocupă și diferifi oameni, după 
dorinfa și preferințele lor.

Cel mai important pentru 
noi, acum, este să stabilim le
gături intre toți cei ce se pre
gătesc pentru Festival, și să 
unim forțele lor. Sperăm că 
vom reuși sd creem un comi
tet special de pregătire.

După cum se știe, drumul 
din Canada pînă la Moscova 
nu e scurt. Pentru transportul 
particioantilor ne gindim să 
angajăm un avion special. Ti
neretul nostru strtnge deja 
fonduri pentru acest lucru.

Deocamdată e greu să spu
nem cine anume dintre tinerii 
canadieni va reprezenta tara 
noastră la Festival. Credem 
insă că la Festivalul din Mos
cova delegația canadiană va 
fi mai numeroasă decît la cele 
precedente. în componența ei 
vor intra sportivi, artiști, re- 
pretentahți al diferitelor par
tide. De aceea, pentru noi, ac- 

tualmsnte e foarte Important 
să popularizăm dt sg poate 
de larg ideea Festivalului tn 
țara noastră.

JACQUES DENIS 
secretar general al F.M.T.D.

Cel mai viu schimb de pă
reri între membrii Comisiei 
l-a trezit planul întîlnirilor 
tematice — „întîlnirile pe pro. 
fesii” ale viitorilor participanți 
la Festival. La Festivaluri’.e 
trecute asemenea întîlniri 
n-au fost suficient de bine și 
de variat pregătite și de ace
ea discuțiile erau duse acolo 
pe teme generale. La Festiva
lul din Moscova ne-am hotă- 
rît să aranjăm întîln-iri mult 

mai concrete Intre partici
panți.

N-au fost încă stabilite de
finitiv temele acestor întîlniri 
— cu aceasta se ocupă acum 
una din subcomisii. Dar, fără 
îndoială, printre acestea vor 
fi teme care vor interesa și 
pe tinerii mineri, și pe stu
denți, și pe amatorii de pes
cuit, și pe cei ce iubesc tea
trul de păpușii.

Lista întîlnirilor va fi publi
cată pentru ca fiecare să se 
poată pregăti încă de acasă. 
Desigur, e puțin probabil ca, 
cuiva dintre viitorii partici
panți la întîlnirea pescarilor, 
să-i vină în cap ideea să pre
gătească dinainte un conspect 
despre felul cum se agață ri
ma în undiță etc. Dar, un tî- 
năr miner francez, de pildă, e 
natural că va dori să discu
te mai pe larg cu confratele 
său de profesie din altă țară 
și nu va fi de mirare dacă 
unele gînduri și le va nota 
încă din patrie.

Știm că astfel de întîlniri 
tematice au interesat foarte 
mult organizațiile de tineret 
din țările lumii. Și aceasta 
este foarte bine, căci Festiva
lul nu înseamnă numai cînte- 
ce și dansuri, ci și cea mai 
vie și variată întîlnire a ti
neretului.

Munca noastră merge bine. 
Și, iată ce vreau să remarc 
în legătură cu aceasta : la lu
crările Comisiei iau parte nu 
numai reprezentanți ai 
F.M.T.D. și U.I.S., dar și re

prezentanți ai altor organiza
ții tinerești și netinerești. Șî 
cu toate acestea, la masa 
noastră a fost o atmosferă 
prietenească. înseamnă că 
pentru a se înțelege, oamenii 
interesați în succesul unei 
cauze generale drepte, nu e 
obligatoriu să fie neapărat 
membri ai F.M.T.D. sau U.I.S.

MUHAMED ABDEL HALIC 
ALLAM

director tehnic al Consiliului 
suprem pentru problemele 

tineretului din Egipt

In fața mea, pe masă, se 
află calendarul editat de Con

siliul nostru suprem pentru 
problemele tineretului. Iată 
— tinere gimnaste, execută pe 
stadion exerciții cu eșarfe stră
vezii. Iar alături, altă foto
grafie : fete la fel de tinere, 
în uniformă militară cu ar
mele automate în mîinl.

In zilele grele pentru țara 
noastră, tineretul egiptean — 
și băieții și fetele — au intrat 
voluntar în Armata de elibe
rare. De îndată ce situația 
s-a mai liniștit, de Îndată ce 
tu tăcut Împușcăturile, tinere
tul a organizat la Port-Said 
tabere de muncă pentru refa
cerea pierderilor pricinuite de 
război.

Acum am început să ne pre
gătim pentru Festival. In 
multe orașe ale Egiptului au 
loc festivaluri locale. La ele 
ișl aduc contribuția diferite 
organizații. Și aceasta e bi
ne. La astfel de festiva l) i ti
neretul participă la întrecerile 
sportive și la concursuri ar
tistice.

Interesul pentru Festival e 
foarte mare, actualmente în 
Egipt. La Consiliul suprem 
pentru problemele tineretului 
sosesc numeroase scrisori cu 
diferite întrebări în legătură cu 
Festivalul. De cum mă întorc 
de la Moscova în țară, mă 
vot strădui ca prin presă și 
discuții să povestesc despre 

tot ce am vorbit aci, despre 
ceea ce va fi la Moscova în 
vara aceasta.

ALEXANDR IANKOV
secretar al U.I.S,

Uniunea Internațională a 
Studenților și Comitetul inter
național de pregătire a Festi
valului au elaborat deja cea 
mai mare parte a programu
lui studențesc. Am folosit tot 
ceea ce a fost mai interesant 
la Varșovia, am lărgit și îm
bogățit această experiență.

La Festivalul de la Varșo
via ,de pildă, au avut loc se- 
minarij studențești foarte in

teresante, dar au fost numai 
trei. De data aceasta vom a- 
vea 9 seminaril. Și studenții in
stitutelor agronomice și juriș
tii și fizicienii, și literații se 
vor putea întîlni într-o atmo
sferă prietenească ca să facă 
schimb de păreri în legătură 
cu diferite probleme legate de 
viitoarele lor profesii.

Am hotărît de asemenea să 
organizăm la Universitatea 
din Moscova un club interna
țional studențesc. Acesta va 
fi un original „centru al gîn- 
dirii și distracț:ei“. Am stabi
lit programul zilnic de lucru 
al clubului : conferințe, vizio
nări de filme, concerte. întîl
niri cu oamenii de cultură și 
cu specialiștii din diferite do
menii a!e științei.. Pe lingă 
club va fi și un cafe studen
țesc : acolo, după cum e obi
ceiul în centre’e universitare 
europene, studenții se vor pu
tea întîlni într-o atmosferă 
lipsită de etichetă, ca să dis
cute, să citească ziare.

Dar, fără îndoială, cel mai 
interesant lucru din progra
mul nostru va fi serata tra
dițiilor universitare. Noi am 
numit-o „Prin universitățile 
lumii”. Studenții celor mai 
vechi institute de învățămînt 
din Europa. Asia și America 
vor povesti despre ei și despre 
ce’e mai bune tradiții ale lor. 
(Din „Komsomolskaia Pravda'* 
nr. 9772).
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