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Alegerile organelor locale U.LM. IVTî î de hectare 
11111 arate 
ococococococao, >

trebuie să ducă la întărirea 
Uniunii Tineretului Muncitor
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încep alegerile fn organiza

țiile de bază U.T.M. Așa cum 
prevede Statutul U.T.M. adop. 
tat la cel de al Il.lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor „toate organele de 
conducere »le U.T.M. de jos 
șl pini sus se aleg". Alegerea 
organelor de conducere ale 
organizațiilor de bază, ale or
ganizațiilor raionale și orășe
nești U.T.M. are loc o dată 
pe an.

Anul acesta pregătirea șl 
desfășurarea alegerii organe
lor de conducere locale ale 
U.T.M. trebuie să ducă la 
mobilizarea mai activă a în
tregii noastre organizații pen
tru a contribui cu toate for
țele sale la îndeplinirea im. 
portantelor hotăriri ale plena
rei C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956 privind dezvoltarea 
pe mai departe a 
naționale, in sș-opul 
continue a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Plenara a ll-a a C.C al 
U.Ț.M. a dezbătut pe larg 
sarcinile cei revin organiza
ției noastre pentru aplica, ea 
in viață a hotăririlor plenarei 
C,C. al P.M.R. Recent au a- 
vut loc plenarele comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești ale U.T.M., care au luat 
in discuție șl au stabilit sar
cinile concrete, specifice, care 
revin organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea hotăririlor par
tidului. Acum, pregătirea și 
desfășurarea alegerilor trebuie 
să ducă la activizarea fiecărui 
utemist, a fiecărei organizații 
spre a trece la aplicarea in 
viață a sarcinilor de cinste 
care le revin.

Partidul, statul nostra de
mocrat-popular au creat și 
creează tineretului muncitor de 
la orașe și sate minunate con
diții de viață, de muncă, de 
invățătură, de odihnă. A răs
plăti grija partidului prin 
muncă neobosită, plină de en
tuziasm. pusă in slujba utllo- 
rirli patriei noastre dragi, este 
o datorie de cinste pentru fie
care utemist, pentru fiecare 
tinăr.

Pentru aceasta insă, e ne
cesar, in primul rind, ca toa
te cadrele U.T.M., toți Iute- 
miștii să înțeleagă că sarcina 
de bază a U.T.M. este de a 
fi ajutorul partidului in edu
carea comunistă a tineretului, 
că această sarcini poate fi 
realizată numai printr-o mun
că de educație multilaterală, 
dusă tn mod susținut, in stare 
să asigure o 
mai activă a 
la munca și 
popor pentru 
lismulul.

Pentru organizațiile U.T M. 
din industrie, alegerile tre
buie să constituie un prilej 
de intensificare a muncii dt 
mobilizare a tineretului in 
lupta pentru îndeplinirea pia
nului de producție la toți In-

economici 
ridicării

participare tot 
tuturor tinerilor 
lupta intregulul 
făurirea soda-

dicii, pentru creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Aceasta în
seamnă că trebuie să creas
că zi de zi numărul tinerilor 
antrenați in întrecerea socia
listă ; aceasta înseamnă că 
trebuie Întărită disciplina tine
retului In producție, tretuie 
sporit interesul tinerilor pen
tru ridicarea gradului de ca
lificare profesională, pentru 
Însușirea și stăpinirea tehni
cii noi, înaintate. Brigăzile de 
tineret existente cit și cele ce 
se vor mai crea trebuie să-și 
Îmbunătățească activitatea tor 
spre a fi pilde vii de organi
zare a muncii și de inoepii- 
nlre a sarcinilor de producție. 
Posturilor utemiste de control 
le revine un marc rol in des
coperirea rezervelor interne 
ale întreprinderilor, in lupta 
pentru descoperirea și înlătu
rarea lipsurilor și neajunsuri
lor din procesul de producție.

Pregătirea Și desfășurarea 
alegerilor trebuie să urileju- 
iască sporirea aportului ute- 
miștilor, al tineretului la lup
ta pentru 
mii, prin extinderea aplicării 
inițiativei tineretului de 
uzinele 
„Realizarea de economii echi
valente cu prețul de cost al 
unor produse finite de bază 
ale întreprinderii". Utemiștii, 
tineretul pot să-și sporească 
aportul lor la lupta pentru 
creșterea productivității mun
cii șl prin aplicarea inițiativei 
tineretului de la uzinele ..Tu
dor Viadimirescu’ -București : 
„Pentru o mai bună orga ni - 

muncă, 
civi.i-

obținere» de econo-

la
,Progresul“-Brăita :

„Pentru o mai bună 
zare a locuiții de 
curățenii și atitudine 
zată In producție".

Alegerile organelor
U.T.M. trebuie să determine 
sporirea preocupării organiza
țiilor U.T.M țață de condițiile 
de muncă și de viață a>e ti- 
neretuluL-A se ingriji de fe
lul cum doarme tinărul, cum 
mănincă, de condițiile igie. 
nice de muncă, de încadrarea 
tinerilor conform calificării 
lor sint sarcini deosebit de in- 
semnate pentru activiștii și or
ganizațiile U.T.M.

Condițiile de muncă, de 
viață, de învățătură ale uce
nicilor — cadrele viitoare ale 
industriei noastre socialiste, 
nucleul de milne al clasei 
muncitoare — trebuie să stea 
de asemenea in centrul pre
ocupărilor organizațiilor șl 
activiștilor utemiști.

Pregătirea și desfășurarea 
alegerilor tn organizațiile 
U.T.M. de la sate, din G.A.S. 
și S.M.T. va trebui să ducă 
la ridicarea nivelului muncii 
acestor organizații, la lichi
darea formalismului ce se ma
nifestă in munca de educație 
a tineretului de la sate, a lip
sei de preocupare pentru or
ganizarea in mod plăcut și 
educativ a timpului liber al 
tineretului. Munca polit’că 
desfășurată de organele UTM

locale
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Cind tinerefea, cu toate emo
țiile și căutările, cu tainele ei mi
nunate, a rămas departe in ur
ma. omul se leagă de ea prin 
dragostea pentru cei tineri. Spri- 
jinindu-i, arătindu-le drumul 
drept, ajuttndu.i să treacă peste 
plipele grele și bucurindu-se lao
laltă cu ei, trăiește a doua tine
rele, mai frumoasă prin înțelep
ciune. V-afi întrebat vreodată de 
ce o mamă cu multi copii, chiar 
dacă e nevoita să învingă multe 
greutăți, e sufletește mai tinărd 
decit cel care, ajuns la bătrlncfe, 
e singur, fără o fărimă de vese
lie, fără să aibă aiâturi un suflet 
tinăr ? In fiecare copil muma 
trăiește o altă t nerețe.

Ioana llie a trecut și ea tn 
rlnduri'e celor bătrini. N-are de 
ce să-i pară rău; a cres-ut patru 
copii, cu toate că n-a avut o 
viată ușoară. A rămas de două 
ori văduvă, dar a reușit să-i vadă 
pe toți mari. Doi băiefi și-au ter
ra nat de curind stagiul militar. 
Iși văd de treburi, lucrează in 
gospodăria familiei. Nu va trece 
p-obabil mult și or să se însoare, 
aducind mamei mulțumirea de a 
fi bunică. Singura ei fată n-o 
face nici ea de rușine; e învăță
toare intr.un sat și se dovedește 
fată harnică și inimoasă. Despre 
partea lor. Ioana llie poate păși 
liniștită, cu fruntea sus, pe uli
țele satu'ui. Nimeni din toată Pa
sărea și nici din deal, din F'U- 
mușani, n-are s-o arate cu dege
tul. Numai cu feciorul cel mic, cu 
Gică — Gheorghe Geadău. pe nu
mele lui întreg — ti e rușine loa. 
nei. De cile ori li răsare înainte 
v'eun om din sat și dă semn c-ar 
v'ea s-o întrebe ceva, loanej ti 
e groază să nu-i povestească iar 
vreo ispravă de-a feciorului.
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in rindul tineretului de la sate ” 
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Tn primele zile ale lunii fe
bruarie, timpul s-a menținut căit 
duros In țoațe regiunile tării. In 
multe comune gospodăriile colec. 
live. întovărășirile agrico'e și ță
ranii, muncitori cu gospodărierin- 
diviAtală au-început arăturilf

Ieri la amiază, a avut toc. In 
sala de ședințe a Consiliului Ge
neral AR.L.US., constituirea Co
mitetului national de pregătire a 
participării tineretului din R.P.R. 
la cel de al Vl-lea Festival Mon. 
dial al Tineretului și Studenților 
pentru puce și prieten e de la 
Moscova. Au fost de fată nume
roși tineri din întreprinderi, școli, 
șantiere, facultăți, reprezentanți 
da seamă ai artei și ai sportu
lui. activiști de partid șl U.T.M. 
S-au adunat aici, pentru a alege 
pe cei care se vor ocuoa activ de 
participarea tineretului din (ara

noastră ta cel de al Vl-lea Festi- tista emerită Zenaida Pally și 
val Mondial.

Alături de tineri, vedem aici 
și reprezentanți ai generațiilor 
v’.rstnice. lată-i pe maestrul Tu
dor Arghezi și acad. Cezar Pe
trescu, cu pârul alb contrastind 
cu negrul și blondul tinerilor din 
jur — tineri plini de viață 
și voioșie; studentul Gheor
ghe Marcaș, muncitoarea Maria 
S. Petre, mpettra emerită a spor
tului, Ella Zeller, de curind so
sită de la camoionatele interna, 
ționale de tenis de masă ale Ita
liei, unde a repurtat victorii, act - 
vistul U.T.M. Florea Ristache, ar.

mulți alții.
Propunerile de membri ai aces

tui comitet, făcute de tovarășa 
Cornelia Mateescu, secretar al 
C.C. al U.T.M., au fost primite 
de participanți cu însuflețite a- 
plauze. Același entuziasm a sub
liniat și propunerea ca președinte 
al acestui comitet a acad. Cezar 
Petrescu. După ce adunarea a 
ales biroul Comitetului național, 
tovarășul Virg'l Trcfin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., a vorbit 
celor prezenți despre importanța 
și sarcinile ce stau in fața mem
brilor Comitetului.

Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin

să urmărească lămurirea ti
neretului. in permanență, cu 
răbdare șl perseverență asu
pra politicii partidului nostru 
la sate, să-l mobilizeze la lup
tă hotărită pentru transfor
marea ei in viață.

In centrul preocupărilor a- 
cestor organizații trebuie ' să 
stea munca continuă dusă 
pentru atragerea tinerilor ță
rani muncitori- pe baza libe
rului consimț&nintș i» Joc* 
mele cooperatiste de muncă 
din agricultură, convingindu i 
de superioritatea sistemului 
socialist al agriculturii, de ne
cesitatea ca ei să fie 
gandiști neobosiți in 
țărănimii muncitoare, 
cind concret pentru ca 
mul rind părinții lor. 
prietenii să intre in gospodă
rii colective, cooperative arti
cole de producție și înto
vărășiri.

Pregătirea și desfășurarea 
alegerilor in organizațiile 
U.T.M. de la sate coincid ca

propag 
rindut 
mun- 

in pri- 
rudele.

d 
o 

pregătirea și începutul cam- >© 
............................................  i»paniei agricole de primăvară 

— etapă hotăritoare in lupta 
pentru obținerea unei produc
ții agricole sporite in anul a- 
gricol in curs. Terminare» in 
timpul cel mai scurt ți tn con. 
diții optime a reparațiilor ma
șinilor și utilajului agricol, 
pregătirea terenurilor pentru 
Insămințări, selecționarea și 
tratarea semințelor, executa
rea insămințărilor în condi
țiile și termenele indicate de 
știința agrotehnică — sint sar
cini pentru a căror rezolvare 
va trebui să lupte fiecare ute. 
mist.

O mare contribuție pot d» 
organizațiile U.T.M. de la sate

Scinteia tinereîu'ui
(Continuare tn pag 3-a) £
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De fapt, Gheorghe nu mai e 
așa mic. A împlinit 18 ani și a 
plecat pe 19. Dar, afară de anii 
pe care actele ii arată, nimic nu 
dă semn că e major, in rind cu 
oamenii, responsabil pentru fap
tele sale. Gheorghe se poartă ca 
un inconștient.

Acum cițiva ani, Gheorghe a 
fost elev al Școlii profesionale de 
la „Steaua Roșie**, Începuse să 
învețe meseria de strungar. Acum 
ar fi putut să fie lucrător cali
ficat, mindria fabricii și a satu
lui, sprijinul maică-si. După un 
an insă, Gheorghe n-a vrut să 
mai meargă la școală. A rămas

casă le mai păzește mama. în
seamnă că trebuie să-și muie 
raza de acțiune in altă parte. A- 
tențiune, vecini!

Lui Gheorghe îi plăcea viața 
de haimana, cind In București, 
cind in Popești-Leordeni, cind 
în Pasărea. S-a împrietenit cu 
niște tineri de la fabrica „Visco
ji'** și pare-se cu un șofer al în
treprinderii. Toți acești „prieteni** 
n au reușit insă să-l facă să se 
angajeze la fabrică, ci i-au fost 
doar tovarăși la hoinăreli și che
furi. Intr-o zi, maică-sa a avut 
„bucuria** să-l găsească cu ma
șina întreprinderii pe micul ei lot

Qheorghe Qeadău
poate să-și reînceapă viațăV

pentru insămințări. In regiunea 
Oradea au fost executate arături 
pe o suprafață de peste 8.600 ha, 
iar in regiunea Timișoara pe mai 
bine de 1.300 ha Arăturile au în. 
ceput și in regiunile Constanța. 
Craiova, București, Hunedoara și 
altele.

De la începutul anului și pînă 
acum au fostTărite te cimp peste 
S.OOO.QOO tone de îngrășăminte 
naturale.

Ținin I seama de t’mrvjl favo- 
rdbîf, Mlatehl jfgriculturii re. 
corrt»cdă|il:e«Wcarea executării 
arăturilor, desfundarea terenului 

• și imului gropilor pentru plan
tări de vii și pomi fructiferi fn 
toate comunele nnde timpul și 
starea terenului permite aceșt 
lucru, precum și intensificarea 
transportului 1» cimp a îngrășă
mintelor naturale.

Tovarășul Virgil Trofin a ară
tat că Festivalurile Mondiale ăa 
fost întotdeauna un prilej mi
nunat de cunoaștere reciprocă a 
tinerilor din diferite țări, de în
tărire a relațiilor de prietenie in. 
tre tineri de diferite naționali, 
tăți. rase, concepții politice și re
ligioase. de exprimare a celor mai 
frumoase visări și năzuinți, de 
luptă activă pentru pace și an 
viitor fericit

In vara acestui an. v* avea 
loc cel de-al Vl-lea Festival Mon- 
MiaL Tioăra generație a lumii a 
primit cu un entuziasm deosebit 
vestea organizării acestui Festi
val, precum șl taptid eg el se va 
deefășuca la Moscova, capitala 
marii Uniuni Sovietice care a a- 
dus o contribuție atit de insem- 
nată la cauza apărării picii In 
lume.

Festivalul de la Moscova va 
reprezenta o nouă și puternică 
manifestare a voinței de pace și 
fericire a tineretului din întreaga 
lume. Trimlțlndu-și reprezentan-

---------------- -------------------------------------------------------------- ----------

MAȘINI NOI

pentru agricultură
fc-—- __  - -■ *
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la cel de>al Vl-lea Festival — nică. pentru apărarea viitorului 
tineretul întregii lumi iși va da său.
o nouă contribuție la lupta po- Tovarășul Virgil Trofin a vor- 
poarelor pentru coexistența paș. bit apoi despre programul Festi-

valului caro, cuprinde o seamă de 
evenimente ca manifestări consa
crate păcii și prieteniei intre po
poare, întilniri pe regiuni ale Iu. 
mii in care se vor analiza pro
blemele comune care Interesează 
delegațiile, intilniri ale reprezen. 
fanților diferitelor organizații in
ternaționale de tineret care vot 
discuta problemele cooperării șl 
apărării intereselor tineretului, 
întilniri pe profesii, Intilniri ale 
tinerelor fete, baluri, carnavaluri 
etc.

Apoi tovarășul Trofin a spus: 
„înființăm astăzi Comitetul na
țional de pregătire a participării 
tineretului nostru la Festival in
tr-un moment de mare bucurie 
pentru poporul nostru muncitor. 
Rezultatele alegerilor de deputați 
in Marea Adunare Națională au

(Continuare tn pag. 3-a)

Componenta Comitetului national
Ca președinte al comitetului a fost ales scriito

rul Cezar Petrescu, iar ca membri: Constantin 
Amariel. prim secretar al comitetului regional lași 
al UIT.M.-, scriitorul Tudor Arghezi ; scriitorul 
Istvan Azstațos; Ion Balaș, vicepreședinte al 
C.C.F.S. . Dumitru Bejan, prim secretar al Comi
tetului Orășenesc București al U.T.M.; poetul 
Mihai Beniuc: Manole Bodnăraș, președintele 
C.C.F S.; Virgil Boera, membru in prezidiul C.CS.; 
Anton Breitenhofer. ziarist; scriitorul Mareei 
breslașn ; Mihai Gh Bujor, președintele Asociației 
foștilor deținuți și deportați antifasciști; prof. dr. 
Th Burghelea, rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic din București; Paul Cornea, director general 
in Ministerul Culturii; Constanța Crăciun, m.nis- 
trul Culturii; compozitorul Sabin Drăgoi, maeriru 
emerit al artei din R.P.R., directorul Institutului 
de folclor; compozitorul Ion Dumitrescu, maestru 
emerit al artei din R.P.R., prim secretar al Un u- 
nii Compozitorilor; Ana Ducasz, artistă la Teatrul 
maghiar din Oradea; Aurel Duma, conferențiar 
universitar; Stela Enescu, președinta comitetului 
femeilor democrate din R.P.R.; fon Edu, student 
ia Facultatea de științe juridice din București; 
Sandor Fodor. activist al comitetului U.T.M. al 
Regiunii Autonome Maghiare; Ion Getzi, student 
la Facultatea de medicină generală din Tg. Mureș; 
Ion Karkoș, brigadier fruntaș pe șantierul hidro, 
centralei „V. I. Lenin" de la Bicaz; Ion Iliescu, 
secretar al C.G al U.T.M., președintele comitetului 
de organizare a Asociațiilor studențești din R.P R.; 
Dan lordăchescu. solist al Teatrului de operă și ba
let al R.P.R.; Nevenca Isacov, membru supleant 
al biroului C.C al U.T.M.; Mihai Istrate, prim se
cretar al comitetului regional Pitești al U.T M ; 
sculptorul Ion Jalea, maestru emerit al artei din 
R.P.R., președintele Uniunii Artiștilor Plastici; 
Valeria Lăbuneț, maistru la Combinatul siderurgic 
Hunedoara ; lrineț Llciu, balerină la Teatrul de 
operă și balet a! R.P.R.; Wicolae Linca, maestru 
emerit al sportului, campion olimpic; Ion Mano- 
lescu, artist al poporului din R.P.R.; Pompiliu 
Macovei, arhitect șef al orașului București, vice.

președinte al Uniunii Arhitecților din R.P.R.; Gh. 
Marcaș, student la institutul politehnic din Cluj; 
ing. Mihai F. Marin, secretar al C.C.S. ; Ștefan 
Mfhai. miner șef de brigadă în valea Jiului: scrii
torul Aurel Mihale ; fon Moraru, secretar adjunct 
al A.R.L.U.S.-ului ; Constantin Nicuță, locțiitor 
al ministrului invățămintului; Zenaida Pally, ar
tistă emerită a RP R.. solistă a Teatrului de operă 
și balet al R.P.R.; Nicolae Pascu, președintele CC. 
al Sindicatului muncitorilor din învâțămlnt; Gheor
ghe Petre, secretar al C.C. al U.T.M.; Petre Maria, 
filatoaie, responsabila brigăzii de tineret de la 
întreprinderea „Industria Bumbacului A“ din Bucu
rești ; Mircea Petrescu, student la Institutul poli
tehnic din București ; Dumitru Popescu, redactor 
șef al ziarului ..Scinteia tineretului" ; Ileana Pre- 
descu, artistă la Teatrul Municipal din București; 
acad. Nicolae Profiri, vicepreședinte al Academiei 
R.P.R., președintele A.S.I.T.; Teodor Prune», direc- 
to<ul Palatului pionierilor din București ; Elisabeta 
Pungă, colectivistă fruntașă din comuna Moțăței, re
giunea Craiova; acad. Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile culturate cu 
străinătatea, membru in Consiliul Mondial al Pă
cii ; Florea Ristache, prim secretar al comitetului 
regional PIoești al U.T.M. ; Leon Rotman. maestru 
emerit al sportului, dublu campion olimpic; Ro
bert Schilfer, tractorist fruntaș la S.M.T. Peciu Nou, 
regiunea Timișoara ; Elena Sereda, artistă la Tea
tru Național ,,l. L. Caragiale" din București; di
rijorul Constantin Silvestri, artist al poporului din 
R.P.R. ; Constantin Stroescu, profesor la conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" din București; Ni
colae Stuparu, elev la Școala profesională Galvanl- 
Tei din București; regizorul Jon Șahlghian. maes
tru emerit al artei din R.P.R ; Cornel Sturza, stu
dent la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași ; Vir
gil Trofin. prim secretar al C.C. a! U T.M.; Va
leri* Tudor, elevă de școală medie din București; 
llie Verdeț; Anton Vlădoiu. președintele Sfatului 
popular al Capitalei; general maior Gh. Zaharia; 
Ella Zeller, maestră emerită a sportului.

Comitetul a ales un birou alcătuit din II per
soane.

tonagiu demn de a fi loot fn sea
mă de un reporter francez, oaspete 
al Pe Ir șuiul Dar cine-i Stefan 
Pascu ? Cam In același timp, in 
„Unicerșul" »-a publicai o știre 
purtind inexpresivul titlu: „întru
nirea din Băilești" inaofitd de men
țiunea : „Prin poștă de la cores
pondentul nostru din Craiova".

vremii (I)

Escrocherie — Urmărire ', un alt 
titlu mai mic, dar zguduitor: „Răs
coala țăranilor din FlăminzU. 
Flăminzii din Flăminzi te răscu- 
laseră...

„Hîrlău, 9 — Țăranii din Flă- 
mînzi, răsculîndu-se, au înconju
rat eri locuința notarului Ciornei, 
unde se afla dl. Constantinescu, 
administratorul moșiei și i-au ce
rut acestuia din urmă pămînt. La 
un răspuns al dl. Constantinescu, 
țăranii apudndu-1 de piept 1-au 
tint după dînșii și l-au lovit cu 
ciomegele în cap... Spiritele sînt 
revoltate. Capii rebeliunii sînt Tri-

Trei zile mai tîrziu, o știre î?î 
făcea loc țfdglrta Intlia ul
timul moment s-a

Pascu descrie starea 
care azi se găsește

Așd om aflbt de Ștefan fsseu. La 
întrunire — seria ziarul — „să- 

Șl ‘ “

în sat, dar n-a vrut să meargă 
nici la munca ctmoului. A înce
put să stea pe acasă, să lene, 
vească de colo pînă colo, să piar
dă v'emea ' ,
Pe urmă i-au trebuit 
cheltuiala, de băutură. De 
să-i ia? De la mama. Cit 
tut, i-a dat. Pe urmă și-a 
singur. Cind a avut de 
bani, cînd nu, a găsit el 
vîndă. De cîteva ori a spart lacă
tul la hambar, furînd din po
rumb. din fasole; zeci de păsări 
a furat, încetul cu încetul, din 
ograda maică-si. Pui, găini, pe 
urmă și două oi au luat drUmul 
orașului. Banii s-au dus — nu se 
știe pe ce fleacuri. Acum ograda 
e pustie. Gheorghe nu mal are ce 
fura de aici. Lucrurile de prin

cu băieți și fete, 
bani de 

unde 
a pu- 

luat 
unde, 
ce Să

de vie pe care i-au mai lăsat doar 
cîțivu struguri.

Se pare că viața i-a mers mult 
timp „din plin** lui Gheorghe. 
Oamenii tl vedeau doar vesel, o 
leacă băut, venind ba de la 
nunți, ba de la chefuri. Cind dă
dea prin sat, avea și-acolo tova
răși de petrecere. pe Barbu Relu 
și mai ales pe loan Tud-^cuhe. 
Nerușinarea acestei găști n-aven 
margini, loan Tudorache a fost 
capabil, la îndemnul lui Gheor
ghe. s-o lovească pe mama aces
tuia . și pe bătrinul tui bunic.

Timpul a trecut, însă; gașca 
s-a destrămat, loan Tudorache a 
plecat în armată: Gică trebuia 
să-și caute un rost, O verișoară, 
salariată a unui minister d n 
București, s-a gindit să-l ajute.

L-a adus tn casă, t-a hrănit, t-a 
dat ha rte, t-a înconjurat cu o 
atmosferă caldă, de familie. Soțul 
ei i-a găsit de lucru, ca muncitor 
la Atelierele I.T.B. Se părea că 
Gică a Pășit de data 'aceasta cu 
dreptul, ci are toate posibi itășile 
să devină un om demn și intreg, 
să-și organizeze o viață frumoa
să. Da- et h—a avut puterea mo
rală s-o ia de la început, să re
ziste obiceiurilor proaste pe care 
șl le formase, nu știa ce inseam. 
ni un colect v de muncă și nu era 
capabil să-l respecte. După citeva 
înșelătorii, miliția l-a arestul, 
prinzindu-l pe cind încerca să 
vinde. intr-o piață bucureșteani, 
haine de furat. Păgubașul a fost 
descoperit: un consătean care-i 
fusese gazdă și prieten. Mai de 
sud. mai de milă, păgubașul l-a 
iertat și Gică, după ce și-a îmbo
gățit actele personale cu o fișă 
la miliție, a fost eliberat. Acasă 
nu s.a întors. Ziua hoinărește el 
știe unde, noaptea și-o pierde prin 
Gara de Nord unde milițienii de 
pază îl cunosc ca pe un client 
statornic.

★

Mama-și apără copilul de dis
prețul lumii, fie el chiar vinovat. 
Ioana llie a (nșercal mult timn 
să se descurce „In familie^. Au 
vorbii leu el unchH. bunicul, ru
dele : nu l^șu convins, insă.

Tineretul satului, probabil insu
ficient îndrumat, fără o opinie 
fermă și curajoasă, n-a sim/it ne
voia să-l scuture și n-a dezanro-

ILEANA POPOVICI

& £.
rea In serie 
Împrăștiat 
mice.

La intreprm.l 
derea metalur-l 

I „Victoria"! 
Bucwrești a 

început In anul 
acest* produce, 

a unor mașini de 
îngrășăminte cU.

Prima fotografie vă infăți. 
șează o astfel de mașină că
reia tehnicianul Anton Mlndru 
și laborantul Marin Tânase ii 
fac ultimele verificări.

O altă mașină nouă prud*, 
să de industria noastră este 
semănătoarea pentru porumb 
pe care v.o înfățișăm tn foto, 
grafia a doua.

Montorii Francisc Silica și 
Luca Tudor verifică axul de 
declanșare al semănătorii.

Foto: AGERPRES

In cinstea zilei 
de 16 februarie
In numeroase unități de căi fe

rate din țară au avut loc in a- 
ceste zile schimburi de onoare în
chinate zilei de 16 februarie.

După încheierea schimbului de 
onoare, care a avut loc joi. mun
citorii șt tehnicienii din sediile 
complexului C.F.R—.Grivița Ro
șie" au luat cunoștință cu bucu
rie de rezultatele obținute. Pro 
ducția exprimată în ore-normă, 
realizată în această zi a atins pe 
secții depășiri de 10 pînă la 87 la 
sută.

Pe întregul complex, planul de 
producție exprimat în ore-normă 
a fost realizat în ziua schimbu. 
lui de onoare în proporție de,126; 
la sulă.

sfirțit, aduse la un numitor comun. 
£ drept, este vorba numai de po
sibilitatea de a consuma conser
vele Știrbey, dar dăpinii pulerii 
păreau convinși că găsiseră cheia 
fericirii mulțimilor (aed, probabil, 
90 la rulă din populația țării nu 
simțise măcar o dală gustul con
servelor). Cind era Insă vorba de 
„bon gout" (pe atunci, un mare 
magazin situat in ulița Lipscanilor 
la nr. 8 îndemnurile se adresau 
numai elitei (ca sd pidrim for
mele uzitate ale timpului).

Cititorii „Unicersului" iși omo
rau plictisul sacurind .anarele ro
man de moravuri" intitulat „Cla
sul morților" ce ocupa zilnic în
tregul subsol al primei paginL Era 
povestea înduioșătoare a unei 
marchize, a unor călugărițe fi 
bineînțeles nu lipsea fata din „lu
mea buna" sedusă de un don 
juan. Coloanele consacrate telegra
melor „sosite în timpul nopții" 
anunțau moartea... fodei doici a 
defunctului principe de coroană 
Rudolf de Austria, iar un articol 
depiingea „lipsa de servitori" In 
Capitală.

Ziarele inspirau calmul înălțimi
lor. Acalmia era tulburată doar de 
interviurile dese oferite de regină. 
In intimitatea Peleșului a incitat 
pe trimisul special al revidei pa
riziene „Je sais tout" yi i-a rtes- 
lăinuit, îndurerată, că în timpul u- 
neia din vizitele sale a căzut cum 
„un căruțaș îsi brutaliza cu sălbă
ticie calul". Augustp-i inimi nu 
putuse suporta o asemenea silni
cie.

Un cal bătut...
Cititorii lui „le șais tout" puteau 

crede Că brutalizarea unui cal era 
suprema nelegiuire tn țara romî- 
nească. Păcat ci săteanul Ștefan 
Pascu din Băilești nu era un per-

mJzrrt. f«rd- 
d bătut ? •. Șini* «n eol hăiui ? V Ș<

mei ales cind coruenele Știrbey 
erau oțetite tuturor: ș> poporului, 
și elitei...

Ipocrita idealizare a vieții romî- 
nești domina paginile ziarelor. Vo- 
iajde notabilităților, banchetele 
de la curte, reclamele produselor 
la modi ocupau coloanele pagina
te pnmitic. Doar rareori cile o 
minte lucidă reușea ti răzbați in 
lumea cucintului tipărit. Presa 
eremit inregietra cu o dricezie os
tilitate conferința lui V. M. Ko- 
gălniceanu, fiul marelui cărturar 
fi om de dat. V. M. Kvgălniceanu 
a rpur: „Dacă țara noastră stă 
râu, cauza e că țăranii sint săraci 
și ignoranți și ei sint astfel, fiind
că învoielile agricole ii robesc și 
ti supun nnui regim de exploatare 
necruțătoare...". Tonul categoric al 
limbatidui continui: „Țăranul e 
jefuit in toate părțile". Si confe
rențiarul a explicat că, pe alunei, 
cămătarii de la conacele moșierești 
cereau țăranilor dobinzi de... 2.000 
ți chiar 3.000 la sută. (Pentru a 
înțelege mai bine dările de lu
cruri se cuvine să adăugăm că 
cmci mii de boeri aveau in pose
siune 4.000.000 ha. iar 921JOOO 
capi de familii țărănești dipineau 
de-abia 3.000.000 ha. 403.502 ță
rani erau lipsiți de pămint. 683.307 
case țărănești erau cocioabe din 
lut. Adăugați impozite, dobinzi 
ele. și obțineți imaginea unei rea
lități pe care dăpinii cremă în
cercau t-o ascundă cu conservele 
$lirbey, „Glasul morților" și in
terviurile melodramatice ale regi
nei).

Viața părea ci merge lin. 
Doar puțini din cititorii ziarului 
„Universul" au observat la 11 fe
bruarie 1307, pe pagina a doua, la 
rubrica știrilor smite prin telegraf, 
alături de titlul cules cu litere 
negre, mari: „Hoț îndrăzneț —

Zi și noapte 
ceferiștii sînt 
inereu la dato
rie. Ei sint a- 
ceia care ve
ghează bunul 

mers al trenurilor, care asi
gură călătorilor transportul in 
condiții cit mai optime.

In fotografie : tov. Georgeta ! 
Cazacu. de la postul de miș
care nr. I din Gara de Nord, 
dirijând trenurile.

Foto: D. F. DUMITRU
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li, Se studiază aplicarea 
noului sistem de salarizare
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CLUJ (de la eo- 
respondentul nos
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Printre întreprin
derile din fard care, 
potrivit ~ ~

Se împlinesc a sută de ani de 
Ia moartea marelui compozitor 
rus Mihail lvanovici Glinka. £1 e 
numit pe bună dreptate înteme
ietorul școlii muzicale clasice 
ruse.

Glinka a fost fiul unei furtu 
noase epoci istorice. £1 s-a năs
cut în 1804 și încă din fragedă 
copilărie a văzut cum pe părnîn- 
tul natal din Smolensk armatele 
lui Napoleon au fost sfărimate 
de fermitatea și bărbăția oame
nilor ruși, care s-au ridicat la 
luptă pentru apărarea patriei. 
Tinerețea sa a fost luminată de 
flăcările răscoalei decembriștilor, 
primii revoluționari ruși care au 
ridicat steagul de luptă împotri
va țarismului. Marii fii ai po
porului rus Pușkin și Lermontov, 
Gogol, Belinski, pictorul Ale- 
xandr Ivanov au fost contempo-, 
rănii săi. împreună cu acești»,

-
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potrivit măsurilor 
luate de plenara 
din 27-29 decem
brie 1956 a C.C. el 
P.M.R., urmează să 
experimenteze apli
carea noului sis
tem de salarizare, 
fac parte fi uzinele 
„Industria Slrmei" 
din Ctmpia ^urzii. 
In întreprindere s-au 
luat și continuă să 
se ia măsurile 
respunzătoare. 
ctteva:

fn primul 
r-a dezbătut 
muncitorii Rezolu
ția plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956 fi 
«-au analizat sard

co- 
lată

rînd
cu

irila colectivului bt- 
treprinderii peitfru 
aplicarea prevederi
lor rezoluției. O 
altă etapă a oonsti- | 
tuit-o stabilirea noi
lor norme pe baze 
tehnico-științifice.

A fost oare nece
sar să se revizuias
că normele ? Desi
gur că da. Ș( în a- 
ceastă întreprindere 
ciștigul principal al 
unor categorii de 
muncitori nii-l con
stituia salariul tari- 
far, ci depășirile 
normelor pe baza 

1 mțfncii în .. acord. 
Numeroase norme 
erau neștiințifice. 
Ața se explică fap
tul că unH munci
tori cu O calificare 
mai slabă cîștigpu 
mai mult decît alții 
care aveau o pregă
tire mai bună.

Înaintate, însuflețite de o dragos
te fierbinte fată de popor.

Anii copilăriei Glinka și 1--a pe
trecut la (ară, unde a cunoscut 
îndeaproape și i-au devenit 
dragi cîntecele populare rusești, 
acestea rămtnind întotdeauna 
pentru el un prețios izvor de in
spirație. Ei a dovedit de timpu
riu talent muzical, dar părinții 
nu l-au destinat carierei artistice, 
ci l-au trimis îatr-un institut de 
învățămint care pregătea pe co
piii nobililor pentru slujbe de 
stat. Intre altele, Glinka a con
tinuat și aici lecțiile de muzică. 
Termintnd studiile, Glinka capă
tă un post într-unul din depar
tamentele din Petersburg. Dar 
pasiunea sa pentru muzică nu 
putea fi stăvilită. Toate forțele 
el le închină artei dragi, conti
nuing să se desăvîrșească cu per
severență și rîvnă. In 1830, cind 
tinărul compozitor a plecat intr-o 
călătorie peste graniță, la Peters
burg se bucura deja de o repu
tație artistică remarcabilă.

Glinka a trăit în străinătate 
aproape patru ani. în cea mai 
mare parte în Italia. Acolo a cu
noscut arta celor mai buni com
pozitori și cîntăreti italieni, a 
compus el însuși o serie de lu
crări care au fost editate la Mi
lano de vestita firmă Ricordi. 
Toate acestea nu l-au îndepărtat 
insă de patria sa. ..Dorul de pa
trie m-a dus la gîndui sa com
pun pe rusește* — spunea el u- 
nuia dintre prieteni, releriadu-se 
ia necesitatea de a crea melodii 
în spiritul poporului rus.

Aaii 1834—1844 s-au remarcat 
tu viafa lui Glinka printr-un 
tnalt avlnt creator. Acum au ieșit 
tn evidență ladevautefe proporții 

are s-a des- 
imin

L REPIN ;

rile groaznice de suferință îndu
rate de-a lungul istoriei, din mij
locul poporului ies multi astfel 
de eroi, capabili de fapte mari, 
ca ale lui Ivan Susanin, lată de 
ce opera lui Glinka e apropiată 
și pe înțelesul fiecărui om legat 
de soarta patriei și a poporului 
său.

Opera-basm „Ruslan și Ludmi
la" de Glinka este însuflețită de 
eposul popular rus. Una după 
alta trec prin fa(a spectatorilor 
imaginile vechiului Kiev, ale nor
dului aspru, ale nemărginitelor 
stepe rusești, apar vedeniile <‘ 
basm ale castelelor vrăjito 
răi Cemomor și Naina. Pe acest 
fond colorat se desfășoară poves
tea despre peregrinările viteazu
lui rus Ruslan, care a învins for
țele întunecate ale răului și îm
pilării. Astfel, tntr-o formă de 
basm, este exprimată o mare idee 
filozofică.

Muzica din „Ruslan și Ludmi
la" ca și muzica din „Ivan Su
sanin" este strins legată de cin- 
tecele poporului rus. E drept 
compozitorul nu citează aproape 
niciodată melodiile Înseși, dar in. 
treaga s> muzică este pătrunsă 
de suflul popular, poartă un ade
vărat caracter rus. în aceiași 
timp, Glinka era sensibil șâ la 
muzica altor popoare și odsee 
o introducea ta lucrările sale Un 
e xempt a mișunat sinț paginile 
orientale din „Rushn și Ludmi
la". Glmka s.a interesat întot
deauna de viata și arta orientu
lui.

Glinka în timp ce compunea operă „Ruslan și Ludmila"

dragostea și stimă oamenilor cu 
vederi dembcratice din societatea 
rusă a acelei vremi. Dar cercuri
le tre la curte, de care depindea 
atunci faima unui artist, l-au 
tratat pe marele compozitor cu 
dușmănie și dispreț. Aflindu-se 
din acest punct de vedere într-o 
situație foarte grea, în 1844 Glin
ka pleacă' din nou în străinătate 
unde famine aproape trei ani. 
De data aceasta el a călătorit 
prin Franța și Spania.

Tn ’Spania a trăit aproape doi 
ani. A găsit acolo mulți prieteni 

de buni ți cu ajutorul lor a studiat 
lelor vrăjitorilor profund cîntecele și dansurile 

‘ populare. Pe baza aceasta, au
apărut două vestite uverturi : 
„Hota aragoneză" și „O noapte 
la Madrid" în care compozitorul 
a dat glas impresiilor sale des
pre această țară.

Starea sănătății înrăutățindu-i- 
se și forțele slăbindu-i, ta ultimii 
ani ai vieții Glinka a compus 
relativ puține lucrări. Printre 
ele se remarcă „Kamarinskaia" 
una din cele mai geniale creații 
ale artei muzicale ruse. Suita 
„Ksmarinskaia" — minunate va
riații simfonice pe tema a două 
cintece populare ruse — Incintă 
prin optimism ș> voioșie, prtn- 
tr-«n umo- fin. scinteietor. Pen
tru ctxapaznoriî rași. ea a rămas 
cel mai irul; exespiu dc prelu
crare stmfcnică măiastră a ae- 
Wfilor populare.

In ultimii am ai vieții, in fu
nii lui Glinka s-a format un cerc 
de tineri muzicieni ruși în rîn- 

,Rusia»'durile
In tinerele a stpdiat chiar

faurii

fantezie pentru orchestră simfo- Partitura 
"Con- « 

tele Hoîmski , numeroase roman
țe și cintece î

Opera istorico-eroică „îvan Su 
sanin" povestește despre una din 
cele mai dramatice perioade ale 
istoriei ruse, cînd poporul s-a 
ridicat la luptă împotriva cotro
pitorilor străini csTe-i răpiseră 
libertatea și independenta. Glin
ka slăvește fapta vitejească a u- 
rrai simplu țăran rus oe și-a 
jertfit viața pentru salvarea pa. 
triei. în chipul lui îvan Susanin 
au fost întruchipate cele mai fru
moase trăsături ale caracterului 
omului rus din popor. In ceasu-

care — între altele — se întîl- 
nește și un fragment dintr-o me
lodie arabă. Frumusețea pagini
lor orientale ale lui Glinka n-are 
asemănare cu nirpic din ce se 
Crease în acest gen în muzica 
europeană de pînă atunci. Mai 
tîrziu. în muzica rusă, lucrarea 
simfonică „Antar", compusă după 
o legendă arabă și „Șeherazada" 
de Rimski Korsakov, dansurile 
polovțiene ale lui Borodin, „Is- 
lameea" lui Balakirev au cooti- 
nuat cu succes tradiția deschisă 
de Glinka.

Creația Iul Glinka a cucerit

r
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Curse speciale I.T B. la
Pentru ca transportul publicu

lui care va participa la recitalu
rile lui Yves Montand din Sala 
Floreasca să se facă tn bune con
diții, I.T.B. a luat măsura ca în
tre 16-21 februarie, linia de tram
vai nr. 5 să fie întărită în jurul

1. NtACȘU

1 Cîștlgul unuia 
în buzunarul

Tot norms ft 
male, nețtiințifi 
erau și norme 
interne statistic 
experimentale. A 
menea norme 
stimulau iniții 
mundtorilori'ci 
potrivi frinau 
fecționarea pi
selor tehnologice.

Pentru a Mătura 
deficiențele existen
te pînă acum nor- 
matorii au studiat 
amănunțit ziua de 
muncă prestată la 
mai multe agregate, 
ținindu-se seama de 
specificul fie cărui 
afrsgat. Pe baza a-, 
cestui studiu se va 
stdbfli timpul ope
rativ de lucru, ur- 
mtnd ca apoi si fie 
stabilite și normele 
de producție.

recitalul Yves Montând
orelor 18-24 cu încă 8 trenuri de 
mare capacitate. Intre aceleași 
ore se va crea o linie specială de 
autobuse, care va circula sub de
numirea de linia F pe traseul: 
piața 28 Martie — Bd. Nicolae 
Bălcescu — calea Dorobanți — 
sala Floreasca.

Răsfoind scrisorile corespondenților voluntari

ZI DE ZI NOI REALIZĂRI

I tn buzu 
ce li califici.

această situație, 
rerea uzinei „Stea 

și comitetul 
nici un cuvint
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ea mașina la care lucrează să 
execute In buhe condiții ope
rația de strunjlre a furcii am- 
breiajului de la camionul S.R. 
101. Cufitul strungului mușcă 
lacom din metal. Apoi tinărui 
oprește mașina, măsoară pie
sa și în cele din urmă dă din 
nou drumul universalului să 
se invirtească. Și operația 
asta o lace tie mai bine de 3
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gâturi?* Fără îndoială că da, * 
Și totuși, sint ocazii cind cele Ț 
două profesii se confundă. Vă 
mirați ? Aveți puțintică răb
dare și Vă «eți lămuri. “

Profesor 
sau frizer?

Pare paradoxală această fe-

i î
*

Ăî
■
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i, l«ni . tînirul Săceleanu Ion, ut», orezentilni
j elev î. .nul HI al Școlii pro- erou| lstvan
; fesion.ale de ucenici „Steagul Bodroghi. Ocupația de fiece 
; Roșu din Orașul Stalin. zj. profesor. Mai precis, pro

fesor de educație fizică. Lacul 
de muncă: Școala medie cu 
limba de pred.-— 
nr. 7 din Ciul.

Să zicem că sintere martori 
la una din c.i* 4-
către „ -
Copiii sint «liniați. Intră pro
fesorul. „Nici un absent ?" 
Tonul profesorului prevestește 
furtuna. Intr-adevăr... doar 
citeva secunde și profesorul 
tună: „Aliniați-vă". Copiii au 
executat comanda cit ai bate 
din palme. Profesorul trece 
prin fața fiecăruia -— ii pri
vește lung, iar unora le spu
ne : „Treci la o parte", plevli 
execută. Ce anume va urma? 
Numărul celor trecuți < la o 
parte s-a ridicat la vreo zece. 
Și, deodată, profesorul Bodro- 
ghi s-a transformat într-un 
veritabil... frizer. Erdelyi, Imecs 
șl alții ca ei au trebuit să su
porte foarfecele profesorului 
care se vede treaba că pu era 
de acord ca elevii să poarte 
freză. Zece elevi au fost tunșî 
de acest binevoitor profesor 
Pentru ce anume, prea puțin 
am putea spune. Unii zic că a 
fost o pornire negindltă. affil 
că tovarășul profesor frebuis 
odată și odată să-șl pună tn 
evidentă talentul și In alte 
ramuri de activitate. Alții că 
acesta este doar unul dintre 
multiplele aspecte ale metodei 
educative folosite de acest 
profesor, și la care trebuie a- 
dlugate desele înjurături, nu 
meroaseje pălmuiri și alt# 
„metode* de educare.

Ce zic oare părinții acestor 
copii de atitudinea de-a drep
tul revoltătoare a profesoru. 
lui ? Tov. Erdelyi, de pildă, » 
de părere că nu trebuia să i 
se ciuntească părul copilului, 
in bătaie de joc ci dacă i se 
părea profesorului că părul 
copilului era prea lung, tre- 
buia să i se comunice și el 

„ ar fi luat măsurile corespun-
■ zătoare. In orice caz,' ar fi a- 
i ptlat la niște frizeri mai di- 
i baci decit profesorul Bo- 
Ș droghi. 
Ș Noi considerăm că aseme- 
î nea metode n-au ce căuta tn 
; activitatea unor profesor! și
• dacă mai există îci-cofo adepți 
; ai acestora, apoi măsurile co-
■ respunzătoare ale organelor
; tn drept nu trebuie să Inttr- 
i zie, 
i M. MUNTEANU
; M. OPREA
• corespondenții „Scfnteii tine-
• retului" pentru regiunea Cluj ș
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.loșu' __ _______________
Nimeni nu poate să afirme 

că toate astea, atlt practica 
cit și teoria, ti necăjesi pe 
Săceleanu. 
bucură, 
însă de

, _ __ <ie cu 
iredare maghiară

Mai dș grabă lî 
bucură. Necazul lui pleacă 
însă de Ia o altă stare de lu
cruri. Muncește el peste 
40 de ore pe săptămină ; dar 
cind la sfirșitul lunii tinărul 
muncitor Lugovna Stelian, cel 
care se ocupă de calificarea 
sa, pregătindu-1 pentru mese
ria de strungar, primește un 
salariu de aproape 900 lei, el, 
Săceleanu Ion, de-abia dacă 
primește, nici mai mult nici 
mai puțin decit modesta sumă 
de 40—50 lei. S-ar părea la 
prima vedere că Săceleanu a 
stat și a pierdut timpul degea
ba lîngă mașină, iar Lugovna 
a lucrat pentru amlndoi. Lu. 
crurile nu stau insă așa.

O altă latură a acestei pro
bleme, care fără Îndoială îl 
nemulțumește pe Săceleanu, 
«ste și aceea că atit lui cit și 
lui Stanclu Clement sau Trie 
■Sabin nu Ii s-au repartizat 
mașini pe care să lucreze sin
guri.

— Ride de mine Luca Con
stantin sau Baciu Vasile, cu 
care slnt coleg. EI lucrează 
singuri pe mașină, și eu nu 
— mi-a relatat cu destulă a. 
mărăciune în glas tinărul elev 
al școlii de ucenici.

în atelierul 522, seefta 520 
a uzinelor „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin se intimplă 
șl alte curiozități legate de 
practica și retribuția viitorilor 
strungari. Operația de ambo- 
rat — de pildă — a furcii am- 
breiajului are timpi stabiliți 
precis. In loc ca, in urma efec
tuării unei asemenea operații, 
ciștigul să intre în buzunarul 
celor care o execută — acești

I

orele conduse de 
acest tlnăr profesor.
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LA BACAU : O PIAȚA

Un kilometru și jumătate li 
dus și tot atita la întors Cu to
tul — trei kilometri. La întoar
cere. era și mai greu: sacoșeie. 
pachetele și alte cumpărături îți 
împovărau brațele, te oboseau 
și mai mult. Nu este de loc ușor 
și nici plăcut să faci această cale 
in fiecare zi, uneori o singură 
dată, alteori de rrfai multe ori. Șl 
totuși cetățenii din cartierul 
C.F.R.-Bacău trebuiau să-l facă. 
Ca -să se aprovizioneze cu cet 
lMeesare*trebct* să meargă toc. 
nuu io Plata orașului. Tocmai de 
aceea doreau să aibă o piață în
zestrată cu cele necesare H U 
cartierul lor.

...Dorința lor este 
lizată — după cum 
mat corespondentei i 
Spitaru, din Bacău. Către 
tul anului trecut. Bacăul s-a 
îmbogățit cu Încă o piață, 
dern construită: cea din e 
rai CJ H.

De pretutindeni — din Su
ceava ori din Timișoara, din 
Cluj sau București, din Ora
dea ori Bacău — sosesc, zil
nic, numeroase corespondente 
ce vestesc ziarului schimbări
le petrecute In viața satelor 
și orașelor patriei noastre.

die a* tul Sebpădure, raionul Tîr- 
năveni. au sprijinit efectiv aceste 
acțiuni.

să aducă stației economii de peste 
180.000 lei.
• Utemiștii de la atelierele 

T.E.G. Moreni-Cîmpina — ne in. 
formează tov. Gigi Ilinca — au 
tiotărît să strîngă și să trimită 
cuptoarelor, spre retopit, cit mai 
mult fier vechi. In scurt timp, 
datorită strădaniei unor utemiști 
ca Dumitru Vangheluță, Emilia 
Andrei, Gheorghe Anghel și alții, 
numai tinerii din secția de repa
rații a atelierelor au strins pesta 
5000 kg. fier vechi

• In comuna Rădulești, raio
nul Urziceni — ne semnalează 
tov. Ion T. Dragomir, din cornu, 
na Armășești, raionul Urziceni — 
se construiește, prin autoimpu- 
ner« și muncă voluntară, un că. 
min cultural
• Tot prin autoimpunere șl cu 

sprijiaul larg al țăranilor mun- 
Citori — ne relatează tov. L. Du
năreană — in satul Dulău din 
raiooul Reșița, se construiește o 
școală eieraentară de 4 ani.
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LA GURAHONT-. SE RIDICA 
UN SMTAL

Deocamdată este șantier. Nu 
peste mult timp insă, schelele 
vor fi ridicate, utilajele vor ple
ca pe alte meleaguri și. atunci, 
se va ridica — mindri și impu
nătoare — clădirea noului spital 
da Gurahonț (regiunea Oradea), 

munca este ta toi. 
clădirilor a fost ter.
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entrU 
ducătorul 

le și 
avut 

o influentă dintre cele mai mari 
asupra dezvoltării ulterioare a 
muzicii ruse.

In zilele noastre, muzica lui 
Gljnka răsună cu aceeași pros
pețime și trezește în inimile oa. 
meni Ier sentimente înălțătoare. 
Cit de bine i se potrivește ge
nialului muzician nemuritoarea 
chemare a versurilor iui Pușkin : 
„Trăiască soarele, să se ascundă 
umbra 1“ Un demn reprezentant 
al artei umaniste. în fata căruia 
pălesc umbrele, a fost și strălu
citul compozitor rus Mihail lva- 
novici Glinka.

apari
ția conductele pentru gaz Betas, 
iar în ultima vreme, o nouă ac. 
tiune a țăranilor muncitori din 
sat, la îndemnul comuniștilor, a 
îmbogățit șirul realizărilor mai 
de seamă. înfăptuite de-a lungul 
anului trecut: satul • iest ra- jeefit dia cadrai Scriee de pro-

duefie nr 3 dm Trertial VII Of.
tenia duc o asncd in 
tru a realiaa dt mai
nomiL îngrijiBd bine

In fotografie, un aspect de 
la sosirea echipei noastre de 
tenis de masă de la Milano. 

Cupa exprimă 
marile succese 
obfinute de spor 
tivii noștri la 
acest turneu.

șa

:
:
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Așa se pot economisi
Uzinele metalurgice „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej“ sînt principala 
întreprindere a orașului Tîrgo
viște. In trecutul îndepărtat, după 
mărturisirile unui cunoscut călă
tor, măreția și faima fostei capi
tale a Țării Romînești consta în 
aceea că domnitorul avea oricind 
un număr însemnat de oșteni ca
pabili să o apere cu piepturile lor 
de atacurile dușmanilor. Astăzi 
faima Tîrgoviștei este dusă peste 
mări și tari de uzina sa. Utilajul 
petrolifer de înaltă tehnicitate 
produs aci acoperă nevoile indus
triei noastre, iar în parte este 
exportat.

în îndepărtata lndonezie, în 
Republica Democrată Germană și 
in India. în Republica Cehoslo
vacă, în Republica Populară Chi
neză și în numeroase alte țări 
întîlnim utilaj petrolifer produs 
la Tîrgoviște. Pe drept cuvînt tîr- 
goviștenii pot fi mîndri de asta. 
Uzina, în cea mai mare parte, 
s-a taălțat în anii regimului de
mocrat popular. Odata cu uzina 
a crescut și o generație nouă 
de muncitori, buni cunoscători 
ai meseriei. Peste 70 la sută 
din totalul muncitorilor sînt ti
neri. Clteva secții sînt încre
dințate în întregime tineretu
lui. în uzină activează 52 bri
găzi de tineret care cuprind un 
însemnat număr de tineri. < Se 
poate spune pe drept.cuvînt că 
soarta planului este aci hotărîtă 
în cea mai mare măsură de ti
neri. Iar uzinele metalurgice din 
Tîrgoviște sint de vrema'.îndelun- 
iată printre fruntașe

An de an uzina a îndeplinit și 
lepășit pianul reușind să pro- 
luci utilaj de calitate superioa
ră. li un preț de cost din ce în 
ce mai scăzut Astfel, uzina a în- 
derfinlt sarcinile primului cinci
nal in ceea ce privește produc
ția globală industrială in propor. 
tie de 139.4 la sută. In această

MILIOANE
perioadă prețul de cost a scăzut 
cu 16,3 la sută. In 1955 planul a 
fost depășit cu 24,9 la sută, iar 
prețul de cost a scăzut cu 33,2 
la sută în loc de 16,5 la sută cit 
era planificat. Anul trecut planul 
a fost depășit cu 7,5 Ia sută, iar 
prețul de cost a fost scăzut cu 
17,4 la sută în loc de 12,5 la 
sută. Aceste cifre vorbesc de la 
sine. Ele arată că tineretul ală
turi de muncitorii vtrsfnici a dus 
la îndeplinire în bune conditiuni 
sarcinile ce reveneau în dome
niul producției. Un rol deosebit 
de important în obținerea rezul
tatelor sus amintite l-a avut ac. 
tivitatea perseverentă dusă de în
treg colectivul uzinăi pentru a 
realiza economii. S-au economisit 
materii prime, materiale, energie 
electrică etc. Sub conducerea or
ganizației de partid din uzină, 
comitetul U.T.M, al ' întreprin
derii a întreprins și el o seamă 
de măsuri valoroase. Conducerea 
uzinei a sprijinit tineretul in ac
țiunile Întreprinse. Datorită mun
cii perseverente a întregului co
lectiv, în ultimii doi ani s-au 
realizat peste plan economii de 
18.400.000 lei. Acesta este un 
succes remarcabil. El are o mare 
importanță atît pentru dezvolta
rea tării noastre in ansamblu cit 
și pentru colectivul Uzinelor me
talurgice Tîrgoviște. Cu suma e- 
conomisltă s-ar fi putut construi 
numeroase apartamente pentru 
muncitori, s-ar fi putut produce 
o însemnată cantitate de îmbră
căminte, alimente etc.

Rezoluția plenarei C. C. al 
P.M.R. din 27—29 decembrie 1956 
cuprinde un program multilateral 
de măsuri economice și politice a 
căror aplicare consecventă va 
însemna o contribuție hotărîtoare 
la crearea economiei socialiste 
unitare în patria noastră, la ri
dicarea rapidă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Printre sar
cinile cele mai importante puse 
de Comitetul Central al Partidu
lui este și realizarea unor în
semnate economii în toate sec. 
toarele de activitate, reducerea 
prețului de cost al producției, 
creșterea productivității muncii.

Ansamblul de măsuri cuprins în 
rezoluție, reprezintă un tot uni
tar în care rezolvarea unei sar
cini depinde de rezolvarea celor
lalte. Realizarea unor fonduri în
semnate prin reducerea suplimen 
tară a prețului de cost și prin 
economii în alte domenii, contri
buie tntr-o măsură substanțială 
la atingerea obiectivelor propuse. 
Tineretul Uzinelor metalurgice 
Tîrgoviște aducînd un aport în
semnat la reducerea suplimenta
ră a prețului de cost a dovedit 
în practică hotărîrea sa de a a- 
pllca în viată linia politică a 
partidului de construire a socia
lismului.

Plenara C.C. al P.M.R. a ho. 
tărît dezvoltarea în continuare 
— deși într-un ritm ceva mai 
lent — a industriei, în primul 
rînd a industriei grele, ridicarea 
rapidă. într-o măsură însemnată, 
a producției agricole și a produc
ției bunurilor de larg consum.

Prin economiile obținute tineretul 
Uzinelor metalurgice Ttrgovlște 
contribuie la atingerea acestor 
scopuri.opun.

Rezoluția plenarei G.C. al 
M.R. pune în centrul atenției 

pa rftd și de
P.M.R. pune ...____
întregii munci de pai _ 
stat ridicarea substanțială a nive
lului de trai al oamenilor muncii 
ceea ce necesită însemnate chel
tuieli. Aplicarea cu consecventă 
a acestei politici a dus și pină 
în prezent la o seamă de rezul
tate bune. In anul în curs se vor 
ridica salariile în medie cu 15 la 
sută. In afară de aceasta noi știm 
că statul democrat-popular duce 
o politică de reducere sistemati
că a preturilor de vînzare cu a- 
mănuntul. Toate acestea necesită 
fonduri. Economiile din industrie 
contribuie în mare măsură la 
crearea acelor condiții care per
mit ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Statul nostru socialist stimu 
lează acele colective care înde
plinesc conștiincios planul. Pentru 
însemnatele succese realizate în 
reducerea prețului de cost, colec
tivul Uzinelor metalurgice Tîrgo
viște a fost deseori premiat. Direc
torul întreprinderii a avut la dis
poziție un însemnat fond din care 
s-au acordat numeroase premii 
celor merituoși. In rîndurile care 
urmează, se vor arăta pe scurt u- 
nele mijloace prin care tineretul 
uzinei a contribuit la ieftinirea 
producției — la economisirea fie
cărui leu.

Structura prețului 
de cost

Prețul de cost reprezintă tota 
litatea cheltuielilor materiale și 
bănești făcute de întreprindere 
pentru fabricarea produselor sale. 
El poate fi Calculat fie pentru 
Întreaga producție a uzinei, fie

ăe pro- pe scară largă a tehnologiei îna- introdus planurile de croire a
i s-a-1- intate.- La turnătorie, de pildă, tablei. Astfel a devenit posibilă
„--------- i s-a exfine turnarea ta eodiile la folosirea bucăților mai mici de

” tablă care înainte erau conside
rate deșeu nerecuperabil. Prin 
noul procedeu numai la un sin
gur produs — vagoane tip C.F.F. 
se economisește cîte 800 kg ta
blă de 18 m/m. Un alt exemplu 
bun îl dau tovarășii Care lucrează 
la forjă. Aci a fost schimbat pro
cesul tehnologic de forjare a 
flanșelor cu dimensiuni mari. 
Noua metodă permite să se ob
țină calupuri de metal din care 
se pot face flanșe mai mici, 
ceea ce înainte vreme nu era po
sibil.

Reducerea procentului de rebu
turi este o altă sursă de econo
mii. în această privință — cu 
toate succesele obținute — tinerii 
din uzină mai au mult de făcut. 
Numai de la 1 iunie pînă la 30 
noiembrie 1956 valoarea rebutu
rilor trece de 1.000.000 lei. In 
iulie 1956 uzina a depășit procen
tul normal de rebuturi — și așa 
destul de ridicat — cu 0,25 la 
sută, iar în septembrie 1956 cu 
1,64 la sută. Printre cauzele prin
cipale ale rebuturilor sînt defec
tele de turnare. Datorită muncii 
în asalt, la sfirșitul lunii, turnă
toria este supraaglomerată, ceea 
ce dăunează calității producției 
și provoacă multe rebuturi. Tine- 
Mi de la turnătorie aplică O seal 
mă de metode avansate și în ge. 
neral muncesc bine. Nu este însă 
vina lor că aprovizionarea uzi
nei nu se face la timp. Ar fi util 
ca Ministerul Industriei Meta
lurgice să ajute conducerea uzi
nei în această direcție. Fără în
doială că unele rebuturi sînt date 
și din neglijentă sau slaba cali
ficare a unor tineri. Comitetul 

' U.T.M. cunoaște problema și este 
de dorit ca în viitor să se pre
ocupe mai îndeaproape de rezol
varea ei.

O acțiune lăudabilă a comite
tului U.T.M. o constituie mobili
zarea tineretului la munca pentru 
strîngerea fierului vechi. Aci fie. 
rul vechi este adunat cu 
grijă și folosit fie la cup
torul electric al uzinei, fie vin- 
dut la I.C.M. Numai de la 23 
august pînă la 30 decembrie 1956

pentru « singură 
duse. Cînd anaiizim cum s-a- a- ____ _  __
juns la reducere» lui, prezintă s-a extim_________________
un interes deosebit din ce anume peste 30 repere dc oțel și la 40 
elemente se compune. Proporția repere de bronz. Datorită acestei 
în care diferitele cheltuieli parti- metode s-a micșorat necesarul de 
cipă la formarea prețului de cost otel cu 20 la sută și s.au făcut 
arată structura acestuia. în anul economii însemnate la manopera. 
1956 structura prețului de cost S-a evidențiat în special brigada 
pe elemente primare la Uzinele utemistă condusă de tovarășul O- 
metalurgice Tîrgoviște l _ 
mătoarea :

1. Materii prime șî mate,
riale de bază I

2. Materiale auxiliare
3. Combustibil
4. Energie
5. Uzarea obiectelor de 

inventar
6. Amortizarea mijloacelor 

fixe
7. Total salarii
8. Contribuții asupra sala

riilor 3%
9. Alte cheltuieli bănești 3°/«

Total cheltuieli 100%

Deci aproape 70 la sută din 
prețul de cost este format din 
cheltuielile pentru materii prime 
și materiale de bază, materiale 
auxiliare, combustibil și energie.

înseamnă că tineretul uzinei, 
fără a neglija celelalte elemente, 
trebuie să-și îndrepte eforturile 
spre a face economii la aceste 
capitole care au cea mai mare 
importantă pentru reducerea pre
țului de cost în ansamblu. în fie
care uzină în parte putem con
tribui cu mai mult Succes la re
ducerea prețului de cost îndrep. 
tîndu-ne atenția în primul rînd 
spre acele elemente unde se fac 
cheltuielile cele mai mari. Așa au 
procedat și tinerii tîrgnvișteni.

O problemă esențială: 
economisirea materiei 

prime și auxiliare
La Uzinele metalurgice Tîrgo

viște, în acțiunea permanentă de 
economii, efortul principal este 
îndreptat spre economisirea ma
teriei prime și auxiliare.

Un mijloc important pentru a 
face economii la acest capitol de 
cheltuieli J-a constituit aplicarea

iviște a fost ur- proiu Traian care în anul 1956 a 
realizat importante economii, de
venind fruntașă pe regiune.

La unele repere s-a redus mult 
adausul de prelucrare. Prin re
ducerea adausului de prelucrare 
la racordurile speciale s-a obți
nut o economie de 0,480 kg. otel 
aliat la fiecare pereche de racor
duri. Iar otelul aliat este, după 
cum se știe, un material scump.

Un alt mijloc pentru economi
sirea materiei prime și auxiliare 
folosite în această uzină, îl con. 
stituie înlocuirea materialelor 
scumpe, deficitare, prin altele 
mai ieftine, fără a dăuna calită
ții produselor. Mergîndu-se pe 
această linie, anul acesta execu
tarea racordurilor nu se va mai 
face din otel aliat de calitate, ci 
din (cavă. O.L.C, 45, care este 
la fel-de rezistentă ;și mult mai 
ieftină, Se va realiza astfel o 
economie de aproximativ 6.000.000 
lei.

Recondiționarea materialelor 
și pieselor uzate au contribuit de 
asemenea la reducerea prețului 
de cost și la economisirea unor 
materiale scumpe. Numai în anul 
1956 s-au recondiționat diverse 
tipuri de rulmenți pentru geam- 
blacuri, greu de procurat, mai 
mult de 20 tone otel lat pentru 
vagoane platformă, s-a recondi
ționat sîrmă de bobinaj, se recon
diționează uleiul pentru a putea 
fi folosit din nou. Fără îndoială, 
tineretul participă din plin la a- 
ceste acțiuni. De pildă, tînărul 
Marinescu Vasile recuperează su- 
porții de Ia cuțitele de strung cu 
plăcuțe vidia. In întreaga uzină 
prin această metodă s-au econo
misit anul trecut peste 70.000 
lei.

Folosirea pe scară largă a de
șeurilor aduce o mare contribuție 
la ....................................
și
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economisirea materiei prime 
auxiliare. In acest scop s-au

tineretul a colectat 80.000 kg. 
fier vechi, depășind cu 10 000 kg. 
angajamentele luate.

Economisirea timpului 
de muncă

Cînd s-a vorbit despre «frac
tura prețului de cost v.a arătat 
că salariile reprezintă 16 la sută 
din totalul cheltuielilor făcute de 
Uzinele metalurgice Tîrgoviște. 
Aceasta ne atrage atemfia asu- 
pra necesității de a economisi for. 
ia de muncă, de a ob(ine cu un 
efort cit mai mic o cantitate cit 
mai mare de produse.

Economisirea timpului de mun
că se exprimă în creșterea pro
ductivității muncii, adică în creș
terea cantității de produse fa. 
bricată în aceeași unitate de timp, 
cu aceeași forță de muncă. Creș
terea productivității muncii este 
calea principală pentru reducerea 
prețului de cost. Odată cu mări
rea productivității muncii crește 
și producția. Iar cheltuiala care 
se face pentru salarii la fiecare 
unitate de produs scade. Cu toate 
acestea salariul mediu al munci
torilor crește pentru că fiecare 
produce mai mult decît Înainte 
Pentru a se reduce prețul de 
cost, întotdeauna productivitatea 
muncii trebuie să crească mai re
pede decît salariul mediu. La 
Uzinele metalurgice Tîrgoviște 
an de an și aproape lună de lună 
a fost respectată această justă 
corelație între creșterea produc, 
tivitătil muncii și creșterea sala, 
riului mediu, ceea ce dovedeșta 
că timpul de muncă a fost în ge
neral folosit just.

Tineretul uzinei, așa cum con
tribuie la economisirea materiei 
prime, materialelor etc. își aduce 
un aport însemnat și în folosi
rea cit mai rațională și cit mai 
complectă a celor 480 minute de 
lucru. O cale pentru atingerea 
acestui scop este extinderea me. 
todelor avansate de lucru. 57 la 
sută din muncitorii de bază ai 
uzinei aplică asemenea metode. 
Printre aceștia există un număr 
foarte mare de tineri. în uzină 
se întilnesc caturi cind prin in.



Constituirea Comitetului național 
de pregătire a participări tineretului din R. P. R. 
la cel de al Vl-lea Festival Mondial 

de la Moscova
(Urmare din pag. l-a) 

demonstrat cu vigoare încă oda
tă unitatea de neclintit intre par
tid, guvern și popor, Încrederea 
nețărmurită a poporului nostru 
in regimul democrat-popular. In 
justețea cauzei și politicii parti
dului nostru. Victoria candîdați- 
lor F.D.P. In alegeri, participarea 
masivă și entuziastă la vot a 
populației țării noastre a fost 
răspunsul cel mai bun care putea 
fi dat calomniilor propagate de 
cercurile imperialiste împotriva 
statului nostru democrat-popular.

La începutul lunii ianuarie a 
avut loc plenara a Il-a a C.C. al 
U.T.M. tn cadrul căreia s-au dez
bătut sarcinile care stau in fața 
tineretului din R.P.R. in pregă
tirea celui de-al. Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

Plenara a stabilit ca la Festi
val să participe o delegație for
mată din 1000 de tineri. Aceștia 
vor trebui să fie delegați de că
tre tinerii din întreprinderi, de 
pe șantiere, de la sate, din școli 
și facultăți, dintre tinerii cei mai 
buni, mai harnici, mai destoinici, 
mai talentați, fruntași ai Întrece, 
rii socialiste, ai recoltelor boga
te, primii tn învățătură, în munca 
obștească. Cei mai buni tineri ar
tiști și sportivi vor fi selecționați 
In cadrul concursurilor culturale 
și sportive".

„In Intfmpinarea Festivalului— 
a spus în continuare vorbitorul— 
tinerii din industrie iși vor in
tensifica munca pentru ridicarea 
producției șl productivității mun. 
cii, reducerea prețului de cost, 
Îmbunătățirea calității produse- “ - ...... .. . .. .

bri
de 

800 
not 
De

sarcinilor ca le revin, întensifi- 
dnd întrecerile socialiste indivi
duale, intre brigizi și șantiere. 
Elevii și studenții, în cinstea 
Festivalului iși vor spori efortu
rile pentru a obține rezultate din 
ce in ce mai bune la învățătură, 
in activitatea extrașcolari, cultu
rali și artistici.

întregul tineret va fi antrenat 
într-o largi activitate culturală. 
In cadrul concursurilor artistice 
și de creație, tinerii de toate pro
fesiunile Iși vor demonstra talen
tele lor, vor scoate la iveală noi 
talente dintre tineri actori, so
liști, scriitori, compozitori, pi, 
tori, meniți să-și aducă în viit 
contribuția 
culturii din patria noastr

Tovarășul Virgil Trofin 
dresat apoi 
lui:

Membrii_________ —----------
de pregătire a Festivalului, pe 
care i-am ales astăzi, sînt che
mați să militeze activ pentru asi
gurarea transpunerii in viață a 
tuturor acestor sarcini care stau 
in fața tineretului nostru. Munca 
fiecăruia dintre noi, activă și ne
precupețită, va contribui fără în
doială la succesul acțiunii pc 
care o avem de realizat.

Mobilizînd tineretul și toate 
forțele capabile să sprijine ac
țiunile pregătitoare, noi vom asi 
gura pregătirea unei delegații 
care să reprezinte cu cinste țara 
noastră la Moscova și totodată 
să cîștige cît mai multe premii și 
medalii.

Membrii Comitetului național 
prin experiența, autoritatea, pres
tigiul de care se bucură în rin 
dul tineretului, vor putea să a- 
sigure realizarea cu succes a sar
cinilor pe care ni le-am propus 
in pregătirea participării tinere
tului din R.P.R. la cel de-al 
Vl-iea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru pace 
și prietenie de la Moscova".

★
După cuvtntul tov. Virgil Tro

fin, ca la orice ședință de lucru, 
s-a discutat și despre activitatea 
concretă pe care o va desfășura 
comitetul. Și ca un semn al mu... 
cii rodnice pe care o vor desfă
șura membrii Comitetului națio
nal s-au adus aci, in această 
primă adunare, valoroase propu
neri pentru îmbogățirea planului 
de muncă, pentru antrenarea 
la pregătirea celui de-al Vl-lea 
Festival Mondial, a tuturor tine
rilor din țara noastră, propuneri 
ce vor fi discutate și însușite 
către biroul Comitetului național 
de pregătire.

[lto’r 
lor la îmbogățirea 

natrla noastră".
i s~a a- 

membrilor comitetu-

Comitetului national

lor și întărirea disciplinei, 
acest scop se vor consolida 
găzile șl posturile utemiste 
control existente, se vor crea 
noi brigăzi de tineret și 300 
posturi utemiste de control. _ 
asemenea, se va extinde inițiati
vă tineretului de la uzinele „Pro
gresul" din Brăila în 90 de în. 
ireprinderi din industria metalur
gică prelucrătoare și industria 
ușoară, iar inițiativa tineretului 
de la uzinele „Tudor Vladimires- 
cu" va fi extinsă in 80 de Între
prinderi ale ramurei de construe, 
ții metalurgice $1 industriei ușoa
re. In cinstea Festivalului tinerii 
din patria noastră vor colecta 
500 vagoane de fier vechi.

Activitatea tineretului de la 
sate va fi Îndreptată spre trans
formarea socialistă a agriculturii 
și sporirea recoltelor la hectar. 
Elevă' șt studenții vor spori efor; 
turila pentru a obține rezultatele j Atmosferă tinerească _fi plină 
cele mai bune la Învățătură în 
activitatea extra școlară, cultu
rală și artistică.

Odată cu primele zile ale pri
măverii, tinerii și tinerele patriei 
noastre iși vor intensifica activi
tatea și pentru Înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor natale. Sub lo
zinca „luna aprilie — luna tnfru. 
musețării orașelor șt satelor 
triei noastre", mii de tineri 
participa la amenajarea 
parcuri, grădini, plantarea 
pomi, construirea de terenuri 
sportive, repararea șoselelor, po
durilor, drumurilor șl la alte con
strucții cu caracter local. Tinerii 
brigadieri constructori pe marile 
șantiere naționale și regionale 
vor munci cu și mai mare avint 
și elan tineresc pentru realizarea

pa- 
vor 

de 
de

de voioșie a celor prizenți tn st. 
la Consiliului General A.R.L.US., 
a îndemnai pe acad. Cezar Pe
trescu sd rostească in Incheie-ea 
adunării, eiteva cuvinte emoșio- 
nante, pline de călduri.

El a arătat că me mirii Comite
tului national de pregătire a Fes
tivalului vor depune toate efo^u. 
rilor pentru a asigura pregătirea 
cu succes a tineretului patriei 
noastre pentru Festivalul Mon
dial al Tineretului fi Studenților 
de la Moscova,

Acad. Cezar Petrescu, a urat 
apoi, in aplauzele celor pre- 
zenți, spor la muncă mem
brilor Comitetului national de 
pregătire a participării tineretului 
din R.P.R. la cel de-al Vl-lea 
Festival Mondial ce va avea loc 
tn Capitala marii Uniuni Sovie
tice — Moscova.

traducerea unor metode mai per
fecționate, timpul de muncă s-a 
redus cu mai mult de jumătate.

Aplicarea pe scară largă a in
vențiilor inovațiilor și raționali
zărilor duce de regulă la mă
rirea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. Cele 57 
inovații și raționalizări aplicate în 
uzină aduc . o economie de 
1.150.000 lei !«t rindurile inova* 
terilor se numără, cu cinste tine
rii Gavrila Ion, Guran Aurel, 
Opresou Ion. Răceanu Marin. 
Bărbieru Grigore, Pîrvu Nicolaa 
ți Bică Radu. Păcat că această 
listă nu poate fi lungită mai 
mult. Față de trecut cînd nu se 
întilneau inovatori tineri, pro
gresul este evident. Față de nu. 
mărul de tineri din uzină care 
posedă 6 înaltă calificare, iniția
tivă și spirit inventiv, lista este 
modestă. Modestă ca orice înce
put. Ea arată în afară de succe
sele obținute ți marile sarcini 
care stau în fața comitetului 
U.T.M. pentru stimularea mișcă, 
rii inovatorilor și raționalizaturi
lor în rîndurile tineretului.

Folosirea rațională a timpului 
de lucru cere înlăturarea com
plectă a absențelor nemotivate și 
reducerea într-o măsură cft mai 
mare a celorlalte absențe. In a- 
ceastă privință lucrurile nu stră
lucesc la Uzinele metalurgice Tîr
goviște Lună de lună se înregis
trează un număr însemnat de ab
sențe. In primele 11 luni ale anu. 
lui 1956 s-au înregistrat 4666 ab
sențe motivate și 5741 absențe ne
motivate. Adică în medie 946, 
absențe lunar, oeea ce revine în 
total la peste 11.300 absențe 
anual.

în afară de faptul că un nu
măr însemnat de muncitori lo
cuiesc în comunele învecinate și 
că uzina nu are mijloacele nece. 
sare de transport, ia această si. 
tuațte contribuie ți slaba disci
plină a unor tineri. Alături de cei 
care se achită conștiincios de sar
cini, există și unele elemente ne- 
disciplihate, cu un slab simț de 
răspundere.

Ce-i nou 
în magazinele 

cu produse 
electrotehnice
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Ia vitrinele magazinului „Electro
tehnica" și ale ehor unltkti comerciale 
de specialitate au aparat o serie de 
produse noi ale industriei noastre elec* 
trotehaice. O bună impresie a produs 
elegantul tri'-'"'” „-„„„a aa
Uzinele ,j»li

. elegantul .frigider „Pinguin" produs de 
Uzinele „Clement Gottwald". Liniile, 
dispozitivele de răcire și forma dau rii- 
citorului „Pinguin" un aspect modern.

De asemenea e de remarcat apari
ția în magazine a unui nou tip de 
aparat de radio rominesc—„Victoria", 
produs de întreprinderea ,,Radio- 
Popular"—o superheterodină cu 3 lăm
pi plus una, cu trei lungimi de undă; 
schimbătorul obișnuit de unde este 

-înlocuit printr-o claviatură.
Pe lingă acesta se mai găsesc în 

nite din import. Aparatele „Zvezda" 
și „Baltica" — producție sovietică — 

'se bucură de apreciere în rindul 
cumpărătorilor.

De asemenea, este bine venită Ini
țiativa de a se lărgi sortimentele de 
Instre și lămpi de birou de diferite 
forma. Impresionează plăcut lămpile 
de birou din fier forjat, bronat. imtx>. 
dobite cu figurine montate pe fond 
de cristal mat.

Laboratorul de 
cercetări hidroteh
nice înființat in a- 
nul 1954 are ca 
scop cercetarea 
funcționării con
strucțiilor hidro
tehnice necesare 
planului de electri
ficare a agricultu
rii socialiste, ali
mentării cu apă a 
fabricilor și ora
șelor, precum și 
deservirii naviga
ției fluviale și ma
ritime.

Fotografia înfăți- 
șează modelul unui 
baraj de beton in 
arc. Tehnicianul 
Dumitru Nae mă
rește treeerea apei 
peste modelul de- 
versorului (pragul 
de beton pe creas
ta barajului).
Foto: AGERPRES
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Pe scenele Teatrului Municipal
Desfășurarea stagiunii teatrale rează și „Nebuna din Chaillot" 

------ .2 j----- uT. u- i——ut <je Jean Gtraudoux în care rolu
rile principale vor fi interpretate 
de Lucia Sturdza Buiandra, Fory 
Etterle, Leny Caler. Neli Ste- 
rian, Marietta Rareș, Benedict 
Dabija etc.

Tot în sala Matei Milio vor a- 
vea loc premierele : „Noaptea Re
gilor" de Shakespeare — in regia 
lui Ion Șahighian — cu Jules Ca- 
zaban. Ion Manta. Fory Etterle, 
Nicșlae Mayrodin și alții.

Mai sint în pregătire „Don 
Gill de Ciorap Verde" de scriito
rul italian Tirso de Molina, cu 
Vifginica Popescu, Va.sile Flores- 
cu. Mircea Block, Viorica Ra
fael, Benedict Dabija etc-, in re
gia fui Mihail Paxino.

Pentru concursul pe țară al ti
nerilor actori. Teatrul Municipal 
va prezenta „Căsuța de la mar
ginea orașului" de scriitorul so
vietic A. Arbuzov, piesă care sur
prinde un emoționant episod din 
perioada Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei Cu această oca
zie iși va face debutul regizo. 
ral tinărul actor Paul Sava. In 
distribuție vor apare Ileana Pre- 
descu, Anca Verești, Petrică 
Gheorghiu și alți actori tineri.

se anunță deosebit de bogată 
pentru colectivul Teatrului Muni
cipal. Pe scenele lui vor apare in 
următoarele luni eiteva piese aș
teptate cu legitim interes de că
tre amatorii de teatru.

Printre primele se numiră „0- 
mul care aduce ploaie1' de scrii
torul american Richard Nash, a- 
vind in rolurile principale pe 
Fory Etterle, Clody Bertoia, Ște
fan Ciubotărașu. Mircea Albules- 
cu, Boris Ciornei etc.

Se mai pregătește punerea In 
scenă a piesei scriitorului ma
ghiar Brody Sandor „Învățătoa
rea", direcția de scenă apartinlnd 
lui Ion Olteanu. In rolurile 
principale vor apare Ileana Pre- 
descu, Mircea Șeptilici. Octavian 
Cotescu, Eveline Gruia și alții.

In repertoriul Teatrului Muni
cipal, sala ,.Matei Milio", tigu-

r» * * » * » » ♦

♦ Sanatoriul T.B.G „7
♦ iembrie", din Breaza este si- ♦ 
♦tuat intr-o regiune pitorească. J 
. Numeroși oameni ai muncii *

din regiune, vinj 
aici să-și tată-t 
rească forțele și 4 
capacitatea lor 
de muncă.
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Alegerile organelor locale U.T.M
trebuie să ducă la întărirea 
Uniunii Tineretului Muncitor
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Dacă aceștia s-ar gîndi mai 
mult la pagubele mari pe carele 
aduc economiei și lor înșile, pro. 
babii că s ar îndrepta. Să facem 
o mică socoteală. Cele 11.300 ab
sențe din anul 1956, transformate 
în ore totalizează o pierdere de 
80.400 ore de lucru. Comitetul 
U.T.M. al uzinei și birourile 
de secții U.T.M. ar trebui să 
se ocupe într-o măsură mai mare 
de combaterea indisciplinei, de 
educarea comunistă a acelor ti
neri care prin comportarea lor 
stînjenesc procesul de producție.

Economii prin buna 
întreținere a utilajului

Uzina este înzestrată în cea 
mai mare parte cu utilaj nou, 
modern. In hale întîlnim alături 
de mașinile-unelte de fabricație 
romînească și numeroase mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate pro
venite din U.R.S.S., Republica 
Cehoslovacă, Republica Demo
crata Germană șt din alte tari.

Se știe că mașinile perfecțio
nate necesită multă muncă pen
tru producerea lor și deci sînt 
relativ scumpe. Prin folosire ele 
se «zează și își transmit treptat 
valoarea asupra noului produs1. 
Acea parte din prețul de cost care 
reprezintă uzura mașinilor, utila
jelor, clădirilor etc. se numește 
cotă de amortisment. La Uzinele 
metalurgice Tîrgoviște pentru 
amortizarea mijloacelor fixe sus 
amintite se cheltuiește o sumă 
echivalentă cu 6 la sută din tota
lul prețului de cost al producției 
industriale. Este firesc deci să 
existe o preocupare atentă pentru 
buna întreținere a utilajului, ast
fel înctt să se evite cheltuielile 
suplimentare pentru reparații și 
să se obțină o producție cît mai 
mare

O Dosibilitate de a face econo
mii în acest domeniu consta în 
mărirea duratei de funcționare a
mași-nei între două reparații. Ast- ficient de clară a costurilor pe 
fel se evită scoaterea din func- întreaga secție, cu atît mai pu- 
țiune a mașinei și se fac econo- țin poate exista pentru fiecare

mii însemnate. Prelungirea dura
tei de funcționare a utilajului 
poate fi obținută printr-o’ îngri
jire corespunzătoare, prin apli
carea unor invenții sau inovații 
etc. De pildă, ttnărul strungar 
Oprescu Ion a reușit prlntr-o ino
vație să mărească durata de func
ționare a mașinii Intre două re
parații cu aproximativ 50 la sută.

Utilizarea mașinilor unelte. Ia 
Întreaga capacitate se răsfrînge 
pozitiv asupra reducerii prețului 
de cost. La Uzinele metalurgice 
Tîrgoviște acest lucru este în
deobște cunoscut și se duce o ac
țiune perseverentă pentru o folo
sire cit mai bună a utilajului. 
Astfel indicele de utilizare * ma
șinilor a crescut de la 41,2 la 
sută în 1955 la 45 la sută în 
1956.

După cum reiese pînă aici lup
ta pentru economii, pentru redu
cerea prețului de cost, este dusă 
de colectivul uzinei pe un tront 
larg. Dacă în aceste rînduri nu 
6-a vorbit tși’ despre alte reali
zări, riu înseamnă că ele nu 
există. Spațiul articolului nu per
mite o relatare mai amănunțită. 

Posibilități nefolosite
Sînt oare posibilități pentru 

a se obține economii și mai mari ? 
Fără îndoială că da. Pe baza ge
neralizării experienței înaintate 
și a înlăturării lipsurilor existen
te se pot face multe economii.

O piedică serioasă în scăderea 
prețului de cost într-o măsură și 
mai mare o constituie faptul că 
în uzină introducerea hozrascio- 
tului pe secții este abia la înce
puturile sale, ceea ce creează o 
seamă de greutăți în mobilizarea 
tineretului la lupta pentru econo
mie De exemplu acesta constituie 
unul din motivele pentru care 
comitetul U.T.M. nu a putut in
troduce conturile personale de 
economii. Este limpede că dacă 
nu există o evidență simplă și su-

om tn parte cont de ecooentii.
In privința economiilor calcu

lul se face pe întreaga secție. De 
fapt nu se știe cît au economi
sit tinerii și cît au economisit 
ceilalți muncitori. Inițiativa tine
rilor de la „Progresuf-Brăila 
este aplioată aci după același ca
lapod. Adică toate economiile stnt 
trecute în mod nejustificat ca 
fiind făcute numai de tineri.

Nici preocuparea pentru educa
rea economică a tineretului nu 
este la înălțime în Uzinele meta
lurgice Tîrgoviște. Din numărul 
total de tineri numai șase stnt 
încadrați în cercurile de econo
mie concretă. In domeniul eco
nomic se face de fapt aproape 
numai agitație. Se arată că pla
nul trebuie îndeplinit și depășit, 
că sînt necesare economii, că 
trebuie redus prețul de cost etc. 
Dar nu există preocupare pentru 
a lămuri tinerii cu perseverență 
de ce este necesar să fie făcute 
loate acestea i ce însemaătate 
ntare are îndeplinirea conștiin
cioasă a sarcinilor de către fie
care în parte, atît pentru întrea
ga economie cît și pentru mun
citorul respectiv. Tinerii nu slnt 
familiarizați cu problemele oon- 
crete ale gospodăririi propriei lor 
întreprinderi. Desigur, tovarășii 
din comitetul U.T.M., cerînd spri
jinul comitetului de partid, pot 
să se orienteze tn viitor către o 
intensă șl calificată propagandă 
pe teme economice în rindurile 
tineretului.

Dacă cu toată existența acestor 
lipsuri și a altora s-a reușit to
tuși ca tn ultimii doi ani să se 
reajizeze economii peste plan de 
18.400.000 lei, este limpede că 
în viitor se vor putea obține 
rezultate și mai frumoase dacă 
tovarășji vor privi autocritic ac
tivitatea lor. După ce vizitezi 
uzina, discuți cu oamenii, te gtn- 
dești la ceea ce au înfăptuit și 
la ceea ce ar mai putea face, 
pleci cu convingerea fermă că și 
în viitor tineretul uzinei va putea 
să fie la înălțime.

P. NISIRIUS

Șantier* 
în centrul Capitalei

In zilele acestea, clr.d prietenoase 
pri/r-tvară |î-a t.'iipjs emisarii timpurii. 
st.'dziie, bulevardele slnt pline- de 
lume. In primăvara aceasta parcă o- 
rașui nostru drag este mai frumos ca 
niciodată. $i aceasta nu-i doar o im
prest* Capitală se imbngilește me
reu cu cMdiri noi, impunătoare, cu 
parcuri si grădini. Golurile lăsate de 
război, locurile virane devin șantiere, 
unde se înaltă noi construcții lată, 
de eiteva zile trecătorii de pe B-dul 
Magherv au remarcat apariția unui 
nou șantier pe un loc viran, lingă 
clădirea Ministerului Energiei Electri
ce fi Industriei Electrotehnice. Am 
tăcut acolo v vizită si patern acum 
să ealistacem^ curiozitatea cititorilor.

P* acest șantier se fac lucrările de 
sdpiBiri pentru turnarea fundației 
unei elădiri-bloc panrru locuințe, cu 
9 etate

Trustul 3 Construcții, care execută 
lucrarea, a mobilizat pe fantier ma
șini si utilaje care asigură excavarea 
rapidă a păminluluî. In iurul zilei de 
2G lebmarie se va turna iundația și 
apoi subsolul. Inginerul St. Ignat, 
setul de lot. ne asigură că lucrarea 
va ii terminată încă în cursul acestui 
an. Proiectele acestei clădiri aparțin 
specialiștilor de ia ..Proiect-Eucureftr.

ir
Tot ..Proiect-București a executai 

proiectele 91 pentru blocul din str. Aris
tide Uitând. colt cu b-dul N. Săi- 
ce seu — a cărui lucrare te apropie 
de sfirsit. Aci s.a trecut la tinisărBe 
interioare si exterioare. Blocul va ii 
destinat exclusiv pentru locuiațe mun
citorești. El va avea fapte etaje, cu 
72 de apartamente

Șeful de lot. tov. Niță Dumitru ne-a 
asigurat că blocul va ti dat în folo
sință In cinstea silei de 23 August
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la obținerea unor producții 
sporite de porumb; încă de p.e 
acum organizațiile U.T.M. din 
G.A.S. și G.A.C. trebuie să-si 
asume răspunderea producerii 
semințelor de porumb hibrid 
pe loturile semincere, semințe 
care asigură o producție iu 
hectar considerabil spoHtă. 
Organizațiile 4J.T.M. din GAS 
să ia în răspunderea lor par
cele de pămînt pe care să le 
lucreze în mod exemplar de 
la însămințărl pînă la recol
tare, pentru a constitui un e- 
xemplu de lucrare științifică 
a pămîntului, obținînd pro
ducții sporite, record. Un rol 
deosebit în creșterea produc
ției agricole II pot avea echi
pele de tineret constituite în 
cadrul brigăzilor din gospodă
rii colective, cooperative agri
cole de producție și întovără
șiri.

Alegerile care vor avea Joc 
în organizațiile U.T.M. tre
buie să ducă la mobilizarea 
utemiștilcr, a tineretului în 
acțiuni patriotice, de folos ob
ștesc, în scopul înfrumusețării 
sateior și oralelor patriei 
noastre, pentru construcția de 
locuințe, repararea drumurilor, 
șoselelor, podurilor, plantarea 
de pomi și puieți, curățirea 
islazurilor, efectuarea unor 
lucrări menite să redea agri
culturii terenurile nefoiosite in 
prezent.

Asemenea inițiative, cum 
este aceea a Comitetului ra
ional U.T.M. Craiova care 
s-a angajat să mobilizeze ti
neretul să care 1.000 tone gu
noi de grajd pe ogoare, să 
planteze 10.000 pomi fructi
feri și puieți. să faci poleni
zarea artificială pe suprafața 
de 600 hectare cu cereale și 
sa plivească semănăturile de 
pe alte 500 hectare, trebuie 
urmate dc organele și organi
zațiile U.T.M., ele constituind 
o contribuție concretă la lup
ta pentru recolte bogate.

Alegerile care vor avea loc 
in organizațiile de bază UTM 
trebuie să determine îmbună
tățirea conținutului muncii de 
educație marxist-leninistă a 
tineretului; o mare atenție 
trebuie dată conținutului în
vățăm! ntului politic al U.T.M., 
legării propagandei ce se duce 
în cercurile și cursurile politi
ce ale U.T.M. de sarcinile

e to
&IQheorghe Qeadău

poate să-și reinceapă viața
bai total partaraa lui. de la vri- 
mele ei assecte urite, n-a întors 
spatele huliganului, privindu-l 
uneori cu o nefireasca simpatie, 
cu indulgența menită ^copiilor 
teribili". Exasperată, nemaiftiind 
ce să întreprindă ca să-și pata- 
leased băiatul, mama s-a adresat 
in cele din urmă ziarului nostru 
Nțl-i era prea limpede ceaun pu
tea face. Ioana Ilie e o femeie 
sunpla, de fa (ard. Nu știe exact 
ce face U.T^l.-ul, ce puteri are, 
dar simte că de aici ar trebui 
să^ vină ajutorul. Deci, o scri
soare a venit la ziar, tn care o 
mamă iși spune necazul:

„Apelez la dumneavoastră ru- 
gîndu-vă să-mi dați sprijin pen
tru i-l reeduca. Popularizați ati
tudinea lui nedemnă ia ziarul ti
neretului, folosiți ce metodă cre
deți, arătați-i ca pe un exemplu 
rău. ca alți tineri să nu-1 urmez* 
pe calea urită pe cire a apucat-o. 
Singura speranță mi-a rămas în 
ajutorul dumneavoastră, pe căre i 
aștept de urgență. Vă roagă ma. 
mâ nenorocită a unui copil care 
n-a învățat nimic bun de la alți 
tineri care-și ajntă părinții și 
muncesc cinstit pentru viitorul 
lor-.

Lum căutat un timp pe Gheor- 
ghe cu intenția de a-i deschide 
V.-Iui asupra drumului oe care a 
pornitul. Aș fi prut si-i' poves
tesc despre ați tineri, despre 
via(a lor carată, aș fi vrui sd-l 
previn că dramul lui se oprește 
pe ultima treaptă a societății,' tn 
'urnea borfașilor și închisorilor, 
că nu va Scăpa la nesftrșit de 
pedeapsa meritată.

Nu l-am găsit insă. Gheorghe 
n are, ca fiecare om, un domici
liu stabil. Forțele nu-mi permi
teau să merg pe șosea Intre 
București și Pasărea, intrebind 
pe fiecare om fără căpătii dacă 
nu-l cheamă Gheorghe Geadău, 
sau să-mi petrec nopțile prin Gara 
de Nord, in detectiv improvizat. 
Am ales această ultimă cate pen
tru a-l inireba: Ce ai de gind 
să faci ? încotro mergi ? Ce 
vrei ? Cu ce drept tți bați joc de 
viața ta și a mamei tale, cu ce 
drept iți faci de ris familia ?

La atelierele navale „Vii
torul" din Brăila se lucrează 
noi vase ca : șlepuri dormi
toare pentru muncitorii din 
Deltă, remorchere de 700 tone 
docuri plutitoare de 200 ton' 
etc.

In fotografie: 
șeful echipei de ti
neret Tair Osman 
verifică sudarea 
făcută de sudoruf 
Ion Luncan.
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specifice care stau în fața ti- Inițiativa, să ducă la scăderea 
neretuiui din fiecare loc de simțului lor de răspundere 
muncă. j * " <>-■

Alegerile in organizațiile de 
bază U.T.M. au loc in perioa
da cînd tineretul patriei noas. 
tre iși intensifică pregătirile 
și acțiunile in întîmpinarea 
Festivalului Mondial ăl Tine- . 
retului șl Studenților de la 
Moscova. Organizarea festi
valurilor tineretului la raioa
ne și regiuni este un minunat 
prilej pentru intensificarea 
muncii culturale, artistice, 
sportive in rindul .'tineretului, 
pentru generalizarea experien
ței organizațiilor i fruntașe, 
pentru antrenarea^ maselor 
largi ale tineretului in nenu
mărate acțiuni culturale, spor
tive, la amenajarea bazelor 
sportive, a lăcașurilor de cul
tură.

Organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina de a face ca 
tinerelul să devină sufletul 
activități căminelor culturale, 
caselor ue cultura, formațiilor 
artistice de amatori, colecti
velor și ecnipeior sportive. Va 
trebui să crească preocuparea 
organizațiilor U.T.M. inoeo- 
seni a celor de la sate, pentru 
a face să pătrundă tot mai 
mult cartea in rindul tinere
tului. antrenind mii și mii de 
tineri la concursul „iubiți 
cartea", ingrijindu-se de în
drumarea lecturii tineretuiui- 

Pregătirea și desfășura, ea 
alegerii organelor de condu
cere locale U.T.M. trebuie să 
aibă ca rezultat întărirea și 
Îmbunătățirea vieții interne 
de organizație, a stilului de 
muncă al activiștilor și ca. 
drelor U.T.M. întărirea condu
cerii colective, lichidarea ma- 
niiesțărilor de formalism și 
birocratism, dezvoltarea criti
cii șf autocriticii, 
luptă împotriva lipsurilor.

Comitetelor regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. le 
revine marea răspundere de 
a ajuta concret tiecare organi
zație de bază la pregătirea 
temeinică și buna desfășurare 
a alegerilor. Cheia succesului 
muncii fiecărei organizații in 
parte este antrenarea fiecărui 
utemist la Îndeplinirea sarci
nilor ce stau în fața organi
zației.

Trebuie muncit cu multă 
perseverență pentru ca toți 
utemiștii să aibă sarcini con. 
crete din partea organizației, 
să fie participanți activi la 
activitatea organizației, pen
tru că numai în acest fel ute
miștii vor putea să se situeze 
in fruntea tineretului, vor fi 
exemple vii, demne de urmat 
pentru ceilalți tineri.

In pregătirea și desfășura
rea alegerilor in organizațiile 
de bază U.T.M., comitetele 
regionale și indposebi comi
tetele raionale și orășenești 
ale U.T.M. pot și trebuie să 
ajute concret organizațiile 
de bază numai dacă vor înlă
tura cu hotărire din practica 
muncii lor manifestările de 
birocratism și formalism, nu
mai înlocuind îndrumarea „in 
general" a organizațiilor, cu 
munca concretă, dusă in mod 
competent și perseverent pen
tru îndrumarea calificată a 
fiecărei organizații, in func
ție de specificul ei, de proble
mele deosebite ce se cer re
zolvate în fiecare loc de mun
că al tineretului.

Acest lucru se poate rezol
va cu condiția ca în pregăti
ră alegerilor U.T.M., atît în 
organizațiile de bază, cit și la 
comitetele raionale și orășe
nești U.T.M., să fie antrenați 
in muncă cei mai activi ute- 
miști — ca activiști nesala- 
riați — tineri pregătiți din 
punct de vedere politic, ideo
logic, cate cunosc concret si
tuația din organizațiile U.T.M. 
și slnt in stare să ajute cu 
competență șl spirit de răs
pundere activitatea fiecărei 
organizații. Merită a fi urmat 
exemplul comitetelor regionale 
U T.M.-București, Constanța, 
Regiunea Autonomă Maghia
ră, care au antrenat un mare 
număr de activiști nesalariați 
în pregătirea alegerii organe
lor locale U.T.M.

Ajutorul ce trebuie dat or
ganizațiilor de bază U.T.M. în 
pregătirea și desfășurarea a- 
iegerilor nu trebuie să însem
ne o tutelare măruntă a lor, 
nu trebuie să le îngrădească

față de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin.

O deeseoită atenție trebuie 
acordată întocmirii dărilor de 
seamă ce vor fi prezentate di 
organele U.T.M. in adunările 
sau conferințele de aleger. 
Darea de seamă trebuie s. 
constituie o analiză temeinici 
a activității desfășurate de 
organizația respectivă pentr. 
îndeplinirea hotăririlor parii 
dului șl ale U.T.M., să scoa 
tă cu curaj la iveală lipsuri
le șl neajunsurile activității 
cauzele acestora, să critice cu 
tărie organele U.T.M. care 
dau dovadă de formalism și 
birocratism și totodată să cu
prindă propuneri concrete pri
vind activitatea pe viitor » 
organizației in toate dome
niile.

Convocarea adunărilor și 
conferințelor de alegeri tre 
huie făcută din timp, «nunțiu 
du.i pe toți utemiștii de data 
ținerii lor, făcîndu-le cunos
cute principalele probleme ce 
vor fi dezbătute. Aceasta pen
tru ca fiecare utemist să ăih 
posibilitatea de a se pregăti din 
timp in mod temeinic In vc 
derea acestui eveniment, pen
tru a-și aduce contribuția sa 
ia îmbunătățirea atțivitătii 
organizației.

Este necesar să se asigure 
participarea tuturor utemiști 
lor sau delegaților la aduna 
rea sau conferința de alegeri 
asigurindu-se participanților 
dreptul nelimitat de a-și spune 
părerea în legătură cu activi, 
tatea, de a critica cu tărie 
lipsurile și neajunsurile, de a 
propune măsuri pentru imbu 
nătățirea muncii.

Adunările și conferințele de 
armă de alegeri — dezbătind tee-ținic 

și multilateral, tn spirit critic 
și autocritic activitatea orga
nizației — trebuie să hotă 
rască, in funcție de specificul 
și sarcinile organizației res
pective, măsuri concrete me
nite să ducă in cel mai scurt 
timp la lichidarea lipsurilor 
constatate, la creșterea contri
buției utemiștilor și tineretu
lui la îndeplinirea hotării^lor 
partidului, la îmbunătățirea 
muncii politice de masă și a 
educației tineretului.

Discutînd cu spirit de răs
pundere și maturitate activi
tatea organizației, utemiștii 
au datoria să propună și să 
aleagă in organele de condu
cere pe cei mai buni membri 
ai U.T.M., tineri devotați par
tidului și patriei noastre, oa
meni care prin întreaga lor 
activitate și comportare cons
tituie un exemplu pentru 
masa tineretului, care au do
vedit practic că iși însușesc 
și aplică învățătura mgrxist- 
leninistă, care luptă cu hotă- 
rîre împotriva lipsurilor, oa
meni modești, entuziaști, plini 
de inițiativă, care se bucură 
de dragostea și respectul ti. 
neretuiui. In organele de con
ducere trebuie promovate cu 
curaj tinere fete.

Este necesar ca în organele 
de conducere și ca delegați 
ia conferințe să fie aleși și to
varăși aparținind minorități
lor naționale.

Deosebit de important este 
ca, îndată după alegeri, comi
tetele raionafe și orășenești să 
treacă la instruirea temeini
că a noilor organe alese pen
tru ca acestea să înceapă ne- 
întlrziat organizare* aplicării 
In viață a hotăririlor stabilite 
de adunarea generală sau 
conferința de alegeri.

Organele și organizațiile 
U.T.M. vor desfășura întreaga 
muncă de pregătire și desfă
șurare a alegerilor sub con
ducerea și Îndrumarea orga
nelor de partid. INumai mun
cind sub conducerea șl lndiu- 
marea permanentă a organe
lor și organizațiilor de par
tid, organele și organizațiile 
U.T.M. vor fi tn stare să asi
gure cg pregătirea și desfășu
rarea alegerilor de dări de 
seamă și alegeri să ducă |a 
ridicarea pe o treaptă supe- 
rioară a activității Uniunii 
Tineretului Muncitor, la creș
terea aportului său tn aplica
rea hotăririlor partidului, în 
educarea comunistă a tinere
tului, la lupta pentru construi
rea socialismului în patria 
noastră.

Cred că Ia cei aproape 19 ani pe 
căre i are, Gheorghe poate face 
efortul de a glndi cu toată matu
ritatea. de a lua o hotărire asu
pra viitorului său. Singur trebuie 
sd aleagă dacă vrea să fie un om 
cu rostul lui pe lume, sau un va
gabond fără căpătii, un hoț, un 
disprețuit. Toate drumurile ii stnt 
deschise, nimic nu-l obligă la 
viața înjositoare pe care o tră
iește. Dacă vrea să lucreze pă- 
mtntul. maică-sa e fericită de a- 
jutor. Vrea să se perjeepaneze 
tn meseria de strungar? Tn 
multe fabrici ar fi primit <u bru- 
fele deschise. Nud place ce-a in- ° 
vițat și vrea jo se califice In □ 
altă meserie ? Nu-l oprește ni- o 
meni — dimpotrivă. Atunci de ce ° 
sd rămină cu apucăturile unui e 
derbedeu, fără loc tn societate ? o 
Nu-i păcat? °

Așteptăm de la Gheorghe un e> 
răspuns. Stntem siguri că va-a-0 
vea curajul să se judece cu toată o 
asprimea și va putea să ne râs- g 
pundă că-și ia viața de la true- o 
put. Să oină la redacție sau să ne ° 
scrie, să ne spună părerea lui c 
sinceră despre felul cum tră- o 
iește. °

Așteptăm și de la frații și de-la o 
sora tiu, de la prietenii adevărafi « 
șt de la cei care-i vor binele cu ® 
toate că au auzit de-abia acum e 
de el, să-l ajute. Gheorghe Gea- o 
diu n-a primit in viața lui prea ® 
multe scrisori.'Dacă va primi a-o 
cum eiteva care să-i arate ce aș- ° 
teaptă societatea de la el, acea- ° 
sta ll ca ajuta poate. Scrieți-i la o 
redacție sau acasă, in satul Pa- » 
sărea, comuna Frumușani, raio- o 
nul Vidra, regiunea București. "TTTHnHSTfTTSînnrSTHnnîTiTTtnnnrSTTinnn^^ iT
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STATUTNOUL
al Partidului Comunist 

din S. U. A.
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— TASS transmite: La ședința 
de închidere al celui de-al XVI- 
lea Congres Național al Partidu
lui Comunist din S.U.A. a fost 
aprobat noul statut al parti
dului.

In preambulul statutului, care 
defineștg țelurile partidului co
munist, se spune printre altele : 
„Partidul comunist este o orga
nizație politică a clasei munci
toare americane care se înteme
iază pe principiile socialismului 
științific".

Adenauer va vizita 
S. U. A.

BONN 14 (Agerpres). — După 
cum anunlă agenția France Pres- 
se, guvernul american a invitat 
In mod oficial pe cancelarul A- 
denauer să viziteze în primăvara 
anului curent Statele Unite.

Ecouri în străinătate
în legătură cu raportul lui D. T. Șepilov
și nota guvernului U.R.S.S. adresată celor
trei puteri occidentale
(Agerpres).WASHINGTON 14 , „ . ,

Raportul lui D. T. Șepilov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și nota guvernului so
vietic au stîmit interes la Wa
shington.

La conferința de presă din 12 
februarie 1957, sala Departamen
tului de stat destinată reprezen
tanților presei a fost arhiplină. 
Cu toate acestea, la repetatele ru
găminți de a se comenta propu
nerile sovietice, White, reprezen
tantul Departamentului de stat, 
a declarat corespondenților că nu 
poate spune nimic în legătură cu 
raportul lui D. T. Șepilov, iar în 
ce privește nota, aceasta „a fost 
primită și se studiază";

In același timp, reprezentanții 
Departamentului de stat difuzea
ză știri în care se reproșează 
propunerilor sovietice că amenin
ță să „neutralizeze efectul" fai
moasei „doctrine Eisenhower44. 
Totuși, aici se relevă caracterul 
neconvingător al unor astfel de 
afirmații. In cercurile ziaristice 
se subliniază în special, că o se
rie dc reprezentanți ai Congresu
lui S.U.A. s-au și pronunțat pen
tru o examinare serioasă a pro
punerilor sovietice.

Corespondentul agenției United 
Press din Thomasville, unde se 
află în prezent în vacanță preșe
dintele Eisenhower, anunță că 
Hagherty. secretarul președintelui 
pentru problemele presei, referm- 
du-se la nota guvernului sovietic, 
a apreciat-b ca „o acțiune care 
are drept scop să discrediteze sau 
să zădărnicească pianul lui Eisen
hower în Orientul Mijlociu".

ANGLIA
LONDRA 14 (Agerpres). — Ra

portul ministrului Afacerilor Ex-

terne al ȚU.R.S.S. D.‘ T. Șepilov, la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și nota guvernului sovie
tic adresată guvernelor S.U.A., 
Angliei și Franței au stîmit un in
teres considerabil în Anglia. Prin
cipalele ziare engleze, în special 
„Times", „Daily Telegraph and 
Morning Post", „New Chronicle", 
au publicat o amplă expunere a 
raportului și i-au consacrat comen
tarii redacționale. Numeroase ziare 
relevă tonul „calm" al raportului 
și subliniază necesitatea de a-1 
examina cu atenție.

Atenția comentatorilor englezi 
este atrasă în deosebi de proiectul 
principiilor fundamentale ale po
liticii U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței în regiunea Orientului A- 
propiat și Mijlociu. Comentatorii 
compară în special propunerea U- 
niunii Sovietice cu așa-zisa „doc
trină Eisenhower". Ziarul „Daily 
Mail" relevă că „un element in
teresant" al raportului lui Șepilov 
este propunerea „de a se renunța 
la livrările de armament și ideea 
că cele patru mari puteri trebuie 
să reglementeze problema Orien
tului Mijlociu".

ITALIA

ROMA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarele italiene acor
dă o mare atenție sesiunii Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și în 
special raportului lui D. T. Șepi
lov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., privind problemele 
situației internaționale și a po
liticii externe a Uniunii Soviet-ce. 
Unele ziare burgheze, recurgind 
la manevra obișnuită, pretind că 
principalele teze din raport, care 
confirmă caracterul consecvent al 
politicii externe de pace a 
U.R.S.S., ar urmări „scopuri pro
pagandistice11 și că ar fi îndrep
tate împotriva solidarității occi
dentale. Totuși o serie de ziare 
sînt nevoite să recunoască că po
litica externă a Uniunii Sovietice 
este îndreptată spre întărirea 
păcii și spre preîntâmpinarea răz
boaielor. Ziarul ,,Stampă** scrie 
printre altele că Uniunea Sovieti
că nu intenționează să revină la 
„războiul rece** și proclamă din 
nou politica slăbirii încordării, 
care a fost definită în linii gene, 
rale în hotărîrile Congresului al 
XX-Iea al P.C.U.S.

Crește mișcarea 
comunistă de tineret 

din Franța
3000 de noi membri al- U.T.C.• « ™ »

• încă 6000 de abonați la 
„Avangarde".

PARIS 14 (Agerpres). — Re
cent a avut loc plenara Comite
tului Național al Uniunii Tine
retului Comunist din Franța. 
După cum relatează ziarul „L’Hu- 
manite", in cuvîntările lor mem. 
brii Comitetului Național au 
subliniat că de la 20 decembrie 
anul trecut pină in prezent, in 
50 de departamente ale țării, în 
Uniunea Tineretului Comunist 
s-au înscris 3.000 de noi mem
bri. In aceeași perioadă numă
rul cititorilor ziarului „Avan- 
garde44, care este organul de 
presă al Uniunii, a sporit cu 
6.000.

Uniunea Tineretului Comunist 
participă activ la lupta pentru 
pace in Algeria, la mișcarea de 
protest împotriva numirii fostu
lui general hitlerist Speidel In 
postul de comandant al forțelor 
N.A.T.O. din Europa Centrală.

Atitudinea lui K. Adenauer
față de mesajul lui N. A. Bulganin
BONN 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele din 13 
februarie au pubHcat următorul 
comunicat al Departamentului 
presei și informațiilor de pe lin
gă guvernul R. F. Germane în 
legătură cu mesajul 
Bulganin adresat 
Adenauer: „Ampla

ministru al U.R.S.S..

lul N. A. 
cancelarului 
scrisoare a

Generalul NORSTADT îndeamnă la război
LONDRA 14 (Agerpres). — 

Comandantul suprem al N.A.T.O., 
generalul american Lauris Nor- 
stadt, care a sosit de curind ia 
Londra, a (inut un lung discurs 
războinic la banchetul oferit in 
cinstea sa de organizația „Uniu
nea de limbă engleză”.

Norstadt a cerut insistent 6ă

se întărească ceea ce strategii 
atlantici numesc „forța militară 
de stăvilire" a N.A.T.O-, arătmd 
câ această forță „nu este pentru 
moment așa de puternică" și de 
aceea este nevoie de „sprijinul și 
contribuția forțelor germane", 
precum și de noj eforturi milita
re din partea celorlalți membri 
ai N A T O.

SABRI ASSALI:
Mulțumim guvernului și poporului chinez 

pentru sprijinul acordat cauzei popoarelor arabe

primului
N. A. Bulganin, adresată cance
larului federal ridică o serie de 
probleme. Unele din problemele 
ridicate în scrisoare cer o clariii- 
care ulterioară care poate da re
zultate. Alte probleme se bazează 
pe o apreciere cu totul nejustă a 
poziției politice a R. F. Germane 
și a aliaților occidentali. In răs
punsul său. cancelarul federal se 
va referi de asemenea și la a- 
ceste probleme*4.

Ziarele publică de asemenea in
terviul acordat de Adenauer zia
rului englez „News Chronicle". 
Cancelarul a spus câ la unele 
teze ridicate in mesajul lui N. A 
Bulganin va fi dat un răspuns 
pozitiv, iar la unele un răspuns 
negativ. Dintre acestea din urmă 
face parte in primul rind proble
ma privind legăturile R. F. Ger
mane cu Occidentul, pe care, du
pă spusele cancelaruluL nu le 
poate submina nimic. Adenauer, 
după cum se spune fa relatările 
zareJor, salata „tonul foarte 
prieteoos* al nesajxîxi ExI N. A
Bxga:

1.

Dulles : — Mașina e rezervată pentru domnul!!
Desen de NIC. NICOLAESCU

Alți patru patrioți algerieni 
au fost executaji

ALGER 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Fran
ce Presse, in dimineața zilei de 
13 februarie in orașul Constan, 
tine au fost executat! patru ce
tățeni algerieni. Ei au fost con
damnați la moarte de către tribu
nalele franceze sub acuzația 
obișnuită de a fi participat la 
.acte teroriste”.

Se anunță de asemenea că in 
întreaga Algeria au fost semna
late ciocniri sporadice Intre trupe
le franceze și insurgenții 
rieni. în departamentul 
trupele franceze au omorit 
gerieni

PROTEST JAPONEZ 
adresat guvernului englez

TOKIO 14 (Agerpres). — După 
cum relatează presa japoneză, mi
nisterul Afacerilor Externe al Ja
poniei a dat dispoziție ambasa
dorului său ia Londra să înmî- 
neze la 14 februarie guvernului 
englez o nouă notă de protest 
împotriva apropiatelor experiențe 
cu arma atomică engleză în ocea
nul Pacific.

ACTIVITATEA FORTULUI NEW-YORK
ESTE PARALIZATA

»

alee 
Or?n 

12 al.

Ollenhauer 
preconizează un acord 
între Anglia, Franța

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Activitatea portului New York 
este paralizată in urma grevei do
cherilor și a celor 4000 de mari
nari de pe remorchere. Agenția 
Reuter transmite că portul New 
York este aproape pustiu. Majori
tatea cheiurilor de-a Iun 
viului Hudson sînt goa

purtători de cuvint ai societăților 
de navigație au declarat că pină 
la încetarea grevei vasele de 
transport venite din Europa vor 
fi retrimise înapoi împreună cu 
încărcătura lor. Transatlanticele 
vor ancora in alte porturi ameri-

1

mire Miigiid, î rdiițu 
S. U. A. și U. R. S. S

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, Ollenhauer, preșe
dintele partidului social-democrat 
din Germania occidentală, luînd 
cuvîntuî în fața asociației ame
ricane pentru politica externă, 
și-a expus părerile intr-o serie de 
probleme internaționale. In pri 
vința Germaniei el a preconizat 
un acord între Anglia, Franța, 
S.U.A. și U.R.S.S. asupra unui 
„statut militar internațional al 
unei Germanii unificate ca o con. 
diție preliminară pentru o soluție 
de viitor".

Importante intilniri internaționale ale boxerilor noștri 
In prima jumătate a acestui an 

boxerii romini sint chemați să 
susțină o serie de importante 
intilniri internaționale. Peste ci
teva zile va pleca in R.D. Ger
mană echipa de box a C.C.A. 
Boxerii militari vor evolua la 
Berlin in zilele de 20 și 23 fe. 
bruarie in compania echipelor Io. 
cale Vorwărts și Dinamo.

La 20 februarie va sosi in Ca
pitală redutabila echipă maghiară 
de box Dozsa Budapesta. Oas
peții vor întîlni la 23 februarie 
la București echipa Dinamo ur- 
mind ca meciul revanșă să aibă 
loc la 26 februarie în orașul 
Cluj.

La sfirșitul lunii februarie va 
părăsi țara plecind in R P. Polo
nă echipa selecționată de box a

Cercuri industriale 
$i comerciale vest-germane 

cer dszvjltarea 
relațiilor economice 
cu țările socialiste

HAMBURG 14 (Agerpres). — 
A.D N. transmite: In seara de 
12 februarie a avut loc la Ham
burg o consfătuire oe teme eco
nomice organizată de seefia loca
la a .. Comitetului pentru sprijini
rea comerțului german*4 la care 
au participat circa 750 de repre- 
zeatanfi ai întreprinderilor co
merciale și industria'? din Ham
burg și landul Schleswig. Hols- 
teia. Participant» la discuții s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea co
merțului mtergerman și a retați- 
itor economice ale Republicii Fe
derale cu țările socialiste.

orașului Craiova. Boxerii craio- 
veni vor susține in prima jumă
tate a lunii martie 3 intilniri cu 
echipe din regiunea Cracovia.

După aceste intilniri forurile 
noastre sportive au in proiect un 
meci la București cu echipa ora. 
șului Paris, pentru data de 30 a- 
prilie. Se așteaptă confirmarea 
federației franceze de specialita e. 
Intre 25 mai și 1 iunie la Praga 
boxerii romini vor participa Ia 
campionatele europene care vor 
reuni pe cei mai buni pugîliști 
din 29 de țări. Apoi la 30 iunie 
se va organiza in capital, țarii 
noastre una din cele mai Intere
sante reuniuni internaționale din 
ultimii ani — intilnirea dintre 
echipele R.P.R. și Franței.

4
Noi baze militare americane 

pe teritoriul vest-merman 
BONN 14 (Agerpres). —■ A- 

genlia France Presse anunță că 
In cursul unei conferințe de pre
să. primul ministru al Renaniei- 
Palatinat, Altmeier, a declarai că 
între Maiența și Frankfurt vor fi 
instalate 17 Faze americane de 
lansare a proiectilelor antiaeriene 
de tip Nike.■■■■■■

In Comitetul 
Politic O.N.U.

Decorări la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale‘ 7. *_ r 7 i primului 

ministru 11 Siriei. Sabri Assali. 
cu un gri) de ziariști chinezi 
care vIzitAză această țară.

Premierul Siriei a muițumit gu
vernului și poporului chinez pen
tru sprijinu. pe care-1 icorcâ | 
cauzei popoarelor arabe. „Nu 
vom putea uita niciodată, a spus 
el, sprijinul și ajutorul pe care 
ni l-a dat China in momentul 
critic al dezlănțuirii agresiunii j 
anglo-franco-israe|:ene împotriva 
Egiptului".

In încheiere* conferinței de' 
presă, Assali a elogiat eforturi'.? 
depuse de poporul chinez și de | 
conducătorii săi în lupta pentru I 
construcția națională a Chinei.

DAMASC 14 (Agerpres). — conferință de presăra
China Nouă transmite: La 
februarie a avut loc la Damasc

12
o

Două comisii ale senatului american 
au aprobat „doctrina Eisenhower44

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
După cum anunță agențiile 
americane de presă, Comisia pen
tru afacerile externe și Comisia 
pentru forțele armate ale Senatului 
au aprobat cu 20 voturi contra 8 
„doctrina Eisenhower" pentru 
Orientul Mijlociu, cu un amenda
ment al senatorului democrat Hu
bert Humphrey. Din proiectul ini
țial al „doctrinei Eisenhower" a

fost exclus acel pasaj în care pre
ședintele Eisenhower este „auto
rizat" să folosească forțele ar
mate în Orientul Mijlociu; cei care 
au cerut modificarea acestei for
mulări au explicat că scopul nu 
este de a contesta lui Eisenho
wer această putere căci el o are, 
iar Congresul nu-i poate da prin 
lege o prerogativă pe care pre
ședintele o posedă.

L.

de aspirațiile naționale
NEW YORK 14. Cores» 

special al Agerpres -a

La 13 februarie a a avut loc 
două ședințe ale comitetn'o: po
litic. care a încheiat discuți rie

Din pregătirile tineretului
sovietic pentru Festival

Tradiționala sărbătoare a 
tinereții — Festivalul — care 
a reunit pină acum de cinci 
ori in diferite capitale europe-

cu atît activitatea de pregătire 
e mai febrilă. Pentru Festival 
se fac pregătiri in întreaga 
lume. Cel mai mult insă se 
pregătesc desigur tinerii sovie
tici. gazdele. Cele mai felurite 
surprize, amintiri plăcute, ma
nifestări artistice, culturale 
sportive — iată ce așteaptă 
pe participant» la Festival.

Să cunoaștem astăzi citeva 
din multiplele pregătiri pe 
care le fac tinerii sovietici in 
vederea Festivalului.

Editura „Compozitorul so
vietic*' are pregătite peste 30 
de noi cintece de masă pent/u 
Festival — opere ale unor cu-

l tâ&ărf i

In urma unor manevre de 
culise, puterile imperialiste 
au obț*nut adoptarea unei 
rezoluții care nu ține seama 

ale poporului algerian

r.e tineri din cele mai înde
părtate colțuri ale planetei 
noastre, se apropie. După cum 
se știe, Festivalul va poposi 
anul acesta în bătrîna și lu
minoasa Moscovă, fapt ce 
constituie o mărturie a senti
mentelor de pace și prietenie 
ale tineretului sovietic, ale în
tregului popor sovietic.

Cy cit ziua cînd trompeții vor 
anunța deschiderea măreței 
sărbători se apropie mai mult,

Joi la amiază 
Prezidiul Marii ______ ,
nale solemnitatea inmînării unor 
decorații.

Pentru îndelungată activitate 
revoluționară, cu prilejul Împlini
rii vîrstei de 50 sau 75 de ani, 
au fost decorați cu ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mine- cl. III.a tovarășele Betty 
Golștein și Paula Stoica, cu or
dinul ..Apărarea patriei” cl. IH-a 
tovarășele Smaranda Florescu și 
Elena Cerbu și cu Ordinul Mun
cii cl. Il-a tovarășii Harion Sa- 
venco. Sima Halfin și Dorotea 
Cerbu.

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul Împlinirii a 5 
ani de activitate a Teatrelor de

a avut loc la 
Adunări Națio-

Staț de păpuși din Cluj și Tg. 
Mureș a fost conferit Ordinul 
Muncii cl. II l-a tovarășilor Paul 
Herșpovici și Iosif Zsigmod.

De asemenea s-au conferit de
corații unor cadre din Ministerul 
Afacerilor Interne.

La solemnitate au participat to. 
varășii: Mihai Mujic, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, M Gh. Bujor, 
președintele Asociației foștilor de
ținuți și deportați antifasciști din 
R.P.R., Genera! Maior Ilie Dra
gan.

Tovarășul Mihai Mujic a feli
citat călduros pe cei decorați.

(Agerpres!

4
legătură e? examiurea proble
mei a’genes e.

Comitetul a trecut la votarre 
proiectelor de mo.uție. Primul 
a fost pus La voc proieciu' celor 
18 țâri ale .Ks-ei și Afridi. Pee- 
tru partea dia preaMbuiuI pro
iectului la care câ A-

deși a fost prezentat ultimul în 
comi’.et După cum s-a mai arătat, 
in acest proiect se subliniază doar 
că ..djpă ce a fost ascultată de- 
ciara’.ia delegatului francez și 
^hor delegați, adunarea gene
rala Iși exprimă speranța că va 
fi găsită o rezolvare democratică

Acest proiect de rezoluție a fost 
adoptat cu 41 de voturi. împo
trivi proiectului au votat 33 de 
delegații (țările Asiei și Africii. 
125 S.. țările de democrație 
populară și altele). Trei delegații 
s-au abținut de la vot

încercările reprezentanților pu
terilor coloniale de a obține ca 
proiectul de rezoluție al celor trei 
țări asiatice să nu fie pus in ge
neral la vot nu au avut succes. 
Majoritatea delegaților au cerut 
ca acest proiect să fie pus Ia vot 
și el a fost adoptat cu 37 de vo
turi (Siria, Tunisia, U.R.S.S., 
Afganistan, țările de democrație 
populară, Birmania, Ceylon, India, 
Indonezia, Egiptul, Iranul și al. 
tele). împotriva lui au votat de
legațiile a 27 de țări printre care 
S.U.A., Anglia, Australia, Belgia, 
Portugalia, Cuba și altele. S-au 
abfinut 13 delegați.

Delegația franceză nu a parti, 
cipat la votarea proiectului de 
rezoluție.

școala

(în clișeele 
noastre se văd 
copertele unor 
cintece gata spre 
a fi editate).

Dar pregătiri
le sînt multiple. 
Priviți la acest 
școlar care 
crează atît 
sîrguincios 
vă veți convin
ge. Pe această 

casetă cu șase 
fețe sînt repre
zentate toate 
continentele lu
mii.

Acest obiect, 
mult gust artistic, 
placaj colorat cu 
Frumosul cadou pregătit pen- 

peste hotare 
e

El

lucrat 
e făcut din 

acuarelă.

noscuți compozitori și 
sovietici, lata citeva titluri: 
„Să devenim prieteni" de A. 
Novikov pe versuri de V. 
Gurian. „Festivalul dansului" 
de E. Jarkovski, pe versuri de 
O. Fadeev, „Cîntecul păcii" 
de A. Filipenko, pe versuri de 
N. Naghibeda și multe altete.

Comitetul de pregătire al 
tineretului sovietic, C.C. al 
Comsomolului și Secretaria
tul Uniunii Compozitorilor 
triază acum cele mai bune 
cintece spre a putea fi în cu- 
rînd editate.

dunarea 
„dreptul 
autodetei _________
cu principiile Cartei O.N.U “ au 
votat 36 de delegații (L RSS, 
țările de democrație populară. 
India, In donez a. Egiptul, Iranul, 
Sudanul, Ceylonul. Yemenul și 
alții), contra 27, printre care re- 
prezentiniii S.L’A. Angliei. Bel
giei, Oiendei Cuudei, Aostra- 
liei, Italiei «i Spaniei. S-au abți
nut 14 delegații.

După aceasta urma să fie pus 
la vot proiectul de rezoluție al 
Tailandei. Fillpineier și Japooie:, 
care a fost prezentat după pro
iectul de rezoluție a! celor 18 
țări. Dar și acest proiect nu a 
fost pe placul puterilor coloniale. 
Ele au pus la cale dispute proce
durale prelungite și incălctnd re
gulile procedurale in vigoare.au 
reușit să obțină ca cel de al 
treilea proiect de rezoluție, pro
pus de țările Americii Latine și 
Italia, să aibă prioritate la vot.

„JOIA FESTIVALULUI41
Casa de cultură a studenților 

din Capitală in colaborare cu 
Casa prieteniei romino-sovietice 
au organizat ieri seară In cinstea 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Moscova 
„Joia Festivalului".

Cu acest prilej, ziaristul Victor 
Bîrlâdeanu a vorbit în sal^ de 
festivități a Casei de cultură a 
studenților din Capitală, despre 
„Moscova, orașul Festivalului".

A urmat un program artistic 
la care și-au dat concursul tineri 
soliști.

In amintirea anului 1907

tru tinerii de 
care vor sosi la Moscova 
lucrat de Sașa Doțenko. 
locuiește în raionul Kunțevski 

regiunea Moscova și

elev în clasa V-a la 
nr. 45.

Nu încape îndoială 
viitorul apropiat vom 
afla despre multe alte 
nunte în legătură cu pregăti
rile entuziaste ale tineretului 
sovietic pentru Festival.

că In 
putea 
a ma

SALARIAȚ1I B. B. C- 

IN PRAGUL GREVEI
LONDRA 14 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al sindicatului 
actorilor de televiziune din Anglia 
a anunțat că actorii serviciilor de 
televiziune ai societății B.B.C. 
(Societatea de radiodifuziune bri
tanică) cer mărirea salariilor. In 
cazul cînd revendicările lor nu 
vor fi satisfăcute ei vor declara 
grevă, ceea ce va duce la suspen
darea a aproximativ 50 la sută din 

programele de televiziune.

In Comitetul general al 0. N. U.
NEW YORK 14 (Agerpres).— 

La 14 februarie a avut loc o șe
dință a comitetului general 
la care s-a discutat pro
punerea delegației Uniunii So
vietice de a se include pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării generale punctul „Des
pre acțiunile 
care pun In 
securitatea", 
vintul șeful
V. V. Kuznețov. Au luat apoi cu-

agresive ale S.U.A. 
primejdie pacea și 
Primul a luat 
delegajiel U.R.S.S.,

cu.

vintul H. Cabot Lodge, șeiul de
legației S.U.A., precum și dele
gații Turciei, Italiei, Cubei, Ce
hoslovaciei, Pakistanului, Perului, 
Marii Britanii, Franței, Indiei, 
ciankaișistul și alții.

Puterile occidentale au reușit 
să impună respingerea includerii 
acestui punct pe ordinea de zi. 
Pentru includere au votat șase 
țări, iar împotrivă opt. Pakista
nul s-a abținut.

DJAKARTA. La 13 februarie, 
parlamentul indonezian și-a în
cheiat dezbaterile asupra rapor
tului guvernului cu privire la 
Sumatra.

Nu a fost prezentată nici o mo
țiune de neîncredere împotriva 
politicii guvernului.

COPENHAGA. Numărul șome
rilor din Danemarca se ridică la 
sfirșitul lunii ianuarie a.c., la 
115.000. Guvernul danez, după 
cum relatează unele -dare, nu poa
te aduce nici o imbunătățire în ce 
privește folosirea brațelor de mun
că in viitor.
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Tn cadrul manifestărilor orga- rănești din 1907“, „Răscoala 
nizate cu prilejul împlinirii a 50 1907 în Moldova", „Răscoala 
de ani de la răscoalele țărănești 1907 în Oltenia și Muntenia", 
din anul 1907, joi seara în. sa’.a „Poziția mișcării muncitoreșt/ 

față de răscoalele țăranilor din 
1907", „1907 în literatura", și 
„însemnătatea și ecoul interna
țional al răscoalei din 1907".

Conferințele vor fi expuse de 
acad. Cezar Petrescu, conf. univ. 
V. Maciu, decanul Facultății de 
istorie a universității „C 1. Par- 
hon"; prof. G. Ungureanu, șeful 
Arhivelor Statului din Iași; Matei 
Ionescu, șef de sector al Institutu
lui de istorie al Academiei R.P.R.; 
conf. univ. I. Gheorghiu și conf. 
univ. G. Matei de la Institutul- de 
istorie a partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R.

de festivități a Școlii mixte nr. 
13 din Capitală, conf. univ. V. 
Maciu a vorbit cadrelor didacfice 
din raionul „23 August" despre 
unele aspecte ale răscoalelor ță. 
rănești din 1907.

★
Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la marile răscoale (ară. 
nești din 1907. Societatea pentru 
răspîndirea științei și culturii, 
organizează in București intre 
1 martie și 15 aprilie un ciclu de 
conferințe.'

Ciclul va cuprinde următoarele 
teme: „Cauzele răscoalelor ță-

InJormaț ii 
s-a înapoiat îti 
de la Sofja tov.

Joi la amiază
Capitală, venind __ ____ __
Ștefan Voitec, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, conducătorul 
delegației romîne care a partici
pat la lucrările celui de al IV-lea 
Congres al Frontului Patriei din 
R.P. Bulgaria.

★
Cu prilejul comemorării a 100 

de ani de la moartea marelui 
compozitor rus M. I. Glinka, 
vineri la ora 18 va avea loc la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. un festival Glinka. 
Despre viata și opera compozito
rului va vorbi P. V. Cottescu, ar
tist emerit al R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat, după care va

din 
din

avea loc un concert de muzică 
din operele lui Glinka dat de so. 
liști ai Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R.

★
Guvernul elvețian a hotărît să 

acorde o 6umă de 30 000 franci 
elvelieni, văduvei șoferului Aurel 
$ețu, cu titlul de Indemnizație 
pentru pierderea suferită prin 
moartea soțului ei asas'nat ’ In 
noapiea de 14 spre 15 februarie 
1955 ia Berna.

In ziua de II februarie., la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.R. dl. Gottlieb Gut, fnsăr.i- 
natul cu afaceri al Elveției.la 
București, a 
Șețu un CEC 
tionată.

înmînat Rnzaiiei 
pentru suma men.

(Agerpres)
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