
Telegramă Proletari din toate țările, uniți-vă!

La 14 noiembrie ]. Nehru, prim- 
ministru al Republicii India, a îm
plinit 69 de ani, G-i acest prilej to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, i-a adresat următoarea tele
gramă de felicitare :

Excelenței-Sale
Domnului JAWAHARLAL NEHRU 
Prim Ministru al Republicii India 

NEW DELHI 
de-a 69-a ani- 
de naștere, vă

Cu ocazia celei 
versări a zilei dv. 
rog să primiți, Excelență, sincere 
felicitări și calde urări de noi suc
cese în munca dv., pusă în slujba 
progresului poporului indian prie
ten, a colaborării internaționale și 
păcii in lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romine

„Săptămîna 
economiei"
Săptămîna economiei" a 

devenit tradițională. Ea 
n este menită să dezvolte 

spiritul de economisire și să_ __ _ .____ _____
intensifice depunerea la C.E.C. 
a disponibilităților bănești ale 
populației. Depunerile popu
lației la Casele de economii, în 
afara avantajelor ce sînt oferite 
depunătorilor, reprezintă o sur
să suplimentară de finanțare a 
dezvoltării economiei naționale. 
In anii puterij populare, ca un 
rezultat direct al succeselor ob
ținute în opera de construirea 
socialismului, în creșterea nive
lului de trai al celor ce mun
cesc, acțiunea de economisire 
la C.E.C. a căpătat un carac
ter de masă. Dacă în 1938, e- 
xistau numai 321.000 depună
tori, la C.E.C. — 95% fiind re
prezentanți ai burghezo-moșie- 
rimii, în 1958 (septembrie) au 

. fost 2.713.495 depunători din 
rîndul oamenilor muncii.

îndeplinind sarcinile ce le re
vin din hotăririle partidului și 
guvernului, organizațiile U.T.M. 
au datoria de a lua măsuri 
concrete, specifice muncii cu ti
neretul, spre a sprijini acțiu
nea de economisire. Munca de 
educare a tineretului spre a
depune disponibilitățile bănești 
la C.E.C», pentru dezvoltarea
grijii față de avutul obștesc,
pentru economii de materiale și 
combustibil, reducerea rebutu
rilor, valorificarea tuturor de
șeurilor trebuie să aibă un ca
racter permanent.

„Săptămina economiei" tre
buie să fie pentru organizațiile 
U.T.M. o ocazie în plus de a 
desfășura o mai bogată activi
tate educativă pe linia stimu
lării economiilor. In acest scop 
ele trebuie să organizeze con
ferințe, convorbiri etc. In cola
borare cu organele sindicale, 
organizațiile U.T.M. au datoria 
să inițieze diverse acțiuni ca: 
„Săptămîna economiei record 
in producție" ; , Nici un rebut, 
nici o risipă, toți tinerii depu
nători la C.E.C." etc. Utemiștii 
și ceilalți tineri care fac parte 
din echipele artistice de ama
tori își vor da concursul la pre
gătirea și prezentarea unor 
programe pe tema economisirii. 
Tinerii depunători la C.E.C. 
vor fi îndemnați de organiza
țiile U.T.M. să scrie la gaze
tele de perete, să vorbeâscă în 
Îdunări, sau la stațiile de ra- 

ioamplificare despre foloa- 
ele economiilor la C.E.C. In 
coli ele vor organiza con- 
ursuri de compuneri pe tema 
conomisirii și vor iniția între

ceri pe raioane, între școli, cu 
premierea școlilor care au ob- 
inut cele mai bune rezultate 
țină la finele anului școlar în 
iceastă direcție.

Comitetele regionale, raio- 
îale și orășenești U.T.M. vor 
ontrola și îndruma organiza- 
iile U.T.M. in vederea reali- 
ării sarcinilor ce le revin în 

Sprijinirea acțiunii de economi- 
ire. Utemiștii și pionierii, tre
buie să contribuie din plin la 
eușita acțiunii de economisire 
i de depunere de economii la 
I.E.C.
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Acțiunile patriotice
ALE TINERILOR

Stația de dezbenzinare de la Modîrzău, regiunea Bacău

Noul spital 
recent construit 
în comuna Pie
troasa.

în centrul preocupărilor 
organizațiilor de bază UTM

★

Transporta îngrășămintele
naturale

■

Citiți în pag. 4-a

Grandiosul 
plan de șapte ani — 
o etapă hotărîioare 

în crearea bazei 
tehnico-materiale 
a comunismului

Cifrele de control ale dez
voltării economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959-1965

Citiți în pag. 2-a:

Viața culturala 
a tineretului

Sâ acordam.
tot sprijinul

muncitorilor
e

„modelăria* uzinelor „Pro- 
trei

La ..
greșul" din Brăila lucrează 
muncitori — bine eunoscuți în u- 
zină — din aceeași familie : Ion 
Sasu — tatăl — Spiru și Fănel 
Sasu — fiii. Tatăl n-a putut în
văța decît patru clase primare — 
așa era pe vremea stăpinirii bur- 
ghezo-moșierești. Fiii săi au ter
minat școala de 7 ani, apoi școala 
profesională. Acum ei sînt elevi ai 
școlii medii serale — Spiru intr-a 
X-a, și Fănel intr-a Xl-a. Puterea 
democrat-populară a dat oameni
lor muncii dreptul nelimitat la în
vățătură și a creat condițiile con
crete pentru exercitarea acestuia.

In orașul Brăila — ca și în 
multe alte centre industriale — 
sînt sute de tineri muncitori e- 
levi. Este un fenomen firesc: în
treprinderile noastre socialiste do
tate cu utilaje moderne, au tot mai 
multă nevoie de muncitori specia
liști, cu o înaltă cultură tehnică și 
generală. Tot mai mulți tineri mun
citori se conving că școala medie 
esle mijlocul principal de însușire 
a cunoștințelor de bază necesare in 
obținerea unui înalt nivel de cul
tură profesională, tehnică. Experi
ența le arată că muncitorii absol
venți de școli medii sau elevi ai 
acestor școli rezolvă mult mai ușor 
sarcinile lor în producție. De pildă 
tînărul muncitor Victor Buluhov de 
la „Progresul", elev în clasa a X-a 
își îndeplinește mult mai repede și 
mai bine sarcinile în producție de 
cînd dispune de cunoștințe temei
nice de algebră și geometrie, fizi
că și desen tehnic, dobîndite în 
școala medie serală.

In orașul Brăila au fost obținu
te succese in atragerea tinerilor 
muncitori la școlile medii serale, 
în crearea de către conducerile în
treprinderilor, a înlesnirilor necesa
re muncitorilor elevi, în controlul 
și îndrumarea muncitorilor elevi ti
neri, utemiști, de către organiza
țiile U.T.M. Cu toate acestea se 
constată încă lipsuri, în lichidarea 
cărora organizațiile U.T.M pot 
avea un rol deosebit. Astfel la u- 
zinele „Progresul" sînt tineri care 
nu au putut frecventa regulat 
cursurile școlilor serale, pentru că 
conducerea întreprinderii nu le cre-

★ ★

Continuă cu însuflețire acțiunea

1 e v i
ase înlesnirea de a lucra în schim
burile 1 sau 3, deși acest lucru a 
devenjt de multă vreme obligato
riu pentru conducerile întreprinde
rilor. Organizația U.T.M. nu a in
tervenit la conducerea întreprinde
rii pentru rezolvarea acestei ches
tiuni. Au fost necesare intervenții 
energice din afară pentru ca a- 
ceastă organizație să-si facă da
toria.

De asemenea organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi mari — 
ca I.M.D., Șantierele navale „Viito
rul", „Industria Sîrmei", „Progre
sul" — nu au o legătură organi
zată, permanentă, cu conducerile 
școtilor, nu controlează participa
rea la cursuri a muncitorilor elevi, 
nu cunosc situația școlară a aces
tora, nu-i controlează și nu-i în
drumă. Tovarășul Tănase Crucea- 

I. BODEA

Tinerii din majoritatea unităților 
agricole socialiste din regiunea Ti
mișoara, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., aduc o contribuție deose
bită în acțiunea de transportare « 
îngrășămintelor naturale pe ogoa
re. De pildă, utemiștii și tinerii 
din G.A.C. ,,7 Noiembrie" din co
muna Beșenova Nouă au transpor
tat pe ogoarele gospodăriei ior 
peste 1500 tone gunoi d? grajd Pe 
utemiștii Petru Furlea, Carol 
Funk. Stere Teguș și alți tineri 
îi întâlnești zilnic cu căruțele încăr. 
cate Cu gunoi pe care îl transpor
tă la cîmn. Și tinerii colectiviști din 
comuna Satchinez, mobilizați deor. 
ganizația U.T.M., în ultimele săp. 
tămîni au transportat pe ogoarele 
gospodăriei aproape 500 tone gu
noi de grajd.

de împădurire

I. NIȚU

buna întreținere
Utemiștii din 

ionul Tîrgoviște, 
îndemnul organic 
ilor U.T.M. și țn spe
cial cele de la sate 
din dorința de a aju
ta sfaturile populare 
la buna gospodărire 
a comunelor au ținut 
să se ocupe de trans
portarea și împrăștie- 
rea pietrei pe șosele.

Așa că în ziua de 9 
noiembrie a fost pri
ma încercare 
transpune în 
angajamentul 
Rezultatele

J sînt lăudabile.

ra
ia 

izați-

de a 
viață 
luat, 

obținute 
Sute

de utemiști și tineri 
țărani muncitori din 
comunele Priboiu 
Sturzeni, Dragodănești 

au reușit 
Și si

Ceață deasă, uneori burnițează. Cu toate acestea, utemiștii și tine
rii din raionul Găiești continuă cu însuflețire acțiunea de împădurire 
care cunoaște o mare amploare în acest an. Numai în luna octom
brie tinerii din raionul Găiești au plantat aproapte o sută de mii de 
puieți. In frunte se află organizația U.T.M. din comuna Uliești, care, 
sub îndrumarea organizației de partid, a mobilizat tineretul la plan
tarea a 44.000 de puieți de stejar. O largă mobilizare a tineretului 
a întreprins și organizația U.T.M. din comuna Cobia de Sus, care 
anul trecut a fost fruntașă pe țară, acordîndu-i-se pentru aceasta Di
ploma de Onoare a C.C. al U.T.M. și primind ca premii un aparat 
de radio și alte obiecte.

Activiștii comitetului raional U.T.M. urmăresc și sprijină în con
tinuare și îndeaproape munca entuziastă a tineretului, ca în luna 
aceasta să fie plantați cel puțin 50.000 de puieți. Economiile reali
zate de tineri numai în luna octombrie in acțiunea de plantare a 
puieților se ridică la peste 50.000 lei. Pe colinele Picior de munte, 
Dealul teiului, Valea Mare și alte le, sute de tineri din raionul Găiești 

muncesc acum cu rîvnă pentru a 
acoperi golurile din pădurile ai că
ror prieteni au devenit.

STAN OȚELEA 
brigadier silvic

a șoselelor

și altele 
să transporte 
împrăștie peste 290 
m.c. de piatră. Pe în
tregul raion au fost 
deja folosiți 
reamenajarea drumu
rilor și șoselelor
mai mult de 500
m.c. de piatrăe

In urma 
organizației 
din comuna 
26 utemiști 
cu Victor Patru,

pentru

chemării
U.T.M.

Priboiu 
în frunte 

E-

lena Dincă, 
tin Neagoe 
Ciorchină au împrăș
tiat 
tră. 
ple 
ce 
însă este faptul 
activiștii Comitetului 
raional U.T.M. ca iov. 
Corvin Șerban se ocu
pă și îndrumă cu 
multă pricepere or
ganizațiile U.T.M. 
pentru a-și aduce a- 
portul la buna gos
podărire a comunelor 
lor.

Constan- 
și Ion

80 m.c.
Asemenea exem- 
sint multe. Ceea 
este important 

că

de pia-

N. PU1U

Roadele activității
Un grup de elevi ai școlii „Bar- 

bu Delavrancea" din București au 
ieșit recent la muncă voluntară, pe 
șoseaua Kiselef, la strinsul frun
zelor.

Foto: V. CHIRCEV

La uzinele

pornirea 
inițiativei
Recent s-a împlinit o lună de 

cînd. în cadrul unei consfătuiri, 
colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la uzinele „Ianoș 
Herbak" din Cluj a pornit iniția
tiva de A REALIZA LA CÎT MAI

Metal economisit
pentru 276 autocamioane

Tn urmă cu mai 
multe luni, tinerii uzi
nei „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin 
s-au angajat ca îm- 
brățișînd inițiativa pa
triotică a tinerilor re- 
șițeni, pînă la sfîrși-

tul anului să econo
misească 1240 tone 
metal.

In cinstea zilei de 
7 Noiembrie, angaja
mentul de a econo
misi 1240 tone metal 
pînă la sfîrșitul anu
lui a fost îndeplinit și

depășit. Astfel pînă 
la sfîrșitul lunii oc
tombrie au fost eco
nomisite 1201,17 tone 
metal, cantitate echi- 

valență cu metalul ne
cesar pentru con
strucția a 276 auto
camioane.

Cînd tineretului din Occident
i se administrează 
cultura Wallstreetului

MULTE DIN PRODUSELE LOR 
CELE MAI MICI CONSUMURI 
SPECIFICE ȘI CEA MAI BUNĂ 
CALITATE PE ȚARA.

In această scurtă perioadă în 
secțiile de croit, lucrîndu-se sub 
normele de consum s-a realizat o 
economie de 141.389 dm2 piele 
fețe din care se pot confecționa 
7830 perechi încălțăminte, peste 
56.000 dm2 căptușeală, suficienți 
pentru a căptuși 5600 perechi în
călțăminte Au mai fost economi
site 29 kg, piei crude și 3.300 kg. 
talpă. In ultima perioadă au fost 
confecționate din economii peste 
plan 8.219 perechi încălțăminte 
față de 3.500 perechi cît prevedea 
angajamentul luat în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie.

Paralel cu această reducere 
simțitoare a consumurilor speci
fice, calitatea încălțămintei a cres
cut cu 1,28 la sută față de plan.

Tinerii alături de vîrstnici, sub 
îndrumarea Comitetului organiza
ției U.T.M., au depus și depun toa
te eforturile pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de producție. 
Cele 20 de brigăzi de tineret și 
cele 3 posturi utemiste de con
trol de la secțiile croit 1 și 
2 s-au transformat în colective de 
cercetători pentru găsirea de noi 
căi de realizare a cît mai multe 
produse din aceeași cantitate de 
materie primă și pentru obținerea 
unei calități cît mai înalte. De pil
dă, brigăzile de tineret de la 
secția croit, conduse de utemistele 
Maria Fodoreanu, Viorica Hu- 
niadi și Ana Hothazi, au realizat 
în acest an o economie 
dm2 piele și căptușeală 
de 157.000 lei.

Cu toate succesele
mulți tineri de la „Ianoș Herbak“ 
spun : „Noi nu am făcut încă to
tul pentru ca să realizăm la cît 
mai multe produse cele mai mici 
consumuri specifice și cea mai 
bună calitate pe țară. Sîntem con
vinși însă că vom cîștiga aceas
tă întrecere pe țară și noi, ti
nerii, vom aduce o contribuție de 
seamă la succesul colectivului în
treprinderii noastre".

Era o duminică seară, la 
fel ca oricare alta. La 
palatul sporturilor din 

Berlinul occidental s-au înghe
suit peste 7.000 de tineri să-l 
aplaude pe Bill Haley, un des- 
lănțuit al rock'n roll-ului, adus 
ipecial din Statele Unite. ’A. 
fost suficient ca acesta să emi
tă din pieptul său primele ți
pete isterice pentru ca să fie 
urmat de o adevărată orgie de 
gălăgie și distrugere, care s-a 
terminat intr-un mod sîngeros. 
Ca la semnul unei baghete ma
gice, grupe de tineri au înce
put să gonească prin palatul 
sporturilor, împingîndu-se spre 
scenă și urlînd deslănțuit. Or-, 
chestra pentru a 
se salva cu via
ță a 
voită 
prin ușile 
role. Dar specta
colul, odată în
ceput, s-a conti
nuat. Sala a de
venit un adevă
rat iad. Rînduri întregi de 
scaune au fost rupte și fărîmate 
în bucățele mici cu topoarele 
pe care mai multi admiratori ai 
americanului Bill Haley au a- 
vut grijă să le aducă cu ei.

Intre timp au izbucnit bătăi 
sîngeroase în cursul cărora 50 
de persoane au fost serios ră
nite necesitînd internarea în 
spital. După aprecieri provi
zorii, pagubele pricinuite de 
furia gloatei turbate de tineri 
vestgermani revin la peste 
120.000 mărci.

Cît privește poliția vest-ber- 
lineză ea a urmărit tot timpul 
„ostilitățile"', stînd în fața sălii.

Cele petrecuteașîn sala sportu
rilor din Berlinul occidental nu 
constituie însă un caz izolat. 
Torentul dezmățului care cu
prinde tineretul vest-berlinez 
poate fi „admirat" mai în toate 
localurile de „distracție" din 
Berlinul occidental.

Situația a devenit cu adevă
rat îngrijorătoare. Cu toate a- 
cestea Schoneberg-ul (senatul \ 
din Berlinul occidental) face 
tot ceea ce îi este în putință

pentru a perverti tineretul vest- 
german, pentru a-l transforma 
în carne de tun. La 5 noiem
brie 1956 nu altul decît pri
marul Berlinului occidental, 
Brandt, făcea apel de pe balco
nul primăriei Schdheberg, la 
acest tineret ațîțat și. abrutizat, 
să mărșăluiască în spre Bran- 
demburger Tor (unde se află 

' linia de demarcație a zonelor). 
El a denumit orașul Berlin 
drept un 
deci că 
mani au 
neștiutor, 
care să-l
vor. Domnul Brandt a și afir
mat de altfel că atmosfera unui 

„oraș de front" 
necesită provo
catori.

In încercarea 
de a îndobitoci 
tineretul vest- 
german, guver
nanții Berlinului 
occidental sînt 

fericiți că au la îndemînă „hț- 
necuvîntata cultură americană", 
decadentă, făcută exact pentru 
nevoile lor. S-a constatat că 
aproape întotdeauna cauza or
giilor făcute de tineri, atît în 
Berlinul occidental, cît și în 
general în Germania occiden
tală o constituie „turneele sen
zaționale" ale aducătorilor de 
„cultură americană sută la 
sută", în genul amintitului Bill 
Haley.

De altfel data cînd forma
ția americană a lui Bill Haley 
și-a întreprins turneul în Ger
mania occidentală coincide toc
mai cu ultimele pregătiri pen
tru cea mai mare încorporare 
de pînă acum în armata 
N.A.T.O. din Germania de 
vest. Nu este vorba de o sim
plă coincidență.

Războiul rece al Washingto
nului este susținut adio de 
către cultura decadentă ameri
cană, exportată ou mărinimie 
în toate țările occidentale, care 
fac jocul politicii americane a- 
gresive,

CAROL ROMAN

„oraș de front". Iată 
guvernanții vest-ger- 
nevoie de un tineret 
ingrat, barbar, pe 
poată manevra cum

z“» *|| '• < w TU Ț rr w- - w—>*■ din Orașul StaUn: acest Institut
L H | 3 I | i L g / I < este în întregime o creație a re-

| I B I O I Ti I 4 gimului nostru de democrație

y o trăsătură remarcabilă,a între,
gii activități științifice studențești 
este legarea ? temelor tratate de 
practica construirii sociaiis'mului în 
patria noastră. Astfel „Autosz'opul 
discontinuu" realizat de studentul 
Gruia Irinel de la institutul po
litehnic București în vederea 

automatizării u- 
nor semnalizări 
în calea ferată, 
a fost în mod 
deosebit apreciat 

,, da către specia
liștii Institutului de Proiectări al 
Căilor Ferate ; el a fost considerat 
ca prezentînd anumite avantaje 
față de soluțiile la care ajunseseră 

îndeaproape această preocupare de, specialiștii acestui institut. Dar 
cîte alte exemple de acest gen nu 
se'-pot da I , . ‘

Tocmai această legătură cu prac
tica, această contribuție directă a 
studenților la viața noastră știin
țifică a fost evidențiată de către 
expoziție. Toate aceste realizări ne 
arată că avem un minunat tineret 
studios, care grație 
cepționale puse ta 
conducerea statului 
mocrație populară, 
eforturi susținute să-și desăvîrșea- 
scă pregătirea, contribuind la con
struirea socialismului în patria 
noastră.

STUDENȚEȘTI
legate de nevoile patriei

a Casa de cultură a studenților 
igore Preoteasa" din Capitală 
st deschisă o expoziție a cercu- 

știi.nțifice studențești, Au 
prezentate aici unele aspecte 
muncii creatoare desfășurate 

studențimea noastră în ultimii 

zltînd expoziția am rămas im- 
, ionat de marea varietate de 

cupări a tineretului nostru stu- 
. ca și de înalta ținută a ex- 
atelor. Unele 
a de exemplu 
eratorul de 
izire dielec-
i, proiectat și 
izat complect
oștii studenți O. Nistor și E. 
:hea din Facultatea de electro- 
ică a Institutului Poi'tehn'.c din

■ irești. sînt realizări deosebit 
aloroase, complexe, la care se 
nâ o concepție tehnico-științifi- 
laintată cu demonstrarea unei 
nînări tehnice deosebite. Apa- 
. automatizat, are performanțe 
?bite și pi>a*e fi utilizat cu 
>s tntr-o seri? întreagă de pro- 

: tehnologice complexe la care 
;re ca anumite materiale să 
călzite repede, omogen și fără 

. roduce Impurități. La fel de 
:sant este și aparatul de a- 
zie în circuit închis și reani- 

pentru animale, realizat de 
nții C. Asmarandei și C. Co
de la Institutul medical din 
Dar cîte alte exponate nu a- 
deosebita măiestrie de care 
dovadă studenții noștri ? Iți 
atenția instalații chimice — 

a de preparare a ortoformia^

prof. univ. Edmond Nicolau

tulni de etil — tablourile cercului 
de plastică al Institutului de ar. 
hitectură Ion Mincu, proiectul fa
bricii de. sodg — realizate de un 
colectiv al aceluiași institut — ca 
și proiectele de ameliorări și zo
nări agricole realizate de cercurile 
unor institute de specialitate.

Fiecare exponat în parte este re
zultatul dragostei unor studenți 
pentru creație. Cîte săptămîni și 
luni nu s-au gîndit colectivele res. 
pective pînă cînd au ajuns să pre
zinte aceste realizări închegate I 
Ca secretar științific al Facultății 
de electrotehnică și telecomunicații 
din Institutul politehnic Bucu. 
rești și ca unul ce ani de-a rîn. 
dul am îndrumat activitatea cercu
rilor științifice studențești, cunosc

zi cu zi a studenților, care por
nind de la un enunț simplu — 
tema dată în cercul științific — 
face să se obțină în cele din urmă 
— uneori după doi-trei ani — 
aparatele șl proiectele cu care azi 
ne mindrim.

Cel care a vizitat expoziția, în 
afara admirației pentru tinerii stu. 
denți care au executat toate ex
ponatele prezentate, în mod firesc 
s-a gîndit că toate aceste realizări 
nu ar fi fost posibile fără spriji
nul pe care partidul și guvernul 
l-au dat și îl dau neîncetat dez
voltării învățămîntului superior din 
patrii noastră. De pildă, la ex
poziție au putut fi admirate o se- 
rie întreagă de exponate realizate 
de studenții Institutului politehnic

condițiilor ex- 
dispoziție de 
nostru de de- 
reușește prin

Zilnic o tonă
de hîrtie peste plan

cîte o tonă de hîrtie 
și tinerii și-au ținut 
Brigada lui Ion Mu- 
cea condusă de Pe- 
care le-a urmat pil

Au trecut circa patru luni de 
cînd tinerii din brigada condusă 
de utemistul Ion Mustață de la 
fabrica de hîrtie „1 Septembrie" 
din Bușteni și-au propus să rea
lizeze zilnic 
peste plan, 
cuvîntul dat. 
stață, ca și 
tre Boteanu,
da, au dat în plus peste planul 
ce le reveneau în trimestrul al 
IH-Iea 122,7 tone de hîrtie.

Printre tinerii cei mai harnici 
din aceste brigăzi se află Radu 
Jitaru, Vasile Ștefănoiu, Petre 
Moraru, Elena Neguțescu, Dan 
Constantinescu și alții. Ei au iz
butit să dea zilnic cite o tonă de 
hîrtie peste sarcina planificată 
datorită grijii pe care o depun 
pentru folosirea cu chibzuială a 
materiei prime.

C. B.

de 217.220 
în valoare

realizate,

N. COTIGA



Pentru înțelegerea

Cercul iubitorilor 
de artă plastică

ESENȚIAL UL UI 
din cartea citită

a 
mare 

din

e to-

Intr-o zi după lucru am intrat 
cu lăcătușul Ion Prunoiu în bi
bliotecă. El voia să vadă ce nou
tăți au mai .apărut, iar eu pentru 
că mă interesa un articol dintr-un 
ziar.

L-am urmărit atunci cum răs
foia fiecare carte sorbindu-i par
că rîndurile. Umbla printre raf
turile cu cărți cu aceeași ușurin
ță și siguranță cu care mînuia 
sculele. Pe fișa lui Ion Prunoiu 
erau înscrise numai în anul ace
sta peste 30 de cărți. Romane, 
volume de poezii, literatură poli
tică, istorie. Ion Prunoiu nu este 
singurul tînăr din uzină care citeș
te. Biblioteca de la „Electroputere" 
are 1450 de cititori dintre care ma
joritatea sînt tineri.

Cititul, dorința de a cunoaște 
minunatele bogății ale literaturii, 
a devenit pentru majoritatea ti
nerilor muncitori din uzină o ne
cesitate, o preocupare, permanen
tă. La stimularea acestei dorinți, 
la înțelegerea felului cum trebuie 
citiță o carte, a felului cum trebuie 
desprins din ea esențialul, 
contribuit și contribuie în 
măsură organizația U.T.M. 
uzină.

Noi arătăm tinerilor că nu
tul să citească o carte de la un 
capăt pînă la celălalt și să-i poată 
apoi povesti subiectul. Ei trebuie 
să înțeleagă conținutul politic, me
sajul progresist, revoluționar al 
cărții respective.

Organizația noastră acorda a- 
tenție deosebită concursului „Iu
biți cartea", care încă de cînd a 
fost inițiat și-a cîștigat printre 
tinerii din uzina noastră popu
laritate. Membrii comisiei de exa
minare și-au organizat în așa fel 
munca încît fiecare să poată răs
punde de o secție din uzină. In 
felul acesta tinerii cunosc din 
vreme bibliografia și o pot citi pe 
îndelete. In afară de aceasta în 
fiecare secție există biblioteci 
volante, sau standuri de unde pot 
cumpăra cărți. Tot pentru popu
larizarea concursului „Iubiți car
tea" utemiștii din secția aparata- 
je, de pildă, au luat inițiativa ca 
în fiecare adunare generală des
chisă să vorbească și despre im
portanța pe care o are lectura, car
tea, în formarea tînărului munci
tor. Examinările care se țin sînt 
prilejul cel mai bun de verificare 
a felului cum tinerii muncitori au 
învățat să citească și să priceapă 
o carte, sînt prilejul cel mai bun 
prin care sînt ajutați să-și clari
fice unele probleme mai grele, să 
le poată înțelege.

Tot pentru a-i ajuta pe tineri 
să înțeleagă esențialul din car
tea citită, organizația U.T.M. 
în colaborare cu biblioteca a or
ganizat cercuri de citit și seri li
terare în care tinerii muncitori

fac recenzia unei cărți, discută 
despre viața și opera unui scriitor, 
sau fac lectură în colectiv. De cu
rînd au fost ținute două seri li
terare, una avînd ca temă poezia 
noastră clasică și contemporană 
și alta viața și opera lui Panait 
Cerna. Montatorul Virgil Barbu, 
lăcătușul Ion Prunoiu, calculatoa- 
rea Călinescu Cornelia, bobinato
rul Virgil Iliescu au recitat cu 
multă înțelegere și pasiune poe
zii din operele marelui nostru 
Eminescu, ale lui Coșbuc sau A. 
Târna.

Atunci cînd s-au ivit probleme 
pe care numai un scriitor, un om 
de artă le putea lămuri, sau a- 
tunci cînd tinerii atj dorit să cu
noască felul în care se creează o 
operă literară, organizația U.T.M. 
a invitat diverși scriitori sau 
poeți din orașul Craiova în mij
locul tinerilor. In urmă cu cîte- 
va săptămîni tinerii din uzina 
noastră au avut o întîlnire cu 
scriitorul A. G. Vaida, care le-a 
vorbit despre romanul său „Clo
cote", despre felul cum l-a scris, 
despre ceea țe a dorit să exprime 
prin el. La această întîlnire tine
rii au pus numeroase întrebări în 
legătură cu operele altor scriitori, 
cu perioada în care au fost scrise.

In dorința de a se instrui, de a 
fi permanent la curent cu proble
mele literaturii, tinerii au propus 
organizarea unui cenaclu literar 
în uzină. Pînă la înființarea lui 
însă, tinerii muncitori care lo
cuiesc la căminul tineretului or
ganizează în fiecare săptămînă 
un cerc de lectură unde își spun 
părerea despre cărțile citite. Exi
stă chiar o întrecere între cei care 
citesc mai multe cărți. Organiza
ția U.T.M. s-a preocupat ca 
cămin să fie amenajat un 
roșu, cu bibliotecă, cu sală de 
tură ; acum la activitatea de 
Căminul tineretului participă 
mulți tineri din oraș. ~ -■

Intr-o seară unul dintre tinerii 
muncitori și-a citit cu emoție și 
stîngăcie primele versuri... In
tr-alia, altul, o pagină de proză... 
Chiar dacă nu sînt scrise la un 
înalt nivel artistic ele dovedesc 
pasiunea tinerilor pentru munca 
de creație, dorința de a exprima 
ei înșiși, prin scris, bucuria vieții 
noastre noi.

Cu fiecare carte citită, cu fie
care recenzie ascultată, cu fiecare 
seară literară sau concurs literar, 
tinerii se apropie mai mult de 
carte, îndrăgesc mai mult lectura, 
fac încă un pas pe drumul culturii.

ILIE STANCU
secretar al organizației U.T.M. 

Uzinele „Electroputere“-Craiova

la 
colț 
lec-

la 
Și

Echipa de dansuri de pe lîngă 
clubul central „16 Februarie"VIU ULII vCllll dl fj. 
al petroliștilor 
din Ploești are o 
activitate de 10 
ani, timp în care 
a obținut mai 
multe premii și 
medalii la con
cursurile artisti
ce de amatori.

Încercările poetice — din 
ce în ce mai numeroase 
— trimise ziarului de 

cititorii din întreaga țară — 
tineri muncitori, țărani, elevi 
— mărturisesc uriașul presti
giu pe care l-a căpătat cul
tura in masele poporului no
stru, în trecut ținut în igno
ranță. Impresionant și plin de 
semnificații e însă cuprinsul 
acestor poezii : versurile ti
nerilor muncitori și a!e ti
nerilor țărani muncitori dintre 
care unii au cunoscut abia de 
curînd bucuriile lecturii, ale ele
vilor și militarilor sînt închi
nate cel mai adesea noilor rea
lități, marilor probleme și aspi
rații ale vremii noastre. Mulți 
din autorii lor mărturisesc 
cu lăudabilă modestie că nu 
se socot poeți, dar au îndrăznit 
să folosească versul, pe care-1 
mînuiesc cu stîngăcie numai 
dintr-un îndemn al inimii, din 
dorința de a comunica entu
ziasmul lor pentru marea ope
ră a făuririi socialismului în 
țara noastră, de a-și mani
festa și în felul acesta dragos
tea pentru pace, protestul îm
potriva celor care vor să pună 
știința în slujba războiului.

Pentru viața nouă, făurită în 
anii puterii populare, cores-

Un bogat 
program 

cultural
Echipa culturală din satul Sîn- 

george, (comuna Mlînăștirea — ra
ionul Gătaia) a făcut zilele trecu
te o deplasare în comuna Denta, 
unde a prezentat un reușit pro
gram cultural.

Programul — compus din cînte- 
ce populare romînești, cîntece popu
lare sîrbești, jocuri populare romî
nești și sîrbești, recitări, precum 
și piesa de teatru în limba sîr- 
bă „Svecico dă casa în chirie" — 
a fost răsplătită cu vii aplauze de 
către cei peste 300 de spectatori. 
La pregătirea programului un a- 
jutor prețios a fost dat de cadrele 
didactice din satul Sîngeorge.

Programul prezentat de Sîngeor- 
geni la Denta a fost răspunsul unei 
vizite făcute de echipa culturală 
din Denta la Sîngeorge. Din pro
gramul prezentat s-a putut vedea 
sincera frăție a tinerilor romîni cu 
cei de naționalitate sîrbă, atît în 
muncă cît și în viață culturală, 
care prin modestele lor programe 
comune contribuie la culturaliza
rea maselor de muncitori.

0 ©IWrs s
înțeleasă formal

Activitatea culturală de masă a 
tineretului din fabrica „Kirov" din 
Capitală se desfășoară pe baza 
unui plan comun întocmit periodic, 
de către comitetele U.T.M. și de 
întreprindere. !n felul acesta s-a 
pus capăt — in bună măsură — 
situației cînd, datorită necoordonă- 
rii activității, tinerii nu știau la 
care acțiuni să participe — la 
U.T.M. sau sindicală. Pe baza a- 
cestui plan comun ambele comitete 
s-au preocupat într-o oarecare mă
sură de desfășurarea unei munci 
de propagandă politică culturală și 
științifică in rindul tinerilor.

Totuși o analiză atentă a felu
lui cum este înțeleasă această co
laborare, cum s-a reflectat ea 
în activitatea colectivului numeros 
de tineri de aici, duce la consta
tări de loc mulțumitoare.

In secții,........................~ ”
și activele
ii se aduce la cunoștință pla
nul comun 
n-au fost ajutate să-și întoc
mească și ele, pe baza problemelor 
specifice fiecărei secții, potrivit 
preocupărilor și dorințelor tineri
lor, planuri comune, să-și unească 
eforturile pentru a desfășura o 
activitate cultural-educatlvă bo
gată și variată.

Consecințele înțelegerii formale a

birourile U.T.M., 
sindicale — deși

pe fabrică 
să-și

colaborării se vădesc în primul rînd, 
în numărul mic de tineri antrenați 
în activitatea culturală. In fabrică 
există cîteva formații artistice — 
o brigadă artistică de agitație, o 
echipă de dansuri, o orchestră ; 
repertoriile acestora servesc educa
ției comuniste a tinerilor, activita
tea tinerilor artiști amatori bucu- 
rîndu-se de prestigiu in fața spec
tatorilor din fabrică și din afara 
ei. Dar cîți tineri sînt antrenați la 
activitatea acestor formații ? A- 
proape 50! In fabrică' muncesc 
aproape 600 de tineri, dintre care 
peste 500 sînt utemiști. Cifrele sin
gure arată că numărul tinerilor 
antrenați în activitatea artistică 
este mai mult decît insuficient. In 
nici una din cele 11 organizații de 
secție U.T.M. nu există măcar o 
singură echipă artistică sau briga
dă artistică de agitație.

Înțelegerea greșită a muncii de 
colaborare, limitarea ei, se vădesc 
nu numai în numărul foarte 
mic de tineri antrenați la viața 
culturală, dar și în volumul mic 
de activități în secții, în conținu
tul sărac al acestora. Unele 
birouri U.T.M. au organizat, 
de pildă, cîteva excursii sau 
vizite la muzeele din Capi
tală cu grupuri de tineri. Dar, 
neexistînd o colaborare strinsă în-

tre toți factorii de răspundere, în 
educația comunistă a tineretului 
n-a fost antrenată masa largă, și 
mai ales tinerii n-au fost ajutați, 
prin discuții, expuneri să înțelea
gă cele văzute.

Este știut cit de educative sînt 
pentru petrecerea cu folos a tim
pului liber al tinerilor organizarea 
„joilor tineretului". Cîndva ele 
s-au organizat pe întreaga fa
brică, fiind o preocupare a ambe
lor comitete. Tinerii veneaii insă 
ca invitați, organizațiile de secții 
nesimțindu-se cu nimic răspunză
toare de organizarea activității din 
cadrul „joilor tineretului". De cî
teva luni a încetat să se mai ocu
pe cineva de organizarea lor, ast
fel că ele nu se mai țin. In raionul 
„N. Bălcescu" s-a organizat un 
concurs pentru învățarea cintece- 
tor revoluționare și de masă. Ac
tivul U.T.M. de aici, utemiștii, ti
nerii știu acest lucru, dar în afară 
de faptul că au luat cunoștință, 
nimeni n-a întreprins măcar o ac
țiune cit de mică pentru a folosi 
acest concurs pentru educația ti
neretului. Nu există în nici una din 
secții măcar un singur cerc priete
nii filmului sau ai muzicii, deși ti
nerii merg ia film, le place muzica. 
Asemenea cercuri nu sînt nici pe 
fabrică. O altă consecință a înțe
legerii formale a colaborării este și 
proasta folosire a mijloacelor ma
teriale existente. Costumele, instru
mentele sînt folosite nutnai de cele 
cîteva zeci de tineri din formații 
deși ar putea să învețe sute de ti
neri să cînte, să danseze. Fiecare 
formație are un instructor de spe
cialitate. Există deci condiții ca 
numeroși tineri să participe la o 
intensă activitate culturală, să fie 
îndrumați cu competență. Unele 
instrumente stau chiar nefolosite.

Ințelegînd formal colaborarea, 
atît comitetul U.T.M., — secretar 
tov. Dudescu — ctt și comitetul 
sindical neglijează în mod condam
nabil marea masă a tinerilor, de a 
căror educație trebuie să se ocupe. 
Situația existentă se poate și tre
buie grabnic remediată cu con
diția ca cele două comitete să 
pună capăt formalismului din 
munca lor, să treacă neîntîrziat la 
întocmirea planurilor privind acti
vitatea culturală în secții și grupe 
astfel ca eforturile să fie unite 
începind cu locul unde trăiesc și 
muncesc tinerii.

FL. DANC1U

Formația
teatrala

și=a reluat
activitatea

Formația de teatru de la că
minul „Niicolae Bălcescu" din 
comuna Smîrdioasa, raionul 
Zimnicea, cunoscută și apre
ciată atît de țăranii muncitori 
din Smîrdioasa cît și de cei din 
comunele și satele din împreju
rimi, și-a reînceput de curînd 
activitatea. Numărul mare de 
tineri antrenați în munca for
mației a făcut posibil ca în a- 
ceastă toamnă să se 
două echipe de artiști 
Ele pregătesc două 
teatru pe care le vor 
alternativ la căminul
O parte din membrii echipei 
au pregătit piesa „Chestiuni fa
miliare" de .Mai Talvest pe 
care au și prezentat-o la înce
putul lui noiembrie, iar altă 
parte piesa „Noapte albă" de 
Valeriu Luca.

Printre tinerii actori amatori 
care interpretează cu pricepere 
șl dragoste rolurile, se numără 
utemiștii tonei Sîrbu, Uta 
Dumbravă, Gheorghinița Mitroi 
și ailții.

creeze 
amatori, 
piese de 
prezenta 
cultural.

IONEL TRIFU
profesor

r-T-i • • •
1 meni

pondenții noștri voluntari își 
exprimă recunoștința față de 
partidul clasei muncitoare. 
„Partidu-mi dă lumină și pu
tere", „Cum mama mi-a dat 
viață și cuvînt" își începe 
poezia către partid tov. C. T. 
Nădrag, din Deva. „In tine ne 
este speranța spre viitor / Cu 
tine treptele vieții le vom urca 
mereu" exclamă în poezia „Te 
cîntăm Partid", tov. P. Cim- 
poieru, șofer din București. 
De aceeași înflăcărată dragos
te pentru Partid sînt pătrunse 
numeroasele poezii primite pe 
această temă printre care și 
cea a tovarășului Ciorbă Tra
ian, lăcătuș din Oradea, „Ție, 
Partidule, ne închinăm".

Frumusețea scumpei noastre 
patrii, viața nouă, minunatele 
perspective deschise de socia
lism în fața oamenilor muncii, 
le cîntă in versurile lor nemeș
teșugite încă, dar pătrunse de 
sinceritate Gh. Chirlță, din

preamăresc in
PATRIA, 

PARTIDUL

versuri

Organizația U.T.M. a In
stitutului de cercetări elec
trotehnice acordă o deosebi
tă atenție vieții culturale a 
tinerilor, inițiind numeroase 
și variate acțiuni menite să 
contribuie la eduoația lor co
munistă.

Ținînd seama de preocu
pările și dorința tinerilor de 
a cunoaște și înțelege arta 
plastică, comitetul U.T.M. a 
inițiat de curînd vizionarea 
în colectiv a Muzeului de 
artă al R.P.R. Dar pentru ca 
aceste vizite să contribuie cu 
adevărat la formarea gustu
lui estetic al tinerilor, pen
tru ca aceștia să cunoască 
și prin acest mijloc aspecte 
ale dezvoltării istorice a so
cietății, comitetul U.T.M. a 
solicitat ajutorul competent 
al conducerii muzeului, or- 
ganizîndu-se astfel un ciclu 
de vizite-lecții. Peste 40 de 
tineri — muncitori, tehni
cienii, ingineri — s-au în
scris în cercul iubitorilor ar
telor plastice. Săptăminal, 
șeful secției de studii și pro
pagandă a muzeului criticul 
de artă Radu Bogdan, expu
ne tinerilor lecții practice, fa- 
mlliarizîndud cu lucrările 
plastice, dar mai ales dîndu- 
le nenumărate cunoștințe 
privind viața soaial-poliitlcă 
și economică a epocii d« 
creație a fiecărui artist.

Inițiativa acestei organi
zații U.T.M. este meritorie 
șl ea poate servi drept exem
plu și altor organizații 
U.T.M.

In fotografie: un grup de 
tineri asistînd la una din 
expunerL

F. D.
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Mai multă atenție 
conținutului educativ 

al activității 
brigăzilor artistice de agitație
In raionul Codlea din regiunea 

Stalin sînt multe organizații de 
bază U.T.M. care, îndrumate în
deaproape de către organizațiile de 
partid și în strinsă colaborare cu 
căminele culturale, acordă atenția 
corespunzătoare brigăzilor artistice 
de agitație, îndrumîndu-le activi
tatea, ajutîndu-le să-și alcătuiască 
repertorii care să militeze pentru e- 
ducarea comunistă a tineretului, 
pentru îndreptarea unor lipsuri exi
stente în comuna sau satul respec
tiv. Să luăm, de pildă, brigada ar
tistică de agitație din comuna Hăl- 
chiu în care activează 15 tineri.

Ea a ajutat prin versurile și cu
pletele sale la înfăptuirea unor lu
crări gospodărești în cadrul comu
nei. în imagini artistice, brigada 
transmite spectatorilor realizările 
din diferite ramuri de activitate din 
comună, lăudînd pe fruntași, dar și 
sfichiuind cu ironie pe vinovați.

Organizația U.T.M. și cadrele 
didactice sprijină cu căldură acti
vitatea artistică de amatori. Ște
fan Antohi, spre exemplu, secreta
rul comitetului U.T.M. din comună, 
este în același timp și un bun ar
tist amator al brigăzii artistice de 
agitație. împreună cu alți utemiști 
el culege date, fapte, exemple din 
viața comunei ajutînd la alcătui
rea repertoriilor brigăzii. De ase
menea, în curînd la Hălchiu va 
lua ființă, din inițiativa organiza
ției U.T.M. și a căminului cultu
ral, încă o brigadă artistică de 
agitație care va prezenta spectaco
le în limba germană.

însă, nu peste
U.T.M. și cămin.

înfrățiți în muncă, la cîntec și joc
Ansamblul artistic al Între

prinderii Metalurgice de Utila
je din orașul Medgidia se bu
cură de multă apreciere din 
partea spectatorilor. Brigada 
artistică de agitație, ansamblul 
coral, echipele de dansuri ro- 
mînă și tătară sini rodul 
străduinței ți perseverenței ar
tiștilor amatori, rodul muncii 
politice dusă de organizația 
U.T.M. din întreprindere. An-

Baia Mare, Gorbănescu loan din 
satul Roșiori-Suceava, Cheres- 
tes Mircea din comuna Novacu 
Craiova, P. E. Emin din Bucu
rești și mulți alții. Un mare 
număr de poeți amatori vor
besc cu mindrie în versurile lor 
despre marile construcții care 
se înalță în țara noastră sub 
conducerea partidului. Tov. N. 
Popescu, instructor superior de 
pionieri din Dămienești-Bacău, 
ne trimite o poezie dedicată 
„Bistriței și hidrocentralei V. 
I. Lenin". Cu patetism cîntă A.

Moraru din București Magistra. 
la de Est: „Acum un tulnic, mai 
ieri la Agnita / Prin ani tot 
mai multe. Orgă vom face", 
iar tov. Manole Ștefan, briga
dier pe șantierul acestei ma
gistrale ne trimite o poezie în
chinată muncii unei brigăzi de 
tineret. Majoritatea poeților a- 
matori leagă în mod firesc ho- 
tărîrea lor de a apăra aceste 
cuceriri de lupta pentru pace. 
Tov. Nicu Iordache din Baia 
de Arieș, regiunea Cluj, opune 
tabloului sumbru al războiului

marile izbînzi ale științei puse 
în slujba păcii, imaginea unui 
viitor în caTe omul va stăpîni 
Cosmosul. Cităm o strofă : 
„Să zboare rachete în Lună 

și Marte 
Să freamăte spațiul de fapte 

mărețe, 
Să-ncalice vremea, tineri 

să poarte 
Spre alte noi zări de visuri 

semețe". 
„Stindardele Păcii", „Celor 

care vor război", „Pacea o 
vom apăra", „Treziți-vă po
poare" „Vrem pace", „Pacea 
va învinge", „S-apărăm cauza 
păcii" se intitulează poeziile 
trimise de tovarășii Păun 
Gheorghe din Galați, Vasile 
Văduva din București, Strat 
Vintilă, tot din Capitală, Te- 
leanu Traian de la fabrica de 
hîrtie din Bușteni, Voicu I. Gh. 
din Felea-Ploești, Vlad Ion din 
Odobești, V. Brîndușe din Ucu- 
riș-Oradea: toți aceștia sînt 
cîțiva din numeroșii iubitori

de poezie care-și închină în
cercările poetice acestei proble
me arzătoare a timpului nostru. 

Nici unul din evenimentele 
grave care se petrec astăzi în 
lume nu rămîne fără ecou în 
creația tinerilor începători. 
Lupta pentru libertate a 
popoarelor care se mai zbat 
încă sub jugul tiraniei colo
nialiste e urmărită cu emoție, 
cu dragoste frățească. Tov. V. 
Oprea din Buzău se adresează 
intr-o „Scrisoare către un pa
triot algerian" (căzut în lup
tă) „In locul tău o sută, o mie 
au răsărit" „Și țin stindardul 
luptei mai sus, mai dîrz, mai 
viu./Eu lor le scriu acuma, Al
geriei îi scriu".

Sînt modeste aceste versifi
cări, unele din cele citate măr
turisesc Încă necunoașterea le
gilor poeziei dar ele sînt ex
presia unor profunde și gene
roase sentimente ce oglindesc 
gînduriie tinerei generații ata 
șate cu trup și suflet partidu
lui, cauzei socialismului. Ș 
cite din aceste tinere mlădițe 
nu vor crește poate viguros, 
îmbogățind lumea poeziei noa 
stre, îngroșînd rîndurile noii 
pleiade de poeți ridicată din 
sinul poporului.

F. DAN

samblul a repurtat mari succe
se în deplasările făcute în sa
tele ți orațele regiunii Con
stanța, precum ți la spectaco
lul oferit publicului bucu- 
rețtean în sala Teatrului Na
țional.

Cele cîteva sute de tineri 
muncitori ți funcționari de di
ferite naționalități, care fac 
parte din acest ansamblu, 
reușesc să îmbine in mod ar
monios munca de producție cu 
activitatea culturală. Despre 
rîvna ți dragostea acestor tineri 
pentru activitatea artistică nu 
se pot spune decît cuvinte de 
laudă. Pentru mulți din ei, 
orele de repetiție sînt adevă
rate clipe de destindere, de 
dăruire artistică.

SIMION DORINA 
desenatoare

Sărbătoare la Troiaș 
!! Duminică 2 noiembrie, în 

satul Troiaț din raionul Lipo- 
va era forfotă mare. Cete de 
flăcăi ți fete însoțiți de bătrini 
treceau pe șoseaua principală. 
Avea loc inaugurarea noului 
Cămin cultural.

In sala spațioasă, pe băncile 
noi au luat loc zeci de săteni. 
Foarte mulți dintre ei erau 
din satele învecinate. Veniseră 
să admire frumosul cămin al 
troiațenilor. După cuvintul de 
deschidere, corul ți orchestra 
Căminului cultural din comu
na Săvîrțin au prezentat un 
frumos program artistic. Pe 
fețele tuturor puteai citi bucu
rie ți mulțumire. Cei mai bucu
roși erau însă tinerii ; de a- 
cum înainte timpul lor liber 

jr va fi folosit in mod mult mai 
/ plăcut.g BRANIȘAN VIOREL

agricultor

Din păcate 
organizațiile 
culturale acordă atenția cuven 
brigăzilor artistice de agitație, 
comuna Cristian, de pildă, în ci 
de altfel se desfășoară o vie ac 
vitate culturală, brigada artiști 
de agitație există numai de torn 
Această brigadă a fost creată aî 
acum, în preajma celui de al c 
cilea concurs al echipelor artist 
de amatori. Repertoriul ei e. 
complect străin de viața comu: 
și nu cuprinde nici o producție o 
ginală, programul ei se bazează 
unele dansuri, cîntece, recitări <. 
repertoriul celorlalte formații ai 
stice existente în comună.

Lipsuri serioase în ce prive 
îndrumarea activității artistice 
amatori și îndeosebi a brigăzi 
artistice, de agitație, manifestă 
organizațiile U.T.Ali din Săc< 
Anul trecut, pe lingă căminul c 
tural din Săcele a activat o I • 
gadă artistică de agitație care 
calificaț pentru faza pe țară a 1 
mafiilor artistice de amatori. I 
imediat ce s-a terminat concur: 
brigada, nefiind sprijinită nici 
către organizația U.T.M. și nici 
către Casa raională de cultură 
de secția de învățămînt a sfatt 
popular, s-a dezorganizat. Di 
cîtva timp, pentru a se păstra 
tuși tradițiile acestei mișcări a 
stice de amatori, a luat ființă 
nouă brigadă. Cu sprijinul car 
lor didactice, brigada și-a alcă 
un repertoriu ce-și propunea 
militeze pentru transformarea 
cialistă a agriculturii și a înce “ 

"să prezinte spectacole. La înce, 
cetățenii veneau cu plăcere la sf 
tacolele brigăzii. Curînd însă, ei 
început să se plictisească. De 
Fiindcă * "
col era 
alcătuit 
„Ba eu 
urmă, 
ceput să-i plictisească chiar si 
artiștii amatori, așa că, de cîf 
luni, practic, brigada și-a inc 
activitatea. Dar ce a făcut con 
tul U.T.M de la Săcele pentri 
brigada să nu se destrame, ci c 
potrivă, să satisfacă într-o mi 
ră din ce în ce mai mare ce 
jele cultural-educative ale tinerii 
Nimic.

Asemenea dezinteres față de 
tivitatea brigăzilor artistice de 
tație .Btfrtfestă și activiștii org 
zațiilor U.T.M. de la Intorsura 
Zăului, Bod și din alte părți.

O vină serioasă pentru ace 
revine comitetului raional U.' 
și în primul rînd tov. Aurel Fiu 
secretar cu problemele de pr< 
gandă și agitație, care nu în ■■ 
mă cu suficientă competență 
carea artistică de amatori și 
ales activitatea brigăzilor arti 
de agitație. Astfel, deși cu prilf 
festivalului raional al tineret 
mișcarea artistică de amatori 
înviorat simțitor. Comitetul rai 
U.T.M. n-a luat măsuri pentri 
experiența pozitivă dobindită c 
cest prilej să fie permanentizat 
generalizată. Trebuie subliniat 
asemenea, faptul că nici Casa 
ională de cultură și nici secții 
învățămînt și cultură a sfai 
popular raional nu sprijină în 
sura cuvenită activitatea brigă 
artistice de agitație.

Cel de al cincilea concurs al 
mațiilor artistice de amatori, 
va începe în curînd, impune irE 
sificarea muncii culturale de r 
în toate satele și comunele rai f 
lui și, implicit, sporirea preocuj 
organizațiilor U.T.M. pentru 
bunătățirea conținutului educ 
al activității brigăzilor artif 
de agitație.

aproape la fiecare spe 
prezentat același progi 
din monologul în ver. 

nu, ba eu da“. In cele 
acest repertoriu a

1. ANDRl
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Grandiosul plan 
o etapă hotăritoare 
tehnico-materiale

in crearea bazei
a comunismului

Cifrele de control ale dezvoltării economiei naționale
MOSCOVA >4 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La Moscova au fost date pu

blicității tezele raportului care va 
fi prezentat de Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
la Congresul al XXl-lea al P.C.U.S.: 
„C'frele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965“. r > . . .

Se prevede ca Congresul al XXl- 
lea al P.C.U.S. să fie convocat în 
ianuarie 1959. Tezele raportului au 
fost date publicității pentru a fi 
discutate pe larg înainte de con
gres.

Poporul sovieit’c, se subliniază 
în tezele raportului, a înfăptuit 
transformări grandioase care dau 
Uniunii Sovietice posibilitatea de a 
începe o perioadă nouă de cea 
mai mare importanță a dezvol
tării sale — perioada construcției 
desfășurate a societății comuniste. 
Principalele sarcini ale acestei pe
rioade vor fi crearea multilaterală 
a bazai tehnico-materiale a co
munismului, întărirea continuă a 
puterii economice și de apărarea 
U.R.S.S. și, concomitent, satisfa
cerea tot mai deplină a nevoilor 
materiale și spirituale ale poporu
lui sovietic.

După cum se subliniază în teze, 
aceasta va fi etapa hotăritoare a 
întrecerii cu lumea capitalistă, 
cind practic trebuie îndeplinită sar
cina istorică de a ajunge din ur
mă și a întrece cele mai dezvol
tate țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Cifrele de control ale dezvoltării 
economici naționale pe anii 1959— 
1965 sînt o parte componentă a 
planului de perspectivă pe urmă
torii 15 ani. care este programul 

, economic de construire a comunis
mului în U.R.S.S.

IN URMĂTORII 15 ANI, SE 
ARATA 1N TEZE, UNIUNEA SO
VIETICA VA OCUPA PRIMUL 
LOC IN LUME NU NUMAI IN 
PRIVINȚA VOLUMULUI GLO
BAL AL PRODUCȚIEI, CI Șl IN 
PRIVINȚA PRODUCȚIEI PE CAP 
DE LOCUITOR.

In perspectiva dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pei ur
mătorii 15 ani se prevede ca în 
această perioadă ramurile hotărî
toare ale industriei să-și mărească 
producția de peste 2-3 ori. in do
meniul agriculturii se prevede un 
puternic avînt continuu al tuturor 
ramurilor ei.

PROBLEMA FUNDAMENTA
LA A URMĂTOAREI PERIOADE 
DE ȘAPTE ANI (1959-1965) 
ESTE PROBLEMA DEZVOLTĂ
RII ACCELERATE A ECONOMIEI 
NAȚIONALE PE CALEA SPRE 
COMUNISM. PROBLEMA CIȘ- 
TIGAR1I MAXIME DE TIMP IN 
ÎNTRECEREA ECONOMICA PAȘ
NICA A SOCIALISMULUI CU 
CAPITALISMUL.

In tezele raportului lui N. S. 
Hrușciov sînt prezentate unele, re
zultate ale construcției economice

și culturale în U.R.S.S. în perioa
da existenței puterii sovietice. în 
Uniunea Sovietică, se arată în 
teze, a învins socialismul și se în
făptuiește cu succes trecerea trep
tată spre comunism.

Venitul național al Uniunii So
vietice, 
avîntul 
ționale 
trai al 
rioada 
de 15 ori, calculat pe caD de lo
cuitor. Din cei 41 de ani de. exis
tență a puterii sovietice, se subli
niază în teze, poporul sovietic s-a 
ocupat de munca pașnică doar 
ceva mai mult de jumătate, deoa
rece aproximativ două decenii i-au 
fost răpite de războaie și de pe
rioadele ulterioare de refacere a 
economiei distruse.

Proporțiile uriașe ale producției 
industriale se caracterizează, de 
exemplu, prin fapul că în 1958 
producția dei oțel va fi de aproxi
mativ 55 milioane tone, iar extrac
ția de petrol de 113 milioane tone. 
Aceasta înseamnă că în prezent 
într-o lună se produce mai mult 
oțel și se extrage mai mult petrol 
decît în tot cursul anului 1913.

Uniunea Sovietică, se sublinia
ză în teze, a depășit pînă în 1958 
țări ca Anglia, Germania occiden
tală. Franța în ce privește nivelul 
absolut al producției de fontă, oțel, 
cărbune, energie electrică, ciment, 
lemn pentru industrie, cherestea, 
țesături de bumbac. S-a redus con
siderabil distanța care separă 
U.R.S.S de S.U.A. în cei privește 
producția de metale feroase, ex
tracția do minereu de fier și căr
bune, producția unei serii de ma
șini, aparate.

In ultimii ani U.R.S.S. a în
trecut S.U.A. nu numai în pri
vința ritmului creșterii, ci și în 
privința sporului anual absolut la 
multe tipuri de produse, în spe
cial minereu de fier, fontă, oțel, 
petrol, cărbune, ciment.

In legătură cu succesele obți
nute în ultima perioadă de toate 
țările care au pășit pe calea dez
voltării socialiste, tezele subli
niază că sistemul mondial al so
cialismului își dezvăluie tot mai 
deplin superioritatea incontesta
bilă față de sistemul capitalist.

Potrivit datelor preliminare, ță
rile socialiste vor spori în 1958 
volumul producției industriale de 
4,9 ori față de nivelul producției 
pe teritoriul lor în 1937. Ținînd 
însă seama de faptul că în 1937 
Uniunea Sovietică a fost singura 
țară socialistă, volumul produc
ției industriale a sistemului eco
nomic socialist a crescut în peri
oada 1937—1958 de 9,5 ori. Vo
lumul producției industriale a 
țărilor capitaliste a crescut în 
aceeași perioadă de mai puțin de 
două ori, iar în S.U.A. și într-o 
serie de alte țări capitaliste are 
loc în ultimul timp o scădere a 
producției.

a cărui creștere exprimă 
general al economiei na

și ridicarea nivelului de. 
poporului, a crescut in pe- 
existenței puterii sovietice

de fier-marfă (230-245 milioane 
tone de minereu brut)

In domeniul dezvoltării metalur
giei neferoase se prevede sporirea, 
față de 1958, a producției de alu
miniu aproximativ de 2.8 ori, a 
producției de cupru rafinat — de 
1,9 ori. Se sporește considerabil 
producția de nichel, magneziu, ti
tan, germaniu, siliciu, precum și 
a altor metale neferoase și deose
bit de rare.

In 1965 producția de diamante 
va spori de aproximativ 14 ori 
față de 1958.

Cifrele de control pe anii 1959- 
1965 prevăd dezvoltarea accelerată 
a industriei chimice. Volumul glo
bal al producției acesteia va creș
te de aproximativ trei ori. Produc
ția în mari proporții a unor noi ti
puri de materiale sintetice (aceea 
de fibre artificiale, de exemplu, va 
crește de 12-14 ori) va da posi
bilitatea de a lărgi considerabil

producția de bunuri de consum 
popular de calitate, superioară și 
ieftine.

In cursul perioadei de șapte ani 
se vor produce de trei ori mai 
multe îngrășăminte minerale. In 
perioada de șapte ani se vor con
strui sau se va termina construc
ția a peste 140 mari întreprinderi 
chimice și se vor reconstrui peste 
130 de întreprinderi.

★
In domeniul industriei combu

stibilului, cota-parte a petrolului 
și gazelor în volumul global al 
producției de combustibil va cre
ște de la 31 la sută, cît este în 
prezent, la 51 la sută în 1S65, iar 
cota-parte a cărbunelui va scădea 
de la 59 la sută la 43 la sută.

Se prevede ca extracția de pe
trol să ajungă în 1965 la 230— 
240 milioane tone, adică să fie 
sporită de peste două ori față de 
1958.

și micșorarea numărului zi-redusă
lelor lucrătoare pe săptămină va 
avea loc fără ca salariile să se re
ducă. Ca rezultat, în U.R.S.S. vor 
exista ziua de muncă și săptămîna 
de lucru cele mai reduse din lume.

In concordanță cu creșterea pro
ducției industriale și agricole, pre
cum și cu creșterea venitului popu-

a U.R.S.S. pe
lației, volumul comerțului cu amă
nuntul — de stat și cooperatist — 
va spori în cei șapte ani cu 57-62 
la sută în prețuri comparate. Se va 
promova consecvent linia reducerii 
prețurilor.

Programul prevede îmbunătăți
rea continuă a sistemului de ocro
tire a sănătății populației.

anii 1959-1965

Pe calea asigurării celui mai 
înalt nivel de trai din lume

Sarcinile planului de șapte ani
PRINCIPALA SARCINA A 

PLANULUI DE ȘAPTE ANI DE 
DEZVOLTARE A ECONOMIEI 
NAȚIONALE A U.R.S.S. PE 
ANII 1959—1965, SE ARATA IN 
TEZE, ESTE REALIZAREA U- 
NUI PUTERNIC ȘI CONTINUU 
AVINT AL TUTUROR RAMU- 
RILOR ECONOMIEI PE BAZA 
CREȘTERII CU PRECĂDERE A 
INDUSTRIEI GRELE, ÎNTĂRI
REA CONSIDERABILA A PO
TENȚIALULUI ECONOMIC AL 
ȚARII PENTRU A ASIGURA 
RIDICAREA NEÎNTRERUPTA 
A NIVELULUI DE TRAI AL 
POPORULUI.

Următoarea perioadă de șapte 
ani în dezvoltarea Uniunii So
vietice, se spune în teze, se va 
caracteriza prin avîntul continuu 
al culturii socialiste, prin crește
rea bogăției spirituale a societății 
sovietice, prin ridicarea nivelului 
conștiinței oamenilor muncii — 
constructori activi ai comunismu
lui.

Cifrele de control pe anii 1959. 
1965 prevăd : un ritm înalt și 
proporțiile necesare în dezvolta
rea economiei naționale; sporirea 
considerabilă a producției de me
tale feroase și neferoase; dezvol
tarea accelerată a industriei chi
mice; schimbarea structurii ba
lanței combustibilului prin dez
voltarea cu precădere a extracției

și producției de petrol și gaze ; 
dezvoltarea rapidă a electrificării 
tuturor ramurilor economiei națio
nale prin construcția în special 
de mari termocentrale; reutilarea 
tehnică a transportului feroviar 
pe baza electrificării și introdu
cerii largi a tracțiunii cu locomo
tive Diesel; avîntul continuu al 
tuturor ramurilor agriculturii; 
dezvoltarea rapidă a construcției 
de locuințe.

In următoarea perioadă de șap
te ani, se spune în teze, se va a- 
corda o atenție deosebită valorifi
cării continue a bogățiilor natu
rale din regiunile răsăritene ale 
U.R.S.S. In acest scop se preve
de : construirea unei a treia baze 
metalurgice puternice în Siberia 
și Kazahstan; dezvoltarea consi
derabilă a metalurgiei neferoase 
în regiunile Kazahstanului, Asiei 
Centrale, Uralului, Transbaicalu- 
lui ; dezvoltarea energeticii în Si
beria pe baza cărbunelui ieftin ; 
un ritm înalt al dezvoltării in
dustriei petrolului și gazelor în 
regiunile dintre Volga și Ural, a 
industriei gazelor în Uzbekistan ; 
dezvoltarea accelerată a industriei 
chimice în regiunile răsăritene 
ale U.R.S.S.

Totodată se prevede folosirea 
tuturor posibilităților de dezvol
tare accelerată a forțelor de pro
ducție în partea europeană a țării.

Asigurarea progresului tehnic 
ramurile 
naționale

în toate 
economiei

Tn teze se subliniază că urmă
toarea perioadă de șapte ani va 
fi marcată de progresul tehnic în 
toate ramurile economiei naționa
le și, în special, de lărgirea con
tinuă a sferei de folosire a ener
giei atomice în scopuri pașnice.

îndeplinirea planului de șapte 
ani de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S.. se spune în 
teze, a cărui orientare fundamen
tală este dezvoltarea pașnxă a 
economiei și ridicarea bunăstării 
poporului, va contribui in același 
timp la Întărirea continuă a capa
cității de apărare a țării, la pre
gătirea ei in vederea apărării cu
ceririlor socialismului împotriva 
oricăror uneltiri ale agresorilor 
imperialiști.

Producția globală a industriei, 
se spune in teze, va crește în 
1965 aproximativ cu 80 la sută 
față de 1958, din care producția

Spre electrificarea completă 
și folosirea pe scară largă 

a energiei atomice 
in scopuri pașnice

URMĂTOAREA PERIOADA 
DE ȘAPTE ANI, SE SPUNE IN 
TEZE, VA FI O ETAPA HOTA- 
RITOARE IN ÎNFĂPTUIREA 
IDEII LUI LENIN CU PRIVIRE 
LA ELECTRIFICAREA 
PLECTA A UNIUNII 
TICE.

In 1965 producția de 
electrică va crește la 500-520 mi
liarde kWh, adică de 2—2,2 ori 
față de 1958. Puterea instalată a 
centralelor electrice va crește 
peste două ori.

Construirea cu precădere 
termocentrale va permite ca 
cursul perioadei de șapte ani — 
prin reducerea investițiilor în con
strucția hidroenergetică — totalul 
capacităților puse în funcțiune în 
centralele electrice să crească cu 
aproximativ 10 milioane kW.

Paralel cu punerea în funcțiune 
a unor puternice termocentrale se 
prevede terminarea construcției 
hidrocentralelor de la 
Bratsk, Kremenciug, 
Buhtarma și altele .

In cursul perioadei de șapte ani 
vor fi înfăptuite măsuri importan
te pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice. Vor in
tra în funcțiune o serie de cen
trale atomoelectrice cu diferite 
tipuri de reactori.

Producția industriei construc
toare de mașini și de prelucrare 
a metalelor urmează să fie sporită 
de aproape două ori.

In 1959—1965 construcția de

Dezvoltarea

COM- 
SOVIE-

energie

de

de 
în

Stalingrad,
Votkinsk,

mașini va asigura: fabricarea de 
utilaj modern pentru toate ramu
rile economiei naționale, crearea 
și producerea de mașini pe baza 
folosirii celor mai noi descoperiri 
și cuceriri ale științei și tehnicii 
în special ale radioelectronicii, ul- 
traconductibilității, ultrasunetelor, 
izotopilor radioactivi, semiconduc- 
torilor, energiei nucleare, dezvol
tarea continuă a specializării și 
cooperării întreprinderilor etc. Se 
prevede darea în funcțiune a cel 
puțin 1.300 de linii automate.

Producția globală a industriei 
ușoare va crește în perioada 
1959—1965 de aproximativ 1,5 ori. 
Ritmul proiectat de creștere a 
producției de țesături, îmbrăcă
minte și încălțăminte va permite 
ca la sfîrșitul perioadei de șapte 
ani U.R.S.S. să atingă nivelul 
S.U.A. atît în ce privește volumul 
global al producției, cît și pro
ducția pe cap de locuitor.

Se prevede construirea a apro
ximativ 156 de noi întreprinderi 
mari ale industriei ușoare și se 
va termina construirea a încă 114 
întreprinderi care va fi începută 
în 1959.

In ce privește nivelul produc
ției pe cap de locuitor
mărfuri alimentare importante, 
U.R.S.S. va ajunge și va întrece 
în perioada celor șapte ani cele 
mai dezvoltate țări capitaliste.

Producția de bunuri de uz 
nic va fi dublată.

Tezele se ocupă pe larg de pro
blemele legate de educația comu
nistă, de învățămîntul public, de 
dezvoltarea științei și culturii. Se 
prevede dezvoltarea considerabilă 
a învățămîntului mediu general la 
orașe și în localitățile sătești, lăr
girea sistemului de învățămînt 
special mediu și superior, seral și 
fără frecvență.

In 1965 numărul elevilor din 
școli se va ridica pînă la 38-40 
milioane, față de 30 milioane în 
1958. Va fi înfăptuită trecerea de 
la învățămîntul de șapte ani la în
vățămîntul general și obligatoriu 
de opt ani.

Intre 1959 și 1965 vor absolvi 
institutele superioare de învățămînt 
2.300.000 specialiști, față de 
1.700.000 în cei șapte ani prece- 
denți.

In domeniul științei se prevede 
înfăptuirea unui vast program de 
cercetări științifice, concentrarea 
forțelor și mijloacelor științifice 
pentru cercetările teoretice și prac- 
iice cele mai importante. In teze 
se arată că oamenii de știință so
vietici care au pătruns tainele ato
mului și ale reacției termonuclea
re, care au creat sateliții artificiali 
ai pămîntului vor îmbogăți știința 
cu descoperiri și realizări și mai 
mari. în snecial eforturile fizicie
nilor sovietici se vor concentra 
asupra studierii problemelor raze
lor cosmice, reacțiilor nucleare, se- 
miconductorilor.

O largă dezvoltare vor cunoaște 
în perioada respectivă de șapte ani 
cinematografia, activitatea editoria
lă. radioul și televiziunea. Se vor 
construi aproximativ 100 de noi 
centre de televiziune și stații de 
retransmisie a programelor de te
leviziune. In 1965 tirajul cărților 
se va ridica pînă la 1.600.000.Q90 
exemplare, al revistelor — de pes
te două ori, iar tirajul anual pi 
ziarelor — de peste 1,5 ori.

In tezele raportului primului se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Nikita

Hrușciov, se subliniază că realiza
rea planului de șapte ani va con
stitui o nouă etapă de seamă în 
întrecerea economică pașnică a ce
lor două sisteme — sistemul socia
list și cel capitalist. Principalul în 
planul de șapte ani constă în a 
asigura dezvoltarea continuă a e- 
conotniei U.R.S.S. și ridicarea ni- 
stitui o nouă etapă de seamă în 
a obține astfel victoria asupra ță
rilor capitaliste în întrecerea paș
nică. Ca rezultat al realizării pla
nului de șapte ani, producția in
dustrială pe cap de locuitor a U- 
niunii Sovietice va fi mai mare de- 
cît producția actuală pe cap de lo
cuitor a celor mai dezvoltate țări 
capitaliste din Europa — Anglia și 
Germania occidentală — și se va 
situa în această privință pe primul 
loc în Europa.

In 1965 producția absolută a 
Uniunii Sovietice la unele din cele 
mai importante produse va între
ce, iar la altele se va apropia de 
nivelul actual al producției indus
triale a S.U.A. In privința produc
ției principalelor produse agricole 
— globală și pe cap de locuitor— 
Uniunea Sovietică va depă.j nive
lul actual al S.U.A.

In teze se arată că superiorita
tea ritmului de dezvoltare a pro
ducției în U.R.S.S. va crea baza 
reală pentru ca în aproximativ 
cinci ani după 1965 să fie ajuns 
din urmă și depășit nivelul pro
ducției din S.U.A. pe cap de lo
cuitor. Atunci, sau chiar mai de
vreme, Uniunea Sovietică se va 
situa pe primul loc în lume în 
ceea ce privește atît volumul abso
lut al producțicii, cît și producția 
pe cap de locuitor. Aceasta va 
sigura populației din U.R.S.S. 
velul de trai cel mai înalt din 
me. In teze se subliniază că 
ceasta va constitui o victorie 
importanță istorică mondială 
socialismului în întrecerea 
că cu capitalismul.

a-
ni- 
lu- 
a- 
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a
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a unor

caz-

Marea importanță 
internațională a planului 

de șapte ani

Proiectul de program de dez
voltare continuă a agriculturii va 
fi însoțit de o perfecționare a re
lațiilor de producție socialiste, de 
apropierea celor două forme de 
proprietate socialistă — colhoz
nică și a întregului popor. Pe 
măsura dezvoltării producției col
hoznice nevoile materiale de zi 
cu zi ale colhoznicilor vor fi sa
tisfăcute într-o măsură tot mai 
mare pe seama gospodăriei ob
ștești, astfel îneît gospodăria lor 
personală își va pierde treptat 
însemnătatea.

Volumul producției globale a 
agriculturii va spori în 1965 față 
de 1958 de aproximativ 1,7 ori. 
La sfîrșitul perioadei de șapte 
ani trebuie să se asigure o recol
tă de cereale de 10—11 miliarde 
puduri anual. să se sporească 
producția de bumbac brut pînă 
la 5,7—6,1 milioane de tone, a- 
dică cu 35—45 la sută mai mult 
ca în 1957, sfecla de zahăr — 
pînă la 70—78 milioane tone, a- 
dică de 1,8—2 ori mai mult.

PRODUCȚIA CELOR MAI IM
PORTANTE PRODUSE AGRI
COLE CALCULATE LA SUTA 
DE HECTARE DE TEREN A- 
GRICOL VA DEPĂȘI PRODUC
ȚIA ACTUALA DIN S.U.A. LA 
ACESTE PRODUSE CALCULA
TA LA SUTA DE HECTARE DE 
TEREN AGRICOL.

Una din condițiile hotărîtoare 
ale îndeplinirii sarcinii de dezvol
tare a agriculturii în perioada 
1959—1965, se spune în teze, este 
dezvoltarea multilaterală
canizării și electrificării produc
ției, înzestrarea continuă a col-

mi j-

a me-

agriculturii
hozurilor și sovhozurilor cu 
loace tehnice înaintate.

Se prevede ca în cei șapte ani 
să se furnizeze agriculturii peste 
1 milion de tractoare, aproxima
tiv 400.000 de combine cerealiere 
și o mare cantitate de alte ma
șini agricole.

Consumul energiei electrice în 
agricultură va crește de aproxi
mativ patru ori.

★
In domeniul dezvoltării trans

porturilor și telecomunicațiilor se 
prevede sporirea traficului de 
mărfuri pe calea ferată în cei 
șapte ani cu 40—45 la sută. Lun 
gimea căilor ferate electrificate 
și a celor pe care se vor folosi 
locomotive Diesel va atinge apro
ximativ 100.000 de km. Rețeaua 
e.ăilor ferate electrificate din 
U.R.S.S. va spori de aproximativ 
trei ori.

In cei șapte ani volumul trans
portului maritim de mărfuri va 
crește de aproximativ două ori, 
iar cel fluvial — de aproximativ 
1,6 ori.

Ca urmare a introducerii avi
oanelor turboreactoare și turbo
propulsoare de mare viteză și cu 
mare capacitate, transportul ae
rian va deveni una din formele 
principale ale transportului de 
pasageri, crescînd în decurs de 
șapte ani de circa șase ori.

In perioada 1959—1965 volu
mul investițiilor capitale de stat 
va crește de 1,8 ori în comparație 
cu cei șapte ani precedenți și Va 
fi aproape egal cu volumul in
vestițiilor capitale în economia 
națională în toți anii puterii so
vietice.

In teze se subliniază că impor
tanța internațională a planului de 
șapte ani constă în faptul că rea
lizarea lui va însemna întărirea 
continuă a forței sistemului mon
dial al socialismului. Planul de 
șapte ani prevede dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării economice 
dintre Uniunea Sovietică și toate 
țările socialiste.

Ca rezultat al realizării planului 
de șapte ani, țările socialiste vor 
produce în 1965 tnai mult de ju
mătate din întreaga producție in
dustrială mondială. Astfel în a- 
ceastă perioadă scurtă se va asi
gura superioritatea absolută a sis-

tcmului mondial 
asupra sistemului 
privește producția 
sîera hotărîtoare a activității ome
nești.

Volumul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice cu țările socia
liste va crește în 1965 de peste 
1,5 ori în comparație cu 1958. Pro
gramul economic al construcției 
pașnice în U.R.S.S. deschide pers
pective largi dezvoltării comerțu
lui exterior al Uniunii Sovieitice. 
U.R.S.S. poate și este gata să dez
volte legăturile sale economice și 
comerciale cu toate țările.

In teze se spune că dezvolta-

In U. R. S. S. vor exista
mijloacelor de producție va ere. 
ște cu 85—88 la sută și producția 
bunurilor de consum — cu 62—65 
la sută.

Proiectul cifrelor de control pre
vede dezvoltarea accelerată a si
derurgiei și îndeosebi a bazei de 
minereu de fier.

Se prevede ca în 1965 să se pro
ducă 65-70 milioane tone de fontă, 
adică cu 65-75 la sută mai mult 
decît în 1958; oțel — 86-91 mili
oane tone, adică cu 56-65 la sută 
mai mult; laminate — 65-70 mi
lioane tone, adică cu 52—64 la 
sută mai mult. Pentru a asigura 
minereul de fier necesar dezvoltă
rii siderurgiei se prevede valorifi
carea unor noi zăcăminte de mine
reu de fle’r, mai ales cu exploata-ț 
re la zi, și construirea unor pu- lioane de oameni 
ternice combinate de înnobilare a Veniturile reale ale muncitorilor 
minereurilor. Se prevede extracția și funcționarilor vor crește în me- 
a 150-160 milioane tone minereu die cu 40 la sută, iar veniturile

ziua de muncă și săptămîna 
de lucru cele mai reduse 

din lume
Cifrele de control ale planului 

de șapte ani prevăd o importantă 
creștere a bunăstării materiale și 
a nivelului cultural al populației 
U.R.S.S. Venitul național va creș
te în 1965 cu 62-65 la sută față de 
1958. Fondul de consum va spori 
în cei șapte ani cu 60-63 la sută. 
Numărul muncitorilor și funcționa
rilor din economia națională se va 
mări cu circa 11.500,000 de oameni 
(cu 21 la sută) și va fi de 66 mi-

Veniturile reale ale muncitorilor

reale ale colhoznicilor — cu cel 
puțin 40 la sută.

Se prevede de asemenea o nouă 
îmbunătățire a sistemului pensiilor.

In teze se arată că ținînd sea
ma că pentru majoritatea munci
torilor și funcționarilor este mai 
convenabil să lucreze 6-7 ore pe 
zi și să aibă în schimb două zile 
libere pe săptămină, in loc să lu
creze 5-6 ore pe zi și să aibă o 
singură zi liberă pe săptămină, se 
prevede introducerea săptămînii de 
lucru de cinci zile, adică asigura
rea a două zile libere pe săptă- 
mînă. Trecerea la ziua de muncă

al socialismului 
capitalist in ce 

materială —

rea și înflorirea U.R.S.S. și a sis
temului mondial al socialismului 
ușurează lupta clasei muncitoare 
și a tuturor oamenilor muncii din 
țările capitaliste pentru interesele 
lor vitale, pentru pace, democra
ție și socialism.

Succesele Uniunii Sovietice și 
ale celorlalte țări socialiste, se a- 
rată în tezele raportului lui N. S. 
Hrușciov, nu numai că nu ame
nință pe nimeni, 
menținerea păcii și securitatea po
poarelor. PLANUL DE ȘAPTE 
ANI REPREZINTĂ O PROPU
NERE CONCRETA A UNIUNII 
SOVIETICE ADRESATA LUMII 
CAPITALISTE DE A SE ÎNTRE
CE PE TARIM ECONOMIC PAȘ
NIC, DEOARECE UNIUNEA SO
VIETICA ESTE ADVERSARA 
ÎNTRECERII IN DOMENIUL 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, PRO
MOVATA DE CERCURILE IM
PERIALISTE ALE PUTERILOR 
OCCIDENTALE.

îndeplinirea planului de șapte 
ani va contribui la întărirea conti
nuă a puterii economice și a ca
pacității de apărare, a unității și 
a coeziunii sistemului mondial al 
socialismului, va consolida mult 
pozițiile forțelor păcii din întrea
ga lume, va ridica noi obstacole 
de netrecut în calea ațițătorilor la 
război, va confirma din nou jus
tețea fozei marxist-leniniste formu
lată de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., cu privire la posibilita
tea prctntîmpinării războiului în 
epoca actuală.

Arătînd că partidul comunist 
este forța conducătoare și organi
zatoare a poporului sovietic în 
lupta pentru victoria comunismu
lui, N. S. Hrușciov subliniază în 
tezele raportului său că măreția 
sarcinilor prevăzute în planul de 
șapte ani necesită creșterea con
tinuă a conștiinței comuniste 
a maselor largi de oameni ai 
muncii. Dezvoltînd în mod crea- lui. 
tor marxism-leninismul se spu
ne în teze, partidul duce o lup- (Sublinierile aparțin redacției).

tă hotărîtă împotriva acelora 
care s-au cramponat de for
me și mefode de muncă vechi și 
perimate, împotriva acelora care 
sînt contaminați de conservatorism 
și care se opun traducerii în via
ță a linie; generale leniniste a 
partidului. Plenara din iunie a 
C.C. al P.C.U.S., se arată în teze, 
a demascat și a zdrobit grupul .an
tipartinic al lui Malenkov, Kaga- 

ci chezășuiesc novici, Molotov, Bulganin și Șe- 
pilov, care li s-a alăturat — grup 
care a luptat împotriva liniei ge
nerale leniniste a partidului, a 
luptat împotriva orientării politice 
adoptată de Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S., a luptat împotriva 
rolului conducător al partidului, a- 
lunecînd pe panta activității frac- 
ționiste scizioniste.

Inlăturînd din cale grupul anti
partinic, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a întărit și mai 
mult coeziunea leninistă a rîndu- 
rilor sale, le-a unit și mai puter
nic sub mărețul steag al marxism- 
leninismului.

Planul de perspectivă al dezvol
tării Uniunii Sovietice pe urmă
torii 15 ani prevede crearea con
dițiilor necesare pentru desăvîrși- 
rea trecerii la comunism. îndepli
nirea planului de șapte ani de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965 va 
constitui o etapă hotărîtoare în 
crearea bazei tehnico-materiale a 
comunismului.

Principala sarcină a partidului 
comunist, a Comitetului s^u Cen
tral, se arată în teze, constă în 
prezent în a asigura îndeplinirea 
întocmai a planului de șapte ani 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S., în a întări ast
fel și mai mult puterea U.R.S.S., 
în a ridica și mai mult nivelul de 
trai material și cultural al poporu-

Prezențe romînești peste hotare
VARȘOVIA 14. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Spec
tacolele Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P. Romine, prezen
tate cu ocazia turneului întreprins 
in cîteva orașe din R.P. Polonă, se 
bucură de un deosebit succes.

O puternică impresie au produs 
pretutindeni dansurile populare 
romînești „Jocul caprei" și „Car
navalul popular", precum și cînte- 
cele populare și ostășești executa
te în limba polonă.

★
In seara zilei de 13 noiembrie, 

Ansamblul de cîntece și dansuri al 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P.R. a dat un spectacol de gală 
în sala Congresului din marele Pa
lat al culturii și științei din Var
șovia. Au fost de față reprezentanți 
ai guvernului, generali și ofițeri ai 
forțelor armate ale R.P. Polone, 
șefii misiunilor diplomatice acredi-

tați la Varșovia, personalități din 
lumea artistică și culturală.

De asemenea au fost de față am
basadorul R.P.R. în R.P. Polonă, 
Marin Florea Ionescu, și membri 
ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de o 
călduroasă primire din partea pu
blicului varșoviun.

★
PARIS 14. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In cadrul 
„Lunii U.N.E.S.C.O." Comisia 
pentru educație, știință și cultură 
a Franței, împreună cu Comite
tul francez pentru filme etnogra
fice, a organizat o gală interna
țională a filmului de scurt me
traj. Repubtica Populară Romină 
a prezentat ta 13 noiembrie două 
filme de scurt metraj: „Vara în 
Deltă" și „Nuntă ciobănească" 
care s-au bucurat de primirea și 
aprecierea călduroasă a unui nu
meros public.

VA țNfMNM
SOFIA..^— După cum transmite Partidului Comunist Bulgar. Ple

nara a ascultat și discutat rapor. 
1 . ' s Todor Jivkov,

prim-secretar al C.C. al P.C.B., cu 
privire la mișcarea întregului po
por pentru îndeplinirea tntr-un 
termen mai scurt a celui de-al trei
lea cincinal și cu privire la sarci
nile viitoare.

agentia ATB, lia 13 noiembrie a nara a ascultat 
fost dat publicității la Sofia un tul prezentat de
comunicat cu privire la plenara 
lărgită a Comitetului Central al

Uriașul ecou internațional 
la tezele raportului 
lui N. S. Hrușciov

DAMASC. — La 12 noiembrie, 
soldații iordanieni au săvîrșit tn 
regiunea de frontieră o nouă 'pro
vocate împotriva regiunii siriene a 
R.A.U, Ei au deschis focul împo
triva unei patrule de la vama si
riană în timp ce aceasta urmărea 
niște contrabandiști.

F r a
PARIS 14 (Agerpres). — Pre

sa pariziană acordă mare atenție 
plenarei Comitetului Central 
P.C.U.S_ și în special tezelor 
portului care va fi prezentat 
N. S. Hrușciov la Congresul 
XXl-lea al P.C.U.S.

Presa democrată subliniază 
comentariile sale că proiectul 
nului pe 7 ani de dezvoltare 
conomiei naționale a U.R.S.S. 
stituie un program măreț de 
strucție a comunismului.

Ziarul „L’Humanite" a publicat 
un articol al corespondentului său 
din Moscova în care se face o ex
punere amănunțită a tezelor rapor
tului care va fi prezentat de N. S.

al 
ra
de
al

PEKIN 14 (Agerpres). — La 
14 noiembrie ziarul de seară 
„Beițzin Vanbao", care apare la 
Pekin, a publicat sub titlul „Cu 
pași de uriaș pe calea spre comu
nism" comunicatul cu privire la 
plenara C.C. al P.C.VS. și o ex
punere a tezelor raportului care 
va fi prezentat de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.V.S., 
la Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. „Cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965"

Expunînd tezele, ziarul subli
niază că in urma victoriei socia
lismului, Uniunea Sovietică a pășit 
în noua perioadă istorică a trece
rii treptate de la socialism la co
munism. înfăptuirea planului de 
șapte ani de dezvoltare a econo-

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA î T'parul : Conib'natul P-Ug-aflc Casa București, Piața ..Scîntel'“. Iei, 17.60 10. ScInteU

n t a
Hrușciov la Congresul al XXl-lea 
al P.C.U.S. Ziarul subliniază că în 
Uniunea Sovietică a fost anunțat 
„un măreț program de înaintare 
spre comunism". „Raportul lui 
Hrușciov, scrie ziarul constituie un 
proiect de dezvoltare industrială a 
țării, ce nu are precedent în în
treaga lume. El aduce oamenilor 
sovietici o creștere considerabilă a 
bunăstării lor. El propune întrece
rea pentru fericirea oamenilor",

„L’Humanite" arată că „realiza
rea planului pe 7 ani constituie o 
nouă și foarte importantă etapă în 
întrecerea economică pașnică a ce
lor două sisteme".

miei naționale a U.R.S.S. va fi n 
condiție hotăritoare pentru crearea 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului.

Ziarul relevă acel pasaj în care 
se spune că realizarea planului pe 
șapte ani va duce la întărirea con
tinuă a puterii economice și a ca
pacității de apărare a U.RSS., a 
unității și coeziunii sistemului so
cialist mondial, va consolida con
siderabil pozițiile forțelor iubitoa
re de pace din întreaga lume, va 
ridica noi obstacole de netrecut în 
calea ațițătorilor la război, va con
stitui o nouă confirmare a juste
ței tezei marxisl-leniniste formu
late la Congresul' al XX-lea al 
P.C.U.S. despre posibilitatea pre- 
întimpinării războiului în epoca 
actuală.

I. V. Stalin”.

R.P. Albania
TIRANA 14 (Agerpres). — Po

porul albanez a primit cu un uriaș 
interes știrea cu privire la ple
nara C.C. al P.C.U.S. care a avut 
loc la 12 noiembrie la Moscova.

Ziarele „Zeri 1 Popullit" și 
„Bashkimi" publică comunicatul 
cu privire la plenara C.C. al 
P.C.U.S.
un titlu
„Plenara 
P.C.U.S.

pe primele pagini și sub 
mare în oare se spune: 
Comitetului Central al 

a aprobat proiectul teze
lor raportului care va fi prezen
tat de N. S. Hrușciov la Congre
sul al XXl-lea al P.C.U.S. — „Ci
frele de control ale dezvoltării e- 
conomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965".

Comunicatul cu privire la ple
nara C.C. al P.C.U.S. a fost trans
mis în repetate rinduri de către 
postul de radio Tirana.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

La 14 noiembrie ziarele centrale 
poloneze au publicat la loc de 
frunte și sub titluri mari comu
nicatul cu privire la plenara C.C. 
al P.C.U.S. In textul comunicatu
lui publicat de ziare sînt 
problemele discutate la 
C.C. al P.C.U.S.

Comunicatul cu privire 
nara C.C. al P.C.U.S.
transmis în repetate rinduri 
postul de radio Varșovia

relevate 
plenara
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la ple- 
a fost 

de

ATENA. — Intr-o declarație fă
cuta presei, arhiepiscopul Makarios 
a anunțat vineri seara că Grecia 
va cere tn fața Adunării Generale 
O.N.U. să se acorde independența 
poporului cipriot.

I

MOSCOVA. — La 14 noiembrie, 
in Marele Palat al Kremlinului a 
avut loc o tnttlnire a absolvenților 
academiilor militare ale forjelor 
armate ale U.R.S.S. cu conducăto
rii sovietici.

REYKJAVIK 14 (Agerpres). — 
La 13 noiembrie ziarele au rela
tat despre o nouă încălcare gro
solană a apelor teritoriale islan
deze de către vasele engleze.

NEW YORK. — După cum trans
mite corespondentul din Havana al 
ziarului „New York Times", postul 
de radio al răsculațllor a anunțat ■ 
că forjele armate ale Iul Fidel 
Castro In provincia Oriente au tre
cut la ofensivă împotriva trupelor 
guvernamentale șl au ocupat cile- 
va orașe.

CONAKRY. — După cum anunță 
agențiite de presă, Turcia, Israelul 
și Japonia au recunoscut In mod 
oficial Republica Guineea.

CAIRO — După cum anunță a- 
genția France Presse, președintele 
Nasser a semnal un decret prin 
care mareșalul Abdel Hakim Amer 
este însărcina’ să conducă lucrările 
de construcție, finanțare și admi
nistrare ale barajului de la 
Assuan.



Analizarea atentă a problemelor și Prisaca, de atragere a noi ute- realizarea cărora M mobilizează 
pe cate le ridică viața organiza- }
țiilor U.T.M., adoptarea unor ho- 
tăriri corespunzătoare și organi
zarea controlului îndeplinirii ace
stora stau la baza stilului comu
nist de muncă. Controlul îndepli- , , .
nirii hotărîrilor di un caracter periența bună, 
viu și operativ muncii de organi
zație, duce la creșterea simțului 
de răspundere al cadrelor, dezvol
tă inițiativa fi perseverența, pre
întâmpină neîndeplinirea sarcini
lor, lîncezeala. Se poate apune că 
a controla îndeplinirea hotărârilor 
înseamnă în fapt a organiza înde
plinirea lor continuă.

Congresul al II-lea al U.T.M. 
a atras atenția organelor U.T.M. 
ci " - - • • -•
«uri 
este slaba 
carii hotărârilor, 
traiul nesatisfăcător al 
plinirii lor. Unele comitete raio
nale fi orășenești din regiunea 
noastră au reușit să organi
zeze mai bine activitatea tineretu
lui pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și guvernului, precum 
și a propriilor hotărîri. Me
rită si fie scos în evidență Comi
tetul roionl U.TM. Slatina care 
știe să-și organizeze bine munca 
în vederea atingerii scopului pro
pus, pentru care controlul îndepli
nirii hotărîrilor nu este o treabă 
de zile mari, ci o preocupare per
manentă. iată un exemplu.

Ultima conferință raională a 
trasat ca sarcină comitetului raio
nal U.T.M. să-și intensifice activi
tatea pentru sprijinirea operei de 
transformare socialistă a agricul
turii. Aceasta presupune organi
zarea — sub conducerea organiza
ției de partid — a unei susținute 
munci politice pentru atragerea 
unui număr mare de utemiști și 
tineri pe drumul colectivizării 
Cum a procedat comitetul raional 
U.TM. ?

A fost instruit întregul aparat 
al comitetului raional, activiștii 
extrabugetari, secretarii și birou
rile organizațiilor de bază. In trei 
comune mai mari existau condiții 
pentru crearea unor întovărășiri 
agricole cu un mare număr de ti
neri. Către ele și-au îndreptat in 
mod special atenția membrii bi
roului raional pentru că reușita 
lor trebuia să constituie un exem-

miști și tineri in toate unitățile întregul activ. La polul opus Co- 
socialiste existente în raion. miletului raional U.TM, Slatina

Controlul îndeplinirii hotăriri- 
lor, necesită ca pe parcurs să se 
analizeze felul în care acestea

s» află Comitetul raional U.T.M. 
Drăginești-Olt. Biroul raional nu 

  _  ___ __ numai că nu luptă pentru aplica- 
prind viață, să se generalizeze ex- rea hotărîrilor, dar nici nu elabo- 

’ , Pornind de la a- reală hotărîri menite si imbunătă-Pornind de la a-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
■■ 1 "

una din principalele lip- 
ale muncii organizatorice 

organizare a apli- 
precum ți con- 

nesatisfăcător al înde-

DUPĂ CE

HOTĂRĂȘTI-
r

CONTROLEAZĂ
cest adevăr, comitetul raional a 
convocat la cîteva luni o adunare 
a activului în care s-a făcut un 
larg schimb de experiență cu pri
vire la munca politică de atragere 
a noi tineri în sectorul socialist 
din agricultură. La aproape un an 
de la elaborarea hotărîrii peste 
1300 de noi tineri, dintre care 900 
utemiști, au pornit pe drumul co
lectivizării. Printre primii care au 
mers alături de comuniști pe 
drumul arătat de partid au fost 
secretarii organizațiilor de bază, 
membrii birourilor, 
Trebuie spus că în 
test timp membrii biroului ra
ional, secretarii acestuia și-au 
petrecut majoritatea timpului în 
organizațiile de bază, ajutînd in
structorii, birourile U.T.M. să-și 
organizeze mai bine munca poli
tică, să desfășoare acțiuni vii, in
teresante, care să contribuie din 
plin la educarea comunistă a ti
neretului.

Exemplul de mai sus nu este 
izolat. Comitetul ți biroul raional 
U.T.M. Slatina analizează cu re
gularitate în plenarele ți ședințele 
sale probleme majore privind via
ța organizațiilor U.T.M., adoptă 
hotărîri corespunzătoare pentru

utemiștii. 
tot a-

țeastă munca intr-un domeniu ori 
altul. Și aci conferința raională a 
adaptat hotărîri care, aplicate, ar 
fi putut să îndrepte situația in 
importante verigi ale muncii de 
organizație. “ 
au fost cu

Dar aceste hotărîri 
desăvârșire uitate. 

De asemenea de la conferința 
raională ți pînă acum, comitetul 
raional U.TM. nu a mai adop
tat nici un fel de hotărâre. Mem
brii biroului, secretarii acestuia, 
îți pierd vremea în sediul raional, 
organizează fel de fel de ședințe 
in vreme ce organizațiile de bază 
au nevoie ți așteaptă sprijinul lor. 
Și cite nu «-ar fi putut face. Ra
ionul este cooperativizat în întregi
me. Organizațiile U.TJM. trebuie să 
desfășoare o susținută muncă poli
tică pentru consolidarea unităților 
agricole socialiste. Sau un alt as
pect : în raion sînt sute de hectare 
care ar putea fi redate agricultu
rii. Aici ar fi nevoie de munca ti
neretului. Dacă Comitetul ți 
biroul raional U.T.M. Dră- 
gănești-CHt ar fi analizat cu 
răspundere cele mai arzătoare as
pecte din munca organizațiilor 
U.T.M., ar fi adoptat cele mai po 
trivite hotărîri și ar fi controlat în
deaproape îndeplinirea lor, aju

piu în fața celorlalte organizații 
de bază. După puțin timp a luat 
ființă în comuna Teslui o întovă
rășire, iar președinte a fost 
ales secretarul comitetului U.T.M., 
Iov. Ion Pavel. Paralel cu 
crearea acestei întovărășiri «-a 
dus muncă de creare a unor în
tovărășiri și in comunele Cireașov

Oaspeți de peste hotare 
ia sărbătorirea 

centenarului mărcii 
poștale romînești

Vineri au început să soseas
că în Capitală delegațiile străine 
care vor iua parte la manifestări
le prilejuite de sărbătorirea cente
narului mărcii poștale romînești.

Din delegația R.P. Bulgaria fac 
parte tovarășii Dancio Dimidov, 
ministrul Transporturilor ți Tele
comunicațiilor, și Manol Aianov, 
adjunct al ministrului

La sosire în Gara de Nord 
oaspeții au fost salutați de tova
rășii Emil Bodnăraș, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Dumitru Simulescu. 
adjunct al ministrului, de membri 
ai Comitetului de organizare a 
centenarului și cadre de conducere 
din Departamentul Poștelor și Te
lecomunicațiilor.

Au fost de față membri ai Am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești, în frunte cu ambasadorul 
Stoian Pavlov.

La atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" s-a reconstruit un va
gon restaurant cu nr. 00136 ce va fi unul dintre cele mai moderne și 
elegante vagoane de acest gen. La finisarea lui s-au realizat însem
nate economii, înlocuindu-se materialul lemnos și feros din interior 
cu material plastic (vinilin) și aluminiu. In fotografie: Echipa 
condusă de Ion Drăghici și formată din Petre Predoiu, Marin 
Drăghlc, și Aurel Micu lucrind la montajul plăcilor din material 
plastic.

Cămin prost 
gospodărit

Tovarășul Ion Firm, direc
torul școlii medii din Jimbolia, 
vorbește deseori elevilor despre 
importanța curățeniei ți a or- 
dinei. Este lăudabil faptul că 
se străduiește să dezvolte în 
caracterul lor dragostea pen
tru respectarea condițiilor 
higienice indispensabile sănă
tății. Dar între cuvintele fru
moase și grija sa reală pentru 
nevoile elevilor, mai ales a ce
lor interni există un dezacord 
total.

Internatul școlii de elevi se 
află adăpostit într-o clădire 
nepotrivită. Elevii sînt inghe- 
suiți în camere și n-au asigu
rate condițiile higienice nece
sare, Elevii aduc apă pentru 
spălat cu o singură cană toc
mai de la fîntîna de pe stra
da principală. Cana dormitoru
lui 2 de fete este spartă și ele 
n-au cu ce aduce apă. în in
ternat nu există un spălător. 
Fiecare elev îți păstrează li
gheanul la capul patului. Pu
ținele dulapuri existente in 
dormitoare au ușile rupte, iar 
administrația internatului nu 
s-a îngrijit să ia măsuri pen
tru repararea lor. Se apropie 
iarna iar sobele n-au fost re 
parate nici anul acesta. Elevii 
se tem că se vor culca din nou 
în frig, deoarece în sobele stri
cate este imposibil de făcut 
foc. Deși internatul a primit in 
vara aceasta pături noi, ele 
stau încuiate în magazie iui 
elevilor le-au fost date pături 
vechi și roase.

Elevilor le place să fie curați 
și ordonați, să aibă ținuta în
grijită, hainele curate și călcate; 
internatul n-are însă nici măcar

un fier de călcat. Anul trecut 
a existat unul, dar pe nesim
țite el a trecut în folosința ex
clusivă a elevei Carmen Vulpe, 
rudă cu pedagogul și eu direc
torul, elevă care a locuit sepa
rat într-o cameră. Acum Car
men Vulpe a plecat din inter
nat și odată cu dînsa a dispă
rut și fierul de călcat.

In afară de fondul alocat 
pentru întreținerea căminului, 
elevii aduc lunar o contribuție 
bănească în acest scop. Cu 
acești bani, printr-o bună gos
podărire, s-ar putea asigura e- 
levilor din internatul școlii con
diții bune de viață.

„1 n t
Mă numesc Brea- 

hnă Tați an și sint 
elev la liceul se
ral clasa a X-a, 
liceu de pe lingă 
fabrica „Steaua Ro
șie" din Bacău. Ziua 
lucrez la secția F. 1 
(fabricație) mașina 7. 
Dorința mea cea mai 
mare este să învăț. 
Dar...

Dar s-o iau de la 
început. Adică de pe 
la jumătatea anului 
1956. Eram prin cla
sa a VIH-a. Ziua lu
cram și seara mer
geam la cursuri. Pî
nă într-o zi 1 Nu știu 
cine a hotărît să lu
crez două săptămîni 
de noapte și una de 
dimineață. Zadarnic 
am arătat tuturor că 
în astfel de condiții 
.uferă și producția și 
învățătura. închipui- 
ți-vă și dv: intram la 
lucru la ora 10 seara. 
Lucram pînă la 6 
dimineața. La ora 6

Faptele arată însă, că con
ducerea școlii în frunte cu to
varășul director Ion Firan nu 
se interesează de condițiile în 
care trăiesc elevii interni. Și 
cum situația aceasta durează de 
multă vreme, propunem secțiu
nii de învățământ ș> cultură a 
Sfatului popular raional Jim
bolia să cerceteze modul cum 
s-au folosit până în prezent 
fondurile alocate întreținerii in
ternatului și să ia măsuri pen
tru remedierea urgentă a aces
tei stări de lucruri.

VICTOR DUMITRESCU 
colectivist„ (( ere

după amiază (a 
doua zi) începeam 
cursurile, pînă la 10 
seara cind intram din 
nou. noaptea, de ser
viciu.

Am arătat toate a- 
ceste greutăți mai în* 
tîi tovarășului ingi
ner Nicolae Turtu
reanu, șeful secției 
noastre. Dar mai bi
ne nu le mai arătam. 
Mi t-a spus: „nu-ți 
place, lasă-te de în
vățătură". Față de o 
astfel de „înțelegere" 
m-am lăsat păgubaș 
După citeva luni 
mi-am luat iar inima 
în dinți și m-am dus 
la tovarășul director 
Ion Chivu. care m-a 
trimis la tovarășul 
Turtureanu. Mi-t 
spus : „e singurul în 
drept să hotărască", 
l.a tovarășul Turtu
reanu nu m-am mai 
dus. El hotărîse o- 
dată. In schimb l-am 
rugat pe tovarășul

Constantin Ciubotaru, 
șeful cadrelor să 
vorbească cu tovară
șul Turtureanu. Nu 
știu dacă a vorbit sau 
nu ; cert e că și acum, 
după doi ani, lucrez 
tot așa : două săptă
mîni de noapte și una 
de dimineață.

Cunosc condițiile 
minunate pe care le 
au elevii în alte în
treprinderi. Cred că 
dacă ar exista și la 
noi mai multă Înțele
gere, situația s-ar 
schimba. Statul no
stru are nevoie de 
muncitori culti. Eu 
nu mă pot mulțumi 
cu calificativul care 
mî se dă astăzi de 
„bun operator". Vreau 
să învăț, să pot să 
contribui din plin la 
succese din ce în ce 
miai mari.

TATIAN BREAHNA 
elev clasa a X-a 
operator de hîrtie

tinzi activiștii șl organizațiile de 
bază să lupte pentru transpunerea 
lor în viață șt rezultatele ar 
fi fost altele. Munca haotică, la 
întîmplare, lincezeala prin birouri 
și pălăvrăgeala in ședințe, cu totul 
străine stilului de muncă comunist, 
și-au arătat roadele. Din acest 
punct de vedere și noi, membrii , 
comitetului regional, avem o mare 1 
vină : n-am controlat la timp, 
cind aceste fenomene erau în faza 
de început și prin aceasta am lă
sat să prindă rădăcini un spirit de 
muncă nesănătos, care n-are ce 
căuta în activul U.T.M.

★
Punînd față în față modul în 

care adoptă și luptă pentru înde
plinirea hotărîrilor cele două co
mitete raionale U.TM., concluzia 
se desprinde de la sine. Comitetul 
regional U.T.M. Pitești, luptînd 
pentru îmbunătățirea controlului 
în toate verigile, va ajuta comite
tele raionale și orășenești să-și 
îmbunătățească continuu stilul lor 
de muncă, in vederea lichidării 
lipsurilor semnalate.

ION SAVA
secretar al Comitetului regional 

U.T.M.-Piteștl

Utemistul Pa- 
luga Adrian lu
crează le secția 
de bobinaj a u- 
zinelor „Clement 
Gottwald" din
Capitală. El depășește zilni. 
norma cu 20%.

Să acordăm tot sprijinul
muncitorilor — elevi

(Urmare din pag. l-a) 
nu — locțiitorul secretarului comi
tetului U.T.M. de la „întreprinde
rile Metalurgice Dunărene", — de
clara, de pildă, că nu știe nimic 
în legătură cu activitatea școlară 
a muncitorilor elevi și că pînă 
acum n-a auzit că organizația 
U.T.M. trebuie să se ocupe de a- 
ceștia.

In orașul Brăila sînt sute de e- 
levi muncitori, dar există între
prinderi mari în care numărul a- 
cestora este foarte mic în compa
rație cu totalul muncitorilor tineri. 
La șantierele navale „Viitorul" 
sînt doar 20 de elevi din peste 300, 
la I.M.D. 5 din 400, la „Industria 
Sîrmei" 2 din peste 300.

Din cauza ignorării nevoilor 
muncitorilor elevi utemiști, se sta
bilesc uneori acțiuni ale organiza

ției U.T.M. la timp nepotrivit, sau 
li se dă acestora un număr mare 
de sarcini care îi determină fie să 
nu le îndeplinească, fie să lipseas
că de la școală.

Pentru lichidarea lipsurilor exis
tente este necesar ca comitetul o- 
rășenesc U.T.M. să ia măsuri ast
fel ca organizațiile U.T.M. din în
treprinderi să se ocupe temeinic de 
asigurarea condițiilor necesare ti
nerilor muncitori elevi, pentru par
ticiparea regulată și eficientă a a- 
cestora la cursuri, să creeze legă
turi permanente cu școlile : să con
troleze și să îndrume activitatea 
școlară a muncitorilor elevi; să 
ducă o muncă intensă încă de pe 
acum, pentru ca un număr mai 
mare de tineri muncitori să se pre
gătească pentru înscrierea la cursu
rile școlilor serale în anul școlar 
1959-1960.

Luna internațională de acțiuni comune împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen

Adunarea femejlor 
din Capitală

In cadrul „Lunii internaționale 
de acțiuni comune împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen" ini
țiată de Consiliul Mondial al Pă
cii, vineri după-amiază a avut loc 
la Casa prieteniei romîno-sovieti- 
ce o adunare a femeilor din Ca
pitală, organizată de Consiliul Na
țional al femeilor din R. P. Ro- 
mînă.

La adunare au luat parte Ma
ria Rosetti, președinta Consiliului 
național al femeilor, Sanda Ran- 
gheț, secretară a Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, mun
citoare din uzinele și întreprinde
rile Capitalei, țăTănci colectiviste

și țărănci cu gospodărie indivi
duală din comunele subordonate 
orașului București, activiste în 
domeniul științei și culturii, gos
podine, studente.

Participantele la adunare au 
adoptat textul unor telegrame a- 
dresate secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Dag Hammarskjoeld, Consiliului 
japonez împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen și Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor, în care condamnă acțiuni
le imperialiștilor americani și 
englezi, cerîndu-se încetarea ex
periențelor cu arme nucleare.

Conferință de presa la Ambasada 
R.P. Bulgaria

La 14 noiembrie la ambasada 
R.P. Bulgaria din București a a- 
vut loc o conferință de presă la 
care au participat ziariști romîni 
și străini. Ambasadorul R. P. 
Bulgaria, Stoian Pavlov, a infor
mat pe cei prezenți despre munca

eroică a poporului bulgar pentru 
îndeplinirea celui de-al treilea 
cincinal înainte de termen — în 
trei sau maximum patru ani.

In încheierea conferinței de pre
să, ambasadorul R. P. Bulgaria a 
răspuns numeroaselor întrebări 
puse de ziariști.

Primirea la Ministerul Industriei Petrolului
și Chimie! a delegației de industriași englezi

Ing. Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, a 
primit vineri după-amiază delega
ția de industriași englezi.

Cu prilejul întrevederii s-au dis-

cutat probleme în legătură cu tra
tativele în curs pentru livrarea u- 
nor instalații industriale.

(Agerpres)

urss este gate sâ înceteze 
pentru totdeauna experiențele nucleare 
dacă S.U.A. și Anglia vor proceda la fel

— Declarația Agenției T.A.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Din cauza manevrelor nedemne 
ale guvernelor S.U.A. și Marii 
Britanii, la Adunarea Generală a 
O.N.U. nu s-a putut adopta o ho- 
tărire care să contribuie la înce
tarea pretutindeni și pentru tot
deauna a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen. Guvernele 
acestor puteri occidentale, urmind 
politica cursei înarmărilor și In 
domeniul producției de arme ato
mice și cu hidrogen, au împiedi
cat Organizația Națiunilor Unite 
să-și facă datoria.

Deși marea majoritate a state
lor s-au pronunțat pentru înceta 
rea imediată și pentru totdeauna 
a experiențelor cu aceste arme, 
cind s-a ajuns la vot din cauza 
presiunilor grosolane și a șanta
jului S.U.A. o serie de state care 
depind de S.U.A. au fost nevoite 
să voteze în sprijinul propunerii 
Statelor, Unite și Angliei care ur
mărea torpilarea acordului în 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară și continuarea 
acestor experiențe.

Tn declarația sa din 31 octom
brie, guvernul sovietic a arătat că 
deși Uniunea Sovietică a efectuat 
mult mai puține explozii experi
mentale decît S.U.A. și Marea 
Britanie, ea este gata așa cum a 
fost și pînă acum, să înceteze 
pentru totdeauna experiențele cu 
această armă, dacă S.U.A. si Ma
rea Britanie vor proceda la fel.

Guvernul U.R.S.S. a declarat 
de asemenea că în cazul in care 
S.U.A. și Marea Britanie vor con
tinua să torpileze acordul cu pri
vire la încetarea pretutindeni și 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu arma nucleară, Uniunea Sovie
tică. care după cum se știe a fost 
nevoită, din cauza acțiunilor 
S.U.A. și Angliei, să reînceapă 
experiențele cu arma atomică și 
cu hidrogen, va continua aceste 
experiențe în proporții de unu la 
unu pînă cînd numărul experien
țelor, efectuate de Uniunea Sovie
tică după reînceperea experiențe
lor, va atinge numărul total al 
exploziilor experimentale efectua
te de S.U.A. și Marea Britanie 
după 31 martie, adică după data 
cind Uniunea Sovietică a încetat 
în mod unilateral experiențele cu 
arma nucleară.

Judecind după declarațiile preșe
dintelui Eisenhower și secretarului 
de stat Dulles, precum și după de

clarațiile din 7 noiembrie ale mi
nistrului Afacerilor Externe al An
gliei, Lloyd, guvernele S.U.A. și 
Angliei intenționează să pună și pe 
viitor piedici în calea unui acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma atomică și cu hidro
gen.

Pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară ele continuă să pună 
condiții care fac să fie cu totul 
lipsite de sens declarațiile lor că 
sînt gata să înceteze aceste expe
riențe. Acest lucru reiese în primul 
rînd din faptul că ele nu propun 
decît suspendarea experiențelor pe 
un an, adică pe o perioadă de 
timp care le este necesară pentru 
pregătirea unei noi serii de expe
riențe, în al doilea rînd din faptul 
că ele condiționează suspendarea 
experiențelor de rezolvarea altor 
probleme ale dezarmării, deși chiar 
ele fac imposibilă rezolvarea ori
cărei probleme privind dezarmarea 
și în al treilea rînd din faptul că 
după ce au efectuat în ultimul timp 
seria cea mai intensă de experien
țe nucleare, ele încearcă să obțină 
adoptarea unei hotărîri care să îm
piedice Uniunea Sovietică în efec
tuarea experiențelor nucleare, cău- 
tind să obțină astfel avantaje uni
laterale în detrimentul intereselor 
legitime ale securității Uniunii So
vietice.

In încercarea de a-și apăra po
litica în această problemă, condu
cătorii S.U.A. și Angliei se prefac 
că sînt uimiți de faptul că Uniu
nea Sovietică continuă experiențele 
cu arma nucleară. Ei însă nu și-au 
exprimat uimirea cînd timp de mul
te luni S.U.A. și Anglia au efec
tuat explozii experimentale cu ar
mele atomică și cu hidrogen aproa
pe în fiecare zi, iar adesea chiar 
de cîteva ori pe zi. Ei considerau 
normal acest lucru și chiar afișau 
în fel și chip aceste acțiuni ale lor 
în cursul întregii perioade de după 
31 martie în care Uniunea Sovie
tică nu a mai efectuat nici o ex
periență cu această armă.

Indiferent de subterfugiile la care 
recurg conducătorii S.U.A. în le
gătură cu problema'încetării expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen, nici de acum înainte ei 
nu vor reuși să ascundă adevărul. 
Iar acest adevăr constă în aceea 
că guvernele celor două puteri sus
menționate ignorează voința popoa. 
relor care cer să se pună capăt 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen și să se înceteze ace
ste experiențe imediat și pentru

totdeauna. Dacă guvernul S.U.A. și 
guvernul Angliei sînt cu adevărat 
gata să înceteze experiențele cu 
arma nucleară, guvernul sovietic 
este gata, așa cum a fost și în 
trecut, să semneze imediat un a- 
cord cu aceste puteri. In acest caz 
insă, guvernele S.U.A. și Angliei 
vor trebui să renunțe la manevrele 
lor stîngace și să declare că sint 
gata să facă acest pas.

In ce privește controlul încetării 
experiențelor, el este intrutotul po
sibil, lucru confirmat, în ciuda a- 
firmațiilor guvernelor S.U.A. și 
Angliei, de recenta conferință a 
experților de la Geneva. Dar re
cunoașterea posibilității controlu
lui trebuie să fie urmată de fapte 
concrete, adică este necesar un 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare, acord pe care, 
judecind atît după declarațiile sus
menționate ale conducătorilor lor, 
cit și după poziția reprezentanților 
lor la actuala conferință de la Ge
neva, este clar că S.U.A. și An
glia nu vor să-1 încheie.

Dar nu a trecut mult timp de 
cînd reprezentanții S.U.A. și An
gliei la conferința experților de 
la Geneva au afirmat că nu sînt 
împuterniciți să discute problema 
principală — încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară și că un ast
fel de acord ar trebui să constituie 
obiectul unei examinări speciale 
pe viitor.

In prezent însă, cind a fost con
vocată o conferință specială pen
tru examinarea problemei princi
pale — încheierea unui acord, la 
Geneva — se repetă din nou afir
mația că și de data aceasta sar
cina este de a examina problemele 
controlului, iar nu de a încheia un 
acord cu privire la încetarea ex
ploziilor nucleare.

însuși acest fapt arată cît de 
departe sînt declarațiile false ale 
conducătorilor de stat ai S.U.A. și 
Angliei că sint gata să înceteze 
experiențele cu arma nucleară de 
poziția reală a acestor puteri.

In ceea ce privește Uniunea So
vietică, ea a insistat și va insista 
să se pună capăt imediat, pretu
tindeni și pentru totdeauna expe
riențelor cu arma nucleară, fiind 
profund convinsă că această cere
re corespunde năzuințelor popoare
lor, intereselor micșorării încordă
rii internaționale și lichidării pri
mejdiei războiului atomic.

In Comitetul Politic al O. N. U.

S.U.A. și aliații lor nu doresc
interzicerea folosirii 

cosmic în scopuri
NEW YORK 14 (Agerpres). - 

In Comitetul Politic al O.N.U. 
continuă examinarea problemei fo
losirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Luînd primul cuvîntul în 
ședința din dimineața zilei de 13 
noiembrie a Comitetului Politic re
prezentantul Cehoslovaciei — No- 
sek care a arătat că problema fo
losirii spațiului cosmic, nu poate 
fi examinată separat de actuala si
tuație internațională, și în primul 
rînd de problema dezarmării. Dacă 
noi dorim ca spațiul cosmic să 
fie folosit exclusiv în scopuri paș
nice, trebuie să începem cu inter

zicerea armelor atomică și cu hi
drogen.

Delegația cehoslovacă, a decla
rat în încheiere Nosek, călăuzită de 
interesele întăririi păcii, sprijină 
întrutotul propunerile Uniunii So
vietice cu privire Ia interzicerea 
folosirii spațiului cosmic în scopuri 
militare, lichidarea bazelor milita
re străine de pe teritoriile altor 
țări și colaborarea internațională 
în domeniul studierii spațiului cos
mic.

Reprezentantul S.U'.A., Lodge, a 
prezentat în numele S.U.A. și al 
altor 19 țări (în majoritate membri 
ai blocului agresiv nord-atlantic și 
state din America Latină) un pro
iect de rezoluție care se limitează 
la propunerea de a se crea un co
mitet special pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice a- 
vînd scopul principal de a strînge 
informații despre activitatea unor 
țări în domeniul spațiului cosmic. 
In proiect nu se pomenește nici

spațiului 
militare

un cuvînt despre necesitatea in
terzicerii folosirii spațiului cosmic 
în scopuri militare De asemenea 
nu se spune nimic despre necesi
tatea încheierii unui acord cu pri
vire la interzicerea folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri militare, iar 
în discursul său Lodge a lăsat clar 
să se înțeleagă că S.U.A. conside
ră pînă și tratativele cu privire la 
încheierea unui asemenea acord o 
problemă de viitor îndepărtat.

Declarația delegatului american 
șî proiectul de rezoluție prezentat 
de el dovedesc că S.U.A. și aliații 
lor din blocurile militare agresive 
trec cu vederea problema interzice
rii folosirii spațiului cosmic în sco
puri militare. De altfel, după cum 
se știe, în Statele Unite toate e- 
forturile cercetătorilor în acest do
meniu sînt subordonate în întregi
me scopurilor militare.

Dezbaterile generale în această 
problemă continuă.

Amestec grosolan în treburile 
interne ale R. Cehoslovace

LONDRA 14 (Agerpres). — 
CETERA transmite: Ambasada 
R. Cehoslovace din Londra a co
municat reprezentanților presei că 
la 13 noiembrie M. Galuska, am
basadorul Cehoslovaciei în An
glia, a făcut o vizită la Ministe
rul Afacerilor Externe al Angliei 
și a prezentat un protest împotri
va discursului rostit de primul 
ministru Macmillan la recepția 
organizată săptămâna trecută în 
cinstea decanului corpului diplo
matic. Potrivit declarației amba
sadorului cehoslovac, la această 
recepție Macmillan s-a dedat la 
un atac grosolan împotriva Ceho
slovaciei, spunând că actuala orân
duire politică și socială nu va mal 
exista mult timp în Cehoslovacia și

că „libertatea" va fi restabilită. 
Macmillan a declarat de asemenea 
că ambasadorul Cehoslovaciei la 
Londra va fi martorul acestor eve
nimente.

In legătură cu aceasta, M. Ga
luska, ambasadorul Cehoslovaciei 
în Anglia, a atras atenția minis
trului Afacerilor Externe al An
gliei asupra recentei note a gu
vernului englez în care se arată că 
problema sistemului politic și eco
nomic din țările Europei răsări
tene este o chestiune oare inte
resează numai aceste țări. Amba
sadorul Cehoslovaciei a pus de a" 
semenea întrebarea dacă declara
țiile primului ministru Macmillan 
nu înseamnă o schimbare a poli
ticii Angliei față de Cehoslovacia^


