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Dragostea | 
pentru citit | 

, Zilele acestea, mă aflam 4
► la biblioteca școlii „Gheor- 4
* gh» Lazăr” din București. S-a f
► deschis ușa și-au păiru-ns înă- I
* untru vreo tind-șase- copilașii' 
’ de-o șchioapă, din clasa a doua. î
► De-ahia învățaseră bine să ci-4
* tească, și veneau deja să se în- 4

■( scrie la bibliotecă. Ț
* t— La noi în clasă, mi-a spus 4 
’ o fetiță cu cozi bălăioare, a- J
► proape toți sîntem înscriși la 4 
‘ bibliotecă, nu făcea să rămîn»
► de rușine... 4
’ Nu mă mințise. M-am uitat 4 
’ la fișe și am văzut că aproape *
• treizecei de elevi din patruzeci I
• erau abonați la bibliotecă, fie- ♦ 
’ care citise, patru-cinci cărți. J
■ Copiii-și așteptau cuminți rin- > 
' dul pentru a fi înscriși, cu bu- 4
letinul de identitate al tatălui J

• sau mamei în mină. De pe fo- 4 
’ tografiile buletinelor priveau 4 
; chipurile unor oameni care au I
• apucat și alte timpuri, timpuri 4
■ cînd nu numai că capiii de a ț 
doua primară nu erau cititori ț 
entuziaști, dar cei mai mulți 4

’ dintre cei care absolveau pa- ♦ 
tru clase, nu mai puneau mînaț 
pe-o carte pînă la sfîrșitul vie- Ș 
tu. I

Azi se poate spune că și car- 4 
tea trăiește la noi o viață nouă. ♦ 
De unde altă dată era un lux 4 
pentru cei puțini, azi a devenit 4 
un articol de larg consum, ceea t 
ce nu înseamnă o diminuare 4 
a rolului ei, ci dimpotrivă. 1 4 
se acordă toată cinstea, o afli ♦ 
pretutindeni la lumină, în li- ț 
brării și biblioteci din școli, în- * 
treprinderi și instituții, în stan- * 
durile care te îmbie cu cele * 
mai noi apariții. 4

Am fost la bibliotecile cîtorva j
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însemnări :
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UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ♦ 
fabrici și am văzut cu ce pa- ț 
siune citesc tinerii muncitori. 4 
In fișa utemistului Constantin ♦ 
Baltă de la fabrica de incălță- J 
minte „Kirov" poți face o ade- 4 
cărată călătorie pe toate meri- ♦ 
dianele și paralele literaturii, J 
de la Tolstoi la Jules Verne, 4 
de Anatole France la Geo 4 
Bogza, de la Mușatescu la Di-1 
ckens, de la scriitori contempo- 4 
rmi romîni la marile figuri ale ♦ 
literaturii sovietice. Citind mull J 
prin ziare cu ocazia comemo- ♦ 
rării, despre Ovidiu, a venit și ♦ 
a cerut scrierile din exil ale J 
marelui poet roman. Bibliote- 4 
oara l-a avertizat că e o lucrare ♦ 
grea, nu ușor de citit, dar el J 
nu s-a speriat și, pe baza fap- 4 
tuhii că și prin lectură și-a fău- ♦ 
rit un nivel cultural mai ridi-ș 
cat, a luat-o și-a citit-o cu in- 4 
teres. La uzinele „Mao Țze-* 
dun“, tînărul lăcătuș Neagu î 
Udroi, după ce a cucerit insig- 4 
na de „Prieten al cărții”, s-a f 
înscris la concursul superior, I 
între purtătorii insignei, a tre- 4 
cut faza raională și orășenească J 
și acum pregătește pentru cea 4 
finală un referat despre „Erois- ♦ 
mul comsomoliștilor oglindit în ț 
literatura sovietică". Cine știe 4 
dacă el nu va fi în curînd ti- ♦ 
nul dintre cîștigătorii întrecerii î 
pe țară. Gîndiți-vă, un tînăr 4 
muncitor care este evidențiat f 
ne țară pentru dragostea lui de I 
carte / S-ar fi putut pomeni 4 
7șa ceva pe vremea burgheziei, Ț 
nnd guvernanții ticăloși nu î 
erau în stare și nici nu doreau 4 
tă rezolve nici măcar proble-L 
na analfabetismului ? Fără în- f 
loială că nu. Dragostea de 4 
■arte este doar o caracteristică 4 
1 zilelor noastre noi. f

B. DUMITRESCU 4

Lupta pentru reducerea 
prețului de cost — 
sarcina centrala 
a fiecărui utemist
• Documentele recentei plena- 
f re a C.C, al P.M.R. subliniază 
Ică una din sarcinile centrale 

ce stau în fața întreprinderilor 
este reducerea continuă a pre
țului de cost. O contribuție de 
seamă in realizarea acestui o- 
biectiv principal pot și trebuie 

ț să o aducă organizațiile U.T.M. 
IEle au datoria să desfășoare o 

largă muncă politică în ria
dul tinerilor pentru a mobili
za pe fiecare tînăr din intre- 

j prindere și instituție în lupta 
• pentru realizarea de economii 
f și reducere a procentului de 
ț rebuturi, de a forma opinia 
• colectivului împotriva risipei 
f de metal, de materiale, ener- 
? gie electrică, combustibil, de 
i fonduri materiale și bănești, 
• pentru gospodărirea cu cea 
; mai mare grijă a bunurilor 
4 poporului.

Economii de aproape
6 milioane lei

Tinerii din întreprinderile in
dustriale ale regiunii Hunedoara 
participă cu entuziasm la acți
unea patriotică de economisire a 
metalului. De la 1 ianuarie și 
plnă în prezent el au economisit 
peste 2.900 tone de metal, ceea ce 
reprezintă aproape 6 milioane lei.

Cele mai mari economii de me
tal au fost realizate de tinerii de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara care s-au preocupat de re
ducerea procentului de rebuturi 
sub cel admis, înlăturarea pier
derilor de oțel la evacuarea șar
jei și la turnarea în lingotiere.

Tinerii din regiune, printre care 
numeroși elevi și pionieri au mai 
strins și trimis oțelăriilor hune- 
dorene o cantitate de fier vechi 
cu care se pot elabora peste 5.000 
tone de oțel.

(Agerpres)

tehnologice precum și pentru in
troducerea de noi procedee tehnice 
și tehnologice, a unor mașini și 
mecanisme care să sporească con
siderabil productivitatea muncii și 
să dea posibilitatea să se econo
misească însemnate cantități de 
metal.

„Documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie a.c. 
— ne-a spus tovarășul Teodor 
Toth, șef adjunct la sectorul tur
nătorie — constituie pentru colec
tivul nostru un nou imbold pentru 
obținerea unor succese mai mari 
în reducerea prețului de cost al 
produselor".

I. ANDREI

Reduc consumurile 
specifice

Antrenați în mișcarea de redu
cere a consumului de materii pri
me și materiale inițiată de colec
tivul de muncă al uzinei „Ianoș 
Herbak", tinerii de la fabrica „Ni- 
kos Beloiannis’’ din Timișoara 
luptă pentru reducerea prețului 
de cost. Inițiativa este azi bine 
cunoscută de tinerii muncitori da
torită popularizării făcută de că
tre comitetul U.T.M. (secretar to
varășul Frisch Rudolf). în fabrică

au fost organizate întreceri indi
viduale și între brigăzile de tine
ret, cu obiectiv principal reali
zarea de economii. Brigada condu
să de utemistul Deak Iosif a eco
nomisit în luna octombrie 9.787 
dm.p de piele, cantitate din ca
re se pot confecționa cca. 460 pe
rechi fețe de pantofi bărbătești, 
iar brigada condusă de utemistul 
Constantin Cocea a economisit 
11.508 dm.p. căptușeală, cantitate 
egală cu 820 perechi de căptu
șeală pentru pantofi bărbătești.

în întrecerea pentru reducerea 
consumurilor specifice s-au evi
dențiat mulți tineri. De pildă, 
Milrtoh Marin, de curînd ales se
cretar al biroului U.T.M de sec
ție, a redus în octombrie cu 5,1 
la sută consumul specific la fețele 
de pantofi, realizînd din cantita
tea de fețe economisită un plus 
de 99 perechi fețe pantofi.

Cu toate acestea sînt și tineri 
care încă lucrează cu pierderi, de
pășind eu 4—5 procente consu
mul planificat. Calificarea aces
tora în vederea reducerii pierde
rilor constituie o însemnată re
zervă internă asupra căreia va 
trebui să-și concentreze atenția 
pe mai departe comitetul U.T.M.

ȘT. NEKANIȚKI

Proletari din toate țările, unlțl-vă f

ciriteia
Ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XIV, Seria Ha, Nr. 2980

Tinerii ceferiști 
string fierul vechi

Tinerii ceferiști de la Depoul de 
locomotive din Galați contribuie 
din plin la realizarea sarcinilor de 
plan. Numele tinerilor mecanici 
Giltan Florea, Dumitru Ștefan 
care economisesc lunar peste 25 
tone combustibil convențional și 
remorcă numeroase trenuri cu to
naj sporit, sînt cunoscute nu nu
mai de mecanicii gălățeni ci și de 
ceferiștii altor depouri de locomo
tive din țară.

Paralel cu această muncă ei 
participă cu însuflețire la acțiu
nea de colectare a fierului vechi. 
Kilogram cu kilogram, tonă cu 
tonă crește necontenit cantitatea 
de metal strînsă de ei. Pînă în 
prezent ei au colectat peste 57 
tone fier vechi și aproape 60 
tone fontă veche. Cei mai harnici 
s-au dovedit a fi tinerii Trifu Eu
gen, Manole Petre, Deciu Nicolae 
și alții.

IONEL HINCU 
forjor
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Răspunderea 
organizației D.T. M. 
pentru munca 
tinerilor deputați

228 tone 
metal economisit

Tinerii de la uzina „Emst Thăl- 
mann"-Orașul Stalin s-au angajat 
ca in cinstea celei de a 11-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Romine, să construiască 
opt tractoare din piese recondi

ționate.
Astfel de la 1 martie și plnă 

în prezent colectivul sectorului 
turnătorie de fontă a economisit 
228 tone de metal. In același timp 
productivitatea muncii a crescut 
lună de lună iar prețul de cost 
al pieselor turnate a scăzut de a- 
semenea simțitor.

In lupta pentru economisirea 
nsetalului, în sectorul turnătorie 
se desfășoară o largă acțiune de 
îmbunătățire a actualelor procese

Pentru

Lectoratul
ineretului“
Am ajuns la căminul muncito- 
c al uzinei textile „7 Noiem- 

'e“ din Capitală aproape de ora 
La acea oră, căminul însă era 

I. Am rămas nedumerită. In mod 
mal trebuia să găsesc fetele 
a lucrau în schimbul doi, și 
d colo nimeni. M-a scos din 
ireătură secretara comitetului 
’.M. tovarășa Ecaterina Pavel. 
- Fetele — mi-a spus ea — 

la lectoratul tineretului. Azi li 
vorbește despre necesitatea a- 
arii și. dezvoltării avutului ob
le.
.ectoratul tineretului este o 
ă cale de educare patriotică a 
relor căministe organizat din 
ativa comitetului U.T.M., îm- 
înă cu comitetul de întreprin- 
> sub conducerea organizatei 
rartid. Săptămînal, fetele merg 
■olțul roșu al clubului și au- 
ă conferințe prezentate de con- 
nțiari trimiși de S.R.S.C. La 
iratul tineretului în decursul 

luni și jumătate s a vorbit 
elor despre știință și supersti- 
comportarea în societate, prie- 
s tovărășie și dragoste, despre 
■usețile patriei etc.
iivitatea lectoratului este cu- 
să în planul de muncă al co
tului U.T.M. și este una din- 
ormele de educare a tinerelor 
niște în spiritul moralei co- 
iste, în spiritul dragostei față 
atrie.

cuvine ca această nouă și 
esantă formă de organizare a 
ației tineretului să prindă via- 

în alte întreprinderi.
L. POPESCU

Succesele pe care le obține pe teren noua instalație de fora) „4.L.D." îi bucură pe constructorii 
ei, membrii colectivului uzinelor „1 Mai" Ploești. Ei livrează acum în continuare petroliștilor 
instalații de acest tip. Iată în fotografie un aspect de la montarea și verificarea geamblacului 
unei instalații de foraj „4.L.D.",

+ Foto: AGERPRES

In tegdturd cu repertoriul la „Teatrul Tineretului"

sarcinilor
Teatrul Tineretului din Bucu

rești — fruct al condițiilor noi 
create de regimul nostru de de
mocrație populară pentru cultura
lizarea maselor de tineri — după 
un stagiu de oîțiva ani, a început 
să-și făurească un prestigiu bine
meritat în rîndul miilor de specta
tori ai generației tinere. înzes
trat cu un prețios colectiv ac
toricesc, bogat mai ales în 
forțe tinere, în luminile rampei 
acestui teatru au fost afirmate o 
serie de valori tinere, actori și ac-
trițe, proaspeți absolvenți ai Insti- 
tului de teatru. înzestrat cu o 
sală modernă și cu tot utilajul 
necesar, Teatrul Tineretului este

repertoriu adecvat 
educației comuniste

a tineretului
apt să realizeze spectacole de ți
nută.

Dacă problema profilului teatru
lui poate să frămînte într-o mă
sură mai mare sau mai mică alte 
colective (Municipal, Nottara, Giu- 
lești), aici, la Teatrul Tineretului,
profilul, repertoriul pornesc — 
este limpede — chiar de la titu
latura care obligă și angajează în
treaga activitatea a colectivului.

Găsirea unui asemenea specific 
a preocupat conducerea teatru
lui, consiliul său artistic —

deși drumul parcurs în acești 
cîțiva ani prezintă curba unor se
rioase căutări (din păcate nu tot
deauna ascendente) — oscilînd în 
alegerea unor piese cu eroi tineri, 
a unor piese din marele reperto
riu pentru împlinirea sarcinii de 
a se face cunoscut în rîndurile pu
blicului tînăr marile capodopere 
ale dramaturgiei universale și a- 
jungînd uneori chiar la fixarea a- 
supra unor piese ce nu aveau ni
mic comun cu problemele unui 
teatru al tineretului și cu atît mai

Alte blocuri noi în alte cartiere ale Bucureștiulul. De data aceasta este vorba de blocurile 
de pe strada poet Buzdugan din raionul „Grivița Roșie", construite pentru salariații întreprinderii de 
stat pentru exploatări miniere.

Foto: D. F. DUMITRU

puțin cu... capodoperele, ci dimpo
trivă.

Este lăudabil faptul că au fost 
puse în scenă tulburătorul poem 
eroic „Ne vom aduce aminte" în
chinat de scriitorul A. Galici glo
riosului tineret sovietic, sau „Jur
nalul Annei Franck" cu mesajul 
ei plin de dragoste și căldură pen
tru oameni, de ură aprinsă față de 
fascism și război precum și primul 
„spectacol antic" în București — 
„Antigona" și drama istorică a lui 
Delavrancea „Viforul".

Pozitiv este și faptul că stagiu
nea aceasta a fost deschisă cu 
piesa lui Eugen Mirea și G. Ko
vacs, „Ultimul tren" care atît 
prin eroii dramei cît și prin 
mesajul de idei al piesei, de
mască necruțător discriminarea 
rasială și pe propagatorii ei ară- 
tînd justa rezolvare a proble
mei naționale în statul nostru. 
Un regizor inspirat, aplecat 
spre adîncurile textului dra
matic, D. Neleanu, a valo
rificat un spectacol de mare preț 
ce a făcut cinste actualei stagiuni 
prin alegerea piesei „Tînăra Gar
dă" dedicată sărbătoririi Comso- 
molului leninist, și care constituie 
e realizare a teatrului ce și-a luat 
măreața sarcină de a prezenta 
unul din cele mai cutremurătoa
re, mai înălțătoare poeme ale ome
nirii, ale căror personaje au intrat 
prin eroismul lor pus în slujba ce
lui mai nobil ideal — comunis
mul, în Pantheonul omenirii.

In sfîrșit, Teatrul Tineretului 
și-a mai amintit și de un altul 
din scopurile sale cele mai de 
seamă, educația generației de 
copii și pionieri, și a reprezentat 
„Cravata Roșie" de Serghei Mihal. 
kov, lucrare antologică în capitolul 
dramaturgiei sovietice pentru co
pii. (Din păcate vitregită de o 
programare lăsată la voia întîm- 
plării, fără a se face mobilizarea 
necesară a spectatorilor în școli, 
reprezentația se joacă ades în fața 
unui public prea restrâns!

Nu trebuie să uităm însă că ne 
aflăm aproape la mijlocul stagiunii 
și repertoriul integral trebuie să se 
profileze în unitatea lui organică,

AL. POPOVICI
(Continuare în pag. 3-a)

In întreaga țară au loc în aceste 
zile dările de seamă ale deputa- 
ților în fața acelor ce i-au ales. 
Bilanțul muncii lor este rodnic.

Printre cei ce fac bilanțul ac
tivității lor se găsesc și numeroși 
tineri deputați în sfaturile popu
lare.

In raionul Lenin din Capitală, 
de pildă, prin munca tinerilor 
deputați care au mobilizat ce
tățenii din circumscripțiile raio
nului la. diferite acțiuni de fo
los obștesc, au fost pavate aproa
pe toate străzile din cartierul 
Mărgeanului, s-au amenajat nu
meroase spații verzi, se amena
jează noua piață Ghencea, a fost 
terminată baia populară din Tu
nari. Cetățenii din întreprinde
rile raionului 
entuziasm 
tului

au răspuns cu 
la ridicarea apeduc- 

de la Arcuda, iar ti
neri deputați ca Aristotel Nicu- 
lescu și Apostolescu Georgeta au 
fost printre cei mai activi în mo
bilizarea cetățenilor la muncă vo
luntară. Toate aceste acțiuni de 
folos obștesc au cunoscut o par
ticipare activă și din partea tine
rilor care au prestat mii de ore de 
muncă voluntară, alături de virst- 
nicl.

Fapte asemănătoare privind ac
tivitatea tinerilor deputați, am în- 
tîlnit și în raionul Stalin și in alte 
raioane ale Capitalei.

la obținerea de către sfaturile 
populare a succeselor menționate, 
ca și a multor altora, o contribuție 
importantă au adus tinerii depu
tați Ion Vasile și Apostolescu 
Georgeta din raionul V. 1. Lenin, 
Levescu Sergiu și Maxim Viorica 
din raionul I. V. Stalin, Marin 
Elena și Hurdubaia Dumitru din 
raionul Grivița Roșie etc. Ei s-au 
dovedit demni de încrederea W 
care cetățenii le-au arătat-o ale- 
gîndu-i deputați. Mare parte din 
succesele menționate se datoresc 
sprijinului permanent pe care or
ganizațiile U.T.M. le-au dat tine
rilor deputați. Așa, de pildă, or
ganizația U.T.M. a salariaților 
Sfatului popular raional Grivița 
Roșie a dat un sprijin efectiv

nu se gîndește să tragă la răspun
dere pe acest tînăr.

De inactivitatea acestui tînăr 
deputat se face vinovat și Comi
tetul raional U.T.M. V. I. Lenin, 
pentru care urmărirea muncii, ti
nerilor deputați din raion nu con
stituie o preocupare. Acest comi
tet raional nu a organizat nici 
măcar o singură ședință în care 
să analizeze situația și să ia mă
suri pentru ajutorarea 
neri deputați, membri 
care nu-și îndeplinesc

Din această situație 
se tragă învățăminte, 
raionale U. T. M., <
U.T.M., trebuie să analizeze perio
dic munca tinerilor deputați în 
sfaturile populare, astfel incit a- 
ceștia să fie sprijiniți în îndepli
nirea importantei sarcini ce apasă 
pe umerii lor. Tinerilor deputați 
trebuie să li se cultive sistematic 
conștiința responsabilității pe 
care o au, să fie conștienți că 
cinstea ce le-a fost făcută incum
bă o muncă serioasă, plină de ab
negație. Organizațiile U.T.M. tre
buie să sprijine pe tinerii depu
tați nu numai pe linia analizării 
activității lor, ci în 
mobiUzînd tineretul 
inițiate de aceștia, cu 
sfatului popular. In 
muncii organizațiilor 
organelor U.T.M.

i acelor tiz 
i ai U.T.M., 

sarcinile.
: trebuie să 

Comitetele 
organizațiile

primul rind 
la acțiunile 

cu ajutorul 
l.i practica 
U.T.M. și a 

trebuie să se 
încetățenească metoda analizării 
muncii tinerilor deputați și a aju
torării lor concrete ca o metodă 
permanentă, ca o sarcină impor
tantă.

L. VIȘAN 
D. DUȚA

La unitatea „Arta jucăriilor'' 
din Capitală vor fi produse în 
vederea sărbătorilor de iarnă 
peste 10.000 de jucării.

In fotografie: tinerele George- 
ta Tufan și Eugenia Mirolu am
balează jucăriile pentru a fl tri
mise magazinelor.

Foto: AGERPRES

Citiți

în interiorul ziarului:
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TINERETULUI

DE LĂ SATE

In raionul Jimbolia
s-a terminat colectivizarea

tinerei deputate — utemista Ma
rin Elena. Organizația U.T.M. a 
discutat 
tate și 
succese

Dacă 
tați au 
pundere 
de cetățeni, mai sînt însă unii — 
e drept, puțini la număr — des
pre a căror activitate se pot spu
ne prea puține lucruri bune. Iată, 
de exemplu, cazul tînărului depu
tat Cristescu Aurel din circum
scripția electorală 132 a raionului 
V. I. Lenin. Neținlnd legătura 

cetățenii din circumscrip- 
neparticlpînd la adună- 

comisiei permanente din 
face parte, sau la sesiuni,

activitatea tinerei depu- 
a ajutat-o să obțină noi 
în muncă.
majoritatea tinerilor depu- 
rezolvat cu simț de răs- 
sarcinile încredințate lor

agriculturii

cu 
ție, 
rile 
care r___
el nu-și îndeplinește mandatul în
credințat. Organizația U.T.M.- 
asiștenți, de la facultatea de ști
ințe juridice, al cărei secretar este 
chiar tov, Cristescu, se dovedește 
total insensibilă față de activitatea 
ca deputat a acestui uterrdst. Nici 
măcar acum organizația U.T.M.

In regiunea Timișoara a fost 
obținut un succes important în 
opera de transformare socia
listă a agriculturii. Zilele tre
cute in raionul Jimbolia s-a 
terminat colectivizarea agricul
turii. Ultimele familii de ță
rani întovărășiți au trecut in 
rîndurile colectiviștilor.

Atragerea țăranilor întovă
rășiți în gospodăriile agricole 
colective este rezultatul mun
cii perseverente desfășurate de 
colectiviști, mecanizatori, inte- 
telectuali ai satelor, de orga-

nizațiile de partid și de sfatu
rile populare care au folosit 
permanent exemple convingă
toare din viața gospodăriilor 
colective din raion care oglin
desc marile avantaje ale mun
cii unite în gospodăria colec
tivă.

Acum, cele 9500 de familii 
de colectiviști din raionul Jim- 
bolia lucrează în comun în 
gospodării colective o supra
față de peste 41.000 ha.

(Agerpres)

O prețioasă Inițiativă

„Nici un tînăr 
fără bibliotecă 

personală"
Tinerii din cadrul organizațiilor 

de bază U.T.M. de la fabrica de 
hîrtie „1 Septembrie" din Bușteni 
participă cu entuziasm la acțiu
nea „Nici un tînăr fără bibliotecă 
personală" lansată de Comitetul 
regional U.T.M. Ploești. Comite
tul U.T.M. pe fabrică, a reușit 
încă din primele zile ale aplicării 
acestei inițiative să difuzeze cărți 
tehnice, beletristice și material po
litico-ideologic, în coloare de peste 
5.000 lei.

Tinerii din această fabrică au 
cerut ca inițiativa să capete un 
caracter permanent Comitetul 
U.T.M. s-a angajat ca pînă la 31 
decembrie a.c. să difuzeze cărți 
pentru bibliotecile personale în 
valoare de 18.000 lei, iar un nu
măr de 80 de tineri participanți 
la concursul „Iubiți cartea" să de
vină purtători ai insignei „Prie
teni al cărții".

MIHAIL NAHORN1AC 
tehnician

I
Piesele strălucitoare ce le vedeți în fotografie sînt ale unei In4 

stalații de fiert sub vacuum. Gheorghe Barthmes din secția mow 
taj a uzinelor „Independența“-Sibiu, pregătește această instalații 
pentru a fi trimisă la Tr. Severin la o fabrică de produse zahaâ 
roase. — —r

Foto: AGERPRES
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împărtășesc din experiența lor
UTEMIȘTII DIN

9

Luni cînd sirena uzinelor me
talurgice „Progresul" din Brăila 
a sunat încetarea lucrului, ute
miștii Tudorel Hainagiu și Vasile 
Popescu din secția sculărie cen
trală — secția tineretului — nu 
s-au îndreptat ca de obicei spre 
case. Ca membri ai postului ute
mist de control din secție primi
seră sarcina din partea organiza
ției de bază U.TJW. de a face un 
schimb de experiență cu membrii 
postului utemist de control de la 
G.A.S. „Justin Georgescu" din ra
ionul Călmățui.

Tinerii de “la gospodărie i-au 
întîmpinat cu multă prietenie și 
dragoste. După ce s-au cunoscut 
au trecut la alcătuirea planului 
de acțiune. Schimbul de experiență 
a început printr-o demonstrație 
practică — un raid anchetă prin 
principalele sectoare de producție 
ale gospodăriei de 6tat. Cu acea
stă ocazie oaspeții s-au interesat 
de specificul muncii tinerilor de 
aici, de realizările lor, de contri
buția organizației de bază U.T.M. 
la îndeplinirea planului de pro
ducție al gospodăriei, de activi
tatea pe care o desfășoară orga
nizația U.TJVI. pentru educația 
politică a tineretului. La atelierul 
mecanic, unde începuseră repara
țiile la grajdurile de vaci, cei doi 
reprezentanți ai tinerilor munci
tori de la uzinele „Progresul", 
le-au demonstrat practic utemiști
lor și tinerilor de aici cum trebuie 
să organizeze ei ca membrii ai

postului utemist de control un raid 
anchetă. Discuțiile au fost pline 
de învățăminte și pentru gazde și 
pentru oaspeți.

P.U.C. din G.A.S. ,,Justin Geor
gescu" a obținut succese frumoa
se în mobilizarea tuturor tineri
lor muncitori la îndeplinirea pla
nului anual de producție al gos
podăriei, în lupta împotriva ma
nifestărilor de chiul ale unor ti
neri, în lupta pentru asigurarea 
iHiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHHiiiuiiiiiHHiiHiiiiiD

Un interesant schimb 
de experiență între 
posturile utemiste 

de control de la uzinele 
„Progresul" și G. A. S.

„Justin Georgescu" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIItlIIIIUIIIIIIUIIIllllllll 
unor condiții cit mal bune de 
muncă și de viață tinerilor mun
citori. Totuși în activitatea P.U.C. 
din gospodărie s-au manifestat și 
unele slăbiciuni. Activitatea sa nu 
s-a făcut simțită în toate sectoa
rele de muncă. Membrii P.U.C. 
neglijează uneori problemele 
principale ale activității economi
ce și de producție a gospodăriei.

Chiar acum cu ocazia raidului 
făcut împreună cu oaspeții au 
fost constatate unele neglijențe 
care puteau fi remediate la timp

Un capitol nou în contabilitatea

unităților silvice

„Investiții
prin munca voluntară 

a utemiștilor*4
De anul trecut s-a încetățenit 

la ocoalele silvice din raionul 
Curahonț, regiunea Oradea — ca, 
de altfel, în toate unitățile silvice 
din țară — un obicei nou. Anu
mite bonuri de lucru sau chiar 
majoritatea lor sînt contabilizate 
separat, în registre speciale. La 
ocolul silvic din Sebiș, de exem
plu, un asemenea registru poartă 
titlul „Investiții prin munca vo
luntară a utemiștilor", iar la oco
lul din comuna Gurahonț este inti
tulat „Acțiuni U.T.M.".

Aceste registre cu nomenclatu
ră nouă în contabilitatea ocoalelor 
silvice cuprind în ele — rezumate 
în cifre — munca înflăcărată a 
mii de tineri din satele și comune
le raionului, care au răspuns cu 
entuziasm la chemarea organiza
ției noastre revoluționare, de a 
contribui la refacerea și îmbogăți
rea patrimoniului silvic.

Mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M., sub permanenta în
drumare a organizațiilor de partid, 
utemiștii și tinerii au răspuns în 
număr mare la această acțiune pa
triotică. Pentru mobilizarea lor, 
de altfel, au fost folosite cele mai 
variate și interesante metode agi
tatorice : s-au ținut conferințe, 
consfătuiri între tineri și brigadie
rii silvici, s-au organizat emisiuni 
speciale la stațiile de radioficare, 
au fost popularizați la panouri de 
onoare tinerii care au cerut cei 
dinții să meargă să lucreze volun
tar pe șantierele de împădurire.

Munca utemiștilor și tinerilor in 
această acțiune a fost plină de en
tuziasm. S-au organizat întreceri 
între tineri, intre organizațiile de 
bază U.T.M., între șantiere, între 
ocoale. In zilele record s-au obți
nut rezultate deosebit de bune. De 
pildă, într-o asemenea zi record, în 
cadrul ocolului Gurahonț 747 ti
neri (mai mulți decît orice preve
deri) au executat voluntar lucrări 
care au adus statului o economie 
de 16.127 Iei, adică aproape o trei
me din economiile pe care, con
form planului acestui ocol, tre
buia să le realizeze tineretul în 
tot anul.

Pe unele șantiere, utemiștii și 
tinerii au dat dovadă de adevărat 
eroism. In raza ocolului Hilmagiu 
au fost cazuri cînd tinerii, cu mal
dăre de puieți în spate, au urcat 
sute do metri pante abrupte, că- 
țărindu-se din piatră în piatră, ca 
niște adevărați alpiniști.

Pe șantierul tineretului de la 
Contenit, în raza ocolului Sebiș, pe 
o suprafață de peste 400 hectare, 
pădurea fusese exploatată în mod 
barbar de foștii ei proprietari. A 
fost nevoie de o muncă titanică 
din partea voluntarilor pentru re
facerea ei. Dar utemiștii, tinerii, 
au învins toate greutățile și efor
turile lor au fost răsplătite. Pădu
rea refăcută de ei va putea fi dată 
în exploatare cu 3—4 ani mai de- 
yreme, iar economiile pe care le-au

realizat aci și pe alte șantiere se 
ridică pînă acum la peste 50.000 
lei.

Munca aceasta entuziastă a ti
nerilor pe șantierele de refacere 
și protecția pădurilor a fost apre
ciată de organizațiile de partid, 
care au îndrumat și sprijinit în 
permanență organizațiile de bază 
U.T.M.

Ajutați cu dragoste de comu
niști, utemiștii și tinerii din raio
nul Gurahonț au reușit nu numai 
să realizeze sarcinile ce le reve
neau din planul alcătuit în baza 
hotărîrii comune a C.C. al U.T.M. 
și a M.A.S., ci să le depășească 
de paste, patru ori. In loc de 
100.000 Iei, prin lucrările pe care 
le-au executat voluntar, ei au adus 
statului economii de aproape 
450.000 lei. Cu acești bani s-ar 
putea executa lucrări de împădu
rire pe o suprafață de peste 700 
hectare, adică mai mult decît du
blul planului anual al celor trei 
ocoale laolaltă.

Rezultatele acestea deosebite se 
datoresc muncii entuziaste a tine
rilor voluntari, a activiștilor comi
tetului raional U.T.M. și a perso
nalului silvic, care n-au precupețit 
nici un efort în lupta pentru în
făptuirea acestei acțiuni patriotice 
de refacere a patrimoniului silvic.

Succesele obținute anul acesta 
constituie un stimulent puternic 
pentru înfăptuiri și mai mari în 
anul viitor.

dacă P.U.C. le-ar fi sezisat opera
tiv. In atelierul mecanic, de exem
plu, podul rulant este nemontat, 
nefolosit de aproape un an de 
cînd a sosit de la uzină. De ase
menea strungul este murdar, și 
prost întreținut. In grajduri igie
na în timpul cînd începe mulsul 
vacilor lasă de dorit. Clubul bine 
dotat este nefolosit. împotriva tutu, 
ror acestor lipsuri membrii P.U.C. 
au datoria să lupte cu fermitate. 
Dornici de a-și îmbunătăți activi
tatea utemiștii din gospodărie 
s-au sfătuit cu prietenii lor din 
fabrică.

— Credem că este bine să se 
pornească la reorganizarea P.U.C. 
le-au spus oaspeții. Să cuprindă 
cite un tînăr din fiecare sector de 
producție al gospodăriei. Să fie 
atrași și tinerii specialiști.

In felul acesta membrii PjU.C. 
pot lucra mult mai operativ, pot 
cuprinde cu mai multă ușurință 
toate sectoarele de producție ale 
gospodăriei. Apoi activitatea P.U.C. 
trebuie axată pe sarcinile planu
lui de producție al gospodăriei.

La dispoziția membrilor P.U.C. 
din gospodăria de stat a fost pus 
dosarul cu articolele postului 
utemist din uzină. El a fost cer
cetat cu deosebită atenție de că
tre toți tinerii muncitori din 
gospodărie care au partici
pat la această întîlnire prie
tenească. Una din problemele 
principale pe care și le-au notat 
ei, problemă care va sta în aten
ția postului utemist de control al 
gospodăriei, de acum înainte, este 
aceea de a veghea cu toată grija 
la păstrarea bunurilor gospodăriei.

„Mașinile cu care lucrăm sînt 
bunurile poporului pe care trebuie 
să le îngrijim cu toată atenția" 
așa se întitulează un raid al pos
tului utemist de la „Progresul" 
în care era criticată lipsa de gri
jă a unor tineri față de mașini.

Din discuțiile cu tinerii de la 
„Progresul" membrii P.U.C. din 
gospodărie și-au dat seama că au 
făcut încă foarte puține lucruri 
pentru descoperirea numeroaselor 
rezerve interne existente în gospo
dăria lor. Ei nu au organizat pînă 
acum raiduri serioase pentru a 
descoperj cazurile de risipă, pen
tru a stimula o largă mișcare de 
economii, nu s-au preocupat :— 
de calitatea muncii pe care 
tinerii.

Ajutorul tovarășilor de la 
greșul" le-a fost de mare

I
 Vestea că va 
începe construc
ția căminului 
cultural, a um
plut de bucurie 
inimile țărani
lor muncitori din 

satul Guruieni, 
raionul Alexan
dria. Cel mai 
mult însă s-au 
bucurat tinerii. 
Mobilizați de 
organizația de 
bază U. T. M. 
și sub îndru- 
marea organi- 

\ zației de partid, 
\ utemiștii și ti- 
Q nerii au venit în 

(j masă la muncă 
\ voluntară. Intr-o 
f) singură zi 400 
Ide atelaje

cărat de la dis
tanța de 2 ki
lometri 70.000 de 
cărămizi. S-au 
turnat apoi fun
dațiile și a în
ceput construc
ția clădirii. In 
numai 
datorită 
ziastnului

care s-a 
cit, căminul a 
ajuns în faza în 
care se vede în 
fotografie.

serios 
o fac

„Pro- 
folos.

La despărțire utemiștii de la 
G.A.S. „Justin Georgescu" și-au 
manifestat mulțumirea față de a- 
jutorul primit din partea tovarăși
lor lor de la „Progresul" încredin- 
țîndu-i pe aceștia că le vor urma în
tocmai toate sfaturile, transfor
mând postul lor utemist de control 
într-un adevărat post de luptă pen
tru mobilizarea tuturor tinerilor 
la realizarea și depășirea sarcini
lor de plan ale gospodăriei, pen
tru creșterea conștiinței socialiste 
a tineretului, și i-a invitat să-i 
mai viziteze.

La rîndul lor tinerii din fabrică 
i-au invitat pe tovarășii lor din 
gospodărie să-i viziteze la uzină 
și să le arate cum muncesc ei, să 
le împărtășească pe maț departe 
din experiența lor. Astfel acest 
prețios schimb de experiență a pus 
bazele unei puternice prietenii in
tre tinerij muncitori de la uzina 
„Progresul"-Brăila și cei din 
G.A.S. „Justin Georgescu" din ra
ionul Călmățui.

N. SIM1ONESGB

Cum munceștecomitetul comunal U.T.M.
pentra lărgirea rîndurîlcr

organizației
Comitetul' nostru comunal a- 

cordă o deosebită atenție creșterii 
continue a rîndurilor organiza
ției, atragerii celor mai buni ti
neri țărani muncitori în U.T.M. 
Despre rezultatele obținute în a- 
ceastă direcție vreau să vorbesc 
în cele ce urmează.

Comuna noastră, Pungești, raio
nul Vaslui, are 6 organizați' 
de bază U.T.M. Fiecare membru 
al comitetului comunal răspunde 
de una din organizațiile U.T.M. 
în urmă cu vreo două luni am 
făcut o socoteală a tuturor fete
lor și băieților de vîrstă utemi- 
stă din comună. Am aflat astfel 
că numărul lor este ceva mai 
mare decît al utemiștilor. De 
menționat că majoritatea ace
stora o constituiau fetele. Ne-am 
întrebat atunci într-o ședință a 
comitetului comunal: oare acești 
tineri nu merită să fie primiți în 
U.T.M. ? Un mare număr din 
acești tineri s-au ridicat mult în 
ultimul timp. Ei sînt preocupați 
de pregătirea lor politică, partici
pă intens la activitatea cultural 
educativă ce se desfășoară în co
mună, precum și la acțiunile de 
muncă voluntară. Și am constatat 
că mulți dintre ei nu numai că o 
merită, dar au și sprijinit orga
nizația U.T.M. în diverse acti
vități și numai din neglijența 
noastră ei nu sînt utemiști. Iată 
cîteva exemple. Tinerii Vasile 
Mocanu; Ion Nașcti, Nicolai Pri- 
sachi împreună cu mulți alții au 
lucrat în mod voluntar, chemați 
de către organizația U.T.M. la 
construirea gardului nou din jurul 
școlii. Mihai Munteanu, Constan
tin Heghelegiu și Mircea Spiri
don tot din îndemnul organizației 
noastre au adus în mod voluntar 
din pădure lemnele pentru două 
poduri mari necesare în comună; 
poduri care pînă acum au și fost 
construite.

Iată de ce am hotărît atunci 
să ne ocupăm de pregătirea ace-

stor tineri destoinici pentru a-I 
primi în U.T.M. Am repartizat 
cîte unul sau doi dintre a- 
cești tinc-ri unor secretari ai 
organizațiilor de 
unora dintre cei 
utemiști. Tot atunci am stabilit 
un plan de pregătire politico- 
ideologică a tinerilor. Pe unii tij 
neri — după ce am discutat în 
prealabil cu ei — i-am încadra' 
în cercurile politice U.T.M. An 
inițiat apoi în fiecare organizații 
U.T.M. cercuri de studiere a sta 
tutului U.T.'M. Aici tinerii fa- 
cunoștință cu sarcinile și îndato 
ririle unui utemist, cu scopul or 
ganizației noastre revoluționare

In programul de activitate 
acestor cercuri am introdus p 
lingă informări politice,- convoi 
biri despre viața și lupta unc 
uteciști, călătorii imaginare p 
hărți, lectura unor reportaj 
privind activitatea organizațiile 
U.T.M. și a unor utemiș 
din localitățile cu agricultura î 
întregime colectivizată ete.

De asemenea, pentru utemîșt 
și tinerii din comună organizai 
bilunar seri culturale în care fi 
cern lectura unor fragmente di 
operele literare și apoi le disci 
tăm împreună, ori ținem diferi 
recenzii asupTa cărților noi 
rute.

Rezultatul acestei munci pol 
tice desfășurată de noi se 

Tinerii vin la acțiuni 
cer să fie primiți 1

bază sau 
mai buni
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Tinerii construiesc voluntar
cămine culturale și școli
Economii în valoare 

de 78.000 lei
Mobilizați de organizațiile 

U.T.M., utemiștii și tinerii din co
munele și satele regiunii Pitești 
participă cu însuflețire prin muncă 
voluntară la cele mai diverse ac“ 
țiuni de interes obștesc.

Astfel tineretul participă, mun
cind voluntar, la ridicarea de noi 
edificii culturale. De pildă, anul 
acesta țăranii muncitori tineri și 
vîrstnici din comuna Uda, raionul 
Vedea, au hotărît să construiască 
prin contribuție voluntară o școală 
elementară de 4 ani în satul Cotu.

In urma muncii depuse de către 
tineri și vîrstnici, construirea aces
tei școli a fost repede terminată, 
iar prin folosirea resurselor locale 
au fost realizate economii în va
loare de 78.000 lei.

Alături de comuniștii Ion Proto- 
popescu, Constantin Saină, Mircea 
Diaconu, Nicolae Ispas, s-au evi
dențiat în mod deosebit utemiștii 
Manole Costea, secretarul comite
tului U.T.M. din comuna Uda, Ma
ria Ceaușescu, Jana Ceaușescu, E- 
lena Ghiță și mulți alți tineri.

RETEGAN

comunele raionului Șiret lucrările 
de construcție a multor cămine 
culturale și școli au ajuns într-un 
stadiu avansat.

De pildă, în comunele Bălcăuți, 
Vlădeni, Dersca, căminele cultu
rale sînt construite în proporție de 
85—90 la sută. La acetste con
strucții participă foarte mulți ti
neri. Numai în ultimele săptămîni 
au participat la munca voluntară 
peste 500 de tineri și numeroși 
pionieri.

Tot prin rriuncă voluntară se 
construiesc școli în comunele Ver- 
bia, Ciomîrtan, Lunca și Cîndești. 
Cu mult elan au muncit tinerii 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
Printre fruntași putem cita pe ti
nerii Marcel Huțanu, Dumitru Hir- 
șcu, Gheorghe Foca din Vlădeni, 
Mircea Rincine d’n Cîndești, Du
mitru Zamoștcianu din Cîndești și 
unitatea de pionieri din Bălcăuți.

C. ANGELESCU

I.
3000 de ore de muncă 

voluntară
Utemiștii din satul Bîrcea — 

raionul Roșiori de Vede au obți
nut realizări, importante în înfru- 

In ultimul timp prin munca vo- ■ musețarea satului. Nivelarea uli- 
luntară a tinerilor din satele și ței principale și repararea podu-

Importante succese 
în raionul Șiret

rilor au fast acțiuni de care 
sînt legate numele multor ti
neri țărani muncitori. Insă,, suc
cesele obținute trebuiau continua^ 
te. Lucrul acesta s-a hotărît în- 
tr-una din adunările generale de 
organizație la propunerea și din 
inițiativa utemiștilor și a tinerilor 
neutemiști invitați. în sat era în 
construcție o școală nouă. Mate
rialele necesare se asiguraseră din 
timp însă, nu prea sporeau lucră
rile de ridicare a pereților la aco
periș. Erau necesare multe brațe 
de muncă. Tinerii au găsit atunci 
cu cale să sprijine construcția 
noului lăcaș al culturii satului. 
Astfel, cei cu căruțe și cai au asi
gurat transportul apei; restul ti
nerilor nedeținători de atelaje 
s-au înrolat în echipele de con
structori. Zilnic puteai întîlni aici 
mulți tineri din sat. N-a durat 
decît două săptămîni și lucrările 
au înaintat pînă la acoperiș.

Cînd construcția era aproape pe 
terminate o echipă formată din
tre tinerii care se pricep mai bine 
la sădirea pomilor au început or
namentarea aleilor și plantarea 
pomilor fructiferi pe terenurile re
partizate pentru loturile experi
mentale. Pe ziua de 7 decembrie,

cind s-a inaugurat terminarea 
noii școli, în cinstea zilei de 30 
decembrie, s-a constatat că tinerii 
țărani muncitori efectuaseră peste 
3000 de ore muncă voluntară.

ILIE STA1CU 
bibliotecar

zilnic, 
noastre, 
U.T.M. Numai în ultimele dot 
luni numărul utemiștilor din c 
muna Pungești a crescut < 
încă 41.

Creșterea rîndurilor organiz 
țiilor noastre de bază a dus 
întărirea lor, a mărit contribuț 
tineretului la aplicarea în practi 
a politicii partidului nostru. C 
ganizațiile de bază din comu 
continuă să desfășoare și pe rr 
departe o intensă muncă politi 
în rîndul tineretului și se va 
cupa și în continuare de atrag 
rea lor în U.T.M.

Paralel cu primirea tinerilor 
U.T.M. ne ocupăm de educar 
lor și în direcția aceasta ne v< 
axa întreaga activitate, acum 
perioada iernii, cînd avem m 
mai bune condiții.
Sîntem hotărîți ca și pe viitor 
continuăm munca de atragere 
tinerilor în U.TJM. și de edu 
re a acestora în spirit comun

>. • ■ ■

GEORGETA CONDURACHI 
membră în comitetul comuna 

U.T.M. Pungești, raionul Vai

Un sortiment bogat de mărfuri poți găsi oricînd în rafturile ir 
gazinului universal din comuna Odoreu, raionul Satu Mare. UI 
tatea ți cei care o deservesc și-au cîștigat un frumos renume 
rândurile sătenilor.

Fate: AGERPRE

Lecțiile cursului agrotehnic 
de masă sînt un prilej bun de 
prețioase învățăminte. Țăranii 
muncitori din comuna Bărcă- 
nești, regiunea Ploești le frec
ventează cu regularitate.

în fotografia noastră tehni
ciană agronom, tînăra Paula 
Smeianu face expunerea pri
mei lecții. _

Foto i AGERPRES
8. NICOLAE

Fiecare inginer sau tehnician cr 
gronom trebuie- să lupte cu abne
gație, cu înflăcărare, pentru a de
monstra necesitatea folosirii agro
tehnicii în muncile agricole de tot 
felul, Acesta e punctul de ve
dere dl utemistei Veronica Amzoi 
— tehnician agronom la gospodă
ria agricolă colectivă „S. M. Ki- 
rov“ din comuna Desa, raionul Ca
lafat.

Muncind în spiritul acestui crez 
profesional, Veronica Amzoi a 
reușit să ajute această unitate agri
colă socialistă să obțină succese 
care au demonstrat tuturor oame
nilor din sat ât de bogat poate fi 
ogorul lucrat în colectiv după me
tode agrotehnice înaintate și cu 
mijloace mecanizate. Cu ajutorul 
organizației de partid și al ute
miștilor ea a organizat un cerc 
agrozootehnic care a cuprins 8O°/o 
din numărul total al colectiviștilor. 
Care au fost roadele acestei munci? 
Iată cîteva : O recoltă medie de 
grîu de 1600 kg. la ha., față de 
1.100-1.200 kg. la ha., cit au ob
ținut întovărășiții. Creșterea nu
mărului de porcine de la 20-30 la 
103 capete. Creșterea producției de 
porumb boabe de la 1.000-1.100 
kg, la 3.400 kg. în medie pe fieca
re hectar.

Recolta record obținută în con
diții de secetă și în condiții de sol 
dificile fpămînt nisipos) a deter
minat 84 de noi familii de țărani 
cu gospodării individuale să da-

a r O n o m A fost prima lecție agrotel 
cu aplicații practice din toc 
acestui an.

Cele două cercuri de agrc\ 
tehnie (anul I și 11) sîntl
cum la lecția a treia. Pi 
predarea materiilor, tînăra ti 
cian agronom a organizat un 
gat laborator demonstrativ, 
membrii celor două cercuri, 1 
observa cum se iarovizează I 
to fii, cum se încearcă putere 
germinație a griului, poruml 
orzului, florii soarelui, cumi 
îngrijește recolta în funcție dl 
rințele climaterice etc.

Numeroase planșe măritei 
care tînăra tehniciană le-a e 
tat singură, demonstrează cur. 
lor cum circulă seva în p 
cum își primește planta alim 
ția chimică din îngrășămintel 
turale ori chimice. De la le 
cercurilor — aceasta este h 
rea organizației U.T.M. — i 
lipsi nici un utemist și nil 
tînăr.

Tînăra tehnician agronom 
țeles că succesul stă în stima 
interesului colectiviștilor n 
știință. Și crezul muncii 
să-i facă pe toți colectiviș\ 
slăpînească această puternică: 
a belșugului.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

retului" pentru regiunea Ci

leagurile acestei comune este un 
lucru nou. Nimeni nu știe cum tre
buie să o muncească. „Ce-i de fă
cut ?“ se întreba președintele gos
podăriei. „Oare nu trebuie anga
jați cîțiva specialiști ?“

— Nu ! a răspuns Veronica. 
Vom putea să ne descurcăm și sin
guri.

...Cursurile cercului agrozooteh
nic s-au deschis în noul an. La 10 
noiembrie, în sala căminului cultu
ral s-a ținut prima lecție intitula
tă : „cultivarea viței de vie“. 40 da 
tineri și 100 de vîrstnici cu caiete
le deschise pe mese, sorbeau cuvin
tele utemisteț Veronica Amzoi și 
iși notau de zor cele aflate.

Totodată, tinerii au început pre
gătirea celor 10 ha. destinate 
plantării viței de vie. Conform 
sfaturilor tehnicianei agronom ei 
au transportat și împrăștiat pe a- 
cest teren 60 tone de gunoi de 
grajd, au arat și au început plan
tarea celor 60.000 butași de viță, 
în dimneața zilei de 23 noiem
brie cei 40 de tineri rapor
tau organizației de partid că Va
lea lui Dan a devenit podgoria 
colectivei, că toți butucii au fost 
plantați conform normelor agroteh
nice și că tineretul e gata să trea
că la alte lucrări urgente.

colecta

laudăse
consideră

pună cereri de înscriere 
tivă.

Utemista Veronica nu 
cu aceste realizări. Ea le 
oa fiind ale tuturor, contribuția sa
înglobînd-o în munca generală a 
colectiviștilor. Și nu se declară 
mulțumită „doar cu atît“.

Cu o lună în urmă, utemiștii au 
discutat în adunarea generală posi
bilitatea creșterii contribuției lor 
la mărirea veniturilor gospodăriei 
colective. Fiecare și-a dat părerea 
în chip și fel. Utemista Veronica 
Amzoi a luat și ea cuvîntul. Ea a 
arătat că pe pămînturile nisipoase, 
viile aduc cel mai bun rod și că 
pentru convingerea tuturor colec
tiviștilor. nu ar fi rău ca utemiștii 
să ia în patronaj 10 ha. de teren 
pe care să-l cultive cu viță de vie.

In adunarea generală a colecti
viștilor, utemiștii au prezentat a- 
ceastă propunere pe care și-au în
sușit-o. Ea a fost aprobată. Și în 
planul care prevede dezvoltarea 
gospodăriei pînă la sfîrșitul anului 
1960, a fost inclusă și sarcina ca 
„utemiștii și tinerii să se ocupe în 
mod deosebit de sectorul viticol, 
care în toamna acelui an trebuie 
să ajungă la 600 ha“.

Cultivarea viței de vie pe me-



GRANDIOASELE PERSPECTIVE
,îînainte — spunea V. I. Lenin 

In 1918 — Întreagă inteligență, 
întregul geniu al omenirii crea 
numai pentru a asigura unora 
toate binefacerile tehnicii și cul
turii șt a lipsi pe ceilalți de lu- 
cful cel mai necesar — cultura 
și progresul. Acum însă, toate 
minunile tehnicii, toate cuceririle 
culturii vor deveni bun al între
gului popor, și de azi înainte in
teligența și geniul omenirii nu vor 
mai fi transformate niciodată în 
mijloace de constrîngere, în mijloa
ce de exploatare".

Cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965, acest grandios
plan de dezvoltare a primului stat 
(socialist din lume — plan ce va 
constitui o etapă hotărîtoare în 
icrearea bazei tehnico-materiale a 
comunismului, reprezintă cea mai 
elocventă dovadă a nemărginite
lor perspective pe care le deschi
de orînduirea socialistă pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii, o- 
rînduire în care „toate 
tehnicii, toate cuceririle 
|au devenit „un bun 
popor".

Așa cum se arată 
portului care va fi 
tov. N. S. Hrușciov 
XXI-lea Congres al P.C.U.S., prin
cipala sarcină a planului de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965, este 
realizarea unui puternic și conti
nuu avînt al tuturor ramurilor e- 
jconomiei pe baza creșterii cu pre- 
fcădere a industriei grele, întărirea 
^considerabilă a potențialului eco
nomic al țării pentru a asigura ri
dicarea neîntreruptă a nivelului de 
trai al poporului.

Oamenii de știință și-au pus în 
față sarcini de o deosebită impor
tanță pentru îndeplinirea grandio
sului plan de șapte ani, pentru rea
lizarea a noi descoperiri de mare 
însemnătate.

Cuprinderea acestor perspecti
ve într-un simplu articol de 
ziar este de-a dreptul imposibilă. 
Vorn încerca tocmai de aceea, să 
insistăm numai asupra unora din 
obiectivele ce stau în fața princi
palelor ramuri de studiu și cerce
tare ale științei sovietice.

Uniunea Sovietică va produce în 
1965, 65—70 milioane tone de fon
tă, 86—91 milioane tone de oțel, 
65—70 milioane tone laminate. Se 
vor extrage 230—245 milioane tone 
de minereu brut, 230—240 milioa
ne tone de petrol, va avea loc o 
creștere globală a volumului in
dustriei chimice de aproape 3 ori. 
Se sporește considerabil producția 
de aluminiu, cupru rafinat, nichel, 
magneziu, titan, gertnaniu, siliciu. 
• Continua ridicare a economiei 
sovietice este indisolubil lega
tă de asigurarea unor noi surse 
energetice. De aceea, una 
principalele sarcini ale științei so
vietice în acești ani va fi rezolva
rea problemei reacțiilor termonu
cleare dirijate, care va asigura 
stăpînirea celei mai puternice sur
se energetice.

Cu siguranță că oamenii de știin
ță din Uniunea Sovietică care au 
Jus în funcțiune primul grup cu 
p putere de 100.000 kW, al celei 
,nai puternice centrale atomoelec- 
rice din lume cu o putere de 

, iOO.OOO de kW, care au creat cel 
nai puternic din lume accelerator 
le particule încărcate cu o ener
gie de pînă la 10 miliarde elec- 

joni-volți, vor rezolva și problema 
dosirii pașnice a energiei termo- 
ucleare.

■ Concentrarea celor mai mari for- 
S științifice spre rezolvarea aces- 
ii grandioase probleme nu va a- 
•ate însă atenția oamenilor de 
ființă de la rezolvarea probleme- 
:>r viitorului apropiat — folosirea 
It mai eficientă a tuturor tipuri- 
(r de resurse energetice — car- 
iranți solizi, lichizi, gazoși, ener- 

Î'a rîurilor, energia atomică. Teze- 
subliniază faptul că următoarea 
rioadă de 7 ani va fi o etapă 

țrtărîtoare în făurirea ideilor lui 
enin cu privire la electrificarea 

. >mplectă a Uniunii Sovietice. In 
165 producția de energie electrică 
p crește la 500—520 miliarde

al

în

minunile 
culturii" 

întregului

tezele ra- 
prezentat de 
la cel de-al

dintre

kWh, adică de 2—2,2 ori față de 
1958.

Un recent articol al acad. A. 
Nesmeianov publicat în ziarul 
„Pravda" ne dă o bogată infor
mație asupra marilor probleme pe 
care le vor „rezolva fizicienii so
vietici pe drumul studierii „univer
sului nuclear" — domeniu în care 
constructorii primei centrale ato- 
moelectrice din lume rezervă con
temporaneității multe alte surprize.

De problemele fizicii se leagă în 
prezent și cercetările uneia din 
cele mai vechi științe — astrono
mia. In vastul program de cerce
tări științifice prevăzut pentru anii 
1959—1965 se acordă o deosebită 
atenție colaborării unor noi mijloa
ce de cercetări astronomice atît cu 
ajutorul unor noi și puternice in
strumente optice și raaicrtehnîce cît 
și cercetărilor cu ajutorul rachete
lor cosmice și sateliților artificiali 
care permit ridicarea de instru
mente dincolo de atmosfera pămîn- 
tului. O largă dezvoltare o vor mai 
lua fizica fenomenelor magnetice, 
fizica presiunilor supraînalfe, fizi
ca cristalelor, pe care se sprijină 
tehnica modernă în cele mai dife
rite domenii ale ei ca aviația, con
strucțiile navale, construcția de 
mașini, metalurgia, radiotehnica și 
altele.

Uriașe sînt sarcinile progresului 
tehnic în crearea bazei materiale, 
tehnice a comunismului.

In această direcție se vor lua 
măsuri deosebite pentru dezvolta
rea tehnicii de calcul. Știința are 
nevoie astăzi de viteze de calcul 
pînă la 100.000 de operații pe se
cundă, mîine ea va avea nevoie de 
un milion — scria acad. A. Nes
meianov. In legătură cu aceasta, 
în fața noastră se află elaborarea 
pe un front larg a bazelor funda
mentale ale tehnicii de calcul, crea
rea unor mijloace tehnice și ele
mente pentru mașini care acționea
ză și mai rapid și cu mai multă 
siguranță, bazate pe realizările 
actuale ale fizicii.

Se știe că principalele mijloace 
care asigură continuul progres 
tehnic al economiei naționale îl 
constituie mecanizarea și automa
tizarea complexă a proceselor de 
producție.

Pe această linie, grandiosul plan 
de 7 ani prevede trecerea treptată 
de la automatizarea diferitelor a- 
gregate și instalații la automati
zarea complexă, la crearea unor 
secții, procese tehnologice, între
prinderi complect automatizate.

Procesul tehnologic în industrie, 
transporturi, telecomunicații, radio- 
emisie și televiziune, este determi
nat în mare măsură de dezvolta
rea radiofizicii. Sporirea rețelei 
de linii interurbane a lungimii 
liniilor de radio releu, mărirea 
capacității stațiilor de rafioemi- 
sie, accelerarea lucrărilor în ve
derea introducerii pe larg a te
leviziunii și radioemisiei pe unde 
ultrascurte, precum și a televiziu
nii în culori, prevăzute în cifrele 
de control ale dezvoltării econo-

miei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965, cere, de asemenea, re
zolvarea unei serii importante de 
probleme științifice.

Tehnica nouă cere noi și noi ma
teriale. Se vor crea astfel materia
le de construcție ușoare și trainice 
pentru industria aeronautică, pen
tru construcția navelor, fibre sin
tetice de mare trăinicie și stabili
tate termică, materiale electroizo- 
latoare etc.

Uluitoare perspective se deschid 
în fața oamenilor de știință și teh
nicienilor care lucrează în dome
niul chimiei a căror sarcină prin
cipală constă în dezvoltarea prin 
toate mijloacele a cercetărilor teo
retice care aă dea posibilitatea 
elaborării de noi procese tehnolo
gice perfecționate și a creării de 
materiale sintetice cu proprietăți la 
nivelul cerințelor tehnicii moderne.

Cifrele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale a U.R.S.S. 
prevăd un avînt uriaș al lucrări
lor de prospectare geologică.

Sarcini uriașe stau în fața lu
crătorilor științifici din domeniul 
agriculturii care trebuie să găseas
că metodele pentru continua spo
rire a recoltelor și productivității 
creșterii animalelor. Cercetătorii 
științifici își vor dărui aportul lor 
la lupta pentru asigurarea unei 
recolte de cereale de 10—11 mi
liarde puduri anual, a sporirii pro
ducției de bumbac brut pînă 
5,7 — 6,1 milioane de tone, a 
clei de zahăr ptnă la 70—78 
lioane de tone.

„însemnătatea complexului 
științe biologice — după cum 
subliniat în teze — va crește în 
mod deosebit pe măsura folosirii 
în biologie a realizărilor fizicii și 
chimiei. In această privință, un rol 
însemnat vor juca ramuri ale știin
ței ca biochimia, agrochimia, bio
fizica, microbiologia, virusologia, 
selecția, genetica“.

„Patria noastră — scria marele 
savant sovietic I. P. Pavlov — 
deschide perspective largi în fața 
oamenilor de știință și trebuie să 
recunoaștem că în țara 
știinta este introdusă din 
viață".

Nicicînd, n-au fost mai 
realiste cuvintele lui I. P. Pavlov 
decît în zilele acestea cînd savan- 
ții sovietici, îndrumați de glorio
sul partid al comuniștilor, pun ba
zele unui vast program de cerce
tări pe toate fronturile științei și 
tehnicii contemporane.

Poporul nostru, tineretul nostru 
are din plin siguranța că oamenii 
de știință sovietici care au pătruns 
tainele atomului și ale reacției ter
monucleare, care au creat sateliții 
artificiali ai pătnîntuilui, vor îmbo
găți știința cu noi și remarcabile 
realizări în cadrul grandiosului 
plan de șapte ani al dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. 
ce va constitui o etapă hotărî- 
toare în crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului.

la 
sfe- 
mi-

de
s-a

noastră 
plin în

profund

1. SAVA

Uriașa piesă la care lucrează tînărul frezor Cornel lonescu este coroana unei mori de ciment. 
Uzinele Mao Țze-dun din Capitală fabrică astfel de utilaje industriale pentru export. Tînărul 
frezor muncește cu multă atenție, și depășește lunar planul de producție cu 30 la sută.
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„BOMB
tn film este vorba intr-adevăr 

de o bombă și anume una care 
n-a explodat și care, fiind gă
sită în timpul lucrărilor de re
construcție, pune în stare de a- 
larmă un întreg orășel. Dar ar 
fi naiv să credem că despre pro
iectilul neexplodat se povestește 
in ultimă instanță în film, și 
realizatorii lui (scenariu : F. B. 
Kunc și Jiri Mares ; imagine : 
losef Strecha ; regie : Iaroslav 
Balik) au făcut bine că n-au 
accentuat asupra laturii senzațio
nale, palpitante. Asupra altui, lu
cru, mult mai important, se con
centrează atenția făuritorilor fil
mului și, prin urmare, și a spec
tatorilor. Unul din eroi, un șo
fer, care fusese în timpul războiu
lui în orășel, venind in zilele 
noastre pe aceleași locuri observă 
că parcă nimic nu s-ar fi schim
bat. Intr-adevăr, orășelul fusese 
reconstruit așa cum arăta îna
inte de groaznicele bombarda
mente fasciste, dar totuși ceva s-a 
schimbat. Casele și străzile arată 
poate ca și înainte dar oamenii, 
oamenii crescuți de partid în 
anii regimului de democrație 
populară sînt cu totul alții, mai 
puternici, mai curajoși, mai fru
moși moralicește. Acest lucru îl 
scoate la iveală întimplarea cu 
bomba neexplodată — pretext 
pentru a valorifica o generoasă 
idee umană.

tn orășelul de provincie ceho
slovac Katovice viața se scurge 
ca de obicei; ceea ce-l ani
mă cu deosebire este șantierul 
din centru unde, pe ruinele unor 
case bombardate de fasciști, se 
construiesc noi clădiri pentru cei 
ce muncesc. Zilele pe șantier sînt 
bogate în acțiuni, pline de fră
mântările proprii construcției. 
Șeful șantierului, Vokoci (Zdenek 
Stepanek), este.un om aspru dar 
drept, muncitor neobosit, paznic 
devotat al avutului obștesc. 
Unii — foarte puțini — ca beți
vul și trîntorul Krahliuc (Martin 
Buzek} îl dușmănesc, dar cei 
mai mulți îl apreciază chiar dacă

socotesc că nu se interesează su
ficient de obținerea de locuințe 
pentru muncitori, ca Prokop (Ru
dolf Deyl) sau că cere prea 
mult de la ei, ca tractoristul 
Sejk lOtto Lacovic). Și iată că 
deodată descoperirea bombei ne- 
explqdate provoacă și alte reve
lații : în primul rînd faptul că 
Vokaci care părea doar un sim
plu conducător tehnic oarecare 
se dovedește a fi un adevărat 
erou ; el încearcă să facă inofen
sivă bomba punindu-și fără șovă
ială viața în primejdie pentru 
a-și salva tovarășii și concetățe
nii. Dar abnegația, însușirea de 
a nune deasupra tuturor (ră- 
mintărilor interesele generale, îl 
caracterizează nu numai pe el, 
ci și pe cei mai mulți dintre 
muncitorii educați de partid în 
spirit comunist. Prokop lasă deo
parte faptul că familia lui su
ferea din lipsă de locuință și a- 
julă la îndepărtarea bombei pen
tru a feri de distrugere casele ce
lorlalți muncitori. Sejk renunță 
la flirtul neserios cu fata de la 
birt și dă și el 
la înlăturarea 
citării ceilalți 
rea bolnavilor 
lingă șantier,

o mină de ajutor 
primejdiei. Mun- 
ajută la evacua- 
din spitalul de 

întregul oră-

jeZ se 
la lupta 
rămăfiță 
blestemat.

consideră 
împotriva 

nefastă a războiului 
Și cînd, 

de paralizare a 
străzi și din case, 
in normal odată cu 
iectilului în afara 
tr-un loc unde nu mai putea face 
rău, oamenii se bucură și răsuflă 
ușurați nu numai fiindcă perico
lul a trecut, ci și fiindcă marele 
examen moral a fost trecut cu 
bine : oamenii noi ai regimului 
democrat-popular s-au dovedit cu 
adevărat oameni noi. Superiori
tatea lor morală apare foarte 
bine în confruntarea intrigii cen
trale a filmului cu una secun
dară : în timp ce muncitorii cin
stiți se ajută cu entuziasm și 
abnegație, banda de hoți și de
pravați, mirosind primejdia, își 
părăsește șeful accidentat în tim
pul unui furt.

Așa cum am mai arătat, regia 
filmului are marele merit de a 
pune pe primul plan implica
țiile psihologice și morale, de a 
evidenția mesajul umanist pre
țios al filmului fără a neglija 
partea faptică interesantă, atrac
tivi.

mobilizat 
bombei,

după un fel 
vieții de pe 
totul reintră 
explozia pro- 
orașului, în

M. ANDREI

La Institutul Oncologic din București 
a intrat in funcțiune un serviciu 

de radioizotopi
La Institutul Oncologic din București a intrat în funcțiune un ser

viciu de radioizotopi, primul de acest gen în rețeaua medico-sanitară 
din țara noastră.

Laboratoarele acestuj serviciu, dotate cu aparatură primită din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. D. Germană, precum 
și de la Institutul de fizică atomică al Academiei R. P. Romîne, co
respunde cerințelor moderne ale cercetărilor și tratamentului bolii 
canceroase cu radioizotopi.

In interiorul serviciului, format din două laboratoare de lucru cit 
izotopi, un laborator de radiometrie, unul de biochimie, o unitate 
de decontaminare, cameră de autohistoradiografie etc., sînt luate mă»- 
suri de izolare perfectă a zonei active de încăperile în care nu se 
lucrează cu substanțe radioactive. Amplasarea și amenajarea labora. 
toarelor și complecta izolare a serviciului de restul clinicii, asigură de 
asemenea protecția mediului înconjurător împotriva pericolului de 
contaminare.

Pînă la sfîrșitul anului laboratorul de radioizotopi va fi înzestrat 
cu un aparat modern de tekcobalterapie (Gut-Co-400) pentru tratarea 
tumorilor cu localizări profunde, instalație care va fi primită din 
U.R.S.S.

■' cp» ..........— ......

informații
Marți s-a semnat la Academia 

R. P. Romîne planul de colabora
re științifică pe anul' 1959 între 
Academia R. P. Romîne și Aca
demia de Științe a R. P. Ungare.

Din partea romînă planul de 
colaborare științifică a fost sem
nat de acad. 1. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, iar din partea maghiară 
de acad. Tolnai Gabor.

La semnare au fost de față a- 
cademicienii Gh. Ionescu-Sisești, 
Șt. S. Nicolau, Al. Rosetti, prof, 
univ. Vaier Noyacu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro-4 
mine, M. Apostolescu, director 
ad-interim în Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai 
presei.

Au asistat Ferencz Laszlo, con
silier al Ambasadei R. P. Ungare 
la București, și alți membri ai 
Ambasadei R. P. Ungare.

Luînd cuvîntul acad. I. S. 
Gheorghiu a subliniat că planul 
de colaborare științifică pe anul 
1959 între academiile celor două 
țări, care prevede un bogat 
schimb de experiență, constituie 
un pas înainte în strîngerea rela
țiilor științifice romino-maghiare.

In numele Academiei de Științe 
a R. P. Ungare acad. Tolnai Ga
bor și-a exprimat satisfacția față 
de noile perspective pe care pla
nul de lucru pe anul 1959 dintre 
cele două . academii le deschide 
colaborării științifice maghiaro- 
romîne. Această colaborare, a 
subliniat vorbitorul, este rezulta
tul direct al prieteniei frățești

dintre popoarele romîn și maghiar 
care merg împreună pe același 
drum — al construirii socialis
mului.

Pentru un repertoriu adecvat sarcinilor educației comuniste
(Urmare din pag. l-a)

a
,,îu lumina sarcinilor specifice ale 
’teatrului. Dintre viitoarele 
pliere _ 
afiunță doar 
Racine : ‘ 
caucazian1 
alta modernă, ambele intrind în 
rîndul valorilor consacrate ale li
teraturii universale. Dar profilul 
teatrului face ca interesul nostru 
să se îndrepte în mod deosebit 
spre capitolul pieselor originale 
consacrate vieții și preocupărilor ti
neretului. Teatrul are în reperto
riul său câteva asemenea piese. Șt. 
Tita s-a apropiat de specificul tea
trului scriind o piesă inspirată din 
viața studenților noștri, Sonia Fi
lip a refăcut o piesă închinată 
Griviței eroice, Vasile Iosif a ter
minat o piesă din viața tinerilor 
tractoriști, Tudor Șoimaru a pre
zentat teatrului o piesă dedicată 
Unirii Principatelor etc. Pentru 
copii se află terminată piesa „Ra
cheta lui Tudorică" de H. Nico- 
laide și Jak Fulga

încă neclar, repertoriul oscilea
ză fără a se fi clarificat. Ne-am 
fi așteptat ca Teatrul Tineretului

țire- 
sigure ale teatrului se 

„Britannicus" de 
și „Cercul de cretă 

i“ de Berthold Brecht,

tineretului
să fi angajat un număr mult mai 
mare 
derea 
copii 
zeta 
nouă
închinată uteciștilor. Piesa nu 
este însă scrisă pentru Teatrul Ti
neretului, care a mai „scăpat" pri
lejul unor spectacole ce i s-ar fi 
cuvenit („Ziariștii" și „Nota zero 
la purtare") ținînd seama de spe
cificul său. Ba, mai mult, în ceea 
ce privește piesele pentru copii el 
a fost întrecut de Teatrul Armatei, 
care în aceeași perioadă a jucat și 
„Pupăza din tei" și „Tom Saw
yer”. De ce nu au avut loc pre
miere cu nici una din piesele ori
ginale pomenite mai sus, de ce 
teatrul continuă să-și neglijeze 
specificul ?

In jurul 
s-ar putea 
creatoare _ „
pentru tineret și copii, problemele 
pe care le ridică încadrarea aces
teia în acțiunea de educație co
munistă a tineretului. Teatrul 
Tineretului are un consiliu artistic 
competent, care însă nu prea duce 
o muncă activă cu creatorii, nu se 
ocupă suficient de mobilizarea lor.

de autori dramatici în ve- 
scrierii unor piese pentru 

și tineret. Am citit în „Ga- 
literară" un act dintr-o 
piesă de Al. Mirodan 

Piesa

Studierea mai atentă a Teatrului 
Comsomolului precum Și a altor 
teatre de tineret din țările de de
mocrație populară, o mai intensă 
colaborare cu acestea ar contribui 
la îmbogățirea formelor de muncă 
ale teatrului, ar aduce clarificări, 
ar da un conținut mai adînc 
muncii artistice, ar da mult colec
tivului pe linia aprofundării pro
filului său de teatru al tineretului.

Eclectismul care mai poate fi 
descifrat în alcătuirea repertoriului 
trebuie înlocuit cu o linie clară a 
profilului, cu alegerea acelor piese 
a căror finalitate să servească edu
cației comuniste a generației con
structoare a socialismului, a piese
lor cel mai strîns legate de actua
litate, de viața tineretului. O spo
rire a exigenței artistice, cu care 
sînt alcătuite unele spectacole va 
da un și mai mare prestigiu tea
trului, va ridica valoarea textelor 
prezentate de el.

Principala problemă rămîne însă 
aceea a creării unor noi și va
loroase texte dedicate tineretului 
(și pe care le așteaptă reluate și 
la teatrele locale, sute de mii de 
tineri din provincie), dedicate co
piilor, dedicate viitorilor cetățeni 
comunști de mîine.

Teatrul Tineretului poartă un 
nume ce incumbă cinste și răs
pundere. Titulatura sa trebuie să 
devină în acest fel un titlu de 
mîndrie și grăitorul certificat al 
unei sarcini împlinite.

★
Sub egida Asociației pentru Na

țiunile Unite din R.P. Romînă și 
a Asociației Juriștilor din R.P. Ro
mînă marți după-amiază a avut 
loc în aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare o adunare festivă cu pri
lejul aniversării a 10 ani de la 
adoptarea Declarației universale a 
drepturilor omului de către Adu
narea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite.

La adunare au luat parte mem
bri ai Asociației pentru Națiunile 
Unite din R.P. Romînă, 
activiști pe tărim social, 
de cultură, reprezentanți 
lor, un numeros public.

In prezidiul adunării 
loc acad. S. Stoilov, președintele 
Asociației pentru Națiunile Unite 
din R. P. Romînă, general loco
tenent în rezervă Radu D. 
Rusescu, membru în comitetul exe
cutiv al Asociației pentru Națiu
nile Unite, Gabriela Bernachi, vi
cepreședinte al Consiliului Națio
nal a Femeilor din R.P. Romînă, 
și scriitorul Petrii Dumitriu, mem
bru în comitetul executiv al Aso
ciației pentru Națiunile Unite.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. S. Stoilov.

Luînd cuvîntul C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, președintele Aso
ciației juriștilor din R.P. Romînă, 
a arătat printre altele că prevede
rile Declarației universale a drep
turilor omului pot fi îndeplinite 
numai cu condiția respectării și 
menținerii păcii între popoare. Nu
mai în condiții de pace se pot lua 
măsuri eficace pentru respectarea 
persoanei umane, pentru ridicarea 
nivelului material și cultural al 
oamenilor.

In țara noastră, a spus mai de
parte C. Paraschivescu-Băiăceanu, 
respectarea drepturilor fundamen
tale ale omului este o realitate 
care derivă din însăși natura 
sistemului social politic al regimu
lui nostru democrat popular.

Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes.

★
La Timișoara a sosit un grup 

de soliști ai Operei de Stat din 
Varșovia care vor susține mai 
multe spectacole pe scena Operei. 
Luni seara Opera de stat din Ti
mișoara a prezentat „Faust" cu 
Edward Pawlac în rolul lui Me- 
fisto și Iadwiga Dzikowna în ra
lul Margaretei.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces.

juriști, 
oameni 

ai culte-

au luat

(Agerpres)LA CINEMATOGRAFUL
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Teatrului Tineretului 
închega unele discuții 
privind dramaturgia
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PREMIERĂ

PE SCURT

activitatea sportivă în școli
C.C. al P.'M.R. și a

riNZARE LA TOATE DEBITELE DINȚARĂ
(Agerpres)

liber
programul înce- 
iar duminică de

)ă dezvoltăm continuu

★
Zilele trecute a părăsit Capitala 

violonista poloneză Wanda Wilko- 
mirska, care a fost solista unor 
concerte simfonice și a susținut 
mai multe recitale în cadrul tur
neului pe care l-a întreprins în 
țara noastră.

★
In cadrul acordului cultural din

tre R.P. Romînă și R.D. Germană, 
zilele acestea a plecat la Berlin 
o delegație de cadre didactice din 
învățămîntul superior din țara 
noastră în frunte cu prof. univ. 
Cristofor Simionescu, rectorul In
stitutului politehnic din Iași .

• In campionatul republican 
de fotbal categoria A (tur) au 
mai rămas de disputat 3 jocuri 
restanțe. Astăzi la Cluj echipa 
locală Știința va întîlnj într-un 
meci, care se anunță foarte a-
tractiv, echipa Petrolul Ploești. 
Celelalte două restanțe ale 
campionatului vor avea loc la 
17 decembrie după următorul 
program: Rapid București—Ști
ința Cluj și Farul Constanța— 
G.G.A.

I. c
LA
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DIN MOSCGFA

dotărîrea
nsiliului de Miniștri cu privire 
reorganizarea mișcării de cul- 

/ă fizică și sport din R.P.R.
■vede că activitatea sportivă 
jașcolară a elevilor se va des- 
ura în cadrul cercurilor și co- 
ivelor sportive școlare, ale șco- 
r sportive de elevi și ale clubu- 
>r sportive școlare și stabilește 
țcinile în această direcție ale 

profeso-■anizațiilor U.T.M. și 
Ir de educație fizică, 
ictivitatea desfășurată 
zent în colectivele 
lare demonstrează că 
mite o serie c 

beția antrenării

pînă în 
sportive 
au fost 

de realizări în 
i elevilor în 

îpetițiile de masă și în parti- 
irea lor la campionatele șco- 
i și la alte activități sportive, 

pe lîngă aceste realizări, 
tinuă să se manifeste o serie 
lipsuri — unele colective sp-or- 

școlare nu au devenit unități

active care prin secțiile lor să 
asigure nemijlocit pregătirea fi
zică multilaterală a elevilor, mun
ca sportivă este lăsată exclusiv 
uneori pe seama profesorilor de 
educație fizică, organizațiile 
U.T.M. din școli nu se preocupă 
în suficientă măsură de condu
cerea activității extrașcolare a 
elevilor etc.

Alegerea consiliilor colectivelor 
sportive școlare, care se desfă
șoară în această lună, va trebui 
să ducă la dezvoltarea pe mai 
departe a succeselor obținute și 
la lichidarea lipsurilor ce s-au 
manifestat. Activitatea colective
lor sportive din școli trebuie a- 
nalizată în lumina sarcinilor tra
sate de Hotărîrea Partidului și 
Guvernului pentru dezvoltarea ac
tivității de cultură fizică și 
sport.

Adunările de alegeri trebuie 
temeinic pregătite. La ele vor

putea participa, în afara invita- 
ților, numai membrii U.C.F.S. In 
organul de conducere al colecti
vului sportiv poate fi ales orice 
membru al U.C.F.S., elev, cadru 
didactic sau administrativ care a 
dovedit pricepere și dragoste pen
tru activitatea sportivă. Este re
comandabil ca îndeosebi în con
siliul colectivului sportiv să fie 
aleși elevi iar ca președinte să fie 
ales responsabilul cu activitatea 
de cultură fizică și sport din co
mitetul U.T.M. pe școală. Profe
sorii de educație fizică vor asi
gura conducerea tehnică a activi
tății sportive din cadrul colecti
vului sportiv.

Noile organe de conducere ale 
colectivelor sportive din școli tre
buie să pășeasă de îndată la o 
activitate susținută pentru a asi
gura dezvoltarea continuă a ac
tivității sportive în rîndul elevi
lor.

• Joi începe la bazinul a- 
coperit de la Floreasca turneul 
internațional de polo pe apă la 
care participă echipele Dinamo 
Berlin, Dosza Szolnok, Dinamo 
București și selecționata de ti
neret a orașului București.

tn vederea acestei competi
ții echipa Dosza Szolnok a so
sit în Capitală. Sportivii ma
ghiari s-au antrenat pînă în 
prezent de două ori în bazinul 
de la Floreasca.

• Sala sporturilor de la Flo
reasca va găzdui «îmbăta și du
minică meciul internațional de 
gimnastică dintre selecționatele 
masculine și feminine ale R.P. 
Romine și R.S.S. Ucrainene.

în programul meciurilor fi
gurează numai exerciții 
alese. Sîmbătă 
pe la ora 17, 
la ora 18.

ONTINțlAT 
PiNKOV

cu MAIA MENGLET, SVETLANA DRUJININA, VIACESLAV 
TIHONOV, V. RATOMSKI, V. TELEGHINA, I. MEDVEDEV 
Scenariul și regia: STANISLAV ROSTOȚKI 
Imaginea: G. GARIBIAN 
Muzica: K. MOLCEANOV



Premierul Ceyîonulur 
a vorbit participant’ll or 
la sesiunea Comitetului 

Executiv ai F.M.T.D.

Vești din țările socialisteEcouri la nona inițiativă 
a U.R.S.S. în problema 
preîntîmpinării unui atac 

prin surprindere
Plenara lărgită a C, C. 

al P.M.S.U.
întreprinderile 

din R. P. Chineză 
o iau înaintea timpului

SOFIA 9 (Agerpres). — Toate 
ziarele bulgare au publicat la 9 
decembrie declarația Uniunii So
vietice în problema măsurilor 
pentru preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere.

Comentînd noua inițiativă a 
Uniunii Sovietice, ziarul „Trud" 
scrie în articolul său redacțional 
intitulat „Calea spre pace" că 
declarația guvernului sovietic dă 
o nouă lovitură nimicitoare ma
nevrelor demagogice cu ajutorul 
cărora imperialiștii ar fi 
să-și ascundă adevăratele 
tenții.

Noile propuneri concrete

adevărată politică de pace, care 
nu intenționează să atace pe ni
meni și este pe deplin convinsă 
că dispune de suficientă forță 
pentru a înfrîna pe eventualii a- 
gresori care ar îndrăzni să o a- 
tace.

vrut 
in-

ale 
Uniunii Sovietice reflectă voința 
popoarelor, subliniază ziarul 
„Trud". Asemenea propuneri poa
te face numai o țară care duce o

★
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

La 9 decembrie toate ziarele cen
trale au publicat la loc de frunte 
textul declarației guvernului so
vietic în problema măsurilor cu 
privire la preîntîinpinarea unui 
atac prin surprindere. Com en tind 
această declarație, ziarul „Magyar 
Nemzet" scrie că declarația so
vietică face propuneri care în 
viitor pot deschide calea spre în
cheierea unui acord cu privire la 
dezarmare.

A fost adoptat articolul 2 
al acordului cu privire la încetarea 

experiențelor cu arma atomică
GENEVA 9 (Agerpres).—TASS 

transmite: La ședința ordinară 
din 8 decembrie a conferinței ce
lor trej puteri în problema înce
tării experiențelor cu arma nucle
ară participanții au adoptat textul

articolului 2 al acordului cu pri
vire la Încetarea experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen.

Articolul 2 se referă la instituirea 
unei organizații de control asupra 
respectării acordului.

In Trak a descoperit 
jlu ii an. un complot împOtriva 

regimului
BAGDAD 9 (Agerpres). — în 

seara zilei de 8 decembrie primul 
ministru al Republicii Irak genera
lul Abdel Kerim Kassem, a decla
rat în fața posturilor de radio ira
kiene că a fost descoperit un com
plot îndreptat împotriva regimului 
republican din Irak. Acest complot 
— care după cum a arătat pri
mul ministru Kassem a fost orga
nizat de elemente dușmănoase spri
jinite de cercuri străine — urma să 
pregătească pentru ziua de 9 sau 
10 decembrie o lovitură de stat 
care ar fi pus în pericol existența 
republicii și securitatea internă a 
țării. „Trebuie să se știe, a spus 
primul ministru Kassem, Că sîn
tem hotărîți să nimicim fără cru
țare orice complot îndreptat împo-

republican
triva poporului și intereselor țării 
noastre și că nu vom permite tră
dătorilor, oricare ar fi ei, să pună 
în primejdie securitatea statului 
nostru". In declarație se arată că 
autoritățile au capturat documente, 
bani și arme.

★
BAGDAD 9 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
M.E.N., „Puterea străină" impli
cată în organizarea complotului 
împotriva regimului republican 
din Irak sînt Statele Unite ale 
Americii.

Informația transmisă de agen
ția M.E.N. subliniază că printre 
participanții la complot care au 
fost arestați figurează personali
tăți irakiene marcante.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — vire la planul economiei naționa
le pe anul 1959. Raportor —- An
tal Apro. 3. Propuneri cu privire 
la problemele politicii agrare a 
partidului. Raportor — Fock 
Jeno.

S-a hotărît ca Congresul 
convocat în a 

doua jumătate a anului viitor. Co
mitetul Central a aprobat planul 
economiei naționale pe anul 1959, 
ale cărui directive fuseseră apro
bate anterior cu prilejul discută
rii planului trienal. Plenara a dis
cutat problemele legate de politi
ca agrară a partidului și a adop
tat o hotărîre corespunzătoare. 
Comitetul Central a aprobat com
ponența delegației P.M.S.U. la 
Congresul al XXI-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

După cum anunță ziarul „Nepsza- 
oadsag", între 5 și 7 decembrie 
la Budapesta a avut loc o plena
ră lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Pe ordinea de zi a 
plenarei au figurat următoarele P.M.S.U. să fie 
probleme:

1. Propunerea de a se convoca 
Congresul P.M.S.U. Raportor — 
J___ 2. :'J pri-Janos Kadar. 2, Hotărîrea cu

U.R.S.S.

Record mondial 
de forare rapidă 
sondelor de țiței

a

KRASNODAR 9 (Agetrpres). 
TASS transmite: Brigăzile de 
foraj conduse de Piotr Apana
senko și Vladimir Solohin au 
stabilit un nou record mondial 
de forare rapidă a sondelor de 
țiței. Brigada Iu) Apanasenko 
a forat de la începutul anului 
42.400 metri, iar ceia a lui So
lohin — 42.300 metri. Viteza 
comercială de foraj este de 
4.500 metri — adică cu aproa
pe 1.500 metri mai mare docît 
cea prevăzută în normele în 
vigoare.

Brigăzile și-au depășit pro
priul record mondial stabilit 
anul trecut — 39.000 metri de 
fiecare troliu.

Brigăzile maiștrilor forajului 
rapid lucrează în schelele pe
trolifere din regiunea Mării 
de Azov.

Sarcina primordială 
a poporului vietnamez: 

accelerarea revoluției 
socialiste

In Comitelui 
Politic al O.N.U

NEW YORK 9 (Agerpres). -- 
TASS transmite: în ședința din 
dimineața zilei de 8 decembrie. 
Comitetul Politic a încheiat exa
minarea problemei cu privire la 
efectele radiației atomice. A fost 
adoptată în unanimitate o rezo
luție propusă de India, Suedia si 
alte cîteva țări, care aprobă ac
tivitatea Comitetului științific al 
O.N.U. pentru radiația atomică 
și raportul prezentat de el și cere 
ca Comitetul să-și continue lucră
rile.

HANOI 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Hanoi s-a deschis 
conferința activiștilor de partid 
convocată de Comitetul Central 
al Partidului celor ce muncesc 
pentru discutarea rezultatelor ce
lei de-a XlV-a plenare lărgite a 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, care și-a în
cheiat recent lucrările. La confe
rință a luat cuvîntul Ho Și Min, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam. Sarcina primordială a 
partidului și întregului popor, a 
declarat el, este în prezent acce
lerarea revoluției socialiste. Ho 
Și Min a subliniat că în R. D. 
Vietnam au fost create acum 
condiții favorabile pentru realiza
rea acestei sarcini. Anul acesta a 
fost obținută o recoltă fără pre
cedent. In industrie, datorită en
tuziasmului muncitorilor, a subli
niat Ho Și Min, numeroase în
treprinderi au îndeplinit înainte 
de termen planul anual. In ulti
mul timp au fost obținute succese 
și în educarea politică și ideolo
gică în armată, în rîndurile inte
lectualilor, studenților, elevilor.

Conferința a discutat planul 
trienal de dezvoltare a Republicii 
Democrate Vietnam pe anii 
1958-1960.

PEKIN 9 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor presei, întreprinde
rile industriale din R. P. Chineză 
intinipină anul 1959 prin îndepli
nirea înainte de termen a planuri
lor de producție.

Uzinele și fabricile din Tiant- 
zin și-au îndeplinit sarcinile anua
le cu 30 de zile înainte de ter
men.

La Pekin 59 de fabrici și uzine 
și-au încheiat la sfirșitul lunii no
iembrie planurile lor anuale.

In provincia Hunan a fost în
deplinit planul de producție al fa
bricării oțelului și fontei. Produc
ția de fontă din această provincie 
a ajuns la 760.000 tone, iar pro
ducția de oțel — la 150.000 tone.

Fabricile textile din provincia 
Tziansi au îndeplinit cu două luni 
înainte de termen planul de stat. 
In cursul acestui an s-au produs 
400 de noi modele.

Textiliștii din provincia Henan 
au raportat cu două luni înainte 
de termen despre îndeplinirea pro
gramului lor anual. Ei au fabricat 
zeci de mii de metri de țesături de 
bumbac peste plan.

O delegație 
de partid și gu

vernamentală 
a R.D.G. a plecat 
în R. P. Polonă
BERLIN 9 (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. anunță că în seara 
zilei de 8 decembrie o delegație 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane în 
frunte cu W. Ulbricht, prim se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a pă
răsit Berlinul plecînd spre Repu
blica Populară Polonă. Delegația 
va rămîne în Polonia pînă la 14 
decembrie.

După cum anunță departamen
tul de presă de pe lîngă preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, întrucît Otto 
Grotewohl, șeful guvernului R. D. 
Germane, nu s-a refăcut complect 
în urma răcelii de care a suferit, 
sfătuit de medici el a hotărît să 
renunțe la această călătorie.

In cercurile profesionale, tinerii cetățeni ai R.P. Ungare își însu
șesc deprinderi practice. In fotografie: cîțiva pionieri din Buda

pesta construind un aparat de radio

„Pentru pace, înțelegere 
reciprocă și socialism44

Declarația lui 0. Grotewohl în Camera Populară a R.D.G.

COLOMBO 9 (Agerpres). — 
Primul ministru al Ceylonului, 
Bandaranaike, a rostit un discurs 
în fața participanților la sesiunea 
Comitetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
Primul ministru a declarat că spri
jină întrutotul ideea interzicerii 
experiențelor, folosirii ți produc
ției de arme atomice. Principiile 
Bandungului, a spus primul mini
stru, trebuie să stea la bava re
glementării tuturor conflictelor in
ternaționale. Dacă toate națiunile 
de pe glob vor respecta aceste 
principii se va putea găsi o bază 
reală pentru pace. Dintre toate 
idealurile, a subliniat el, idealul 
păcii este cel mai important ți ti
neretul lumii trebuie să aibă un 
rol foarte important în realizarea 
acestui scop.

In încheiere, primul ministru 
Bandaranaike ți-a exprimat con
vingerea că Federația Mondială a 
Tineretului Democrat va avea un 
mare rol în realizarea înțelegerii 
reciproce ți « prieteniei între po
poare.

„Peisaje romînești"
RIGA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite: La Riga s-a deschis 
expoziția „Peisaje romînești" 
care cuprinde lucrări de artă gra
fică aparținînd pictorilor letoni 
Edvin Anderson și Maigonis Osis. 
executate în timpul vizitei de o 
lună și jumătate pe care au fă
cut-o în toamna acestui an în 
R.P.R.

Din pitorescul său „Jurnal de 
călătorii" Anderson a ales pentru 
expoziție 67 de lucrări.

Presa din Riga remarci exce
lentele sale peisaje de munte din 
Romînia.

Deosebit de expresive sînt por
tretele oamenilor Romîniei de azi 
pictate de Osis.

In ianuarie se va deschide o

expoziție de lucrări ale pictorului 
Valdis Dîșlar, care a vizitat de 
asemenea recent orașele și sa
tele Republicii Populare Romine.

BERLIN 9 (Agerpres) — 
A.D.N. transmite: După cum s-a 
anunțat, în cadrul ședinței ordina
re a Camerei Populare a R. D. 
Germane, care a avut loc luni 8 
decembrie, Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a făcut c decla
rație intitulată „Pentru pace, în
țelegere reciprocă și socialism" _

Ocupîndu-se de problemele de 
politică externă. O. Grotewohl a 
subliniat că R. D. Germană spriji
nă pe reprezentanții tuturor forțe
lor iubitoare de pace din Germania 
occidentală în lupta lor împotriva 
morții atomice ; R. D. Germană 
constituie o piedică serioasă în ca
lea revanșarzilor vestgermani.

Otto Grotewohl a salutat în nu
mele guvernului R. D Germane 
notele guvernului sovietic din 27 
noiembrie 1958 în problema Ber
linului. Berlinul este o parte a 
R. D. Germane, a spus el- In Ger
mania n-a existat niciodată a cin- 
cea zonă de ocupație. Berlinul a 
fost întotdeauna o parte integrantă 
inalienabilă a zonei de ocupație 
sovietice de atunci a Germaniei. A- 
ceastă situație a rămas valabilă și 
după ce puterile occidentale au 
participat la ocupația comună a 
Berlinului.

Dacă în prezent puterile occi
dentale se cramponează de statutul 
cvadripartit, ele nu o fac pentru 
ca, sprijinindu-se pe statut, să a- 
plice în Berlinul occidental prin
cipiile acordului de la Potsdam. 
Ele o fac pentru a asigura lărgi
rea în Berlinul occidental a unei 
baze pentru desfășurarea războiu
lui rece împotriva R. D. Germane. 
Pentru populația întregului Berlin 
și pentru R. D. Germană conti
nuarea acestei situații este intole
rabilă.

Faptul că guvernul Uniunii So
vietice transmite Republicii Demo
crate Germane toate funcțiile exer
citate pînă în prezent de organe 
ale Uniunii Sovietice, corespunde 
întrutotul situației create în Ger
mania

Guvernul R. D. Germane, a spus 
tn continuare O. Grotewohl, este 
dispus ca, prin tratative cu guver
nele respective, să discute toate 
problemele legate de prezența tru
pelor străine în Berlin. Otto Gro
tewohl a declarat că R. D. Ger
mană nu va renunța la revendică
rile sale juste în fața unei politici 
de șantaj.

Ocupîndu-se de problema ger
mană țn ansamblu, O. Grotewohl 
a amintit de recentele propuneri 
făcute de R. D. Germană cu pri
vire la încheierea tratatului de 
pace cu Germania și a declarat că 
un pas important în pregătirea lui 
ar fi crearea în Europa a unei 
zone denuclearizate.

O. Grotewohl a subliniat că 
R. D. Germană este o parte com
ponentă, inalienabilă a lagărului 
păcii și socialismului în frunte cn 
Uniunea Sovietică.

O mare parte a cuvîntării lui 
O. Grotewohl a fost consacrată 
problemelor economice care stau 
în fața țării în legătură cu îndepli
nirea sarcinii economice principa
le trasată de Congresul al V-lea 
al P.S.U.G. — de a ajunge din 
urmă și de a întrece Germania oc
cidentală în ce privește producția 
pe cap de locuitor a principalelor 
produse alimentare și mărfuri in
dustriale de larg consum.

El a subliniat că oamenii mun
cii din R. D. Germană au trecut 
cu mare avînt la îndeplinirea a- 
cestei sarcini. R .D. Germană a 
și depășit R. F. Germană în ce 
privește consumul de carne, gră
simi și zahăr pe cap de locuitor.

In după-amiaza aceleiași zile au 
avut loc în Camera Populară dis
cuții în legătură cu declarația-pro- 
gram a lui O. Grotewohl la care 
au participat reprezentanții diferi
telor fracțiuni din Camera Popu
lară.

Camera populară a confirmat în 
unanimitate componența noului 
guvern și a aprobat declarația- 
program a lui O. Grotewohl.

————

DOUĂ STATE 
AFRICANE 

IȘI DAU MlNA

Pentru încetarea prigoanei 
împotriva elementelor progresiste din Grecia

ATENA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cercuri largi 
ale opiniei publice grecești pro
testează împotriva arestării lui 
Manolis Glezos. Pînă și nume
roase persoane cu tendințe de 
dreapta și-au dat seama că perse
cutarea Uniunii democrate de 
stînga (EDA) agravează în mod 
primejdios situația în țară și pe
riclitează cauza democrației.

Potrivit relatărilor ziarului 
Avghi, Tumbas, fruntaș de seamă 
al partidului liberal, a spus: 
„Cercurile care încearcă să creeze 
o situație anormală tn țară perse
cută astăzi Uniunea democrată 
de stînga, iar mîine vor persecu
ta pe oricine gîndește altfel de- 
cît ele".

După cum scrie ziarul „Vra- 
dini", mai multe personalități din

Eroica luptă a minerilor de la minele de mercur Grosseta și Siena 
(Italia) s-a terminat cu victoria minerilor. După 17 zile de grevă, 
în care timp muncitorii au ocupat minele, patronii acestora au 
fost forțați să satisfacă cererile juste ale minerilor. In fotografie: 
jandarmi și paznici trimiși de patroni să intimideze pe greviști 

și pe soțiile lor

Declarației universale
ani de. La. adop tarea

a drepturilor omului

| VA â Mt» D«W.
' MOSCOVA. Centrul de televi
ziune din Moscova a transmis la 
8 decembrie piesa „Ziariștii", de 
Al. Mirodan. Cu o deosebită mă
iestrie și-au interpretat rolurile 
artiștii A. Ignatiev, G. Strijenov, 
I. Kolîcev, I. Kașințev.

ACCRA. La 8 decembrie a sosit 
la Accra delegația Comitetului 
sovietic de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii, alcătuită din opt 
persoane și condusă de Pigam 
Azimov, rectorul universității din 
Așhabad. Delegații sovietici vor 
participa în calitate de observa
tori la conferința popoarelor: 
Africii.

PEKIN. La 9 decembrie a pă
răsit Pekinul, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația guvernamentală 
coreeană în frunte cu Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

PARIS. — La 9 decembrie a 
avut loc pr<na ședință a noi; A- 
dunări Naționale Franceze.

Chaban-Delmas, lider al grupă
rii de dreapta a independenților, 
fost ministru al Apărării în ulti
mul guvern Pflimlin a fost ales 
președinte al Adunării Naționale 
Franceze întrunind 355 de vo- 
țqri, față de 132 de yoturj obți

nute de socialistul Max Lejeune 
și 16 voturi obținute de Fernand 
Grenier, candidat comunist.

Chaban-Delmas, noul președinte 
al Adunării Naționale Franceze, 
este un vechi gaullist și unul din
tre organizatorii complotului îm
potriva celei de-a 4-a republici.

VARȘOVIA. Agenția PAP a- 
nunță că la 8 decembrie Z. No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, a primit delegația econo
mică guvernamentală romină în 
frunte cu A. Birlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, care se află în 
prezent la Varșovia.

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate a adoptat în unanimi
tate hotărîrea de a recomanda A- 
dunării Generale a O.N.U. să apro
be cererea Republici) Guineea de 
a fi admisă în O.N.U.

CAIRO. — La 7 decembrie a 
sosit la Cairo Ion Vidrașcu, ad
junct al ministrului Comerțului 
al R. P. Romîne, care participă 
în calitate de observator la Con
ferința Camerelor de comerț din 
țările arabe și la Conferința e- 
conomică afro-asiatică, o

La 10 decembrie 1958 se îm
plinesc zece ani de cînd Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat un 
important document internațio
nal — Declarația universală a 
drepturilor omului, în care 
sint consemnate drepturile ți 
libertățile fundamentale ale 
omului. Această Declarație a 
fost adoptată puțin timp 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial. Din 
această cauză ea poate fi 
considerată pe drept cuvin! un 
răspuns hotărît dat de po
poarele lumii împotriva orori
lor fascismului, împotriva tu
turor acelora care, ca ți fascis
mul, reduc ființa umană la o 
simplă unealtă, degradată ți 
lipsită de drepturi ți libertăți, 
tn același timp. Declarația are 
meritul de a atrage atenția sta
telor lumi, in ce constau drep
turile persoanei ' umane care 
trebuie să fie respectate.

Cu toate că drepturile fun
damentale ale omului sînt cu
prinse în Declarația mai sus 
amintită, se poate spune că o 
seamă din prevederile sale au 
rămas literă moartă pentru 
multe dintre statele membre 
ale Organizației Națiunilor Uni
te. Deți în preambulul ca ți 
in primele articole ale Decla
rației există referiri speciale cu

privire la egalitatea în fața le
gilor, sîntem martori ai discri
minărilor rasiale care se prac
tică în Vniunea-Sud Africană, 
Statele Unite ale Americii. An
glia etc. In aceste țări drep
turile populației de culoare sînt 
în mod fățiș călcate în picioa
re, sau cu autorizarea directă a 
cercurilor conducătoare sau 
prin aprobarea lor tacită.

In afară de aceasta, in ciu
da faptului că Declarația pro
clamă dreptul la muncă ți apă
rarea împotriva țomajului, con
statăm că în țările capitaliste, 
printre care S.V.A., Anglia, 
R. F. Germană, Italia 
țomajul a crescut în 
îngrijorător ți continui
crească, fără ca să fie luate mă
suri care să duci la lichidareu 
acestuia.

In țara noastră, ca ți în cele
lalte țări socialiste, drepturile 
proclamate de Constituție îți 
găsesc deplina lor aplicare da
torită faptului că puterea poli
tică a fost preluată de clasa 
muncitoare sub conducerea par
tidului ei de avangardă. Parti
dul Muncitoresc Romîn care 
conduce cu succes poporul no
stru pe drumul făuririi socia
lismului. Intr-adevăr, ața cum 
a arătat tovarățul Gheorghiu- 
Dej în expunerea făcută la

etc., 
mod 

să
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Plenară a C.C. 
din 26—28 

1958, datorită
fi

țedința 
P.M.R. 
brie 
producției ți productivității 
muncii ți a reducerii prețului 
de cost, venitul național a cres
cut an de an, ceea ce a asigurat 
îmbunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Astfel sa
lariul real al celor ce muncesc 
în sectorul socialist de stat este 
anul acesta cu aproape 60°/o 
mai mare decit in 1950 ți cu 
26Vo mai mare decit în anul 
1955.

In afară de crețlerea nivelu
lui de trai al populației, este 
deosebit de remarcabil faptul 
că ți in celelalte sectoare ale 
vieții sociale, politice ți cultu- 
ral-artistice s-au înregistrat 
progrese însemnate. Numărul 
bibliotecilor, al căminelor cul
turale, al crețelor, al țcolilor, 
cantinelor ți căminelor studen- 
țețti a crescut față de anii pre- 
cedenți. De asemenea a crescut 
ți numărul construcțiilor desti
nate locuințelor oamenilor 
muncii de la orațe ți sate. Ace
stea sînt numai o parte din 
realizările regimului nostru de
mocrat-popular in domeniul în
deplinirii sarcinilor legate de 
drepturile omului în țara noa
stră.

Se poate constata din toate 
acestea că Declarația universa-

ol 
noiem- 
măririi

lă a drepturilor omului își gă
sește deplina aplicare în para 
noastră ca și în celelalte țări 
socialiste, unde drepturile pro
clamate sint pe deplin garanta
te de statul celor ce muncesc.

Declarația universală a drep
turilor omului, a cărei aniver
sare o sărbătorim astăzi, con
stituie un document internațio
nal lipsit de forță juridică, ale 
cărui prevederi sint aplicate de 
state numai în măsura in care 
ele își însușesc conținutul său. 
Acest document este lipsit de 
garanții reale care să ducă la 
traducerea lui în viață de către 
toate statele. Din această cauză 
el nu constituie decît un cod 
internațional conținind idealu
rile de libertate și dreptate, în
scrise prin lupta popoarelor 
pentru o viață mai bună, idea
luri care rămîn încă pentru 
multe popoare scopuri care ur
mează să fie atinse.

In țara noastră lupta poporu
lui pentru pace, pentru o viață 
mai bună, mai îmbelșugată, 
pentru socialism, constituie o 
chezășie sigură că drepturile 
sale, bun ciștigat odată pentru 
totdeauna, vor fi apărate ca lu
crul cel mai de preț, ca o cu
cerire dintre cele mei valoroa
se cu care ne mîndrim fiecare 
dintre noi.

, NASTASE DAMIAN

o
o

o

opoziție intenționează să ceară 
guvernului și regelui punerea în 
libertate a democraților arestați, 
inclusiv a lui Glezos.

După cum anunță „Anexartitos 
Tipos“, autoritățile, neliniștite de 
protestele opiniei publice, i-au de
ferit pe Manolis Glezos și pe alți 
fruntași democrați unui tribunal 
militar, acuzîndu-i de „înaltă tră
dare". Tribunalul militar a primit 
instrucțiuni să grăbească ancheta 
și judecarea procesului.

Concomitent, pentru a intimida 
opinia publică, la Atena și în alte 
orașe au fost arestați activiști de 
seamă și partizani ai EDA.

Opinia publica greaca 
critică aspru hotărîrea 
O. N. U. în problema 

Ciprului
ATENA 9 (Agerpres). — Pozi

ția puterilor occidentale în pro
blema Ciprului este criticată cu 
asprime în presa greacă. Ziarul 
„Kathimcrini" subliniază că blo
cul puterilor colonialiste în frunte 
cu S.U.A. a reușit să impună în 
O.N.U. o hotărîre favorabilă lor.

Ziarul ..Elefteria" arată că 
O,N,U. lasă problema Ciprului la 
bunul plac al puterilor occidentale. 
Hotărîrea O.N.U. obligă Grecia 
să ducă cu ele tratative fără nici 
un fel de sprijin din partea 
O.N.U.

Vîntul de libertate suflă neîn
cetat și cu putere pe continentul 
african, atît de liniștit altădată 
pentru colonialiști. Noi și noi ve
rigi se desprind din lanțul siste
mului colonial al imperialismului, 
grăbindu-i sfărîmarea.

Acum cîtva timp, agențiile de 
presă transmiteau știrea semnării 
unei declarații comune a condu
cătorilor a două state africane — 
Ghana și Guineea — prin care 
hotărăsc unirea lor sub același 
steag. Această declarație urmea
ză să fie supusă spre ratificare 
Adunărilor Naționale din Ghana 
și Guineea.

Ghana și Guineea sînt situate 
la 550 km. depărtare una de alta 
pe coastele de sud-vest ale Africii 
(vedeți harta noastră), soarele 
lumănîndu-le aproape la fel, avînd 
condiții geografice și climaterice 
asemănătoare. Natura lor darni
că, bogățiile subterane (fier, bau
xită. aur, pietre prețioase etc.) au 
lăsat gura apă colonialiștilor en
glezi și francezi care au tăiat și 
spînzurat aici vreme îndelungată.

Ghana — fostă colonie engleză 
— și-a declarat Independența a- 
cum aproape doi ani fiind recu
noscută de muîte state ale lumii 
printre care și țara noastră. Se 
întinde pe o suprafață de 203.7C0 
km. pătrați și are o populație de 
circa 5 milioane de locuitori. 
Ghana ocupă primul loc in lume 
în ce privește exportul de cacao.

Independența Guineei (251.000 
km. pătrați — 2,3 milioane locui
tori) este de dată recentă. Aici 
regimul colonial francez a intrat 
în agonie cu ocazia referendumu
lui asupra constituției lui De 
Gaulle de acum vreo două luni, 
cînd populația Guineei a spus un» 
„nu“ răspicat. Bineînțeles că gu
vernanții francezi n-au recunoscut 
independența fostei lor colonii, 
așa după cum au păstrat o sus
pectă tăcere cu privire la decla
rația de unire a celor două state.

Dar indiferent care este păre
rea domnilor colonialiști, pestq 
tot globul pămîntesc popoarele 
subjugate de imperialiști își ridică 
glasul cerînd independență. Flă
cările mișcărilor de eliberare de 
sub dominația colonială se întind 
cu repeziciune. Țările foste colo- 
niale se unesc intru apărarea in
tereselor lor politice și economi
ce. Pentru inceput guvernul Gha- 
nei a hotărît să acorde Guine? 
un ajutor de 10 milioane de lire 
ghaneze. Cele două state avînt 
aceleași țeluri politice și ecnno 
mice își intind mîi-nile. După cui 
se exprimă o agenție de presă oc 
cidentală acum „febra indepenf 
dențe| sporește în Africa nea 
gră.„". Ceea ce li se pare inși 
domnilor a fi febră este de fap 
lupta popoarelor coloniale împo 
triva jugului colonial, pentru ot 
ținerea independenței. Și pe bun' 
dreptate aceeași agenție este în 
grijorată de intenția pe care a 
nutri-o premierii celor două stat 
de a constitui o largă federați 
pan-africană (Statele Unite al 
Africii occidentale) cuprinzîm 
Nigeria, Sierra Leone, Coasta d 
Fildeș etc.

Vîntul acesta poartă pe aripii 
lui ecoul unor sentimente delc 
agreabile pentru imperialiști. Coi 
ferința popoarelor Africii cai 
are loc acum la Accra (capit; 
la Ghanei) se desfășoară sb 
lozinca : „Imperialiștii afară di 
Africa !". Această nu prea dei 
cată invitație se face 
ayz'?^„ *n lume Și de ea trebu 
să țină seama toți acei care-și ir 
chipuie că se pot pune stavilă i 
calea mersului implacabil al ist< 
riei. ■
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