
Reducerea prețului de cost
sarcină centrală

a fiecărui tinăr muncitor
De cum intri în curtea uzinei 

j,I. C. Frimu" din Sinaia te im-, 
presionează în mod plăcut curățe
nia și ordinea care domnesc pre
tutindeni.

Colectivul uzinei „I. G. Frimu" 
B dobîndit o experiență prețioasă 
In gospodărirea cu grijă a mate
riei prime și materialelor, în spo
rirea producției și productivității 
muncii. Acest lucru l-a ajutat să 
reducă prețul de cost cu 12,80 la 
sută față de 10,35 la sută cît era 
planificat, realizînd o economie de 
070.000 lei.

La realizarea acestor rezultate 
ia adus o contribuție însemnată ti
neretul care constituie 80 la sută 
din muncitorii uzinei. Comitetul 
U.T.M. al uzinei a explicat tineri
lor, cu prilejul adunărilor gene
rale, în consfătuirile de producție 
pe brigăzi, că reducerea prețului 
de cost depinde în mare măsură 
de reducerea consumurilor speci
fice de materii prime și materiale 
auxiliare, de reducerea manope
rei. In acest scop, comitetul U.TJVI. 
a îndemnat pe tineri să vină cu 
propuneri de măsuri tehnico-orga- 
nizatoricei și de inovații — propu
neri menite să ducă la reducerea 
timpului de prelucrare la unele 
operațiuni, să contribuie la reali
zarea de economii. Bunăoară 
□heorghița Ana a propus să se 
prelucreze simultan două supape 
fa operația de broșare — propu
nere care a redus timpul dei pre- 

' lucrare făcînd să crească produc
tivitatea muncii la această opera
țiune cu circa 40 la sută.

• O importanță deosebită are *a-  
p'.icarea inițiativei pornite din rîn
dul muncitorilor și tehnicienjlor 
de aici pentru realizarea fiecărui

maiprodus cu un preț de cost cît 
redus.

Pentru a exista o evidență 
ră a rezultatelor muncii tineretu
lui în această privință au fost 
înființate la 24 brigăzj de produc
ție conturi de economii în care se 
trec lunar economiile realizate la 
materij prime, materiale, lubre- 
fianți etc. Din luna iunie, de cînd 
au fost deschise aceste conturi, va
loarea economiilor se ridică la 
183.750 lei.

Pentru ca brigăzile de producție 
să devină o adevărată școală de 
educare a tineretului, iar respon

cla-

Din experiența 
comitetului U.T.M. de la 
uzinele „I. C. Frimu"- 
Sinaia în mobilizarea 

tinerilor la lupta 
pentru reducerea 
prețului de cost

A fost tîrg la Stilpeni (regiunea 
Pitești) și Fică, Nelu și Ionel au 
ținut neapărat să-și cumpere 

balonașe
Foto: S. NICULESCU

sabilii de brigăzi adevărați îndru
mători ai acestora, în acțiunea 
pentru realizarea de economii, co
mitetul U.T.M. a organizat un 
curs tehnico-economic la care in
ginerii uzinei vorbesc — cu exem
ple concrete din diferite sectoare 
— despre metodele de organizare 
a locului de muncă, căile da spo
rire a producției și productivității 
muncii, de reducerea prețului de 
cost etc.

Căutînd noi căi de reducere a 
consumurilor de metal, colectivul 
secției turnătorie — format în 
mare parte din tineri — a înce
put să experimenteze, la turnarea 
unor piese, metoda de turnare dei 
precizie cu modele ușor fuzibile. 
Această metodă face să se econo
misească însemnate cantități de 
moțai și totodată reduce manopera 
la prelucrarea mecanică deoarece 
piesele astfel turnate sînt mai a- 
propiate de dimensiunile finale. 
De pildă, prin turnarea de pre
cizie greutatea bucșei canelate, se 
reduce de la 700 grame la 460, 
iar a bucșeii axului de la 500 gra
me la 320.

Pentru a contribui prin realiză
rile lor la reducerea prețului de 
cost, tinerii din secția turnătorie 
s-au angajat să economisească 
pînă la sfîrșltul anului 120 tone 
de metal. Din bilanțul încheiat la 
1 noiembrie a reieșit că se reali
zase deja 101 tone.

Colectivul uzinei „1. C. Frimu"- 
Sinaia este hotărît să dezvolte 
succesele obținute petntru a traduce 
și de acum înainte în fapte sar
cina pusă de partid — de a reduce 
continuu prețul de cost al produ
selor — mijloc principal pentru 
creșterea acumulărilor socialiste 
și pentru ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. La în
demnul organizației de partid, co
mitetul U.T.M. a explicat tineri
lor în adunările generale, în con

sfătuirile brigăzilor de producție 
aportul pe care-1 poate aduce fie
care la reducerea prețului de cost, 
studiind procesul de producție și 
făcînd net propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice. Astfel co
lectivul uzine; a făcut, pentru anul 
viitor, 174 de propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice care vor 
duce la reducerea manoperei cu 
circa 7,1 la sută și vor contribui 
la economisirea a circa 10 tope oțe
luri laminate, reducînd totodată 
consumul specific de materiale 
auxiliare. Numărul mare de pro
puneri făcute dovedește interesul 
cu care participă muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestei uzine 
la bunul mers al întreprinderii, ho- 
tărîrea de a contribui prin toate 
mijloacele la transpunerea în via
ță a sarcinilor cuprinse în recenta 
expunere făcută de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la ședința plenară 
a C.C. al P.M.R.

Aplicarea măsurilor luate vor 
da putință colectivului uzinei 
să reducă prețul de cost pe anul 
1959 față de anul 1958 cu 9 la 
sută și 
globală cu

Dîndu-și 
continuă ‘ a 
poate face 
un nivel tehnic și 
dicat, comitetul U.T.M. a reorga
nizat, pe bază de planur; concre
te cursurile de minim teihnic și e- 
conomic. In acest scop a fost 
atras un număr mai mare de in
gineri și tehnicieni tineri care să 
transmită acestora noțiuni clare,
legate de sporirea producției și 
productivității muncii, de reduce
rea prețului de cost.

să sporească
7 la sută.
seama 
prețuluj 
fără ca

produejia

reducerea 
cost nu se

zootehniștilor
Viața are ți as r*-  

;uli obiective, pe 
are omul nu le poa- 
S schimba. De pil
’d, nu poți să fii pă- 
lurar pe mare, ma- 

,inar pe Bărăgan sau 
ootehnist la „Apro- 

•ar". Pentru că viața 
făcută în așa fel 

neît pădurarul să 
‘ea în pădurile Căt
aților, marinarul pe 
lunăre sau Marea 

Neagră, iar zooteh- 
iștii să meargă la 

ură, acolo unde e 
evoie de ei. Pentru 

inii, însă, asemenea 
devăruri sînt uneori 
devărate surprize, 
îstfel mai mulți 
bsolvenți și ab- 
olvente ai șco- 
i zootehnice din 
lăești au con- 
țatat cu stupe-, 
icție după ter- .
linarea școlii '
ă meseria lor 
■ebuie făcută la 
iră, întrucit la 
raș, în afară de 
dii birjarilor, 
■purii de ca- 
i și găinile din 
irțile oamenilor, nu 
■ea sînt animale, 

deci de la sine 
Ițeles că trebuiau 

plece. Adică să 
ece de la oraș la 
ră, la sat. Asta ce- 
■a însă în mod far 
l să renunți la as- 
Itul destul de gău- 
! al Găeștiului, să 
i ai o oofetărie la 
de mină și să te 
’.sparți la vîrsta de 
1-20 de ani — auzi 
uzime 1 — de mă- 
ica și tăticu care 
-au crescut. Situa- 
! imposibilă. Și a- 
că, în ultimă in- 
anță, de ce s-ar 
cce zootehniste Du- 
itra Bărbulescu să 
bă grijă de vaci ta- 
an la Jugureni, de 
Idă, cînd post pen- 
u ea s-a găsit și la 
lefoane, loc — tre-.

tate să recunoașteți 
— mult mai curățel 
fi mai călduț. Altele, 
Geargeta Radu șiVa- 
tilica Stanciu au gă
tit de cuviință că 
niște zootehniste de 
talia lor n-ar putea 
face altceva mai bun 
pe lume decît să în
registreze morții fi 
viii, însurații și di-
vorțațU la 

a
„Starea 
sfatuluiCivilă'

papular, iar Fodor 
ion a constatat după 
ce a terminat o școa
lă de zootehnie că 
nimic nu-i sînt mai 
antipatice pe lumea 
asta decît animalele,

oiro

ți nimic nu-i e mai 
simpatic și mai agre
abil decât o mașină 
de scris, drept pen
tru care s-a făcut 
dactilograf. Albu Va- 
silica e un om dintre 
cei care nu se lasă 
pînă nu încearcă. Ea 
a fost cîteva luni pe 
la țară, se zice chiar 
că ar fi văzut cu 
proprii săi ochi cum 
arată animalele do
mestice de pe lîngă 
casa omului. Intre 
timp mămica a con
siderat însă că nu e 
bine ca fata ei să fie 
la țară, a adus-o la 
oraș și-a făcut-o dac
tilografă. Meserie 
bună fi asta, nimic 
de zis, mai ales cînd 
ai la bază o școală 
de zootehnie !

In această situație 
mai sînt mulți „zoo- 
tehniști' în Găești.

că 
de 
tinerii să aibă 
profesional ri-

i
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Proletari din toate țările, unițî-vă!

talelor — tonsiruciori 
entuziaști
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Rezultatele dezvoltării agri
culturii U.R.S.S. în ultimii 
cinci anî șl sarcinile creșterii 
continue a producției agricole.

Raportul lui N. S. Hruțciov la 
Plenara C.C. al P.CJJR,

Miercuri 17 decembrie 1958

Numeroase alte întreprinderi ți sectoare industriala raportează 
cu justificată mîndrie, îndeplin irea înainte de termen a planului 
anual de producție. Însuflețiți de succesele obținute, oamenii 
muncii iși exprimă liotărîrea de a munci mai mult ți mai bine, 
pentru a da viață, mărețelor perspective de dezvoltare a econo
miei țării, cuprinse în expune rea făcută de tovarățui Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la recenta plenară a C.C. al P.M.R.

■fr Marți, în schimbul II, minerii 
din bazinul carbonifer al VĂII 
JIULUI au îndeplinit planul anual 
la extracția cărbunelii; brut. Cu 
aceasta minerii din Valea Jiului 
au îndeplinit planul de producție 
fixat pentru acest an la toți in
dicii. Harnicii mineri din acest 
mare centru carbonifer al țării au 
extras în primele 11 luni ale a- 
cestui an, peste plan, aproximativ 
t40.000 tone de cărbune.

La baza acestor realizări stau 
măsurile tehnico - organizatorice 
luate pentru extinderea mecani
zării lucrărilor de extracție și 
iransport, asigurarea stabilității 
cadrelor și ridicarea calificării a-CORNELIA BANCILA

cestora la nivelul tehnic al utila
jelor și agregatelor moderne cu 
care au fost dotate exploatările 
miniere în anii din urmă.

Succesele în muncă obținute de 
minerii Văii Jiului au influențat 
hotăritor îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață. Salariul mediu, de 
pildă, a crescut anul acesta cu 
47,7 la sută față de 1956. In cursul 
anului 1958 minerii din acest ba
zin carbonifer au primit în folo
sință aproape 600 de apartamente 
noi, precum și patru cămine mun
citorești cu 664 de locuri.

Oamenii muncii din DEPAR
TAMENTUL INDUSTRIEI U- 
ȘOARE anunță îndeplinirea pla
nului producției globale pe acest 
an la 15 decembrie. Anul acesta, 
productivitatea muncii în indus
tria ușoară a crescut cu 1,5 la 
sută față de plan, realizîndu-se 
totodată economii peste plan în 
valoare de 7.500.000 lei.

ir La 11 decembrie și-au realizat 
planul producției globale pe acest 
an si lucrătorii din DEPARTA
MENTUL INDUSTRIEI ALIMEN
TARE. (Agerpres)

Un tînăr

Mișcarea de inovații a trezit multor tineri interesul pentru studierea tehnicii noi. De curînd, tînărul 
inginer Ion Simionescu de la uzinele „23 August" din Capitală a realizat un aparat defectoscop 
electromagnetic diferențial cu ajutorul căruia detectează defectele în sudură.

în fotografie: inginerul Ion Simionescu și tov. inginer Liviu Oancea, responsabil cu inovațiile 
la cabinetul tehnic al uzinei, discutînd despre inovația realizată. (Foto: AGERPRES)

De pildă, Filiala 
Băncii R.P.R. din 
Găești, care are în 
serviciul său nu mai 
puțin de trei specia
liști zootehnicieni — 
Brătescu Traian, Pa- 
ligrad Elena și Nis- 
tor Margareta — ar 
putea crește sute de 
animale. La fel Age- 
vaooop-ul și U.R.C.C.- 
ul.

Alții, ca Tomescu 
Aurelian ți Stanciu 
Gheorghe, de frică 
să nu se ducă la țară 
și să-i împungă cum
va, ferească sfîntul, 
vreo vacă, bat toată 
ziua bulevardul, „me

serie" pentru 
care, după pă
rerea noastră, 

n-ar fi fost ne
cesar să urmeze 
o școală medie 
zootehnică.
Asemenea spe

cimene 
neri, 
lași, 
orice 
au impresia că 
nu 

fac

ds ti- 
comozi 
lipsiți de 
conștiință,

contează 
în viață, 

unde — la țară 
la oraș. In mod 

totul inexplicabil,

ce 
ci 
sau 
cu 
aceștia au uitat grija 
statului, care le-a a- 
sigurat condiții să 
urmeze această școa
lă, faptul că la sate 
e nevoie de cunoș
tințele lor.

Mai surprinzător e 
insă faptul că mulți 
dintre aceștia sînt u- 
temiști. Oare ce-ar fi 
dacă organizațiile 
bază U.T.M. din. 
stituțiile în care 
ceștia lucrează 
prezent i-ar lua 
discuție ? Pentru 
ir fi interesant 
iflat cum socotesc ei 
că se împacă „sta
rea civilă" și dactilo- 
%rafia cu zootehnia.

de 
in- 
a- 
în 
în 
că 
de

ION BAIEȘU

In ani) puterii populare schela Boldești din cadrul trustului ex
tracție foraj Ploești a cunoscut o mare dezvoltare. Pentru prima 
oară aici s-a experimentat recuperarea secundară a țițeiului în sonde.

Fotoreporterul l-a surprins pe tînărul inginer Virgil Sleb în fața 
parcului de separatoare discutînd cu muncitorii Nicu Petre și 
Aurel Neagu.

curajos
Intr-una din zile, la Oțelă- 

ria. Siemens Martin nr. 2 din 
Hunedoara, căptușeala anteri
oară de material refractar a 
oalei de turnare s-a uzat. Oțe
lul topit a străpuns învelișul 
metalic ai oalei de turnare, fă- 
cîndu-i pentru început un mic 
orificiu. Drumul pentru ca ma
teria fluidă să se risipească 
eră deschis, 
ca întreaga șarjă de 185 de/j 
tone de oțel să se risipească, ă 
în același timp, din pântecele a 
oalei, flăcări uriașe s-au înăi- a 
țat cîțiva metri acoperind ca- 4 
bina de comandă a macara- A 
giului. De sus din cabină tî-d 
nărui Filip Albu și-a dat sea- Q 
ma că atît viața sa cît și șar- 
ja de metal erau în pericol. A 
Luptîndu-se din răsputeri cu Q 
limbile de foc, riseîndu-și via-<4 
ța, el a reușit să manevreze $ 
macaraua pînă ce a introdus Q 
în lingot'iere întreaga șarjă, $ 
salvînd prin curajul său me
talul în valoare de peste 
341.000 lei. ’

Filip Albu a dovedit prin a- 
titudinea sa curajoasă înalt 
spirit de răspundere față de 
averea poporului.

P. JURCONI

Duminicile tineretului

Exista pericolul

La Deva g-a împământenit o- 
biceiul ca organizațiile U.T.M. 
din școlile medii să se îngri
jească, ou rîndul, de organi
zarea „duminicii tineretului." 
Aceasta e, îh fond, un nimerit 
mijloc pentru ca elevii școlii 
medii să se poată întîlni într-o 
acțiune comună cu tinerii mun
citori din întreprinderile pro
ductive, cu elevii școlilor pro
fesionale, cu activiști ai comi
tetului orășenesc și regional 
U.T.M. și să-și petreacă îm
preună cîteva ceasuri, într-un 
mod plăcut și folositor.

într-una din aceste dumi
nici, Școala medie maghiară a 
pregătit un simpozion închinat 
gloriosului tineret sovietic. Cu 
un alt prilej a avut loc în ca
drul „duminicii tineretului" o 
întîlnire cu un vechi luptător 
comunist, care a povestit des
pre lupta grea dar înflăcărată 
a comuniștilor pentru făurirea 
vieții luminoase de azi. Reușită 
a fost și serata literară „To- 
pîrceanu" cu care s-au prezen
tat elevii Școlii medii nr.l 
„Dr. Petru Groza

Cum e și firesc, aceste 
tîlniri se încheie deobicei 
muzică, joc și voie bună.

J. PETRE

Un cerc al tinerilor 
naturaliști

Comitetul comunal U.T.M. din 
Deleni, raionul Vaslui, a organi
zat de curînd, împreună cu cămi
nul cultural, un cerc al tinerilor 
naturaliști, Pînă în prezent au 
fost predate lecțiile : „Soarele și 
corpurile cerești din jurul său", 
„Despre eclipsele de lună" etc. 
Parte din lecții au fost ținute de 
prof. B. Pintilie, iar altelet de în
vățătorul Ion Coțac. Au partici
pat în medie cîtet 25 de tineri. Prin 
aceasta, Comitetul U.T.M. s-a stră
duit să răspundă cerințelor tinere
tului de a-și îmbogăți mereu 
cunoștințele științifice cu privire la 
fenomenele din natură.

(Din ziarul „Flacăra lașului")

Ore plăcute 
și folositoare

Biblioteca clubului muncitoresc 
din Bocșa Romînă, cunoaște în 
mod obișnuit o mare afluență.

A ici întâlnești zilnic 
ți ingineri, tehnicieni 
care vin pentru a-ți 
cunoștințele din tezaurul literaturii 
naționale, sovietice, clasice sau 
contemporane.

Pe fișa lui Guga Mihaela, elevă 
în clasa a IX-a la liceul mixt din 
Bocșa Vasiovei sînt înscrise 310 
titluri printre care opere de Puș- 
kin, Lermontov, Shakespeare, 
Ostrovski sau Gorki, precum și a 
numeroși scriitori contemporani 
din țară și străinătate.

Pe o altă fișă cea a lui Jivan 
Petru, elev în anul III al Școlii 
profesionale din Bocșa Română, 
sînt înscrise 167 cărți citite.

La elevul Jivan Petru am întîl- 
nit, stînd alături pe fișă titluri ca: 
„Departe de Moscova" și „O tra
gedie americană", „Teatrul" lui 
Caragiale lingă „Operele" lui Ma- 
carenko sau „Copilăria" lui Gorki.

Cei amintiți sînt doar cîțiva din 
cei mulți, care împletesc munca 
din uzină sau școală, cu dragostea 
de literatură.

muncitori 
fi elevi, 

îmbogăți

HUMA P. PETRU 
proiectant

în-
cu

(Foto: AGERPRES)

MAI MULTA ATENTIE
ÎNDRUMĂRII UNITĂȚILOR

A.

In activitatea organelor șl or
ganizațiilor U.T.M. un loc 
de seamă îl ocupă problema 

îndrumării și conducerii practice, 
de zi cu zi, a activității organiza
țiilor de pionieri. Plenara a V-a a 
C.C. al U.T.M. a întărit această 
sarcină, cerind organizațiilor 
U.T.M. să acorde o grijă deosebi
tă selecționării și pregătirii cadre
lor care muncesc cu pionierii.

Indicațiile plenarei sînt, desigur, 
cunoscute și comitetului raional 
U.T.M. Ilia. La vremea sa, s-a or
ganizat și aici studierea aprofun
dată a hotăririi plenarei, dezbate
rea ei în rîndul activiștilor și in
structorilor de pionieri, în 
secretarilor organizațiilor 
și al cadrelor didactice. Nu 
de operativ a fost însă 
tul raional 
viață a acestor 
sînt în raionul 
de pionieri — 
Dobra — care 
instructori buni, cu pregătire poli
tică și profesională corespunzătoa
re, cunoscători ai problemelor 
muncii cu pionierii, unități în care 
se desfășoară o susținută activita
te pclitico-educativă cu copiii.

Pînă la 1 octombrie, așa cum 
prevedea hotărîrea Plenarei a V-a, 
comitetul raional, cu ajutorul sec
ției de învățămînt a sfatului popu
lar raional, ar fi trebuit să aibă în 
toate unitățile și detașamentele de 
pionieri instructori superiori și de 
detașamente. Iată însă, că mai 
sînt 28 de unități de pionieri care

DE PIONIERI!

--------------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------—---- .......... « -

In cadrul JSăptămînii cărții romînești s-a deschis 
h„Bazarul cărții pentru copii

Ieri a avut loc-4a Librăria Copiilor din Bulevardul Magheru nr. 27 
deschiderea festivă a „Bazarului cărții pentru capii". ,

Cu prilejul acestei festivități, tn:mijlocul mfcilor cititori care au 
umplut pînă la refuz localul acesipi librării, au venit scriitori cu. 
rtoscuți printre care tovarășii: Vtiidimir Colin,- Gelu Năuht, Felix 
Aderca, Al. Mitru, și alții. In cuviritul său, scriitorul Vladimir Colin 
a vorbit despre grija partidului și a guvernului țării noas-ire pentru 
literatura de capii, arătind că in decursul celor 10 ani de activitate 
a Editurii Tineretului s-au tipării numai pentru cei mici impresio
nanta cifră de 1681 de titluri înN-un tiraj de 31.307.303 de exemplare 
— care în limbaj plastic, puse cap la cap, ar reprezenta uriașa dis
tanță de 6262 kilometri !

In continuare, copiii au pus diverse întrebări scriitorilor și le-au 
cerut numeroase autografe. La încheierea festivității s-au pus In 

, vlnzarg la standurile de cărți, care. au cunoscut o deosebită ani
mație, numeroase lucrări pentru cei mici.

rîndul 
U.T.M. 
tot atît 
comite- 

în transpunerea în 
indicații. Desigur, 

llia destule unități 
cum e aceea din 
au în fruntea lcr

drelor care muncesc cu pionierii. 
Numai 38 de instructori (din 112) 
au luat parte la seminarul orga
nizat Ia începutul anului școlar 
iar viitorul seminar nu se va pu
tea ține inainte de ianuarie al a- 
nului viitor... Nu poți să nu-ți pui 
cu îngrijorare întrebarea : cum își 
pot duce munca acei instructori 
care — noi în munca cu pionierii 
— n-au primit îndrumări elemen
tare în legătură cu activitatea pe 
care ei trebuie s-o îndrume ? De- 

r___ ______ _____ __ ... sigur, ei muncesc la întîmplare,
struiască aceste active cu proble- meșteșugărește, îndeplinind doar 
mele specifice ale muncii în uni
tate, detașamente, grupe. Iar în 
ceea ce privește activitatea pionie
rească a acestor unități ea se re, 
zumă în cel mai bun caz la ur
mărirea rezultatelor la învățătură 
și la unele acțiuni de folos ob
ștesc. Poți număra pe degete uni
tățile care să fi întreprins vreo ac
țiune menită să dezvolte la copii 
sentimentul patriotismului, al dra
gostei pentru munca fizică.

Ca urmare a tărăgănelii și su- cu pionierii nu trebuie să fie dusă 
perficialității de care a dat dova
dă, neasigurînd în timp util uni
tățile cu instructori de pionieri, co
mitetul raional s-a văzut, de ase
menea, în imposibilitatea de a re
zolva și o altă problemă: aceea a 
instruirii temeinice a tuturor ca-

an șco- 
de or-

în u-

n-au instructori superiori, care 
nici acum, la mai bine de trei luni 
de la deschiderea noului 
Iar, nu duc încă o viață 
ganizație.

Ce urmări are aceasta
nitățile de pionieri ? In multe uni
tăți alegerile activelor au întirziat; 
în unele, ca de pildă la Măgura, 
nici nu s-au încheiat. In unele u- 
nități de pionieri fără instructori, 
cadrele didactice i-au ajutat pe 
pionieri să-și aleagă activele, fără 
însă a putea fi in măsură să in-

unele formalități.
Așadar, iată unde duce super

ficialitatea și tărăgăneala. Cu toa
te acestea, Comitetul raional 
U.T.M. Ilia încă n-a pornit cu 
toată fermitatea la îndreptarea 
acestei situații. Munca cu pionierii 
este lăsată numai in seama tova
rășului Adrian Costea, secretarul 
cu problemele muncii de școli și 
pionieri. S-a dat uitării indicația 
clară a Plenarei a V-a că munca

doar de o singură secție, că aceas
ta trebuie să devină o preocupare 
a întregii noastre organizații, a 
fiecărui activist înainte de toate. 
Iată numai un exemplu: secretarul 
cu problemele de propagandă a 
fost recent în comuna Roșcani.

Totuși, în urma deplasării lui, u- 
nitatea de pionieri de la Pane, din 
raza acestei comune, a rămas așa 
cum a fost: fără instructor de 
pionieri.

Deși asemenea situații sînt bine 
cunoscute, în ședințele biroului ra
ional chestiunea necesității ca fie
care activist să șe ocupe îndea
proape de problemele pionierești, 
se pune doar „în principiu", prac
tic nimeni nu simte răspunderea 
pentru rezolvarea acestei sarcini. 
Nu trebuie trecut cu vederea aju
torul nesatisfăcător pe care Comi
tetul regional U.T.M. Hunedoara 
îl dă raionului Ilia în problemele 
pionierești. Actualul secretar cu 
problemele de școli și pionieri al 
raionului Ilia n-a mai muncit cu 
pionierii; cu toate acestea, comite
tul regional nu s-a gîndit să-l a- 
jute, să-l cheme și să-l instruiască 
îndeaproape în toate problemele 
muncii pionierești, să trimită acti
viștii săi să-1 ajute să se descurce 
în mod practic.

Este timpul ca întreaga această 
situație să fie țezolvată cu toată 
fermitatea și profunzimea cuvenită.

Activitatea pionierească trebuie 
să devină cu adevărat o problemă 
a fiecărui membru al comitetului 
raional, a fiecărui activist, o ches
tiune de mare răspundere, o ches
tiune de muncă concretă.

V. CARABA I
Scriitorul VI. Colin de vorbă cu micii cititori

Foto : V. RANGA
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| TINERI DE LA SATE! |
Contribuiți cu toate forțele voastre la traducerea j 

| în fapte a sarcinilor reieșite din expunerea tovară- | 
| șului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la proiectul | 
| planului de stat pe anul 1959! Sub conducerea or- | 
| ganizațiilor de partid, inițiați acțiuni concrete de J 
| sprijinire aI sprijinire a construcțiilor de școli, cămine culturale, |
I dispensare, adăposturi pentru animale, drumuri, poduri etc. i

I Organizați în brigăzi utemiste de muncă patriotică, des- I

I coperiți și valorificați sursele de materii prime localei |
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii®  ..... .

CONSTRUCȚII AGRICOLE
Ieftine și durabile 
din resurse locale
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tineretului1* — cum au numit-o ei 
— am desprins citeva momente.

★

Dimineața a venit mohorîtă și 
friguroasă. Cu toate acestea, la ora 
7, vreo 20 de flăcăi și fete înar
mați cu casmale, tîrnăcoape și lo- 
peți au purces să suie drumul ce 
duce către berevoești. După o 
cată de mers, Ion Pătrășcoiu, 
cretarul organizației U.T.M. 
Pescăreasa, a strigat la ei :

— De aici începe șantierul 
stru. Vom lucra pe această por
țiune la desfundarea șanțurilor.

Au răsuflat puțin, apoi și-au pus 
hainele groase pe mantia de bru
mă. împreună cu Georgeta Popa 
și Ion Brănescu, secretarul organi
zației U.T.M., au bătut țăruși din 
loc în loc, pe marginea șoselei.

— Acum puteți începe, dar să 
nu depășiți țărușii. Șanțul trebuie 
să fie uniform și drept.

Mîinile harnice au început să lu
creze cu spor. Cînd a sosit moș 
Stan, picherul, acesta s-a minunat:

— Măi, bată-vă norocul, da’ har
nici mai sînteți. Bravo ! Ați lucrat 
bine.

Pe la ora nouă a început să cadă 
o măzăriche rece, tăioasă. Dar ni
meni n-o lua in seamă. Lucra fie-

Cea mai importantă sarcină în 
lupta pentru transformarea socia
listă a agriculturii este continua 
consolidare a unităților agricole 
cooperatiste, creșterea neîncetată 
a averii obștești. Unul din sectoa
rele economice aducătoare de 
mari venituri este sectorul zoo
tehnic. Dezvoltarea continuă a 
șeptelului necesită și construcții 
corespunzătoare.

Problema construirii unor adă
posturi încăpătoare, bune și iefti
ne, a constituit, mai ales în ulti
ma vreme, o preocupare deosebită 
pentru organizațiile de partid și 
instituțiile de stat din regiunea 
noastră. îndeosebi în vara și 
toamna acestui an s-a pus un mare 
accent pe folosirea largă a rezer
velor locale de materiale de con
strucție și în această privință au 
fost luate inițiative valoroase.

S-a constatat astfel că folosin- 
du-se materiale locale ieftine, care 
înainte se iroseau, nu numai că 
se reduce simțitor consumul de 
materiale de construcții din fon
dul central al statului, care sînt 
necesare pentru construcții indus
triale și pentru locuințe, dar se 
reduce foarte mult costul con
strucțiilor și deci amortizarea lor.

Astfel, membrii gospodăriei a- 
gricole colective „Grivița Roșie" 
din comuna însurăței, raionul Căl- 
mățui, au cheltuit pentru con
struirea din lemn și baloturi de 
paie a unui grajd de 80 capete 
vite mari numai 19.200 lei, reve
nind cîte 240 lei pe cap de ani
mal. Pentru o construcție de 50 
capete vite mari, făcută după pro
iectul tip elaborat de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, ar fi 
revenit peste 4000 lei pe cap de 
animal. Avantajul folosirii mate
rialelor locale ieftine și durabile 
este deci evident și exemple din 
acestea sînt numeroase în regiu- 
nea noastră.

In plus, aceste construcții oferă 
avantajul că pot fi executate în* * 
tr-un timp extrem de scurt. Mem
brii gospodăriei colective din co-i 
«nuna Silistraru, de exemplu, au 
construit nn grajd de 80 capete 
Vite mari in numai două săptă*  
taint

In această acțiune a comitetului 
regional de partid și a sfatului 
popular regional au fost antrenați 
numeroși tineri din satele regiu-

Utemiștii răspund 
cu entuziasm 

inițiativei comuniștilor
Organizațiile de partid, comu

niștii din regiunea Constanța, stu
diind expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej cu privire la pro
iectul pianului de stat pe anul 
1959, au chemat pe oamenii mun
cii, pe tineri, să participe la ac
țiunea pentru construcția și refa
cerea șoselelor din regiune.

Răspunzînd cu entuziasm aces
tei acțiuni, peste 200 de tineri din 
raionul Negru-Vodă au muncit vo
luntar timp de două zile la con
struirea unei șosele asfaltate care 
va lega reședința raionului de o- 
rașul Constanța. Cu 190 căruțe 
și două mașini ei au transportat 
piatră și au imprăștiat-o pe șosea 
și au făcut diverse 
sare.

Zilele acestea în 
Vodă, în comunele 
ce șoseaua, se creează brigăzi de 
muncă 
care-și 
muncii

săpături nece-

raionul Negru 
prin care tre-

patriotică ale tineretului 
vor lua ca obiectiv al 

lor construcția acestei șo-

I. ȘERBU

Avram Lăptoiu 
prim-secretar al comitetului 

regional Galați al U.T.M.
—xox—

nii. In gospodăria colectivă din 
comuna Silistraru, de exemplu, 
cele trei grajduri noi au fost con
struite aproape în întregime de 
către utemiști și tinerii colecti
viști.

In multe unități agricole coope
ratiste tinerii au executat volun
tar diferite lucrări în construcții. 
Pe întreaga regiune tineretul să
tesc a prestat pînă acum peste 
120.000 ore de muncă voluntară în

Ce acțiuni mai impor
tante vor întreprinde 
organizațiile U. T. M. 
din regiunea Galați 

pentru ieftinirea con
strucțiilor agricole

pe

construcții, cu deosebire în ultima 
perioadă cînd construcțiile zooteh
nice au luat un mare avînt.

Pentru anul viitor, conform
proiectului de plan alcătuit 
baza expunerii tovarășului Gh.
Gheorghiu-Dej la ședința plenara 
a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiem
brie a.c., în unitățile agricole coo
peratiste din regiunea noastră se 
vor face aproape 1000 de con
strucții, din care cea mai mare 
parte sînt adăposturi pentru ani
male, magazii, silozuri.

Folosind pe scară și mai largă 
rezervele locale: lemn de plop, 
salcie și salcîm, stuf, papură, ba
loturi de paie presate, cărămizi

■mi ■>

Unul din grajdurile construite de tinerii colectiviști din comuna
Silistaru, raionul Brăila, din resurse locale foarte ieftine — ba

loturi de paie presate
Foto: N. SIM1ONESCU

In acțiunea de ridicare a 
construcțiilor rurale, acți
une care sub conducerea și 

îndrumarea organizațiilor de 
partid se desfășoară cu succes și 
în satele și comunele raionului 
Tg. Jiu, utemiștii și tinerii sînt a- 
jutoarele cele mai de nădejde.

După ce au studiat cu atenție 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958, 
organizațiile U.T.M. și-au îndrep
tat atenția principală spre mobi
lizarea largă a tineretului la ac
țiunile de muncă voluntară.

Bucurîndu-se de ajutorul 
turilor populare comunale, 
conducerea organizațiilor de 
tid cele 18 brigăzi utemiste 
muncă patriotică, care au 
create de curînd în satele raio
nului și-au asumat sarcini impor
tante : vor da în folosință 3 școli 
și 6 cămine culturale, vor con
fecționa 100.000 bucăți de cără
mizi pentru marele combinat fo-

sfa- 
sub 

par- 
de 

fost

înfăptuirea 
un rol deo- 
dezvoltarca

confecționate local, vom cheltui 
pentru aceste construcții o sumă 
de 6-8 ori mai mică decît am fi 
cheltuit pentru același volum de 
lucrări daca le-am fi executat 
după proiectele tip elaborate de 
M.A.S.

Organizațiile U.T.M. din comu
nele și satele regiunii noastre își 
vor asuma sarcini concrete și vor 
mobiliza tineretul la 
acestui plan, care are 
sebit de important în 
continuă a șeptelului.

In primul rînd, pentru ieftini
rea prețului de cost al lucrărilor 
vom mobiliza tineretul să efectue
ze în anul 1959 peste 300.000 ore 
de muncă voluntara în construc
țiile agricole, adica aproximativ 
o treime din volumul de muncă 
necesar în acest domeniu.

Pentru punerea în valoare a tu
turor rezervelor locale de mate
riale de construcție, organizațiile 
de bază U.T.M. din G.A.C. și în
tovărășiri vor crea cît mai multe 
brigăzi utemiste de munca patrio
tică. Aceste brigăzi se vor ocupa 
de depistarea surselor de materii 
prime — argilă, balast etc., — și 
de valorificarea lor.

Punînd un accent deosebit pe 
munca voluntară a tinerilor, ne 
propunem să contribuim Ia redu
cerea cheltuielilor în construcțiile 
agricole cu aproximativ 5 Ia sută, 
ceea ce înseamnă economii de 
peste un milion lei.

Pentru realizarea tuturor aces
tor obiective, activiștii U.T.M. din 
regiunea noastră vor fi instruiți 
să ajute efectiv organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate să-și în
tocmească, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, planuri con
crete de acțiune, la a căror tra
ducere în fapte sa pornească cît 
mai grabnic.

restier din Preajba și încă 100.000 
bucăți de cărămizi și 20 de tone 
de var pentru construcția Casei 
de cultură a tineretului din ora
șul Tg. Jiu.

Sarcina lor imediată este să 
descopere și să valorifice sursele 
locale de materiale de construcție. 
Spre exemplu, brigada utemistă 
de muncă patriotică din comuna

Drăgoeni a primit sarcina de a

Brigăzile utemiste de muncă patriotică 
din satele raionului Tg. Jiu

Amenajează varnjje
și cărămidarii

sprijini construcția unei baterii 
cu patru varnițe în apropierea gă
rii Preajba. Darea în folosință a 
acestei baterii de varnițe va face 
posibilă valorificarea zăcăminte
lor de piatră de var din satele 
Vălari și Suseni.

In sprijinul acestei acțiuni vor 
veni și brigăzile utemiste de 
muncă patriotică ale tinerilor 
muncitori din orașul Tg. Jiu. Ele 
vor săpa conducte de racordare

-■:
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Odată cu sosirea tinerilor muncitori din brigăzile utemiste de muncă patriotică din Cimpulung, a sporit și entuziasmul utemisti- 
lor din Pescăreasa. Foto: N. STELORlAfî
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Ce vor construi 
tinerii din regiunea 

Craiova în anul 
viitor

I Organizațiile de bază U.TM. | 
S din regiunea Craiova manifestă S 
8 o preocupare deosebită în mo- g 
8 bilizarea tineretului la muncă 8 
| voluntară pentru construirea o 
8 de școli, cămine culturale, 8 
| adăposturi pentru animale, dru- 8 
8 muri etc Astfel, pe baza pro- o 
8 punerilor făcute de utemiștii g
1 și tinerii din satele și comunele 8 
8 regiunii, pe baza hotărîrilor | 
8 adoptate de către adunările ge- ? 
o nerale ale organizațiilor de ba- 8 
8 ză U.T.M. și a planurilor de 8 
8 măsuri stabilite de către corni- 8 
g tetele raionale U.T.M., rezultă 8 
8 că pînă la sfîrșitul anului vii-1 
o tor. cu forțele tineretului, prin g
2 muncă voluntară, se vor înfăp- 8 
g tui o serie de obiective impor- 2 
8 tante. De pildă, se vor da în
g folosință încă 82 de cămine și 2 

școli, se vor construi 21 de o- 8
8 biective zootehnice, ca grajduri, g 
g saivane etc. și 353 de poduri și x 
2 podețe. De asemenea, printr-o 8 
8 largă participare și printr-o în- g 
8 rolare activă a tinerilor săteni | 

în brigăzile utemiste de muncă 8
8 patriotică se vor executa lucrări g 
g de modernizare a drumurilor | 
g și șoselelor pe o lungime de 8 
8 259 km. și se va exploata din g 
8 carierele locale o cantitate de § Q O
o 56.300 metri cubi de balast. 8 o 8|Tot cu aportul tineretului se g 
8 vor confecționa pentru marile 8 
| obiective industriale din re- 8 
8 giune 2.100.000 cărămizi. se g 
8 vor produce 200 tone de var S 
g etc. în aceste acțiuni patriotice, 8 
8 acțiuni inițiate de organele și g 
8 organizațiile U.T.M., sub con- « 
8 ducerea Și îndrumarea organe- 8 
8 lor și organizațiilor de partid, g 
8 s-au înrolat pînă acum aproape | 
î 20.000 tineri. 8 

L. PETRE

a bateriei de varnițe la conducta 
magistrală Țicleni-Paroșeni. Ast
fel, bateria de varnițe din Preaj
ba, cu o capacitate de 12 tone de 
var, va folosi drept combustibil 
gazul de sonde.

Creșterea volumului de construc
ții a determinat punerea în ex
ploatare și a altor zăcăminte bo
gate de piatră de var precum și a 
zăcămintelor de pămînt argilos.

In această direcție își aduc apor
tul prin muncă voluntară toți să
tenii. Brigăzile utemiste de mun
că patriotică din satele Peștișani, 
Boroșteni, Runcu, Bîlta și Dobri- 
ța vor răspunde de spargerea 
pietrei de var, transportul și ar
derea ei la bateriile de varnițe de 
curînd înființate în aceste locali
tăți etc.

Confecționarea cărămizilor este 
tradițională în raionul Tg. Jiu.
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Inlrcllncrca drumurilor 
in atcnfla flncrctulul

in
de
pt
s-a 
ra-

Cîmpulung-Muscel. Un raion de 
munte, cu drumuri încolăcite pe 
după dealuri, cu serpentine și 
urcușuri repezi. Altădată, multe 
dintre satele raionului se legau 
între ele numai prin cărări 
guste pe care nu puteai merge 
cît pe jos, mu călare. în anii 
terii populare, însă, situația 
schimbat radical și în acest 
ion. S-au pietruit o serie de dru
muri, s-au construit altele noi, șo
seaua care leagă orașul Cimpulung 
de Pitești se asfaltează. La toate 
aceste lucrări a contribuit și tine
retul din raion. Mobilizați de or
ganizațiile de bază U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, în anul în curs aproape 3.500 
de tineri au prestat peste 13.000 
de ore muncă voluntară, realizînd 
o economie de ciroa 35.000 de lei. 
S-au evidențiat organizațiile de 
bază U.T.M. din satele Mățău, Ce- 
tățeanu, Piatra și altele.

Studiind cu atenție expunerea 
făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, 
comitetul raional U.T.M. Cimpu
lung o luat o serie de măsuri me
nite să ducă la o mai largă par
ticipare a tineretului la construc
ția de drumuri, poduri, șosele etc.

Printre altele se prevede ca în 
curînd în orașul Cimpulung și 
in comunele raionului să se con
stituie 30 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică (5 s-au și for
mat). în anul 1959 tinerii 
vor construi digul de 100 metri 
de la Valea Romîneștilor care 
va apăra șoseaua de erozi
unile apelor, iar drumul abrupt 
de munte de pe calea Mățăului va 
fi în întregime pietruit de tineri. 
Pentru alte drumuri, tinerii vor 
scoate și transporta din carierele 
și rîurile raionului circa 10 vagoa
ne de piatră și pietriș. în ce pri
vește organizația de bază U.T.M. 
din satul Pescăreasa, aceasta a și 
luat sub patronaj drumul Pescă
reasa—Berevoești lung de 9 kilo
metri. Acest drum cu multe urcu-

Experiența dobîndită le este folo
sitoare tinerilor voluntari, care 
au început de acum lucrările pre
gătitoare pentru fabricarea cără
mizilor necesare construcțiilor lo
cale. Alegerea locului de exploa
tare a pămîntului argilos, scoate
rea din toamnă a pămîntului, în
depărtarea prafului de nisip și a 
materialelor organice, așezarea 
pămîntului selecționat în grămezi 
mici și straturi subțiri peste iar
nă, sînt lucrări care asigură cali
tatea superioară a cărămizilor. 
Aceste lucrări se execută în ace
ste zile de brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din satele Pe
ștera; Bădești, Ciauru, Mai, Bă- 
lești și altele. In plus, utemiștii 
și tinerii din comuna Peșteana, 
alături de ceilalți săteni, au în
ceput și lucrările de săpare a 
unei conducte pentru racordarea 
bateriei de cuptoare de cărămizi 
diff această localitate, de conduc
ta de gaze de sondă de la schela 
petroliferă din Bălteni.

Acțiunile acestea ale organiza
țiilor de bază U.T.M., ale tinere
tului de raionul Tg. Jiu, pentru 
descoperirea și punerea în valoa
re a unor materiale 
ieftine, vor aduce 
peste 1.000.000 lei.

de construcții 
economii de

P. LUNGU

/

este supus ero
de șuvoaiele re-

bu- 
se- 
din

no-

șuri și serpentine 
ziunilor provocate 
pezi, iscate în urma ploilor și a 
topirii zăpezilor. Drumul are o 
însemnătate economică deosebită, 
deoarece el leagă trei guri de ex
ploatare minieră și cunoaște o cir
culație intensă. De altfel, tinerii în
drumați de organizația de partid 
și mobilizați de organizația U.T.M. 
au și trecut la fapte. Din munca 
entuziastă pe care au prestat-o du
minică tinerii de aici la .șoseaua

— Inițiativa 
ufemișfîlor din satul 
Pescăreasa, raionul 

Cîmpulung-Muscel —

„ARICIUL"

1 .
ARICIUL: — Noroc cu grămezile astea de piatră de pe margine că altfel se înneca omul. 

Desen de N. CLAUD1V

rip.

/«A

V

fe?

&3>,.

IS

Â3
*

**v-

de utemiști și ti- 
în grabă din yia- 
cu unelte. S-au 
brigăzi cu steagu- 
Pe fiecare steag 
utemistă de munți

care cu spor. Deodată însă, toți au 
rămas mirați, sprijiniți în noadele 
uneltelor. Cele două camioane 
care suiau cu greu, s-au oprit lin
gă ei și...

Aproape 100 
neri au coborît 
șini, înarmați 
rlnduit iute pe 
rile in frunte, 
seria: „Brigada 
că patriotică numărul.

Ce se întîmplase ? Aflind de 
valoroasa inițiativă a organizației 
de bază U.T.M. din Pescăreasa, 
membrii celor cinci brigăzi utemi
ste de muncă patriotică, constitui
te recent în orașul Cimpulung, au 
venit în ajutorul tinerilor din sat. 
Pînă la ora prînzului s-au săpat 
doi kilometri de șanț și s-au astu
pat gropile produse de eroziuni pe 
o mare porțiune. Tot duminică s-a 
mai petrecut un eveniment de sea
mă în viața utemiștilor din Pescă
reasa. Urmând exemplul tinerilor 
muncitori de la oraș, veniți să-i 
ajute, au trecut și ei la constitui
rea brigăzii utemiste de muncă pa
triotică, care Va munci efectiv la 
îndeplinirea angajamentului orga
nizației de bază U.T.M.

NICOLAE BARBU

(j»

In săptămîna 
care a trecut 
mi-am luat și 
eu țepii și lopa
ta la spinare și 
am plecat prin 
țară. Țin să vă 
spun că m-a im

presionat plăcut faptul că în majoritatea 
comunelor și satelor tinerii participă cu 
însuflețire la construcții de școli, cămine 
culturale, reparări de drumuri și șosele.

Din întimplare am ajuns însă și în 
comuna Periș. Aici, din păcate, nu era 
aceeași situație. Iacă, de pildă, drumul 
care duce spre baza de recepție este plin 
de gropi și bălți, oamenii și căruțele se 
împotmolesc prin ele, iar pe margine stau 
nefolosite grămezile de pietriș.

Oare ce au de zis utemiștii și tinerii din comună în privința asta ?

avut 
nă-

con- 
mo-

au adus și 
tinerii, care, 

organizațiile 
peste

| Tinarii din Frățești | 

Au ajutat 
la construcția 
unși noi școli

♦ în satele raionului Giurgiu, ș 
I ca de altfel în întreaga țară. J 
I regimul burghezo-moșierese a î 
f lăsat o moștenire triată și în ♦ 
1 ceea ce privește nivlul de «ti- J 
i tură al țăranilor muncitori. în î 
v trecut n-a existat aici nici o | 
i școală de 7 ani. nici o școală Ț
* agricolă, nici o casă de cultură. î 
v nici un cinematograf, foarte ț 
I puține cămine culturale — și a- ♦ 
ș cestea părăginite și neinzestrate. I 
9 In prezent există în raion 48 ♦ 
’de școli, dintre care două agri, t

cole și 17 elementare de șapte î 
\ ani, 4 cinematografe, o casă de ♦ 

,, cultură, un teatru de păpuși, T 
muzeu și altele. La toate a- I 
ceste înfăptuiri organizațiile de» 
bază U.T.M sub conducerea,, 
organizațiilor de partid, i-au

'' mobilizat activ pe utemiști și 
.tineri. Sfaturile populare, care 
au organizat construirea acestor 

"edificii aproape numai din re
surse și cu forțe locale, au 
în tineri un sprijin de 

j de j de.
în comuna Frățești, s-a

1 stniit de curînd o școală
dernă cu două săli de clasă, 

.cancelarie etc. Construcția, la 
1 care s-au folosit multe resurse 

'i locale a fost terminată într-un 
termen rapid — trei luni. Un 
sprijin prețios la obținerea a- 

jcestui rezultat 
, utemiștii și 
1 mobilizați de 
" U.T.M. au prestat , ,
1 500 de ore muncă voluntară. 
"Ei au fost prezenți la toate 
' ’ muncile. Au scos nisip și pie- 
' j triș din cariera locală, au că- 

. rat materiale de construcție și 
1 au efectuat lucrări la săpături 

^și transportarea materialului, 
n Printre fruntași se numără 
1 tinerii Emil Petre, Gheorghe 
' Soare și surorile Dumitra și 
< Ioana Coseai, care au fost pre

zente tot timpul pe șantier, 
’ muncind cot la cot eu băieții, 

n Entuziasmul cu care tinerii 
' au muncit pe acest șantier se 
’ datorește în primul rînd faptu
lui că organizația U.T.M. a 

"știut să-i mobilizeze, să-i însu- 
flețească în muncă. Astfel, or- 

, ganizația U.T.M. a ținut o a- 
' dunăre deschisă unde, după ce 

js-a arătat importanța acestei 
construcții, cei mai buni din
tre utemiști și-au luat angaja
mente concrete, s-au chemat la 
întrecere unii pe alții. O in- 

,. fluență pozitivă a avut-o, de 
asemenea, faptul că membrii 
biroului, în frunte cu Petre 
Mihăilă, secretarul U.T.M., au 

‘ dat exemple personale de hăr
nicie în muncă. învățătoarele 

I utemiste Eva Căpriță și Ștefan
Zeferina care au muncit zi de 
zi pe șantier îi învață astăzi pe 
copiii țăranilor muncitori din 
comună în noua școală.

★
Conform planului de perspec

tivă, în anul viitor în raion se 
va mai construi cite o școală 
în comunele Puieni și Pietrele, 

, se vor mai adăuga cîte două 
I’săli de clasă la școlile existente 

în comunele Daia, Băneasa. 
Oinacu, Gostinu și altele. Se 
va construi un cămin cultural 
în comuna Frățești și altul în 
satul Ardeleni.

Hotărîți să traducă în fapte 
sarcinile reieșite din expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
cu privire la proiectul planului 
de stat pe anul 1959, tinerii 
din raionul Giurgiu, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. vor 
contribui cu toate forțele la 
realizarea acestui plan. 

| V. APARASCH1VEI
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Să ridicăm continuu
confinatul invâtâmlntulnl
politic II.T.M. in facultăți

Anul acesta, odată cu 
derea cursurilor. Comitetul . .........
al centrului universitar București, 
precum și marea majoritate a or
ganizațiilor U.T.M. din institutele 
și facultățile din Capitală și-au 
sporit eforturile pentru ridicarea 
nivelului muncii educativ-politice 
in rîndul studenților. In această 
primă perioadă a fost depusă o 
muncă fructuoasă mai ales pentru 
a organiza temeinic deschiderea 
anului de învățămînt politic 
U.T.M.

Ca urmare a acestei munci, roa
dele nu -au întîrziat să apară. In 
urma discuțiilor desfășurate ma
rea majoritate a studenților s-a în
scris la învățămîntul politic: au 
fost astfel cuprinși în această 
importantă formă de 

studenți 
găsesc

deschj- 
U.T.M.

activitate 
în rîn- 
aproape

peste 18.000 
dul cărora se 
toți utemiștii din centrul uni
versitar București. Toți cei în
scriși la învățămîntul politic au 
fost încadrați în peste 130 cicluri 
ie conferințe. Faptul acesta dove- 
iește că studenții au înțeles pe 
ieplin necesitatea și importanța 
anei forme permanente și organi
zate de ridicare a nivelului lor po- 
itic.

Intr-o serie de institute, comite
tele U.T.M. au avut inițiative in- 
:eresante în legătură cu organi
zarea invățămîntului politic. Ast
fel, la Institutul de petrol, gaze și 
geologie și la Facultatea de arhi- 
ectură s-a organizat un colț al 
nvățămîntului politic Ia care se 
ifișează din timp bibliografia pen- 
ru conferințe, se popularizează 
studenții care studiază temeinic. 
La I.S.E. „V. I. Lenin" s-a sta- 
>ilit, sub îndrumarea și cu ajuto- 
ul organizației de partid, un grup 
le lectori care vor asigura ține- 
ea conferințelor la toate ciclurile 
lin institut. Comitetul U.TJW. al 
entrului universitar trebuie să ia 
năsuri pentru generalizarea aces- 
Or inițiative în toate institutele 
lin Capitală.

Acum atenția organizațiilor 
J.T.M. trebuie îndreptată înspre 
iroblemele de conținut pentru a 
isigura ridicarea continuă a ni- 
■elului învățămîntului politic.

In acest sens, chiar de la pri- 
iele conferințe în institute și fa- 
ultăți au fost obținute rezultate 
ozitive. Multe conferințe ținute 
e cadre didactice cu prestigiu, 
sprezentind o sinteză a probleme- 
)r și ieșind din didacticul obiș- ' 
uit al unor lecții, au reușit să 
jute studenților să-și însușească-t-

de lucruri trebuie căutată în pri
mul rînd în felul în care au fost 
alcătuite coreferatele și în felul în 
care s-au ocupat birourile U.T.M. 
de ani și comitetele de facultăți de 
îndrumarea și controlul asupra 
studiului bibliografiei indicate. In 
general, coreferatele prezentate de 
studenți în cadrul învățămîntului 
politic au avut un conținut teore
tic ridicat și au tratat probleme

Cîteva concluzii în legătură 
cu desfășurarea 

învățămîntului politic 
U. T. M. în instituțiile 

de învățămfnt superior 
din Capitală

de mare importanță: ele nu au 
legat însă aceste probleme de fap
tele concrete ale vieții dip facul
tatea sau anul respectiv, de ati
tudinea studenților față de aceste 
probleme. (Intr-o oarecare măsură 
și unele conferințe, deși foarte bine 
orientate din punct de vedere teo
retic, au suferit de aceleași scă
deri ca și cele ale coreferatelor). 
Astfel, coreferatele ținute de stu
denții de la I.S.E. au tratat unele 
probleme importante dar nu au 
arătat felul în care studenții de 
aici participă la vastul proces al 
revoluției culturale, la populari
zarea politicii partidului, la opera 
de transformare socialistă a agri
culturii, cum se pregătesc ei pen
tru a contribui ca specialiști de 
valoare la procesul de industriali
zare etc. De asemenea, la Facul
tatea tehnico-economică din Insti
tutul politehnic, tovarășa Stama- 
tescu, responsabila cu educația po
litică în biroul U.TJW. al anului 
III, a prezentat un coreferat deo
sebit de interesant cu privire la 
necesitatea și importanța conduce
rii de către partid a organizației 
noastre de tineret, dovedind că a 
studiat cu atenție și și-a însușit 
materialul bibliografic. Nici ea nu 
a venit însă cu exemple concrete 
asupra acestei probleme, exemple 
ce puteau fi luate cu ușurință din 
viața de zi cu zi a organizației 
U.T.M. de an sau facultate.

Ca și prima conferință, cele 
urmează oferă, de asemenea, 
cîmp larg pentru abordarea 
cretă a problemelor, atit în cadru!

care 
un 

con-

expunerilor cit și al coreferatelor. 
Pentru aceasta însă, organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și concentreze 
acum toată atenția în mod deose
bit spre cîteva obiective.

Problema esențială în stimula
rea discuțiilor o reprezintă studiul 
aprofundat al bibliografiei. Deși 
principiul acesta este îndeobște cu
noscut, practica a dovedit super
ficialitate în îndrumarea studenți
lor spre studiu. Or, această ati
tudine care se bazează pe mersul 
de la sine în desfășurarea învăță- 
mîntului politic trebuie lichidată de 
îndată.

întrebați de ce nu au efectuat 
controlul studiului individual, une
le dintre cadrele U.T.M. din comi
tetele U.T.M. și birourile de ani și 
facultăți au ridicat problema că 
nu știu ce formă trebuie găsită 
pentru stimularea și controlul stu
diului. Trebuie precizat de la în
ceput că îndeplinirea acestei sar
cini va depinde îndeosebi de preo
cuparea cadrelor U.T.M. pentru 
problemele de conținut ale învăță- 
mîntului politic. Formele pot fi gă
site cu ușurință: de la controlul 
asupra conspectelor sau notelor 
bibliografice întocmite de cei ce 
audiază conferințele pînă la orga
nizarea discuțiilor preliminare cu 
aceștia asupra felului în care au 
înțeles diferitele probleme cuprinse 
în materialul bibliografic, la orga
nizarea consultațiilor și a altor 
mijloace ajutătoare, cunoscute.

O măsură cît se poate de bine 
venită în această etapă, este aceea 
luată de comitetul U.T.M. al cen
trului universitar București de a 
analiza în toate institutele de în- 
vățămînt superior din Capitală, în 
cadrul unor ședințe speciale ale 
comitetelor U.T.M., felul în Care 
s-a deschis și se desfășoară învă- 
țămîntul politic. Astfel de analize 
au și avut loc la Universitatea 
„C. I. Parhon" și la I.S.E. „V. I. 
Lenin" iar rezultatele lor nu vor 
întîrzia, bineînțeles, să se arate.

Este neîndoielnic faptul că spo- 
rindu-ne preocupările pentru pro
blemele de conținut ale învățămîn- 
tului politic studenții, în cadrul 
tuturor ciclurilor de conferințe, vor 
avea posibilitatea să-și însușească 
și mai temeinic tezele fundamen
tale ale marxism-leninismului și 
problemele principale ale politicii 
partidului care sînt tratate în ca
drul invățămîntului politic U.TJW.

S. CASTER

Eternizarea memoriei 
. lui F. Joliot-Cme

In scopul eternizării memoriei 
marelui savant francez Frederic 
Joliot-Curie, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Francez și 
fruntaș al mișcării mondiale pen
tru apărarea păcii, s-a hotărît : să 
se dea numele lui F. Joliot-Curie 
unei străzi din București, să se 
instaleze un bust al lui F. Joliot- 
Curie la Facultatea de matematică 
și fizică din București și să se 
editeze în limba romînă un volum 
cuprinzînd culegeri din operele 
marelui savant F. Joliot-Curie.

(Agerpres)

Manifestări cu prilejul 
Săptămînii cărții romînești

Cu prilejul Săptămînii căr
ții romînești au fost organizate 
marți în întreprinderile și institu
țiile din Capitală bazare festive, 
întîlniri ale scriitorilor cu citito
rii și numeroase alte manifestări 
ce oglindesc interesul cu’ care oa
menii muncii. sărbătoresc acest 
eveniment.

Muncitorii de la uzinele „Se
mănătoarea" s-au întîlnit cu scrii
torul Dumitru Almaș, cei de la 
„Republica" cu poetul Ștefan 
Iureș, iar cadrele didactice și stu
denții Institutului politehnic cu 
Teodor Constantin și Toma Geor
ge Maiorescu. Scriitorii au citit 
cu acest prilej din ultimele lor 
creații și au împărtășit auditori
lor proiectele de viitor.

La fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ a fost amenajat 
un frumos bazaT al cărții. Tot 
aici actorii Dinu Ianculescu și 
Gheorghe Costin au citit frag
mente din operele unor scriitori 
de frunte ai literaturii noastre.

Asemenea manifestări au avut 
loc în întreaga țară.

(Agerpres)

Informații
Săptămîna viitoare pe ecranele 

cinematografelor din. Capitală vor 
rula în premieră filmul, cehoslo
vac „Romanța periferiei", „Pasa
gerul clandestin", coproducție so- 
vieto-cehoslovacă. și noua realiza
re a Studioului cinematografic 
„București" — „Alo ?... ați greșit 
numărul I".

Vor începe șă ruleze, de aseme
nea, filmul sovietic „Misterul cas
telului părăsit" și producțiile stu
diourilor din R. D. Germană „Ju
cătorul de loterie" și „Isprăvile 
cîrlionțatului".

•fc
La Casa prieteniei rosnîno.sovie

tice din orașul Constanța s-a des
chis luni o expoziție regională a 
gazetelor de perete, consacrată ce
lei de-a ll.a aniversări a procla
mării republicii.

Expoziția cuprinde 35 gazete de 
perete aparținînd unor întreprin
deri și instituții, S.M.T.-uri, 
G.A.S.-url șl G.A.C..uri din regiu
nea Constanța.

Scenă din piesa „Puștile Terezeî Carrer" de Bertolt Brecht în interpretarea colectivului Teatralul
Național din București AGERPRES)

[oreinondenliilui voluntar
Primele uși de locomotivă 

fabricate în atelierele noastre
Pînă nu de mult ușile de loco

motivă ne erau confecționate de 
Atelierele C.F.R. București și Re
șița. Din această cauză prețul lor 
de cost se ridica. în plus, de multe 
ori ele nici nu ni se livrau la 
timp.

Recent, în Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" — Cluj s-a luat ini
țiativa confecționării ușilor de lo
comotivă. Cinstea de a face prime
le uși a fost acordată brigăzii ute- 
miste de producție nr. 4. Mare a 
fost bucuria tinerilor din brigadă

cînd au executat primele uși în a- 
telierele noastre.

Merită a fi evidențiată întreaga 
brigadă. în mod special îi cităm 
pe loan Hodoș, responsabilul bri
găzii, Pavat Horvat și Emil V. 
Stan.

La realizările brigăzii se mai a- 
daugă și economiile de materiale 
(15-17 la sută) care au fost rea
lizate prin confecționarea ușilor în 
atelierele proprii.

GHEORGHE SUCALA 
cazangiu

Ne pregătim pentru examenul 
de maturitate

:meinic problemele tratate. In 
lajoritatea institutelor, ascultind 
rimele conferințe, studenții au în
des mai bine și mai profund 
roblemele tratate, în multe locuri 
vind loc discuții interesante. Vor- 
itorii și-au adus aportul lor (prin 
ireferate sau simple discuții) la 
ițelegerea sub toate aspectele a 
■oblemelor expuse. Astfel, la con- 
rința ținută în fața studenților 
3 la unul din ciclurile de confe- 
nțe ale Facultății de comerț 
I. S. E.), au luat cuvîntui 

au dezbătut problemele de bază 
î număr important de studenți, 
intre care lancu Gheorghe, care 
vorbit despre realizările partidu- 
i nostru pe tărîm cultural, 
)ta O., care a vorbit despre 
stețea politicii partidului în do- 
eniul transformării socialiste a 
riculturii, Peicu, care a combă- 
t tezele revizioniste ce neagă 
cesitatea rolului conducător al 
rtidului și mulți alții. Se poate 
une cu adevărat că lecția a fost 
ie însușită de studenți, bâro- 
;trul eficienței ei fiind mai ales 
>cuțiile.
Din păcate însă, practica de a- 

' 1 trecut, lipsurile privind pro-
■mele de conținut ale învățămin- 
ui politic mai persistă în unele 
:ultăți și institute și în acest an. 
nferințele de la Facultatea de 
ronomie (anul IV), de la Fa- 
tatea tehnico-ecohomică (fnsti- 
ul Politehnic), de la Facultatea 
matematică (anul I) și altele, 
u încheiat aproape fără ca 
un student să participe la dis- 
ii. Cauza unei asemenea stări

(Agerpres)

După orele de practică, elevii de la școala profesională de ucenici a uzinelor „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Tîrgoviște se distrează la club ascultîndu-1 dntînd la vioară pe educatorul Dumitru Manole.

(Foto: AGERPRES)

Deși pînă la sesi
unea examenului de 
maturitate mai sînt 
cîteva luni, elevele 
claselor a XI-a, cu 
sprijinul competent 
primit din partea ca
drelor didactice, au 
și început recapitula
rea materiei, în vede
rea unei temeinice 
pregătiri pentru exa
menul de maturitate. 
Paralel cu însușirea 
cunoștințelor clasei a 
XI-a, elevele recapi
tulează individual și 
în mod organizat 
materia anilor prece- 
denți, punînd accent 
pe unele cunoștințe 
mai slab fixate. Un

sprijin serios în pre
gătirea elevelor îl au 
orele suplimentare 
organizate în afara o- 
relor de curs, în așa 
fel incit să nu aglo
mereze programul 
zilnic al elevelor. In 
cadrul acestor ore, 
tovarășii profesori 
sistematizează mate
ria anumitor capito
le, mai întîi la obiec
tele mai grele, cum 
sînt : matematica,
chimia, fizica, insi
stând cu perseverență 
asupra unor calcule 
mai dificile. La ace
ste ore suplimentare, 
unde pe lingă teorie 
se jac și lucrări prac

tice, participi toate e- 
levele. Pentru o fixa
re și mai trainică a cu
noștințelor, de comun 
acord cu tovarășii 
profesori, elevele fi
xează periodic ore de 
seminarii în care se 
discută materia reca
pitulată. tnvățind în 
mod organizat eleve
le se vor prezenta la 
examen bine pregă
tite, dovedind astfel 
maturitatea cu care 
și-au însușit materia 
în cursul celor 11 
ani de școală.

NAGY MARIANA 
elevă clasa a Xî-a B 

Școala medie 
P. Neamț

Un canal 
pentru irigarea 
a 40 ha. teren

Pentru a obține o recoltă mă
rită la porumb chiar și în anii 
secetoși, membrii cooperativei a- 
gricole de producție „Pandurii lui 
Tudor" din comuna Cernet, raio
nul T. Severin au hotărît ca 
în această perioadă cînd nu prea 
mai au de muncă, să folosească 
din plin timpul pentru a săpa u>n 
Canal pe o lungime de circa 350 
metri șî un bazin, loc de captare 
a 300 m. cubi de apă, la care va 
fi instalată o moto-pompă. In fe
lul acesta, cooperatorii vor putea 
iriga circa 40 hectare teren ce va 
putea fi cultivat cu porumb și 
legume.

Harnicii cooperatori au și tre
cut la acțiune. Pînă în prezent ei 
au săpat canalul pe o distanță de 
100 metri, iar la bazinul de cap
tare s-au săpat peste 100 metri 
cubi pămînt. în același timp s-a 
trecut și la amenajarea digurilor 
și canalelor de irigație.

Alături de cooperatori au venit 
să muncească voluntar numeroși 
țărani tineri și vîrstnici din sec
torul particular. Printre aceștia a 
fost și Dinu Perț, Niculae Perț, 
lancu Drăguț, Gică Moleanu, Si 
mion Puilescu, Mătăsăreanu Du
mitru, Stoian iordan și alții.

V. MIHAILESCU 
sudor

Telegrama
Tovarășului AVRAM BUNACIU 

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

București
Vă mulțumesc sincer pentru sa- 

lutul cordial și felicitările trimise 
cu ocazia celei de-a 14-a aniver- 
sări a eliberării Albaniei.

îmi exprim dorința ca prieten 
nia frățească și colaborarea strîiM 
să între cele două țări ale noa
stre să se întărească și să se lăr
gească neîncetat spre binele am
belor noastre popoare frățești, în 
interesul cauzei noastre mărețe 
— cauza socialismului și a păciL

BEHAR SHTYLLA
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Albania

Sosirea unei delegații 
de oameni de cultură 

din R.S.S. Gruzină
Marți după-amiază a sosit îtf 

Capitală o delegație de oameni de 
cultură din R. S. S. Gruzină care, 
în baza tratatului de aplicare a 
convenției culturale dintre R. P. 
Romînă și U.R.S.S., face o vizită 
în țara noastră.

Din delegație fac parte aca<L 
Gheorghii Leonidze, poet, director 
rul Institutului academic de lite
re din Tbilisi, și criticul de artă 
Vahtang Beridze, director adjunct 
al Institutului academic de artă 
din Tbilisi.

La sosire, oaspeții au fost întînM 
pinați de acad. P. Constantinescu- 
Iași, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Eugen Rodan și Ion 
Moraru, secretari ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., Mihai Gafița, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, Boris Caragea, 
maestru emerit al artei, Scarlat 
Calimachi, directorul muzeului ro- 
mîno-rus, activiști ai A.R.L.U.S.

A fost de față I. S. Ilin, prim, 
secretar .al ambasadei Uniunii So^ 
vietice la București.

Recital dat de soliști 
ai Operei de Stat 

din Varșovia
La locuința ambasadorului R.P, 

Polone Ia București, Janusz Zam- 
browicz. a avut loc marți după- 
amiază un recital dat de grupul 
de soliști ai Operei de Stat din 
Varșovia, oaspeți ai țării noastre. 
Sopranele Alina Bolechowska și 
Jadwiga Dzikowna, tenorul Fran- 
ciszejc Arno, baritonul Marian 
Wozniczko și basul Edward Paw
lak au interpretat un program de 
arii din opere și lieduri.

Acompaniamentul la pian a fost 
susținut de Radu Negreanu.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cn străinătatea, Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii. OSTA, oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față Henryk Mali- 
novski, consilier în Ministerul 
Culturii și Artelor din R. P. Po
lonă, Eugeniusz Sibera, director 
adjunct al Operei de Stat din 
Varșovia.

Au participat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la București.

(Agerpres)

>•

Fotografi amatori 
și profesioniști!

A apărui pentru dv.
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e HELMUT STAPF — 
traducere 

din limba germană j 
răbiți-vă să vă cumpărați] 
n librării această lucrare \ 
ire prezintă ultimele reali-] 
îri în domeniul artei foto-) 

grafice.

APTĂMINA 
CARȚii 

lOMINESTi 
» »inn

V/t/mw

Jn sfirșit, după multă așteptare, 
Teatrul satiric muzical „Constan
tin Tănase" ne-a oferit o „pre
mieră". Am pus acest ultim cur 
vint al frazei între ghilimele pen
tru că în accepția lui obișnuită el 
are sensul a ceva inedit, nou pe 
scenă. Din păcate însă „Nuntă la 
mînăstire" nu numai că nu repre
zintă ceva nou dar, dacă s-ar da 
un premiu pentru aplicație către 
arheologie alcătuitorilor de reper
torii, fără îndoială că respectivii 
de la Teatrul „Constantin tănase" 
ar fi fericiții distinși pentru rîvna 
(demnă de o cauză mai bună) cu 
care au răscolit mult prin lada cu 
vechituri a repertoriului comic 
universal pînă au găsit această lu
crare a lui Sheridan pe care au 
șters-o de praf și au programat-o 
cu entuziasm ca premieră pentru 
începutul stagiunii 1958—1959.

Dar despre ce este vorba în a- 
ceasta piesă ?—ne-ar putea întreba 
pe bună dreptate cititorii. A, de
spre ceva foarte „nou", foarte „in
teresant" ți foarte „original". Dona 
Luiza îl iubește pe Don Antonio, 
iar fratele ei, Don Ferdinand o 
iubește pe Dona Clara. Dar Don 
Jerome, tatăl Donei Luiza nu vrea 
s-o dea pe aceasta după Don An
tonio, ci după Mendoza. Atunci 
Dona Luiza fuge de acasă și se 
căsătorește la mănăstire cu Don 
Antonio ; tot la mînăstire se că
sătoresc și Don Ferdinand cu Dona 
Clara ți Mendoza cu presupusa 
Dona Luiza care nu e alta decît 
bătrîna doică a acesteia, ș.a.md., 
ș.a.m.d.

Precum se vede un fel de farsă 
tare ușurică, bazată pe confuzii de 
nume, substituiri de persoane etc., 
etc. S-ar putea replica că aseme
nea procedee folosesc și alți scri
itori și că în repertoriul clasic se 

i găsesc și alte comedii bazate pe

tutfel de încurcături. De pildă in 
piesele „Nunta lui Figaro" ți 
„Bărbierul din Sevilla", Beaumar
chais, uzează de asemenea moti
ve, dar in ele găsim ți o intere
santă frescă socială, o ofensivă ati
tudine demascatoare față de clasele 
exploatatoare, o puternică critică 
a moravurilor descompuse.

In cadrul acțiunii generale de 
culturalizare a maselor, in cadrul 
popularizării operelor nemuritoa
re ale clasicilor, la noi s-a acor-

dînc replicilor slăbuțe din piesă 
fără a le fi schimbat din ră
dăcini. Dar mi-te cînd n-a vrut. 
Lucrul acesta apare evident dacă 
examinăm spectacolul, 
tarea 
orice 
zicii
Inchipuiți-vă ce se poate întîmpla 
cînd peste o farsă ruginită se toar
nă sosul unei interpretări bulevar-

interpre- 
care ajunge uneori sub 
critică, cu excepția mu- 
care are părți frumoase.

Un spectacol
V 11 1 gar

Sîimbătă și duminică, sala spor
turilor de la Hoțeasca va găzdui 
dubla tntîlnire internațională de 
baschet dintre echipele selecționa
te masculine ale R. P. Romîne și 
R. P. F. Iugoslavia. In vederea 
acestor apropiate meciuri, membrii 
echipei noastre și-au intensificat 
pregătirile. Zilnic, sub îndrumarea 
iui C. Herold și C. Dinescu se 
antrenează un lot din care fac 
parte Jucătorii Folbert, Nedef, Fo. 
dor, Nedelea, Novacek, Cucoș, 
Costescu, Ganea, Cr. Poipescu, No- 
sievici, Popov.ici, Caragheorghe șl 
alții.

★
In sala „Casei Armatei" din 

Orașul Stalin se va desfășura 
sîmbătă și duminică întîlnirea in
ternațională de haltere dintre e- 
chipele selecționate aie R. P. Ro
mîne Și R- P- Ungare. Evoluția 
valoroșilor halterofili maghiari

Doja

Marți 23 decembrie 
PREMIERĂ
la cinematografele:

Patria> București) Libertății) Gh.
O nouă producție a studioului „București" O

8

este așteptată cu mare interes de 
amatorii acestei discipline sporti
ve din țara noastră. Din rîndul e. 
chipei oaspete fac parte, printre 
alții, halterofilii Veres (semimij- 
locie). Borszany (cea mai ușoară) 
și Toth Gheza (mijlocie), care au 
avut o comportare remarcabilă la 
ultima ediție a campionatelor 
mondiale.

dat atenția cuvenită lui Sheridan, 
piese de ale lui au fost jucate pe 
scenele unor teatre, s-a tipărit re
cent un volum cu lucrări din dra
maturgia lui, publicul nostru a 
admirat cu plăcere reușitul film- 
spectacol sovietic după „Școala ca
lomniei". Dar de la a prețui ceea 
ce e valoros în opera lui Sheridan 
și pînă la a pune în scenă o piesă 
mult prea slabă de a lui, care nu 
prezintă nici un interes pentru 
publicul nostru, este o distanță 
apreciabilă. Ce au de învățat spec
tatorii noștri din această piesă, ce 
au comun tinerii noștri de azi cu 
toți acești Doni înveșmîntați în 
mătăsuri, cu peruci pudrate și flo
rete la cingătoare, necunoscînd 
altă preocupare decît flirtul, in
triga amoroasă ?

Chiar dac-ar fi vrut, teatrul n-ar 
fi putut să dea un înțeles mai a-

diere, cu glume și gesturi de prost 
gust, cu mișcări vulgare, cu larmă, 
și agitație fără rost (dueluri ne
motivate, lovituri cu măciuci în 
cap ca într-o „activitate electora
lă" din timpul burgheziei etc). în
drumați probabil de regie în acest 
sens, actorii nu-și dau prea multă 
osteneală, oscilînd între „genul" 
de interpretare caracteristică „re
vistelor" de la cinematografele de 
cartier de pe vremuri (pe această 
linie se încadrează perfect strîm- 
băturile și schimonoselile lui Puiu 
Călinescu) și genul vedetei care 
așteaptă entuziasmul spontan al 
publicului și, în consecință, nu se 
mai obosește să joace (vezi zîmbe- 
tele fotogenice ale lui Nicolae Ni- 
țescu)

Lucrul acesta este cu atît mai 
neplăcut cu cît Teatrul satiric-mu- 
gical a rămas de mult dator spec

tatorilor cu piesele și revistele ca
re sînt atît de dorite, cîntînd viața 
noastră nouă, înfierînd rămășițele 
vechilor moravuri. Se pare însă 
că conducerea teatrului nu este 
serios preocupată de această pro
blemă, nu a mobilizat în acest 
sens colectivul său de autori, nu a 
căutat mai ales să lărgească acest 
colectiv cu elemente noi și capa
bile să ofere spectacole satirice, 
de estradă, tralînd teme de impor
tanță actuală la o înaltă ținută. 
Altfel nu se poate explica faptul 
că teatrul a risipit timp, energie 
și fonduri, nu pentru a crea ceva 
de valoare, care să răspundă ce
rințelor spectatorilor, ci pentru a 
încerca să reînvie (cu mijloace cu 
totul inadecvate) o farsă moartă 
probabil puțin timp după nașterea 
sa acum Cîteva secole. Trebuie 
spus de asemenea că teatrul nu 
este la primul eșec în acest sens 
(vezi de pildă așa zisa comedie 
muzicală „Mușchetarii lui tăticu" 
și altele).

De ce nu încearcă teatrul să a- 
jute pe autorii de comedii să cre
eze asemenea piese vesele și edu
cative, cum a fost de pildă come
dia scriitorilor sovietici Slobodskoi 
și Dihovicinîi, „Cu dragostea nu-i 
de glumit", care, tratînd despre 
viața studenților sovietici, interesa 
și pe tinerii noștri și s-a bucurat 
de succes. Pregătește teatrul vreun 
spectacol interesant pentru anul 
care vine, vreo revistă de calitate 
închinată de pildă aniversarii a 
500 de ani de la întemeierea Bucu- 
reștiului ? Iată întrebări la care 
am fi foarte bucuroși să primim 
răspunsuri în fapte.

B. DUMITRESCU

*

'Marți au continuat pe patinoa
rul artificial din parcul „23 Au- 
gust", întreceri’e din cadrul gru
pei secunde a campionatului re
publican de hochei pe gheață (e. 
diția 1958). Rezultatele înregistra, 
te au fost următoarele : Știința 
Cluj - TAROM 22-0 ț Steagul 
Roșu Orașul Stalin — Nicovala 
Sighișoara 2—4; C.C.A. — Voința 
Miercurea Ciuc 6—3.

Turneul programează 'astăzi lîn- 
tîlnirile: Surianul — Știința Cluj 
(ora 10) ; Nicovala Sighișoara — 
C.C.A. (ora 17) și Voința Miercu
rea Ciuc — TAROM (ora 19).

(Agerpres)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦«♦■»

Proiectoare de diafilme 
utile școlilor 

pentru exemplificare

Dîascoape pentru 
diafilme produce

Cooperativa „Presajul“

Str. Sfinții Apostoli, 34 
Telefon 15.71.76
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦.♦
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COMEDIE MUZICALA |

cu
| Iurîe Darie, Sandu Răduleecu, Eveline Gruia, Ion Lucian, Ma- | 
8 rioara Davidoglu, Rodica Tăpălagă, Stela Popescu, Ștefan Tăpă- 8 
| lagă. Scenariul: Simion Macovei, Regia: Andrei Călărașu, | 
| Imaginea : Andrei Fehetr, Muzi ca: Jean Ionescu, Decoruri: | 
8 Oscar Hfittner. 8
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Rezultatele dezvoltării agriculturii U.R.S S. nobil

Mr. Rountree

în ultimii cinci ani și sarcinile creșterii

Gestul 
al unor aviatori 

polari sovietici

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 decembrie 
au părăsit Moscova plecînd pe 
calea aerului spre Tirana condu
cătorii Republicii Populare Alba
nia, Enver Hodja, Mehmet Șehu 
și alții care s-au aflat la Mosco
va între 11 și 16 decembrie.

La Moscova conducătorii alba-' precum 
nezi au avut întrevederi cu con
ducătorii Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernu
lui sovietic. Din partea Uniuniicontinue a producției agricole

Raportul lui N« S. Hrușciov la Plenara C.C. al P.C.U.S
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 15 decembrie 
ia Moscova s-a deschis plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. ăl P.C.U.S., a prezentat la 
plenară raportul : rezultatele dez
voltării agriculturii U.R.S.S. în ul
timii cinci ani și sarcinile crește
rii continue a producției agricole.

N. S. Hrușciov a arătat în ra
portul său că, în mod evident lu
crările plenarei vor constitui o 
dare de seamă politică a partidu
lui în fața poporului în ceea ce 
privește situația agriculturii. El 
a subliniat însemnătatea celor 
cinci ani care au trecut de la ple
nara din septembrie 1953 a C.C. 
al P.C.U.S., care constă în aceea 
că, datorită măsurilor luate de 
■partid, s-au dezvoltat forțele orîn
duirii colhoznice, au fost puse în 
valoare rezervele ei și sau creat 
Condiții reale pentru rezolvarea 
sarcinii creării unei abundente de 
produse agricole și a realizării u- 
nei productivități mai mari a mun
cii în agricultură.

Analizînd-calea parcursă în de
curs de cinci ani, N. S. Hrușciov 
ia spus că în preajma anului 1953 
situația în agricultura U.R.S.S. 
eră grea. Deși în acea vreme col
hozurile și sovhozurile își vinde
caseră rănile pricinuite de război, 
nivelul producției atins de ele nu 
putea satisface nevoile țării — 
creșterea producției agricole a fost 
frînată. In anii 1948—1953 nu au 
crescut nici recoltele globale, nici 
colectările de cereale, nu a cres
cut nici producția de lapte, iar 
producția de carne a fost sub ni
velul anului 1940. Neconcordanța 
dintre dezvoltarea industriei și a- 
griculturii putea să frîneze creș
terea continuă a industriei socia
liste, creșterea bunăstării oameni
lor muncii, înaintarea țării spre 
comunism.

N. S. Hrușciov a amintit că 
pentru a soluționa problemele e- 
conomice deosebit de importante 
ale dezvoltării agriculturii. Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice a restabilit principiul cointe
resării materiale a colhoznicilor, 
a întărit colhozurile și sovhozurile 
cu cadre de conducere și specia
liști, iar gospodăriile agricole au 
căpătat sute de mii de tractoare și 
milioane de alte diferite mașini. 
A fost introdus un nou sistem de 
planificare care a dat cîmp liber 
inițiativei colhoznicilor. In țară 
au fost valorificate zeci de milioa
ne de hectare de noi pămînturi, au 
fost reorganizate stațiunile de 
mașini și tractoare, a fost intro
dus un nou sistem al colectărilor 
de produse agricole.

Ca rezultat al acestor măsuri, 
producția agricolă globală, pe anii 
,1954—1958 s-a cifrat în medie în 
expresie valorică la peste 400 mi
liarde de ruble anual, în compa
rație cu 300 miliarde ruble in anii 
1949—1953 (în prețuri compara
bile).

N. S. Hrușciov a declarat că 
grupul antipartinic al lui Malen
kov, KaganovkJ, Molotov, Bul
ganin, Șepilov care a încercat să 
împiedice înfăptuirea hotărîrilor 
Plenarei din septembrie și ale 
Congresului al XX-lea al partidu
lui, să revizuiască linia generală 
leninistă a partidului în problemele 
fundamentale ale dezvoltării țării, 
a suferit un eșec rușinos. In ulti
mii ani acești oameni s-au împo
trivit cu încăpățînare înfăptuirii 
celor mai importante măsuri în 
domeniul agriculturii și prin a- 
ceasta au frînat dezvoltarea eco
nomiei sovietice. Ei au luptat îm
potriva politicii partidului în do
meniul valorificării de noi pămîn
turi. Dar, a spus N. S. Hrușciov, 
tocmai prin valorificarea pămîntu
rilor înțelenite Uniunea Sovietică 
a mărit Considerabil producția și 
colectările de cereale. Ei s-au o- 
pus noului sistem de planificare 
în agricultură și tocmai acest nou 
sistem a permis să se folosească 
mai rațional posibilitățile locale.

Grupul antipartinic al lui Ma
lenkov, Kaganovici, Molotov, Bul- 
garifti, .Șepilov, a declarat N. S. 
Hrușciov, a încercat să înăbușe 
mișcarea patriotică inițiată de col
hozurile și sovhozurile fruntașe în 
vederea unui avînt cît mai rapid 
al creșterii animalelor, pentru a- 
j'ungerea din urmă a S.U.A. în 
ceea ce privește producția anima
lieră pe cap de locuitor. Această 
mișcare a fost susținută de între
gul popor și a și dat rezultate po
zitive. Membrii grupului s-au îm
potrivit desființării livrărilor obli
gatorii de produse către stat de 
către gospodăriile colhoznicilor, 
muncitorilor și funcționarilor. Or, 
tocmai această măsură a stimulat 
activitatea creatoare a țărănimii 
colhoznice, colectările de produse 
animaliere nu numai că nu s-au 
micșorat, ci dimpotrivă au crescut 
considerabil.

Molotov, Kaganovici, Malen
kov și alții, a spus N. S. Hruș
ciov, s-au dovedit a fi oameni care 
nu înțeleg problemele agriculturii, 
ei au avut o atitudine greșită rfață 
de țărănime considerînd-o ca o 
forță ce opune rezistență construe-

ției socialiste. Această linie falsă 
față de colhozuri și colhoznic’, 
contrară concepțiilor lui Lenin, a 
dus în practică la acea situație 
grea din agricultură care s-a 
creat în preajma anului 1953.

N. S. Hrușciov a arătat că pro
punerile lui Molotov, de exemplu, 
ca fiecare regiune să se aprovizio
neze cu cartofi din producție pro
prie și cota-parte a împrumutului raportul său rolul 
de stat să fie sporită la sate, îm
pingeau colhozurile spre o totală 
ruinare, înrăutățeau starea d» spi
rit politică a colhoznicilor. S-au 
prezentat și multe alte propuneri 
care de fapt subminau agricultura.

Caracterizînd succesele reali
zate de Uniunea Sovietică în ce 
privește creșterea producției de 
cereale, Hrușciov a comunicat ,că 
anul acesta recolta globală a to
talizat 8.508.000.000 de puduri iar 
colectările — 3.500.000.000 puduri. 
Niciodată în decursul întregii sale 
istorii Uniunea Sovietică nu a a- 
vut o asemenea cantitate de ce
reale. Acest succes este cu atît 
mai mare, a subliniat N. S. Hruș
ciov, cu cît tocmai în producția de 
cereale a existat cea mai serioasă 
rămînere în urmă. In realitate, în 
anul 1953 în ceea ce privește re
colta și producția la hectar a ce
realelor țara se găsea la nivelul 
Rusiei prerevoluționare.

N. S. Hrușciov a spus că Ma
lenkov a înșelat partidul și po
porul atunci cînd a declarat în a- 
nul 1952 de la tribuna Congresu
lui că recolta globală de cereale 
din țară ar fi fost de 8 miliarde 
puduri. In realitate recolta nu a- 
tinsese atunci nici 6 miliarde (co
lectările de stat de cereale n-au 
fost în 1952 decît de 2.100.000.000 
puduri). Această declarație, a spus 
N. S. Hrușciov, n-a fost altceva 
decît o mistificare care a urmărit 
să ascundă marile eșecuri din a- 
gricultură, a cărei conducere fuse
se încredințată lui Malenkov.

Raportorul a amintit că Molo
tov și alți membri ai grupului an
tipartinic au căutat să demonstre
ze că valorificarea pămînturilor 
înțelenite ar fi dezavantajoasă 
din punct de vedere economic, că 
cheltuielile destinate acestor mă
suri nu se vor amortiza. Anii care 
au trecut, a declarat N. S. Hruș
ciov, au răsturnat aceste afirmații 
absurde și au arătat avantajul e- 
conomic multilateral pe care îl 
are statul de pe urma valorificării 
pămînturilor înțelenite. In anii 
1954—1958 investițiile pentru va
lorificarea pămînturilor înțelenite 
s-au cifrat la 30.700.000.000 de ru
ble. Aceste cheltuieli nu numai că 
au fost acoperite, dar statul a 
realizat în această perioadă un 
venit net de peste 18 miliarde ru
ble. In afară de aceasta, în con
tul acelorași investiții, pe pămîn- 
turile desțelenite s-au mărit cu a- 
prox'mativ 24 miliarde ruble fon
durile de producție ale sovhozuri
lor, stațiunilor tehnice de reparații 
și ale organizațiilor de colectări. 
Astfel, VALORIFICAREA PAMIN- 
1 URILOR ÎNȚELENITE A FOST 
NU NUMAI UN MIJLOC HOTA- 
RITOR DE SPORIRE A PRO
DUCȚIEI DE CEREALE, C1 SI 
O SURSA IMPORTANTA DE Â- 
CUMULARl PENTRU STAT IN 
VEDEREA ÎNFĂPTUIRII PRO
GRAMULUI DE CONSTRUCȚIE 
COMUNISTA.

N. S. Hrușciov a subliniat 
sarcina măririi producției de 
reale continuă să rămînă pe 
mul plan. Pentru satisfacerea 
plină a nevoilor statului sînt

ceea ce privește volumul global al 
producției de lapte și unt, U.R.S.S. 
se situează pe primul loc în lume, 
iar în ceea ce privește producția 
de lină — pe locul al doilea.

Din 1953 pînă în 1958 ritmul de 
creștere a producției animaliere a 
fost în U.R.S.S. mult mai ridicat 
decît în S.U.A.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
crescînd al 

sovhozurilor în agricultura socia
listă a U.R.S.S. In prezent, în 
U.R.S.S. există 6.000 de sovhozuri 
care posedă 168 milioane hectare 
pămînt, din care 58.000.000 ha. 
pămînt arabil. In urma valorifi
cării de către sovhozuri a 14 mi
lioane hectare de pămînturi înțele
nite și virgine, a crescut greuta
tea lor specifică în producția de 
cereale-marfă. Dacă în anul 1953 
sovhozurile au livrat statului nu
mai 225 milioane puduri de ce
reale, anul acesta ele au livrat 
1.371.000.000 puduri, adică apro
ximativ 40 la sută din totalul co
lectărilor.

Referindu-se la întărirea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
N. S. Hrușciov a anunțat că în 
ultimii cinci ani capacitățile ener
getice din agricultură au crescut 
cu 50 la sută. In prezent 
în agricultura sovietică există 
1.700.000 de tractoare (exprimate 
în tractoare convenționale de 15 
C.P.), aproape 700.000 de auto
camioane, 500.000 de combine ce
realiere, 120.000 de combine de 
însilozare și milioane de alte ma
șini și unelte agricole.

In legătură cu reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare, 
în prezent peste 55.000 de colho
zuri, adică 81 la sută din totalul 
colhozurilor, au cumpărat mijloace 
tehnice agricole în valoare de 
peste 21 miliarde de ruble.

In continuare N. S. Hrușciov a 
vorbit despre întărirea gospodăriei 
obștești a colhozurilor și despre 
ridicarea bunăstării materiale a 
colhoznicilor. Veniturile reale ale 
colhoznicilor calculate pe cap de 
lucrător vor crește în anul 1958 
cu 60 la sută față de anul 1952.

Creșterea continuă a veniturilor 
colhozurilor și colhoznicilor, a 
declarat N. S. Hrușciov, se va 
realiza prin sporirea continuă a 
producției agricole de către fiecare 
colhoz, de către întreaga agricul
tură socialistă.

• In continuare N. S. Hrușciov a 
arătat că problemele examinate 
la Plenara C.C. al P.C.U.S. sînt 
de o importanță vitală 
construirea comunismului, 
ce s-a realizat, a declarat 
buie să servească drept un 
pentru un nou avînt și mai puter
nic al agriculturii. Amintind sar
cinile de bază ale planului pe 
șapte ani (1959—1965) în ceea ce 
privește dezvoltarea agriculturii și 
creșterii animalelor, N. S. Hruș
ciov a menționat că mari investiții 
capitale — aproape 350 miliarde 
ruble — vor fi realizate de col
hozuri, deoarece va crește conside
rabil producția-marfă, vor crește 
veniturile gospodăriilor. Investiți
ile capitale ale statului în agricul- 
tura U.R.S.S. vor totaliza în —’ 
itorii șapte ani 150 miliarde 
ble.

N. S .Hrușciov ■ arătat 
sistemul livrărilor obligatorii

pentru
Ceea 

el, tre- 
imbold

vt-
ru-

că 
ce- 
pri
de- 

v___ _ ne
cesare aproximativ 10—11 miliar
de puduri de cereale pe an. SUR
SA HOTARITOARE DE SPORI
RE A RECOLTELOR ESTE MĂ
RIREA PRODUCȚIEI LA HEC
TAR A CULTURILOR CEREA
LIERE.

N. S. Hrușciov a citat de ase
menea date care ilustrează crește
rea producției la alte produse a- 
gricole. Astfel, de exemplu, în ce' 
cinci ani precedenți se recolta a- 
nual 3.500.000 tone bumbac, tar 
în prezent cu 717.000 tone mai 
mult. IN U.R.S.S. PRODUCȚIA 
DE BUMBAC LA HECTAR ESTE 
CU 50 LA SUTA. MAI A1ARE DE
CIT ÎN S.U.A.

Referindu-se la problemele dez
voltării creșterii animalelor, N. S. 
Hrușciov a arătat printre altele că 
producția de carne în, greutatea 
de tăiere a crescut în anul 1958 cu 
2.100.000 tone față de anul 1953, 
adică cu 35 la sută, de lapte — 
cu 21.300.000 tone, adică cu 58 la 
sută.

A crescut șeptelul tuturor '.spe
ciilor de vite. în anul 1958 șep
telul vitelor cornute mari a fost 
de 69.400.000 capete — cu 24 1^ 
sută mai mult decît în 1953. Spo
rul la porcine a reprezentat în a- 
ceeași perioadă 41 la sută, iar la 
ovine — 29 la sută.

Raportorul a declarat că în a- 
nul 1958 Uniunea Sovietică va 
obține tot atîta lapte, ba ch,*af  
poate ceva mai mult decît S.U.A: 
în anul 1957. încă în 1957 U.R.S.S. 
a produs cu 47.000 tone grăsimi 
animale mai mult decît S.U.A. 
Producția de lînă a depășit pro
ducția americană de 2,3 ori. In

că 
a 

fost o măsură impusă de împre-

jurări, dat fiind nivelul insuficient 
de dezvoltare a producției agrico
le. In prezent acest sistem este 
înlocuit prin vînzarea și cumpă
rarea liberă a produselor la pre
țuri care oglindesc nivelul pro
ducției și al productivității muncii.

N. S. Hrușciov a calificat drept 
neîntemeiate temerile că vînzarea 
liberă a produselor de către col
hozuri va introduce un element de 
spontaneitate în dezvoltarea agri
culturii. Ținînd seama de necesi
tățile poporului statul va regle
menta producția anumitor produ
se, precum și prețurile, în așa fel 
incit colhozurile să dispună de a- 
cumulări suficiente pentru repro
ducția lărgită. SCOPUL NOSTRU, 
a spus N .S. Hrușciov, ESTE DE 
A SPORI PRIN TOATE MIJLOA
CELE PRODUCȚIA-MARFA A 
GOSPODĂRIEI. DEZVOLTAREA 
SCHIMBULUI DE MĂRFURI 
DUCE LA ABUNDENȚA DE 
PRODUSE AGRICOLE, CEEA CE 
CONSTITUIE UNA DIN CONDI
ȚIILE IMPORTANTE ALE TRE
CERII SPRE COMUNISM.

Principiul vînzării libere a pro
duselor alimentare se va extinde 
treptat asupna tuturor ramurilor 
economiei. Statul va cumpăra pro
dusele agricole acolo unde sînt 
mai ieftine.

N. S. Hrușciov a ridicat proble
ma revizuirii sistemului de evi
dență și de retribuire a muncii .în 
colhozuri în scopul perfecționării 
s>ale. El a propus să se treacă de 
la retribuirea după ziua-muncă la 
forme mai înaintate de apreciere a 
muncii colhoznicilor. In această 
direcție, a subliniat el, nu trebuie 
îngrădită inițiativa colhoznicilor.

Menționînd marile merite ale 
științei agricole sovietice N. S. 
Hrușciov a arătat că există și 
instituții științifice care s-au rupt 
de viață. In această ordine de 
idei N. S. Hrușciov a propus gă
sirea unor modalități de a lega 
într-o măsură oarecare retribuirea 
cercetătorilor științifici de rezulta
tele aplicării realizărilor științifice 
în producția agricolă. Guvernul 
sovietic, a spus N. S. Hrușciov, nu 
a precupețit niciodată fonduri pen
tru dezvoltarea științei. Se pune 
problema că fondurile repartizate 
institutelor să fie folosite pentru 
dezvoltarea acelor cercetări științi
fice oare să fie de un folos real 
colhozurilor :și sovhozurilor și care 
să contribuie la progresul științei.

(Sublinierile aparțin redacției).
At

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 decembrie 
și-a continuat lucrările la Mosco
va Plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. S-a trecut la discu
tarea raportului prezentat de pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Nikita Hrușciov, cu privire la re
zultatele dezvoltării agriculturii 
în ultimii cinci ani și sarcinile 
sporirii producției agricole.

In ședințele de dimineață și de 
după-amiază au luat cuvîntul se
cretarii Comitetelor Centrale ale 
Partidelor Comuniste din Repu
blicile unionale, conducători ai 
organizațiilor de partid din re
giuni, ținuturi, raioane ale 
R.S.F.S.R., precum șl reprezen
tanți ai colhozurilor din Uniunea 
Sovietică.

MOSCOVA 16 (Agerpres) — 
TASS transmite : In Antarctida 
au luat sfîrșit operațiunile pentru 
salvarea celor patru membri ai 
expediției belgiene al cărui avion 
se prăbușise la 6 decembrie în re
giunea munților Ice Cristall.

La 15 decembrie, ora 22,25 ora 
Moscovei avionul sovietic „11-2“ 
pilotat de Viktor Petrov, a deco
lat de la stațiunea belgiană „re
gele Baudouin", iar la ora 01,35 
de pe bordul avionului a fost ob
servat un cort în jurul căruia se 
aflau oameni. La ora 01,47 avia
torii polari sovietici au aterizat 
în acest loc.

La ora 02.15 avionul sovietic 
și-a luat din nou zborul și s-a în
dreptat spre stațiunea „regele 
Baudouin", avînd pe bord pe cei 
patru exploratori belgieni salvați, 
care sînt sănătoși. La 16 decembrie 
ora 03.32 el a aterizat în bune 
condiții la această stațiune

—XX—

7 ractor 
fărâ tractorist

ALMA-ATA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ivan Loghinov, 
tractorist în sovhozul „Priirtîșski" 
din regiunea Pavlodar (Kazah- 
stan) a inventat un automat cu 
dispozitiv de copiere care asigură 
funcționarea unui tractor pe șenile 
la lucrările de arătură fără trac
torist. Copiind profilul brazdei, au
tomatul transmite toate schimbă
rile lui unui releu special instalat 
pe tractor și acesta se deplasează 
automat fără intervenția omului.

Un tractor de 80 c.p. înzestrat cu 
acest automat a arat în cursul în
cercărilor o suprafață de 350 hec
tare. Calitatea lucrărilor este ire
proșabilă. Ele au fost executate la 
adîncimea stabilită cu ajutorul 
unuj plug pentabrazdar.

Sovietice la întrevederi au partici
pat Nikita Hrușciov, Anastas Mi- 
koiah, Mihail Suslov și alții. Au 
fost discutate și rezolvate în mod 
pozitiv problemele privind dez
voltarea -continuă a colaborării
economice dintre cele două țări, 

și chestiunea ajutorului
pe care Uniunea Sovietică îl va 
acorda Albaniei. în îndeplinirea 
celui de-al treilea plan cincinal 
(1961-1965).

Consiliul N.A.T.O. se dovedește

adversar al soluționării

problemei Berlinului

♦ Simpatia de care se bucură 
J „mărinimia" unchiului Sam 
4 față de unele state slab dezvoL-
♦ late economic este măsurată 
J din cînd in cînd prin acel ba- 
i rometru unic, pe care-l consti- 
’ tuie vizitele emisarilor ameri- 
J câni in diferite țări ale lumii. 
4 Sîntem aproape ca și siguri că 
î întotdeauna, atunci cînd un di- 
I plomat american face o „călă-
♦ lorie de informații", — cum 
J este și cea făcută in prezent de 
, secretarul de stat adjunct al
♦ S.U.A., Rountree, in Orieniul- 
J mijlociu — la Departamentul 
f de Stat se așteaptă sosirea unei 
I vești încurajatoare care să ara- 
J te că respectivul a fost primit
J numai cu huiduieli și ouă clo- 
4 cite, că a scăpat cu viață, ne- 
T vătămat.
T Lui William. Rountree i se o- 
I trăsese atenția încă mai dc 
t mult în legătură cu vizita lui 
I în Irak să-și păzeâșcă pielea
♦ deoarece s-au făcut auzite voci 
f care

Studenții francezi 
își cer drepturile

Greva studenților de la 10 de
cembrie a fost prima mare miș
care revendicativă care s-a produs 
in Franța de la venirea la putere 
a generalului De Gaulle. Acest 
fapt scoate și mai bine in eviden
ță cit de neîntemeiată era afirma
ția guvernului că are tineretul de 
partea sa, crezînd că propaganda 
demagogică despre „măreția na- 
țională“ îi va asigura adeziunea ti
neretului. Unul dintre primele 
acte ale guvernului a fost să dea 
tineretului un înalt comisar mili
tar; de altfel această numire, ce 
amintește de instituțiile regimului 
de la Vichy, a stirnit protestul a 
peste 30 de organizații de tineret 
de diferite tendințe, care cu acest 
prilej și-au afirmat voința de a nu 
se lăsa încavarmate.

Faptul că 12.000 de studenți 
parizieni și zeci de mii de alți stu
denți din toate orașele universitare 
de provincie, au ieșit pe străzi la 
10 decembrie pentru a-și afirma 
revendicările, exact la o săptămi- 
nă după alegerile legislative, măr
turisește așa dar că guvernul nu 
se bucură de sprijinul tinerelului, 
ci dimpotrivă.

Acțiunile studenților francezi în 
sprijinul revendicărilor lor am mai 
avut deja prilejul să le expunem 
cititorilor ,$cînteii tineretului". 
Începutul anului universitar, care 
a avut loc în octombrie, a dezvă
luit lucruri scandaloase. Lipsesc 
creditele, lipsesc profesorii, lipsesc 
localurile, numărul burselor este 
insuficient, peste jumătate din nu
mărul studenților sînt constrinși să

muncească pentru a-și putea con
tinua studiile, lipsesc condițiile 
cele mai elementare în cantinele 
studențești, numărul locurilor în 
cămine este ridicol de mic. Acea
sta este situația vieții studențești 
așa cum se prezintă ea astăzi.

Studenții Facultății de științe 
din Paris și înainte de greva de la 
10 decembrie au fost siliți să de
clare grevă lipsind de la cursuri 
împreună cu profesorii lor pentru 
a protesta împotriva încetinelii cu 
care se construiește noua facultate. 
Necesitatea acesteia se resimte im
perios. Cei de la institutul dentar

16 (Agerpres). — în 
a sesiunii Consiliului 
modificîndu-se ordinea. 

de zi prestabilită, s-a amînat exa
minarea raportului secretarului . 
general al N.A.T.O., Spaak, și . 
s-a trecut la examinarea în șe- . 
dință închisă a propunerilor so
vietice în problema Berlinului. 
După cum anunță agenția Fran- . 
ce Presse, au luat cuvîntul cei 
patru miniștri de Externe ai ță- 
rilor occidentale care prin dis
cursurile lor au exercitat presiuni 
asupra celorlalți membri ai 
n.a:
nea

PARIS 
prima zi 
N.A.T.O.,

celorlalți membri
T.O. pentru a obține adeziu-; 
lor la respingerea ca „inac- ■

ceptabile" a propunerilor sovieti
ce în problema Berlinului.

In seara zilei de 16 decem
brie, după ședință, a fost dat pu
blicității un scurt comunicat prin 
care se anunță —:1:”'
N.A.T.O. respinge propunerile so
vietice. Agențiile occidentale de 
presă relatează că în același timp 
a fost alcătuit un comitet format 
din reprezentanții Franței, An-. 
gliei, S.U.A., Germaniei occiden
tale, Italiei și Canadei însărci
nați să redacteze o declarație mai 
amplă cu privire la această pro
blemă.

că Consiliul

T

Armonie occidentală
PARIS 16 (Agerpres). — Șe

dința din 15 decembrie a Consi
liului organizației europene pen
tru colaborarea economică 
(O.E.C.E.) a durat pînă noaptea 
tîrziu. în cursul tratativelor s-a 
încercat căutarea unei formule de 
compromis între „piața comună", 
la care participă șase țări vest- 
europene și proiectul englez de

creare a așa-zisei „zone a comer
țului liber". Pînă la urmă trata
tivele s-au încheiat cu un eșec 
total.

Ziarul 
pre posibilitatea 
crize serioase 
Franța și 
care poate 
rat război 
două țări.

„Liberation" scrie des- 
izbucnirii unei 

în relațiile dintre 
Marea Britanie, fapt 
fi urmat de un adevă- 

economic între cele

în marea familie
a țărilor socialiste

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
Agențiile P.A.P. și A.D.N. au 
transmis declarația cu privire la 
rezultatele tratativelor dintre de
legația C.C. al P.M.U.P. și gu
vernului R.P. Polone și delegația 
C.C. al P.S.U.G.
R.D. Germane.

Printre altele 
arată că 
venit un 
re. Cele 
punerile 
U.R.S.S.

în declarație se arată de ase
menea că cele două părți se pro
nunță pentru crearea în Europa 
centrală a unei zone denucleari- 
zate.

Cele două părți nu vor înceta 
lupta pentru securitatea colecti-

și guvernului

în declarație se 
occidental a de-Berlinul

serios focar de încorda- 
două păr(i sprijină pro- 

conținute în notele 
în problema Berlinului.

vă, pentru victoria principiului 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite.

Cele două partide sînt de pă
rere unanimă că o premiză nece
sară pentru construirea cu succes 
a socialismului este lupta neîm
păcată împotriva revizionismului, 
care în etapa actuală constituie 
principala primejdie și care în
cearcă să submineze principiile 
fundamentale ale marxism-leni- 
nismului, să slăbească unitatea 
lagărului socialist, unitatea miș
cării muncitorești revoluționare 
internaționale.

Comunitatea intereselor și a 
scopurilor în lupta pentru pace, 
pentru victoria socialismului și 
comunismului, caracterul omogen 
de clasă al orînduirii sociale și

ideologia comună marxist-leni- 
nistă unesc statele socialiste pe 
baza principiilor internaționalis
mului proletar într-o alianță trai
nică, prietenească.

Această alianță este o garan
ție a independenței naționale, a 
suveranității și securității tuturor 
popoarelor pe care le grupează. 
Unitatea și solidaritatea țărilor 
lagărului socialist, puterea celui 
mai mare stat socialist—U.R.S.S. 
— precum și a Republicii Popu
lare Chineze și a tuturor celor
lalte state socialiste au o impor
tanță hotărîtoare pentru apăra
rea construcției lor, pentru menți
nerea păcii și consolidarea tutu
ror forjelor păcii în întreaga 
lume.

arătau că la sosire vor o- 
mari demonstrați

♦
populare împotriva sa ca repre 
zentant al politicii americani 
compromise. Rountree însă c< 
un „viteaz" ce este a declara 
misterios — după cum relatea 
ză Associated Press .-

, — Cred că ambasade amari
♦ cană de acolo a făcut pregăti 
1*  rile necesare.

Dar toată prudența lui Roun 
tree s-a dovedit inutilă față d 
puternicul val popular care 
ținut să-l întîmpine cu panoul 

♦ drăgăstoase oa acestea: „Rounj 
I tree cară-te acasă !“, „Spune-, 
| lui Eisenhower că Irakul est 
♦ o țară iubitoare de pace !'■ 
I*  „Nu pîngări pămîntul nostru li 

beri". „Entuziasmul" popular 
irumpt cu atîta forță incit coi 
donul de soldați aflați pe aere 
portul din Bagdad nu i-a puh 
opri pe manijestanți să pătrur 
dă pe aeroport. Poate că ce 
mai bună dovadă a puternica 
lui sentiment de... simpatie [■ 

I care poporul irakian il ai 
J față de politica Statelor Unii 
I s-a văzut atunci cînd Rountri 
4 a fost fericit că a putut scap 
♦ nevătămat și a șters-o din eh 
* direa aeroportului pe poar. 

din dos. Să se mai spună i 
♦ Statele Unite nu au popular 
* tate în Irak ! Același 
:ment trainic popular față 

acest emisar numit de zi
♦ 
♦ 
4
♦ 
♦

“ic 
acest emisar numit de ziare 
irakiene „expertul Departamej 
tului de stat al S.U.A. în org 
nizarea de comploturi 
Orientul mijlociu" s-a mai col 
staiat și prin ploaia de bulgă 
de pămînt ȘÎ coșurile cu oi 
stricate svîrlite din belșug 
supra mașinii lui Rountrc 
cînd se furișa pe străzile or 
șului. Un bolovan de simpal 
a unui irakian a spart geam: 
rile automobilului. Rountr 
însă a scăpat. Bravo !

îl va ajuta oare „călător 
lui de informare* 1 să înțelea 
cît de cît în mod realist fapt 
că politica americană d 
Orientul mijlociu este condai 
nată de popoarele arabe ?

CAROL ROMAN

Pe străzile Paris ului, mii de studenți manifestează cerînd condiții m al bune de viață, de invățămînt.

ței să fie asigurat, să i se instituie 
condiții de muncă, condiții 
să fie cel puțin decente.

„Vrem să studiem !“ —

Corespondență telefonică
au făcut recent o grevă de 11 zi
le ; tehnicienii și savanții centru
lui de cercetări științifice, de cer
cetări agronomice, au ieșit de ase
menea in stradă la 12 decembrie 
pentru a-și sprijini revendicările 
ce au fost prezentate ministerelor 
respective. Ei s-au ciocnit cu for
țele polițienești și s-au văzut si
tuații scandaloase tind savanți cu 
reputație internațională au fost 
duși la comisariat între doi agenți 
și au- fost reținuți acolo timp de 
mai multe ore.

Aceste zeci de mii de studenți 
care au manifestat săplămîna tre
cută în întreaga Franță au afirmat 
cu hotărîre cerințele acestei cate
gorii de tineret care nu cere ni
mic altceva decit ca viitorul Fran-

care

aceste

cuvinte înscrise pe o mare bande
rolă exprimau esența revendicări
lor tineretului studios. Studenții 
s-au revoltat împotriva recentei 
hotăriri a guvernului francez de a 
majora creditele militare încă o- 
dală cu 230 miliarde de franci și 
de a bloca creditele pentru invă- 
țămînt ; ei s^au ridicat împotriva 
miniștrilor din guvernul De Gaulle 
care poartă răspunderea pentru 
luarea acestei hotăriri (Pinay, mi
nistrul Finanțelor și Berthoin, 
ministrul lnvățămîntului Național). 
Care e părerea președintelui de 
consiliu despre toate acestea ? Ei 
bine, el a făcut-o cunoscută fără 
întîrziere într-o scrisoare din 12 
decembrie adresată președintelui 
uniunilor studențești din Franța t

„Nu vom admite, arată genera
lul în scrisoare, ca președintele 
uniunilor studențești din Franța să 
vină să ne vorbească despre lip
suri**.  El adaugă că manifestațiile 
nu vor contribui cu nimic la so
luționarea cerințelor vitale pe care 
le supun studenții.

Presa a relatat răspunsul demn 
pe care președintele uniunilor stu
dențești din Franța l-a dat acestui 
gest de „proastă dispoziție**.  El ex
primă președintelui de consiliu 
decepția studenților în fața unui 
asemenea gest de neînțelegere. 
„Viitorul țării, amintește el gene
ralului De Gaulle, este condiționat 
de efortul ce va fi făcut pentru 
învățământul național, efort fără 
de care nu este posibilă o nouă 
înflorire**.  „Chemarea noastră ră- 
mine în picioare, conchide el. Ea 
este dictată de conștiința noastră 
de tineri care cer să poată privi 
viitorul cu încredere**.

Studenții francezi rămîn hotă- 
rîți să revendice ceea ce li se cu
vine,

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" la Paris

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, la 16 decembrie, la 
invitația C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez a plecat spre 
Varșovia pe calea aerului delega
ția P.C.U.S. în frunte cu Anas
tas Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. Delegația 
P.C.U.S. v.a participa la sărbători
rea celei de-a 40-a aniversări a 
constituirii Partidului Comunist 
din Polonia.

MOSCOVA. — La 16 decem
brie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit pe Phillip Noel 
Baker, membru al parlamentului 
englez, fruntaș al partidului la
burist din Anglia, și a avut cu 
el o convorbire îndelungată.

La convorbire a luat parte fiul 
lui Phillip Noel Baker, Francis 
Noel Baker, membru al parla
mentului englez, și Ivatț Kairov,

vicepreședinte al grupului p1 
mentar al U.R.S.S.

PEKIN. — Agenția China 
anunță că la recentele al 
pentru organele locale ale pi 
în partea centrală a Kaliman 
lui (insula Borneo) Pari Jul 
munist din Indonezia a obțim 
150 la sută mai multe votui 
în alegerile parlamentar? 
1955, iar partidul Mașumi - 
35 la sută mai puține.

WASHINGTON.—La 
brie, in una din cele 
săli de cinematograf 
shington, a avut loc primul I 
tacol dat în capitala S.U./ 
ansamblul de 
„Beriozka".

Spectacolul s-a bucurat d 
uriaș succes în rîndurile spec 
rilor americani.

stat al U.R
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