
Proletari din toate țările, tinițl-vă !

cînteiIneretu
an Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XIV, Seria H a, Nr. 2988 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 19 decembrie 1958

CE VĂ PROPU N E T I

Pentru sporirea producției de sieclâ
de zahăr $1 lloarea-soarciui

Ce! puțin 35.000 kg. 
sfeclă de zahăr la ha

Discutînd despre sarcinile ce 
ne revin nouă în lumina ex
punerii făcute de tov. Gh.

Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
F.M.R. din 26-28 noiembrie pri
vind sporirea producției de sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui, cul
turi în care gospodăria noastră s-a 
specializat, adunarea generală a 
organizației U.T.M. a luat cîteva 
hotărîri importante.

Noi credem că este pe deplin po
sibil ca să obținem pe toată supra
fața de 40 de ha. ce va fi însămîn- 
țată în 1959 cu sfeclă de zahăr, cel 
puțin 35.000 kg. în medie la hec- 
tar, în loc de 30.000 kg. cît este 
planificat acum. în acest scop toți 
utemiștii și tinerii din brigăzile de 
cîmp vor lupta ca semănatul să 
fie făcut la timp și în condiții op- 

; time ; să executăm astfel răritul 
ca la fiecare m. p. să rămină 10-12 
plante (fire) în loc de 8-9 cît au 
rămas anul trecut. Organizația 
U.T.M. și-a asumat răspunderea 

J îngrășării suplimentare a solului 
cu îngrășăminte chimice (cîte 250 
Jeg. la fiecare hectar) sub tulpină. 
Pentru a obține o producție de 
cel puțin 1.800 kg. de sămînță 
floarea-soarelui la ha. vom aplica 
pentru prima oară în gospodăria 
noastră polenizarea artificială su
plimentară pe întreaga suprafață. 
Pe o suprafață de 4 ha. se va face 
polenizarea prin muncă voluntară 

, iar valoarea zilelor 
vărsată în fondul de 
podăriei.

Adunarea generală 
ției de bază V.T.M. a 
rea unei echipe de tineret care să 
se specializeze în cultura sfeclei 
de zahăr. Această hotărîre urmea
ză a fi propusă conducerii gospo
dăriei agricole colective și organi
zației de partid pentru 
aprobarea înființării ei.

IOAN DINU 
secretarul organizației 
de la G.A.C. „Grivița 

Sintana

muncă va fi 
bază al gos-

a organiza- 
hotărît crea-

a obține

Vom răspunde 
da întreaga suprafață 
cultivată cu floarea- 

soarelui

Cu toate că anul trecut a fost 
secetă, datorită aplicării 
stricte a regulilor agroteh

nice, am obținut recolte bune de 
floarea-soarelui.
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Viitorii muncitori învață.,.

Sarcinile stabilite la Plenara C.C, al P.M.R. din 26-28 no
iembrie, cu privire la dezvoltarea sfeclei de zahăr și a 
florii-soareltii, au stirnit un deosebit interes și în rindul 

tinerilor din sectorul socialist al agriculturii.
In baza acestor sarcini multe organizații de bază V.T.M. de la 

sate și-au stabilit angajamente concrete privind obținerea de pro
ducții mai mari la hectar și extinderea acestor culturi de mare im
portanță pentru economia națională.

lată cîteva răspunsuri la ancheta noastră.

Sarcinile , 
iembrie,

Tineretul a răspuns de un lot 
de 120 ha. cultivat cu floarea 
soarelui. Ap'icînd cinci prașiie, 
polenizarea artificială suplimen
tară pe întreaga suprafață și can
titatea de îngrășăminte necesară, 
am obținut o producție medie de 
peste 1.000 kg. la ha.

Pentru anul viitor în scopul 
traducerii în fapte a sarcinilor 
reieșite din expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 26-28 noiem
brie 1958, gospodăria va mări su
prafața cultivată cu floarea soa
relui de ia 120 hectare la 200 hec
tare.

Tineretul va răspunde și în a- 
cest an de întreaga suprafață cul
tivată cu floarea-soarelui. Ne-am 
angajat să 
de cel puțin 
relui la ha.

Nu avem
privește respectarea cuvîntului 
dat, deoarece pe cele 200 de hec
tare, cele cinci echipe de tineret 
au și executat arături adinei de 
toamnă, au îngropat îngrășămin- 
tele sub brazdă, iar fiecare tînăr 
care face parte din brigada de 
muncă patriotică nou constituită, 
s-a angajat ca la întreținerea a- 
cestei culturi să presteze cel pu
țin 25 de ore de muncă voluntară. 

ION MARCU 
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M. din gospodăria 

agricolă de stat Segarcea

floarea-soarelui și patru hectare cu 
sfeclă de zahăr. în vederea obți
nerii unor recolte sporite la a- 
ceste culturi, noi ne-am îngrijit de 
transportarea gunoiului de grajd 
iu așa fel ca în această iarnă pe 
fiecare hectar ce va fi cultivat cu

confecționa parazăpezi, vor căra 
coceni și bețe de floarea-soarelui 
și le vor instala pe cîmp în scopul 
menținerii unei cantități cît mai 
mari de zăpadă.

La floarea-soarelui va fi apli
cată polenizarea artificială supli
mentară pe întreaga suprafață cul
tivată. Personal, înă voi strădui, la 
fel ca în anul trecut, să organizez 
împreună cu tinerii lecții și discu
ții legate de întreținerea acestor 
culturi.

Ei și-au propus ca în anul 
itor să obțină de pe loturile 
care răspund cel puțin 1.500 
floarea-soarelui la ha. și cu
puțin 3.000 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar mai mult decît prevederile 

lui gospodăriei.
lng. ION CHIȚAN

G.A.C. „Ilie Pintilie" — comuna 
N. Bălcesctt, regiunea București

Un nou tip de rigte 
(te caisul

Pentru a satisface necesitatea 
crescîndă de rigle de calcufi colec
tivul întreprinderii I.P.R.O.F.I.L. 
„Tehnolemn" Timișoara a re.alLat 
de curînd, prin aplicarea unor me
tode avansate de fabricație un nou 
tip de rigle de calcul de buzu
nar, avînd o calitate și prezentare 
impecabilă.

Rigla are toate scările complec
te, fiind un instrument de calcul 
practic și comod.

Manipularea riglei noi e simplă, 
cu urmarea unor reguli precise și 
ușoare, se pot efectua repede toa
te calculele matematice.

Noul procedeu de gradare a ri
glei realizează o eednomie ante- 
caleulată de peste 
anual.

Cu toate că rigla 
nou al industriei 
concurează calitativ 
fabricație străină.

IOSIF

200.000 lei

e un produs 
noastre, ea 

cu riglele de

... HONDREA 
tehnician

sfeclă să fie înmagazinate cel. pu- .. planul 
țin 25 tone, în timpul iernii ne
vom îngriji ca să reținem eît mai 
multă zăpadă pe terenul care va 
fi cultivat cu sfeclă. Tinerii vor

obținem o producție
1800 kg. flcarea-soa-

îndoieli în ceea ce

Să aplicăm cu strictețe 
regulile agrotehnice

Documentele recentei ple
nare a C. C. al P. M. R. 
au pus un deosebit ac

cent pe cultivarea și spori
rea producției la hectar la aceste 
două culturi. După ce utemiștii și 
tinerii colectiviști au studiat cu 
atenție documentele plenarei, or
ganizația U.T.M. s-a gîndit cam 
ce ar putea face tinerii colectiviști 
în privința cultivării pe suprafețe 
mai mari a florii-soarelui și sfeclei 
de zahăr. în anul viitor tinerii 
vor răspunde de 10 hectare cu

Eroism în muncă
la AVIASAN

AVIASAN, cuvîntul acesta 
pronunță medicii cu încrede-î> 1

re cînd au nevoie de o inter
venție urgentă sau atunci cînd 
un bolnav trebuie transportat 
imediat într-un spital din Bucu
rești, Iași, Cluj sau Timișoara, 
îndată un avion zboară dea
supra comunei, parașutează 
conținutul salvator sau ateri
zează pe miriștea satului pen
tru a decola împreună cu cel 
a cărui viață trebuie salvată. 
Dar acest cuvînt nu spune to
tul. Pronunțîndu-1, n-ai de 
unde ști că în țară sînt 16 sta
ții AVIASAN, deservite de un 
număr mare de avioane care 
fac lunar mii de ore de zbor, 
salvînd viața a sute de oa
meni.

N-ai de unde ști că 
cuvînt include minunatele ca
lități ale piloților avioanelor sa
nitare, înalta conștiință patrio
tică a acestor oameni 
care săvîrșesc în mun
că lor adevărate fapte 
de eroism.

Pe unul dintre a- 
ceștia l-am cunoscut 
la întoarcerea din mi
siune.

...Dumitru Jianu, co
munist. Este cel mai 
destoinic dintre pilo- 
ții stației AVIASAN- 
București. Tocmai ra
porta comandantului 

îndeplinirea misiunii. 
Privirea comandantului 
trăda ceva neobișnuit: 
știa de bună seamă cu 
ce efort a fost înde
plinită misiunea pilo
tului Jianu.

...Misiunea trebuia 
îndeplinită. Acest „tre
buia" pornea de unde
va din sufletul său, 
din conștiința lui de 
comunist.

acest

Zburase mai bine de zece ore 
în această zi, efectuînd trei 
curse. De la Iași a transportat 
niște medicamente la Bacău. 
După alimentarea avionului a 
decolat cu direcția Podul .Tur
cului. Acolo cineva avea nevoie 
de sînge conservat. La ateri
zare comandantul aeroportului 
i-a încredințat o nouă misiu
ne cu itinerariul Bacău-Bicaz- 
București. Soția unui electri
cian de pe șantierul hidrocen
tralei „V. I. Lenin" contracta
se o infecție foarte gravă, care 
reclama internarea într-o clinică 
din București. Condițiile atmos
ferice erau neprielnice zboru
lui. A condus aparatul pe o 
ploaie torențială. Oboseala în
cerca să-l doboare dar... era în 
joc viața unui om. Și misiunea 
a fost îndeplinită !
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La biblioteca clubului 
muncitoresc din Băicoi 

Foto : Agerpfes

SFATUL UMTĂJII
sprijin important în îmbunătățirea

activității pionierești• •

Printre sarcinile subliniate de 
Plenara a V-a a C.C. al U.T.M. 
pentru îmbunătățirea activității 
organizației de pionieri, un loc 
important ocupă atragerea largă 
a cadrelor didactice, a părinților, 
copiilor, a oamenilor muncii, a 
specialiștilor din diferite domenii, 
activiștilor pe tărîm scteial în ac
tivitatea 
telor de 
plenarei 
privință

Recent, la Comitetul orășenesc 
U.T.M. a ' ' " -
biroului 
sfaturi și cu 
de pionieri.

A ieșit în 
prilej activitatea pozitivă a cîtor- 
va sfaturi ale unităților de pio
nieri, îndeosebi a aceluia de la 
școala pedagogică al cărui preșe- 

Chi-

avut
cu

loc o ședință a 
președinții 
instructorii

acestor 
superiori

evidență cu acest

tate și soluțiile de îndreptare

Elevii școlilor profesionale se bucură astăzi de condiții optime pentru învățătură. In fotografie : 
elevii Florea Constantin, Victor Klutesh și C. Nedelea din anul II de la școala profesională „Ele
ment Gottwald" din Capitală verificînd, in atelierul electro-tehnic al școlii, rezistența circuitului 
electric. Foto: N. STELORIAN
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m majlocui tinerilor 
din București

Continuîndu-și vizita în tara 
noastră, membrii delegației glorio
sului Comsomol au fost oaspeți ai 
tinerilor muncitori de la uzinele 
„23 August" din Capitală.

Primirea entuziastă de care s-a 
bucurat delegația Comsomolului 
din partea muncitorilor uzinei, 
discuțiile tovărășești purtate într-o 
secție sau alta a uzinei, au ilus
trat cu putere dragostea tineretu
lui nostru pentru gloriosul Com
somol leninist.

In acelaș timp, vizita delegației 
Comsomolului a fost pentru orga
nizația U.'T.M. a uzinei un minu
nat prilej de învățăminte privind 
munca utemiștilor. Membrii dele
gației s-au interesat îndeaproape 
de modul în care organizația 
U.T.M. a uzinei își exercită rolul 
său privind ridicarea calificării ti
neretului, activitatea brigăzilor do 
producție, precum și cea a postu
rilor utemiste de control. Ei au 
rămas adînc impresionați de con
dițiile pe care partidul nostru, 
statul democrat-popular le asigură 
tineretului.

★

După-amiază, membrii delega
ției Comsomolului au vizitat Casa 
de cultură „Grigore Preoteasa”. 
Cu același entuziasm înflăcărat 
pe care membrii delegației l-au

întîlnit peste tot în țara noastră, 
ei au fost întîmpinați de sutele 
de studenți. Ovații prelungi au sa
lutat intrarea în sală a delegației 
gloriosului Comsomol. Studenții 
bucureșteni au scandat minute în 
șir lozinci în limba rusă și romî- 
nă închinate prieteniei dintre tine
retul romîn și sovietic.

Delegația Comsomolului a fost 
salutată de tovarășul Ștefan Bir- 
lea, membru în Biroul C-C. al 
U.T.M., secretar al Comitetului 
U.T.M. al Centrului Universitar 
București. El a vorbit despre prie
tenia sinceră care leagă tineretul 
studios din țara noastră de tine
retul sovietic, prietenie care are 
la bază legăturile trainice care 
unesc poporul nostru cu marele 
popor sovietic.

In numele delegației Comsomo
lului a răspuns tovarășul Ser- 
ghei Pavlov, secretar al C.C. 
al U.T.C.L. Dînsul a mulțumit 
pentru călduroasa primire făcută 
delegației Comsomolului, pentru 
minunatele zile petrecute în țara 
noastră, în mijlocul tineretului ro
mîn,

Intîlnirea delegației Comsomo
lului cu studenții bucureșteni a 
constituit un minunat prilej de 
manifestare a prieteniei sincere ce 
leagă tineretul din cele două țări.

Numeroși tineri încadrați 
în universitățile populare 

pentru tineret
Anul acesta s-au înscris în cele 

10 universități populare pentru ti
neret, deschise în regiunile Baia 
Marc, București, Galați, Oradea, 
Pitești, Timișoara, aproape 1.000 
de tineri, majoritatea muncitori 
din întreprinderile industriale.

Fiecare universitate și-a adecvat 
programul problemelor și preocu
părilor specifice tinerilor din loca
litatea respectivă.

Spre exemplu, universitatea 
populară pentru tineret din orașul 
Beiuș, și-a fixat următoarele dis
cipline : Socialism științific și ști
ințele naturii (biologie, meteoro
logie și astronomie) limba și lite
ratura romînă ca discipline obli
gatorii, geografia, istoria ca disci
pline facultative. în total — 61 
ore de predare și seminarii.

în general colectivele de condu
cere ale universităților pentru tis 
neret în colaborare eu organiza
țiile U.T.M. s-au orientat în ale
gerea unor teme adecvate tinere
tului, care să contribuie la edu
carea lui în spiritul patriotismului 
socialist, la îmbogățirea cunoștin
țelor științifice ale tineretului des
pre viață și societate.

G. 1OSIF

------------------------------------O

Vor înlocui opaițul
cu lampa lui Ilici

Cînd tinărul deputat 
primește sprijinul 
organizației U.T.M.
a Utemistul Ciocan Șt. Ioan a a 
a fost ales deputat în sfatul popu- a 

Iar comunal Frățești (raionul \ 
a Giurgiu) pentru prima dată^ 
a anul acesta, cînd s-a întors din a 
a armată. Inimos și harnic este a 
a prețuit și stimat nu numai de a 
a cetățenii din circumscripția e- a 
a lectorală nr. 12, în care este a 
a deputat, ci de întreaga comună, a 
a Utemistul Ciocan s-a făcut cu- q 
a noscut ca bun activist pe țarini a 

obștesc. El înțelege că energia /) 
a creatoare a tineretului trebuie q 
a să fie din plin folosită pentru q 
a valorificarea tuturor posibilită- a 
A ților locale, in vederea efectua- A 
A rii lucrărilor necesare în comu- 
a nă. Din inițiativa sa și cu spri- Q 
A jinul organizației U.T.M., au q
A fost mobilizați peste 20 tineri (/ 

“ din convină la reparatul podu- 
A lui de la Făgădaru precum și q 
A lu amenajarea parcului din fața Q 
A sfatului popular comunal. Tot Q 
(/cu sprijinul organizației U.T.M-() 
(/ din comună, tinărul deputat a (/ 
(/ mobilizat tinerii la amenaja- (/ 
A rea terenului de fotbal, precum </ 

și la construirea școlii din 2) 
Lunca Nouă care a fost ier mi-

(j nată într-un timp record, de Q 
A numai aproape două luni. in (j 
(/această acțiune au muncit vo-Q 
Alunlar, in frunte cu deputatul A 
(/ lor, peste 350 tineri la căratul (/ 
Avarului, al cărămizilor și ni-(/ 
Q șipului. (/
A Tinărul deputat este cu ade- A 
Avărat un animator al muncii A 
A culturale din comună. îndem- () 
Qnați de el și cu sprijinul pri-(/ 
(/ mit din partea organizației A 
A U.T.M., peste 30 de tineri fac A 
A acum parte din formațiile ar- (/ 
(/ tistice ale căminului cultural. Q 
A Tinărul deputat nu se măr- Q 
A ginește a mobiliza pe tineri la Q 
A acțiuni de interes obștesc ci A 
(/desfășoară o intensă muncă de (j 
(/lămurire. El a arătat țăranilor Q 
() muncitori roadele muncii unite, •') 
A belșugul pe care l-au obținut A 
(, anul acesta colectiviștii. A
A „Secretul" tuturor acestor im- (/ 
Q portante succese pe care tină- 0 
(/ rul deputat le-a obținut în </ 
Q munca sa a fost și rămine spri- v 
j) jinul pe care l-a primit din 0 
A partea organizației de partid 
D din G.A.C., a organizației v 
0 U.T.M. și sfatului popular. In vj 
A adunările generale ale organi- (? 
(/ zației U.T.M. tinerii au discutat Q 
(/despre activitatea tinărului de-Q 
A putut, i-au arătat lipsurile, l-au 0 
A ajutat, ori de cîte ori s-a simțit v 
(/ nevoia, sub diverse forme. A- v 
Aceste discuții i-au fost de un 0 
(/ real folos. El a cerut și a pri- v 
Omit în permanență sprijinul or- v 
Oganizației U.T.M. din comună 
0 la mobilizarea tinerilor în di- v 
Oferitele acțiuni întreprinse de 
0 sfatul popular. în această mun- 
Ocă un sprijin prețios l-a pri- 
0 mit și din partea comitetului 
0 raional U.T.M. Giurgiu care 
Cprin activiștii săi s-a interesat 
0 îndeaproape de activitatea lui.
$ D. DUȚA

Pe la jumătatea 
lunii noiembrie s-a 
anunțat că și în sa
tul Bălănești va fi 
adus curentul elec
tric.

Oamenii au început 
să discute, să se a- 
dune la sfatul popu
lar, sa-și ofere spriji
nul lor voluntâr. Cîți- 
va delegați ,din par
tea întreprinderii de 
electricitate din Tg. 
Jiu au confirmat că 
lucrările pot să în
ceapă. Intr-adevăr, 
comuna Bălănești ur
ma să fie electrifica
tă. Durata electrifică
rii avea un termen 
destul de lung: de la

1 decembrie a.c'. pînă ' 
la 1 'mai 1959. Dele
gații au arătat însă 
că termenul poate fi 
redus cu 3—4 sau 
chiar cinci luni de 
zile, dacă cetățenii 
din sat își vor da 
concursul la' săparea 
gropilor, la fixarea 
stîlpilor în ele, la 
transportul diferitelor 
materiale și altele.

Astfel, încă din pri
ma zi, ia chemarea 
organizației U.T.M., 
au răspuns 15 tineri 
care s-au încadrat 
într-o brigadă de 
muncă patriotică.

Alături de tovarășii 
lor mai vîrstnici, ute-

miștii și tinerii au 
început săparea gro
pilor și montarea stîl
pilor. Această treabă 
nu e de loc ușoară, 
însă în timp de a- 
proape o săptămînă, 
1)6 de stîlpi au și 
fost fixați de la kilo
metrul 1 >pînă aproa
pe de intrarea în sat.

Pe cei 4 kilometri 
— distanță ce a mai 
rămas — utemiștii și 
tinerii au terminat 
alături de tovarășii 
lor mai vîrstnici toa
te gropițe. Fixarea 
stîlpilor e de-acum o 
treabă mai ușoară.

T. ION

a 
acestor slăbiciuni. A reieșit, ast
fel .că atragerea părinților și a 
diferiților specialiști din afara 
școlii în activitatea pionierească 
prezintă încă destule greutăți. 

Componența pe care o au acum 
sfaturile unității de pionieri nu 
este întrutotul corespunzătoare, în 
aceste sfaturi sint mai rnulți profe
sori și prea puțini părinți ai copi
ilor, iipse<c‘niiihcitorii frurftdșf din 
unitățile productive, activiști 
U.T.M., ai U.C.F.S., sportivi frun
tași. Gk primă’rftăsură & Jhcbuie 
luată efle deci fniiunătățSc?com
ponenței sfaturilor.

S-a mai subliniat că în un.e.lg 
școli (la școlile medii nr. 2 și 3), 
sint înță puține cadre didactipc 
care se interesează de activitatea 
pionierească. înseamnă ca acolo nu 
s-a înțeles îndeajuns . rolul deo
sebit pe care unitățile de pionieri 
îl au în viața școlară. De aceea, 
sfaturile unităților de pionieri de 
la acele școli vor trebui să des
fășoare printre cadrele didactice 
o susținută munca pentru a le a- 
juta să înțeleagă cu mai multă 
temeinicie sarcinile organizațiilor 
de pionieri.

Sfaturile unităților de pionieri 
au făcut incă puține lucruri pe 
linia îmbogățirii formelor de ac
tivitate a pionierilor și a conținu
tului acestei activități.

Din această cauză participarea 
pionierilor la activitatea ce se des
fășoară in unele detașamente 
este încă slabă. Ele vor trebui sa 
dezbată în mod deosebit problema 
metodelor și formelor de activitate 
pionierească.

In sfîrșit, s-a vădit necesitatea 
ca noi, biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. să ne apropiem mai 
mult de problemele . sfaturilor 
pionierești, să le îndrumăm, să 
le ajutăm practic. Iar noi ne-am 
angajat că vom face) întocmai, 
înțelegînd că sfaturile unităților 
de pionieri pot și trebuie să"3ibș 
un rol activ în dezvbltărca corn 
tinuă a activității pionierilor 
noștri.

V

unităților și detașamen- 
pionieri. In hotărîrea 

s-a' indicat î 
și o formă organizată, 

,.Sfatul unității de pionieri", care ....... .... .............. .....
să ia ființă în fiecare școală și nieri, reprezentanți ai comitetului 
care s^ă joace de-acum înainte un >aQ părinți, repreieritanții P.T.T.R.

• » .„ .„j... care patronează școala. Caracte
ristica principală a acestui, .sfat 
este aceea că toți membrii săi 
sînt activi. Periodic, sfatul se 
adună pentru a analiza mer
sul activității unității de pio
nieri, pentru a propune măsuri de 
îmbunătățire a ei. Antrenarea ca
drelor didactice și a părinților în 
activitatea pionierească a fost o 
preocupare deosebită a sfatului. 
In acest sens, în cadrul unui con
siliu pedagogic li s-a făcut cu
noscută cadrelor didactice Hotă
rîrea Plenarei a V-a a C.C. al 
U.T.M., măsurile concrete ce tre
buie luate în școală pentru îm
bunătățirea activității pionierilor. 
Intr-o adunare generală, părinții 
au luat și ei cunoștință de unele 
probleme actuale ale activității 
pionierești și mai ales au aflat 
cu acest prilej .odată mai .mult că 
ajutorul lor e ășteptat în unita
tea de pionieri. Unii părinți s-au 
și oferit să ajute pe pionieri. In
ginerul miner I. Jula a partici
pat la cîtcva acțiuni pionierești 
și s-a oferit să înlesnească 
legătura copiilor cu cîțiva din
tre muncitorii fruntași ai mi
nei care să le povestească despre 
condițiile grele în care au muncit 
în trecut și despre avîntul cu care 
lucrează ei azi pentru făurirea 

. vieții noi, fericite, să înlesnească 
copiilor să cunoască mai îndea
proape mina și munca din mină.

In ședința amintită la început 
din discuțiile purtate au ieșit la 
iveală și o serie de slăbiciuni în 
activitatea sfaturilor pionierești, 
unele din ele inerente începutu
lui. S-au discutat apoi cu seriozi-

dinte e tovarășul Gh. A.
în această ' țef_ directorul ‘școlii. Din acest 

sfat fac parte numeroși profesori 
și învățători, instructori de pio-

rol important în îndrumarea și 
sprijinirea activității pionierești.

In momentul de față, în toate 
școlile din orașul nostru există 
sfaturile unităților de pionieri. 
Ele au intrat in acțiune. Deși a- 
ceasta s-a produs abia de puțină 
vreme, influența lor se manifestă 
într-o mai bună orientare politi- 
co-educativă a acțiunilor pionie
rești. De asemenea, ele au dus la 
stimularea interesului pe care ca
drele didactice și părinții îl mani
festă pentru activitatea pionie
rească.

VASILE RANGA

Iarăși gata de zbor. Viața bolnavului va fi cu siguranță salvata. 
Foto: VAL. BRĂDULEȚ
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SOFIA MUNTEANU 
secretara Comitetului orășenesc

U.T.M. Deva

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 30 Decembrie se desfă
șoară cu mult entuziasm și în rîndul tinerilor de la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală. In fotografie: tine
rele din brigada 154 din sectorul V — care lucrează de mult în 
contul anului viitor, verificînd graficul de întrecere.

Foto: N. STELORIAN
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Tinerii din sectorul mecanic-șef al uzinei „Mao Țze-dun" lucrind 

L. rivnă la colectarea fierului vechi. Foto • V CHIRCEA

Din experiența tinerilor 
ploeșteni în colectarea 
fierului vechi

noare a comitetului regional, pre
cum și 4 biciclete.

Creșterea producției de oțel cu 
38 la suta față de 1958, așa cum 
se arată în expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej făcută la șe
dința plenară a C.C. al I\M.R. din 
26—28 noiembrie, constituie și 
pentru organizațiile U.T.M. din 
regiunea noastră o sarcină princi
pală.

In anul viitor ne propunem să 
extindem în toate schelele petro
lifere inițiativa tinerilor de . la 
Cîmpina care și-au propus să dez
groape toate conductele de țiței 
rămase nefolosite de la vechile so
cietăți capitaliste. Valorificînd a- 
ceste bogate resurse, precum și 
celelalte posibilități de care dis
punem, în 1959 ne-am angajat să 
colectăm și să predăm la Î.C.M. 
numai în contul U.T.M.-ului 
250—300 vagoane de fier vechi cu 
aproape jumătate mai mult decît 
in 1958, precum și colectarea unor 
însemnate cantități de fier vechi 
pentru întreprinderi.

N. PUIU

iȘi-au îndeplinit] 
I angajamentul ’
f La adunarea generală a or-
I ganizației de bază U.T.M. de ] 
îla întreprinderea de reparații! 
I auto din Tg. Mureș comitetul j 
(U.T.M. a putut raporta cu j 
i mîndrie că angajamentul luat 1 
f de strîngere a 4500 kg. fier j 
f vechi a fost îndeplinit și depă- j 
(șit. In acest an, utemiștii din J 
[această întreprindere au strîns | 
f și au predat l£.M.-ului peste j 
^5.000 kg. fier vechi.
( Numai în cinstea zilei de 7 
j- Noiembrie au strins și au pre- j 
[ dat peste 2300 kg. fier vechi, j 
f S-au evidențiat în mod deose- j 
[bit utemiștii Aron Vulk, loan j 

[ Berța de la lăcătușerie, Ioan I 
fTurcu și Gelu Suciu de la sec- J 
[ ția motoare, Mazes Szep de la j 

[ secția de confecționat piese de I 
(schimb și alții. Acțiunea de ) 
[ strîngere a fierului vechi con- | 
[ tinuă acum în cinstea zilei de I 
f 30 Decembrie.
( J

ST. NECAN1ȚK1

Să dăm un nou avînt acțiunii 
patriotice de colectare a fierului vechi

In anii puterii populare, sub îndrumarea partidu
lui și cu sprijinul entuziast al întregului popor in
dustria noastră grea — cu pivotul ei principal in
dustria constructoare de mașini — a crescut și s-a 
dezvoltat considerabil.

Pentru înfăptuirea programului de măsuri al par
tidului nostru cu privire la dezvoltarea agriculturii, 
dezvoltarea industriei bunurilor de larg consum 
în vederea ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii este nevoie de o cantitate mai mare de 
fontă și oțel.

La Reșița, la Hunedoara sau la Oțelul Roșu — 
principalele centre siderurgice ale țării noastre — 
jurnaliștii și oțeiarii elaborează zilnic zeci de șarje 
de fontă și oțel sporind necontenit producția de 
metal a țării. La noi producția de oțel este in plină 
creștere. întreaga cantitate de fontă produsă în 
anul 1948, de pildă, a fost realizată in anul trecut 
într-un singur trimestru, iar cea de oțel în mai pu
țin de cinci luni. Anul acesta cantitatea de metal 
va spori de asemenea. Fonta ce se va produce în 
acest an, în plus față de anul 1957, este egală cu 
necesarul de fontă pentru peste 32.000 tractoare 
U.T.O.S. 26.

Nevoile industriei socialiste fac să crească de la 
an la an necesitățile de metal. Oțelul este, după 
cum se știe, materia primă de bază pentru fabrica
rea mașinilor și utilajelor. Este o datorie patriotică 
să sprijinim dezvoltarea industriei noastre socia
liste. Tineretul poate să contribuie la sporirea can
tității de metal și pe calea colectării de fier vechi. 
Acest lucru este cu atit mai important cu cît ne 
dăm seama că fiecare tonă de fier vechi ne cruță 
de necesitatea de a importa două tone de minereu 
ți o tonă și un sfert de cocs, micșorînd astfel chel
tuielile de fabricație, îmbunătățind în felul acesta 
nivelul de trai al celor ce muncesc.

Cu ani in urmă, Uniunea Tineretului Muncitor 
a luat inițiativa patriotică de a contribui cu toate 
forțele la munca de colectare a fierului vechi. De 
ani de zile mii și mii de tineri de la orașe și sate, 
utemiști și pionieri participă cu entuziasm la acea
stă mare acțiune patriotică. In unele regiuni orga
nizațiile U.T.M. au organizat zile de muncă pa
triotică în care utemiștii și pionierii, tinerii, șco
larii de la orașe și sate au colectat însemnate can
tități de fier vechi și fontă. Tinerii de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, de pildă, au colectat 
și predat propriei lor oțelării 1500 tone fier vechi.

Realizări importante in acțiunea de colectare a 
fierului vechi au obținut și tinerii din regiunile 
București, Constanța, Galați etc.

Munca patriotică de strîngere a fierului vechi a 
făcut să se îndeplinească și să se depășească pla
nul de colectare a metalului cu 52.000 tone fier și 
8.300 tone fontă. Cantitatea predată întreprinderii 
de colectare a metalelor pe 11 luni poate contribui 
la realizarea unui milion tone de oțel. Din această 
cantitate se pot produce circa 22.000 kilometri șină 
pentru cale ferată sau 100.000 strunguri, 100.000 
tractoare și 9.000 locomotive.

Iată, deci, cît de importantă este acțiunea de co
lectare a fierului vechi pentru sporirea cantității 
de metal necesar industriei constructoare de mașini. 
Ea a intrat în tradiția activității obștești. Să 
strîngi asemenea cantități de metal vechi, bucată 
cu bucată, de la cutia de conserve de care gospo
dina nu mai are nevoie, pînă la fierul de plug 
tocit și ruginit uitat în cine știe ce ungher este 
o treabă migăloasă care cere organizațiilor noa
stre perseverență și organizare în acțiune dar și 
o treabă de o deosebită importanță pentru economia 
naționala.

Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la re
centa plenară a C.C. al P.M.R. subliniază că în 
anul 1959 se va asigura creșterea într-un ritm mai 
mare a producției de metal. Din rezervele existente 
în industria siderurgică se poate realiza în anul 
care urmează o creștere a producției de oțel de 38 
la sută față de 1958, adică o producție totală de 
1.3 milioane tone. Acest spor poate fi realizat de
sigur prin folosirea mai intensivă a cuptoarelor 
oțelăriilor cît și prin dezvoltarea tradiției activi
tății de colectare a fierului vechi. In gospodăriile 
cetățenilor ca și în ale întreprinderilor există încă 
multe rezerve de metal vechi neutilizabil. Tinere
tul nostru, pionierii și școlarii nu trebuie să lase 
această valoroasă bogăție să se risipească. Ei au 
datoria s-o stringă, ca niște buni gospodari, și s-o 
trimită ca hrană cuptoarelor de oțel.

O importanță deosebită în această acțiune pre
zintă puritatea și sortarea metalului. Dacă din- 
tr-o șarjă de 120 tone rezultă o cantitate supli
mentară de zgură de 2,5 tone aceasta are drept 
urmare un consum suplimentar de var, o pier-

dere suplimentară de fier în sgură, o uzură mai 
pronunțată a vetrei cuptorului și o prelungire a 
perioadei de afinare, toate acestea ducind la pre
lungirea duratei șarjei, la ridicarea prețului <țe 
cost și la micșorarea indicelui de productivitate 
al cuptorului. De aici importanța ca organizațiile 
U.T.M. să pună accent în întrecerea pentru colec
tarea fierului vechi pe sortarea cu grijă a meta
lului.

Ritmul de dezvoltare al industriei noastre so
cialiste face să sporească de la an la an nevoile 
de metal. La aceașta poate să-și dea din 
plin contribuția tineretul colectînd fier vechi. în 
acest spop, comitetelor regionale, raionale, orășe
nești și organizațiilor de bază U.Ț.M. le revine 
sarcina să desfășoare o intensă muncă politică de 
lămurire de la om la om, folosind în acest sens 
gazetele de perete, conferințe, stațiile de radiofi- 
care, să se organizeze vizite ale tinerilor și pio
nierilor la întreprinderile metalurgice, întîlniri între 
oțelari și tineri arătîndu-se pe larg importanța pe 
care o are colectarea fierului vechi, pentru in
dustria noastră metalurgică.

Pentru a da un avînt sporit extinderii acțiunii 
patriotice de colectare, comitetele regionale U.T.M. 
trebuie să organizeze întrecerea între comitetele 
raionale, organizațiile de bază U.T.M. și organiza
țiile de pionieri. Organizind tinerii, pionierii și 
școlarii în forme care stimulează munca — echipe 
și brigăzi — ele au datoria să controleze în mod 
permanent felul cum se desfășoară această acțiune 
și să întocmească o evidență clară a rezultatelor 
obținute.

Este o mare cinste pentru tînărul, pionierul sau 
școlarul, pentru organizația U.T.M. sau unitatea de 
pionieri care va reuși să stringă cea mai mare can
titate de fier vechi. întrecerea organizată în acest 
scop poate și trebuie să capete un caracter de 
masă cuprinzînd tineri muncitori și funcționari, 
studenți și școlari, tineri țărani muncitori.

Să continuăm cu tot entuziasmul nostru acțiu
nea patriotică de colectare a fierului vechi, care 
are o mare însemnătate în lupta pentru sporirea 
cantității de metal necesare industriei noastre so
cialiste în plin avînt.

Pentru, a cunoaște metodele fo
losite de organele și organizațiile 
U.TM. din regiunea Ploețti în an
trenarea tineretului în acțiunea 
patriotică de colectare a fierului 
vechi ne-am adresat tovarășului 
Florea Ristache, prim-secteta-r al 
comitetului regional U.T.M. Reje- 
rindu-se la necesitatea extinderii 
acțiunii de colectare a fierului 
vechi, tovarășul F. Ristache ne-a 
spus :

Din vara anului 1948 acțiunea de 
strîngere a fierului vechi a căpă
tat un caracter mai organizat, de
venind pentru întregul tineret o 
acțiune patriotică de masă.

Făcînd bilanțul acestei acțiuni 
pe ultimii 4 ani, rezultă ca tine
retul din regiunea Ploești a co
lectat 21.540 tone fier vechi.

Pentru a antrena un număr cît 
mai mare de tineri în această ac
țiune, organele și organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organelor 
de partid, au format grupe, echi
pe și brigăzi ,de tineri și pionieri 
pentru colectarea metalelor vechi. 
Un ajutor însemnat în această di
recție 'l-au adus brigăzile utemiste
care, pe lîngă celelalte obiective r~ 
de lucru stabilite în planurile de 
producție lunare, și-au trecut ca 
un punct principal și colectarea 
fierului vechi. 'Pentru a stimula 
această acțiune, comitetul regio
nal U.T.M. a organizat o întrece
re între raioane, iar raioanele și 
comitetele orășenești 'U.T.M. la 
rindul lor au extins această între
cere in cadrul organizațiilor de 
bază U.T.M. și a unităților de pio
nieri.

In cadrul întrecerii s-a lansat 
chemarea ca fiecare utemist și 
pionier să stringă și să predea în
tr-un an de zile cil puțin 10 kg 
metale vechi. Cea mai mare par
te a utemiștilor și pionierilor nu 
numai că au indeplinit această 
sarcină dar au și depășit-o.

—- Ați dori să ne spuneți ce re
zultate s-au obținut în acest an în 
această acțiune și cum au fost sti
mulați fruntașii ?

— Pînă în prezent, organizații
le de bază U.T.M., unitățile de 
pionieri, elevii școlilor medii și 
profesionale au colectat aproape 
5.500 tone fier vechi.

Printre cele aproape 50 organi
zații U.T.M. și unități de pionieri 
care au strins cea mai mare can
titate de fier vechi șe află organi
zația U.T.M. de la Schela petro
liferă Boldești, care a colectat 74 
tone, cea de la Termocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" Doi- 
cești tinerii de la fabrica de mu
cava din Scăieui, unitatea de pio
nieri de la Școala nr. 4 mixtă etc. 

La obținerea acestor re
zultate ne-a fost de un real fo
los organizarea zilelor speciale 
pentru colectarea fierului vechi. 
Prima zi a muncii patriotice pen
tru colectare de fier vechi a fost 
ziua de 16 noiembrie a.c. Deși era 
o zi ploioasă, peste 73.000 tineri 
au participat la diferitele acțiuni 
patriotice 
numai în această zi, 360 de tone.

Pentru munca patriotică desfă
șurată au fost răsplătite peste 50 
organizații de bază și unități de 
pionieri. Evidențiații au fost sti
mulați cu aparate de radio, bici
clete, aparate de fotografiat, ma
teriale șj echipament sportiv etc. 
Spre exemplu, comitetului raional 
U.T.M. Ploești, care a cucerit lo
cul I pe regiune in acțiunea de 
colectare a fierului vechi, i s-a 
decernat „Steagul de organizație 
raională fruntașă", diploma de o-
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TINERI Șl TINERE!
Participați cu toate forțele voastre 

la acțiunea patriotică de colectare a 
flerului vechi. Descoperind și valon- 
jicînd această importantă rezervă 
internă contribuiți la sporirea cantită
ții de metal necesară patriei, la reducerea 
prețului de cost al produselor, la creș
terea acumulărilor socialiste suplimen
tare, la ridicarea nivelului de trai 
al poporului

S p t e
Angajamentul 
hunedoreniior

La îndemnul organizațiilor 
U.T.M. tinerii din regiunea Hune
doara au înțeles importanța patrio
tică de a colecta fier vechi. Pen
tru a contribui la sporirea produc
ției de metal tinerii de la Combi
natul Siderurgic Hunedoara și-au 
propus să colecteze și să predea 
oțelăriei proprii în anul 1959 can
titatea de 1.500 tone fier vechi.

Tinerii din întreprinderi, institu
ții și școli vor colecta și preda. 
l.C.M.-ului cantitatea de 2588 tone.

SERGIU IVANOV
șeful comisiei tineret muncito- 

resc-sătesc
Comitetul regional U.T.M.- 

Hunedoara

Săptămînal
4-5 tone de metal

Pentru a contribui la sporirea 
producției de metal necesar indus
triei, tinerii de la Atelierele C.F.R.- 
Pașcani au hotărît să facă din ac
țiunea de colectare a fierului 
o preocupare de fiecare zi. 
rîrea lor a fost transpusă în 
iar rezultatele n-au întîrziat 
arate. Aproape că nu există săp- 
tămînă în care pe porțile Atelie
relor C.F.R.-Pașcani să nu iasă.

vechi 
Hotă- 
fapte, 
să se

O IJ

TINERII VALORIFICĂ 
BOGĂȚIE0 MARE

— Vă dați seama ce zace în 
curtea uzinei noastre? Nu? Ei bine, 
aflați că în curte există „o mină de 
fier vechi*. Din ea putem scoate 
sute de tone de fier nou !

Și aceste cuvinte adresate tine
rilor de tovarășul Alexandru Go- 
moiu, director general al uzinelor 
„Mao Țze-dun**, au rămas adine 
întipărite în mintea lor, i-a însu
flețit și mai mult în activitatea de 
strîngere a fierului vechi.

...în urmă cu două-trei săptă- 
mini s-a constituit și la sectorul 
mecanic-șef o brigadă utemistă de

organizate, colectînd.
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Tinerii din întreaga, țară sînt hotărîți să dea un avînt și mai 
puternic acțiunii de colectare a fierului vechi pentru a contribui 
prin munca lor ba sporirea producției de metal necesar industriei 
noastre socialiste. La redacție ne-au sosit vești privind angaja
mentele pe care și le iau organizațiile U.T.M. pentru colectarea 
fierului vechi în anul viitor1. Redăm cîteva din ele.
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luînd drumul centrelor siderurgice 
Reșița și Hunedoara, cîte 4—5 tone 
de fier vechi.

Aceste rezultate au fost obținu
te de tineri prin munca voluntară. 
Stringînd bucățică cu bucățică me
talul vechi, tinerii noștri au izbu
tit să expedieze centrelor siderur
gice, de la începutul anului și pînă 
la 25 noiembrie a.c. peste 180 tone 
de fier vechi.

Sîntem hotărîți să dezvoltăm 
succesele obținute în acest 
tinuîndu-ne tradiția de a 
săptămînal cel puțin cinci 
metal.

an, con- 
colecta 

tone de

I. MIRCEA 
secretar al comitetului U.T.M. 

Atelierele C.F.R.-Pașcani

Vom strînge
11.300 tone

Inițiativa tineretului de a strînge 
cantități cît mai mari de fier 
vechi pentru industria noastră a fost 
îmbrățișată și de tinerii și utemiștii

regiunii Timișoara. Ca urmare în 
acest an tinerii au colectat 4095 
tone fier vechi. Fruntași în această 
acțiune se situează tinerii de la 
oțelăria Siemens-Martin de la Reșița 
ai cărei tineri au strîns 300 tone, 
Atelierele C.F.R.-Timișoara, Depoul 
C.F.R.-Timișoara și școala profesio
nală Oțelul Roșu din raionul Ca
ransebeș

Acum, 
cembrie, 
șoara își 
tru a strînge cît mai mari cantități 
de fier vechi.

Analizînd succesele obținute de 
tinerii regiunii în acest an, comite
tul regional ■ U.T.M.-Timișoara și-a 
propus ca, cu forțele tineretului din 
întreprinderile cu oțelării proprii 
să se stringă 2250 tone fier. Tinerii 
din celelalte întreprinderi vor pre
da la I.C.M., 7050 tone. Pionierii și 
elevii vor strînge 2000 tone fier 
vechi. în total tinerii din regiunea 
Timișoara vor colecta în anul 1959 
cantitatea de 11.300 tone.

în cinstea zilei de 30 de
ținerii din regiunea Timi- 
intensifică eforturile pen-

ALEX. KEREKVARTO 
activist Con i'tetul regional U.T.M. 

Timișoara

o acțiune permanentă. Re- 
obținute sînt bune. De 

în trimestrul III tinerii au 
la turnătoria uzinelor 317 
vechi. In fruntea acestei

La uzinele 
„23 August4 

Tinerii din uzinele „23 August" din
Capitală acordă o atenție însemna
tă colectării fierului vechi din care 
au făcut 
zultatele 
exemplu, 
decontat 
tone fier
acțiuni se situează tinerii de la sec
torul cazane oare au colectat în 
ultimele trei luni 230 tone fier 
vechi, iar cei de la automotoare 
peste 50 tone.

Tinerii Ghiță Ene, Ioan Deacă, 
Nicolae Grigore de la sectorul Ca
zane, Stelian Anghel, Iulian Ion și 
Alexandru Bordeanu de la sectorul 
automotoare și alții constituie exem
plu pentru toți tinerii din uzine în 
acțiunea de 
vechi.

Comitetul 
îndrumarea 
și-a propus in planul de acțiune pe 
anul 1959 să mobilizeze și mai mult 
pe tineri în acțiunea de colectare a 
fierului vechi, dind în felul acesta 
viață indicațiilor date de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej în recenta ședin
ță plenară a C.C. al P.M.R. In do
rința de a participa la sporirea pro
ducției de metal, necesară indus
triei, comitetul U. T. M. și-a pro
pus să colecteze în anul viitor 450 
tone de fier vechi.

Ing. LIVIU OANC.EA 
membru în comitetul U.T.M. 

uzinele „23 August"

Tineretul 
entuziasmul ca- 
re-1 caracteri- 

iWl zează participă 
cu toate Torțele 
la colectarea fie

rului vechi — plinea oțelării
lor noastre.

Fotoreporterul a surprins 
un grup 
un nou 
care va 
de oțel.

de tineri încărcînd 
tren cu fier vechi 

lua drumul cetăților

muncă patriotica, dar care nu fu 
sese imediat programată la munci 
voluntară.

Spre sfîrșitul săptămînii trecut- 
tînărul Marin Ghiță, comandantu 
brigăzii, se gîndea într-una, c 
ciudă, că brigada sa încă nu ieșis 
la muncă. Cum adică, brigada s 
stea așa, degeaba, să se facă de ru 
șine ? Nu, nici în ruptul capulu 
După o îndelungată gîndir 
a hotărît să propună tinerilor s 
iasă la muncă voluntară, 
expus planul cîtorva tineri di 
brigadă. Ei au fost de acord. Apo 
i->a expus ideea și lui Andrei La

Ț zăr, secretarul organizației de baz 
U.TJM. din sectorul mecanic-șef.

— Știi ce am hotărît noi tovr 
rășe Lazăr ? Duminică dimineaț 
ieșim la strîns fier vechi in curte 
uzinei. Avem ce face. în definiți 
asta nu-i o muncă pe care trt 
buie s-o facem tot noi ?

— E foarte bine ce-ați hotărî 
...Duminică dimineața la ora 

cei 27 de tineri din brigadă ere 
prezenți în curtea uzinei. S-au fo 
mat două grupe și munca a î 
cepul. Nicolae Tuf an, șef de gr 
pă, al cărui nume a fost cunosc ' 
și pe șantierul magistralei de ei 
neîntrecut în hărnicie, s-a dover. 
și acum un priceput organizat 
al muncii. Dar nici cealaltă grut 
pe care a condus-o Constantin 
prea nu s-a lăsat depășită de gr 
pa lui Tuf an. S-a desfășurat o î 
trecere 
două grupe, 
prima. La 
că ambele 
la fel de bine. Ele au strîns 
3 ore cantitatea de 5000 kilogi 
me fier vechi. Aceste 5 tone 
fier vechi s-au adăugat la cele 
tone strînse în urmă cu două să 
tămîni și la cele 75 tone strif 
de tinerii din sector de la în^ 
putui anului pînă în prezent.

\n toate sectoarele uzinei, 
nerii, ca buni gospodari, redau p 
ducției zeci tone de fier vec 
La sectorul montaj, de exemp 
tinerii au colectat 40 tone f 
vechi.

De la începutul anului pînă 
prezent, tinerii de la uzina 
Țze-dun* au colectat 800 tone 
fier vechi pe care l-au pre 
cuptoarelor turnătoriei din uzi 
Ținind cont de pierderile provi 
te prin retopire, rezultă că 
cantitatea de metal obținută se 
confecționa două mori de cimt 
cinci cazane de 10 tone (16 
mosfere) părți comune, 4 uni 
de pompaj de 0 tone, două l 
tați de 15 tone, 20 de rezerve 
pentru autocisternă și alte pro 
se.

pasionantă intre 
Fiecare voia 
sfîrșit, 
grupe

s-a 
au

ace.’
să 1 

văi

mun

P. PALII

colectare a fierului

U.T.M. a! uzinelor, sub 
comitetului de partid,

♦

Dacă am centraliza 
primele angajamente 
ale brigăzilor de 
muncă patriotică din 
școlile medii și profe
sionale din regiunea 
Craiova — angaja
mente referitoare la 
colectarea fierului 
vechi — nu am pu
tea aduce decît cu
vinte de laudă ute- 
miștilor și tinerilor 
încadrați în aceste 
brigăzi. Dragostea cu 
oare vor să întimpine 
aniversarea a 11 ani 
de la proclamarea Re
publicii noastre Popu
lare, iau concretizat-o

prin acțiuni patrioti
ce deosebite.

Pornind sub lozin
ca „Patriei noastre 
dragi., îi aducem in 
dar de ziua ei o can
titate de 5 tone fier 
vechi colectat*1, bri
găzile de muncă pa
triotică ale fiecărei 
școli, au început o 

activitate intensă pen
tru a-și îndeplini cu- 
vintul.

Dacă 
actuală 
colectat
cantitatea

tone, nu ne înd 
că de ziua Repub 
noastre, tinerii dii 
ceste școli își vor 
deplini cuvîntul

Și trenurile în 
cate cu fier vechi 
Turnu Severin, C 
cal, Calafat, Crai

pînă l<a data 
fierul vechi 

depășește 
de 250

cele sosite de la 
mir, Băilești, < 
bva, Tg. Jiu 
nind apoi 
spre cetatea 
Hunedoarei.

etc.
la o 

de /
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Expunerea tovarășului Gheorghe Apostol,
președintele C. C. S., la ședința de constituire 

a Consiliului sindical orășenesc București
actuală de trecere de la capitalism 
la socialism, activitatea sindica
telor se concentrează în special în 
următoarele trei direcții princi
pale :

1. Organizarea participării cît 
mai largi și cît mai active a ma
selor muncitoare la planificarea, 
organizarea și conducerea produc
ției în întreprinderile de. stat, din 
industrie și agricultură;

2. Organizarea activității cultu
ral-educative de masa pentru creș
terea conștiinței de clasă a oa
menilor muncii;

3. Grija pentru îmbunătățirea 
continua, pe măsura dezvoltării 
economiei naționale, a condițiilor 
de muncă și de viața ale celor ce 
muncesc.

Vorbitorul a arătat că principa
lele formei prin care oamenii mun
cii, organizați în sindicate, iși a- 
duc contribuția la planificarea, or
ganizarea și conducerea produc
ției sint următoarele : participarea 
la elaborarea planului de produc
ție pe întreprinderi, pe ministere 
și pe întreaga țară; participarea 
la elaborarea și definitivarea pre
vederilor contractelor colective de 
muncă; participarea la întrecerea 
socialistă și la consfătuirile de 
producție, la introducerea în pro
ducție a inovațiilor, raționaliză
rilor și metodelor înaintate de 
muncă.

In curînd întreprinderile vor 
primi planurile de stat pe anul 
1959. După primirea planului în 
întreprinderi, comitetela sindicale 
au sarcina de a sprijini activ con
ducerile administrative la defalca- 
rea sarcinilor de plan pe fiecare 
secție, atelier, echipă și loc de 
muncă in parte, la stabilirea mă
surilor de pregătire a consfătuiri
lor de producție în vederea prelu
crării planului defalcat cu toți 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii. Propunerile făcute de 
muncitori, tehnicieni, ingineri în 
consfătuirile de producție vor tre- 
nui să fie analizate cu atenție și 
folosite pentru Îmbunătățirea pla
nului de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Comitetele Centrale ale sindica
telor pe ramuri de producție, con
siliile sindicala regionale, raio
nale și Consiliul sindical orășee 
nesc București au datoria să a- 
corde o atenție deosebită îndepli
nirii sarciriîlor de plan la toți in
dicii.

După ce au luat parte la dez
baterea cffrelor de control, pe 
baza cărora s-a întocmit proiectul 
de plan, și apoi la prelucrarea 
planului definitiv aprobat de mi
nister sau de sfatul popular re
gional, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și funcționarii din întreprin
deri și instituții au posibilitatea 
să ia parte la definitivarea și la 
includerea în contractul colectiv 
de muncă a angajamentelor pentru 
îndeplinirea și depășirea tuturor 
indicatorilor planului de stat.

Prelucrarea planului de produc
ție defalcat pe secții, ateliere și 
locuri de muncă cu toți munci
torii, tehnicienii și inginerii creea
ză acestora condiții să cunoască 
nu numai posibilitățile reale pen
tru realizarea și depășirea sarci
nilor planului ci și posibilitățile 
de creștere a rentabilității între- 

. prinderilor; pe această bază con
ducerile administrative își pot sta
bili, la rîndu-le, angajamentele 
lor care se înscriu in contractul 
colectiv privitor la măsurile pen
tru îmbunătățirea condițiilor dei 
muncă și de viață ale colectivului 
respectiv.

Consiliile sindicale regionale și 
raionale trebuie să controleze pe
riodic felul cum se îndeplinesc pre
vederile contractelor colective.

♦
Viața a confirmat din plin ma

rea importanță a întrecerii socia
liste, care reprezintă pentru ma
sele de oameni ai muncii din țara 
noastră o metodă comunistă de. 
construire a socialismului. In în
trecerea socialistă își găsește ex
presie poziția înaintată a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
din fabricile și uzinele țării, con
știința lor de stăpîni ai mijloace
lor de producție și ai roadelor 
muncii lor, se afirmă cu putere 
hotărîrea și interesul lor adînc de 
a-și însuși tehnica și tehnologia 
înaintată, de a ajunge și depăși 
rezultatele celor mai buni, de a 
munci astăzi mai bine ca ieri, 
mîine mai bine ca astăzi, de a 
dobîndi.zi de zi noi succese în 
dezvoltarea economică a țării,. în 
ridicarea nivelului de trai al între
gului popor. întrecerea socialistă 
este p metodă specifică a socia
lismului, în,.cadrul căreia se îm
bină armonios interesele indivi
duale ale oamenilor muncii cu 
participarea largă la rezolvarea 
problemeloi de interes general, 
întrecerea este o armă minunată 
în miinile muncitorilor și tehnicie
nilor pentru sporirea avuției ob
ștești, pentru mobilizarea rezerve
lor interne existente în întreprin
deri.

Esențial în întrecere este ridi
carea întregii mase a muncitori
lor din întreprinderi la nivelul rea
lizărilor medii ale fruntașilor, dez
voltarea spiritului de într-ajutorare 
tovărășească în întrecere, în sco
pul obținerii unuj avînt general în 
producție.

Răspîndirea experienței și a 
metodelor înaintate este o sarcină 
de cea mai mare însemnătate în 
cadrul întrecerii. Comitetele de în
treprindere trebuie să dea dovadă 
de simț de răspundere și inițiati
vă în stabilirea obiectivelor între
cerii socialiste, concentrînd astfel 
atenția participanților in întrecere

zffieZe de 10 și 11 decembrie, 
i Cosa de Cultură a Sindicatelor 
in Capitală a avut loc ședința de 
onstituire a Consiliului sindical 
rășenesc București. Cu acest pri- 
fj, tovarășul Gheorghe Apostol a 
îcut o expunere cu privire la țar
inile ce revin Consiliului sindical 
rășenesc București și importanța 
nbunătățirii activității sindicale 
t vederea îndeplinirii sarcinilor 
use in fața oamenilor muncii de 
otăririle plenarei C.C. al P.M.R. 
in 26—28 noiembrie 1958, pentru 
ezvoltarea pe mai departe a eco- 
omiei naționale și ridicarea con- 
nuă a nivelului de trai al po- 
orului muncitor.
Adresînd participanților un căi- 

aros salut din partea Consiliului 
entral al Sindicatelor, tovarășul 
heorghe Apostol a subliniat că 
’dința de constituire a Consiliu- 
i sindical orășenesc București 
e loc în condițiile în care clasa 
uncitoare, toți oamenii muncii 
n țara noastră au primit cu în- 
iflețire programul de dezvoltare 
economiei noastre pe anul 1959, 
Ogram înfățișat de tovarășul
h. Gheorghiu-Dej la Plenara 
omitetului Central al P.M.R. din 
i—28 noiembrie 1958.
Oamenii muncii din țara noa- 

- ră — a arătat vorbitorul — pri
se cu justificată mîndrie reali- 
rile pe care le-au obținut, sub 
nducerea înțeleaptă a partidu-
i, în opera de construire a so- 
alismului.
Consecventă liniei politice leni- 
Sste a partidului, plenara a con- 
ierat că este necesar să se asi- 
jre pe mai departe și într-un 
m tot mai intens industrializa- 
a socialistă a țării, lărgirea 
zei tehnico-materiale pentru 
șnsformarea socialistă a agri- 
lturii și sporirea însemnată a 
oducției industriale și agricole, 

anul 1959 producția globală 
justrială va trebui să crească 

circa 10 la sută față de 1958. 
Pentru intensificarea ritmului 

industrializare, în anul viitor 
vor face investiții în valoare 
17,4 miliarde. Plenara C.C. al 

\1.R. a atras atenția în mod 
Osebit asupra importantei co
sitoare pe care o au acumulă- 
e socialiste necesare acoperirii 
/estițiilor. De aici decurge în 
>d firesc necesitatea concentră- 

eforturilor pentru ridicarea 
ntinuă a productivității muncii, 
lucerii prețului de cost, des- 
jeririt și valorificării inepulzn-- 
elor rezerve interne ce se gă- 
tc în toate întreprinderile.
|n continuare tovarășul Gheor- 
e Apostol a vorbit despre suc- 
.ele obținute de țările lagărului 
țialist în frunte cu Uniunea 
vietică, subliniind ajutorul in- 
naționalist acordat tării noa- 
e de U.R.S.S. precum și cola- 
area și într-ajutorarea tovără- 
scă cu celelalte țări socialiste, 
phezășia îndeplinirii și depăși- 

planului pe 1959 — a spus 
bitorul — o constituie munca 
uziastă a clasei muncitoare, a 
nenilor muncii. Sindicatelor le 
in sarcini de mare răspundere 
mobilizarea muncitorilor^ ingi- 
ilor, tehnicienilor și fuheționa- 
r pentru îndeplinirea cu suc- 

a planului pe 1959.
n anii construcției socialiste 
dicatele noastre au acumulat o 
fată experiență ; ele au adus 

de an o contribuție tot mai 
pmnată la succesele obținute 
poporul muncitor. Trebuie spus 
a că activitatea sindicatelor 
istre putea fi și mai rodnică ; 
al și unele metode de muncă 
jaie, generate și de paralelis- 

f organizatoric din mișcarea 
stră sindicală, au frînat într-o 
Sură însemnată inițiativa și 

-rativitatea organelor sindicale 
desfășurarea unei activități 

concrete și mai vii cu oame- 
muncii din întreprinderi și- in- 
iții. Pentru a ridica capacita- 
organizatorică a sindicatelor 

livelul sarcinilor actuale ale 
struirii socialismului. Plenara 
siliului Central al Sindicate- 
din 13 august a.c. a adoptat 
îrîrea cu privire la unele mă- 

organizatorice menite a con- 
"ii la îmbunătățirea simțitoa- 
i activității sindicatelor noa-

{in desființarea organelor in- 
ediare ale sindicatelor pe ra- 
Iși constituirea consiliilor 
:ale regionale, raionale și a 
liului sindical orășenesc 
rești, Consiliul Central al 
catelor va putea să-și înde- 
iscă mai bine rolul său de 
icere centrală a mișcării sin- 
: din țara noastră. Măsurile 
îizatorice stabilite de această 
ră — a căror aplicare expe- 
itală a început, urmînd să 
sfinitivate de cel de-al IV-lea 
res a-1 Sindicatelor — au me
de a îmbunătăți serios sti- 

i metodele noastre de mun- 
conducere Aceasta înseam- 
se renunța ferm la modul 
îndruma, controla și condu- 

itivitatea sindicală în princi- 
prin intermediul aparatului 
iat, al instrucțiunilor, circulă- 

. și directivelor scrise sau te- 
| ice; aceasta înseamnă a re- 

za după nevoile mișcării sin- 
le și a folosi cît mai rațional 

i citatea politică și organiza- 
ă a activului sindical; aceasta 

limnă a realiza o legătură cît 
strînsă și cît mai directă a 

S. cu activul sindical și 
ibrii sindicatelor din între
ceri și instituții, din orașe 
in sate; a analiza împreună 

li experiența pozitivă în lupta 
fu înfăptuirea politicii parti-

■ ȘÎ guvernului, a cunoaște 
I’ele deficiențelor în această 

și a stabili tot cu ei rriăsu- 
practice organizatorico pentru 
tarea lor.

*
continuare, tovarășul Gheor- 

• «Apostol a arătat că în etapa

loc eficace de a explica maselor 
largi politica Partidului Muncito
resc Romln și a guvernului țării, 
rolul conducător al partidului în 
statul democrat-popular, impor
tanța conducerii politice de către 
partid a sindicatelor și rolul pe 
care sindicatele îl au în sistemul 
dictaturii proletariatului. O sar
cină permanentă a propagandei 
prin conferințe este popularizarea 
realizărilor regimului nostru de- 
mocratjpopular, a mărețelor suc
cese ale țărilor lagărului socia
list în frunte cu U.R.S.S., popu
larizarea grandioaselor perspecti
ve ale construirii comunismului în 
Uniunea Sovietică.

Propaganda prin conferințe tre
buie să explice muncitorilor prin
cipalele probleme ale mișcării 
muncitorești internaționale actua
le, să combată teoriile revizionis
mului contemporan, să arate mun
citorilor rolul important pe care 
îl are Federația Sindicală Mon
dială — cea mai puternică or
ganizație sindicală internațională 
— în întărirea solidarității inter
naționale a celor ce muncesc din 
lumea întreagă.

Consiliile sindicale, comitetele 
de întreprindere trebuie să acor
de o atenție mai mare propagan
dei tehnice. Propaganda în mase 
a cunoștințelor tehnice duce la 
stimularea interesului muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
pentru studierea tehnicii înaintate 
și introducerea ei în producție.

Este necesar ca organele sindi
cale din întreprinderi și instituții, 
care au organizate universități 
populare și lectorate, să îmbună
tățească conținutul conferințelor 
și lecțiilor în lumina sarcinilor 
recentei plenare a C.C. al P.M.R., 
să creeze condițiile materiale co
respunzătoare pentru buna desfă
șurare a cursurilor.

îmbunătățirea activității artisti
ce de amatori este de asemenea 
o sarcină importantă a sindicate
lor.

★

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
arătat în continuare că. da
torită dezvoltării economiei na
ționale, creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost, salariul real al celor ce mun
cesc în sectorul socialist de stat 
este astăzi cu 60 la sută mai mare 
decit în 1950 și cu 26 ia sută 
mai mare decit in 1955. Așa cum 
a apreciat plenara recentă a C.C. 
al P.M.R. s-au îndeplinit înainte 
de tirinen sarcinile stabilite de 
către Congresul al II-lea a.l par
tidului privind creșterea salariu
lui real. O contribuție importantă 
la creșterea salariului real în ul
timii ani o constituie introducerea 
măsurilor de.îiffburiăiățire a siste
mului de salarizare și normare a 
muncii hotărîte de plenara C.C. 
al partidului nostru din decembrie 
1956. Nivelul de creștere a sala
riului mediu cu 15 la sută stabi
lit de plenară a fost îndeplinit și 
depășit.

Ținînd seama de rezultatele po
zitive obținute în perioada de con
sultare și experimentare de către 
comisiile de coordonară a lucră
rilor pentru introducerea măsuri
lor tehnico-economice în vederea 
justei aplicări a sistemului de sa
larizare și normare a muncii, 
(înființate prin H.C.M. nr. 347/ 
1957), și de necesitatea a- 
tragerii și în viitor a ce
lor mai calificate și experimentate 
cadre de muncitori, maiștri, ingi
neri, tehnicieni și economiști la 
studierea și elaborarea de noi 
măsuri pentru lichidarea deficien
țelor constatate în organizarea 
producției și a muncii, în salari
zare și normare tehnică, este ne
cesar ca aceste comisii să func
ționeze în continuare.

Comisiile vor studia rezul
tatele obținute la diferite locuri 
de muncă în cadrul expe
rimentării, în urma practicării sa
larizării în acord sau în regie, 
modul cum acestea au influențat 
realizarea sarcinilor de producție, 
creșterea productivității, cum au 
asigurat legătura dintre creșterea 
salariilor și obținerea unor rezul
tate mai bune în producție. Pe 
baza analizei vor face propuneri 
de înlăturare a acordului fictiv 
ori unde ar mai constata aseme
nea cazuri și mai ales de reve
nire la munca în acord în acele 
locuri de muncă unde există con
diții pentru aceasta.

Comitetele sindicale să stimu
leze în continuare interesul 
pentru creșterea calificării pro
fesionale a muncitorilor. In 
acest scop ele trebuie să 
sprijine comisiile să analizeze in
dicatoarele de calificare elabora
te, măsura în care prevederile lor 
cuprind cerințele necesare de ca
lificare Ia nivelul dezvoltării in
dustriei și al progresului tehnic, 
modul cum sînt respectate aceste 
prevederi la stabilirea categoriei 
de încadrare a muncitorilor, și să 
facă propuneri de înlăturare a 
lipsurilor.

Comitetele de întreprinderi vor 
veghea ca premierea să consti
tuie un instrument eficace de sti
mulare a lucrătorilor care aduc o 
contribuție mai importantă în 
producție. Ele vor ajuta comisiile 
să analizeze măsura în care cri
teriile de premiere corespund 
prevederilor regulamentului pe 
ramură aprobat de Consiliul de 
Miniștri, măsura în care sînt 
concrete și legate de sarcinile 
specifice ale diferitelor locuri de 
muncă.

spre realizarea principalelor sar
cini de plan și în mod deosebit 
asupra creșterii producției și pro
ductivității muncii, reducerii prețu
lui de cost (pe baza scăderii con
sumurilor de materii prime și ma
teriale, micșorării sub limita ad
misa a rebuturilor), îmbunătățirii 
calității produselor.

Publicitatea în jurul întrecerii 
trebuie să fie vie, mobilizatoare, 
făcută pe cit posibil imediat după 
cunoașterea unor rezultate deose
bite, a angajamentelor luate in 
întrecere. Prin publicitatea rezul
tatelor întrecerii se ințelege nu nu
mai popularizarea realizărilor ob
ținute de participanți, ci și a me
todelor prin care aceștia au ajuns 
la asemenea rezultate.

Comitetele sindicale de între
prinderi și secții, in colaborare cu 
organele' administrative, au dato
ria să analizeze lunar rezultatele 
obținute de cei aflați in întrecere, 
in scopul cunoașterii metodelor de 
lucru înaintate, mijloacelor tehni
ce folosite de fruntași, pentru a- 
plicarea și extinderea celor mai 
bune metode. In acest scop, comi
tetele de întreprindere să organi
zeze, cu sprijinul tehnicienilor, in
ginerilor, fruntașilor și inovatori
lor, cursuri speciale pentru cu
noașterea experienței înaintate in 
producție — cursuri la care să ia 
pafte muncitori de , aceeași profe
sie — și schimburi de experiență 
urmate de demonstrații practice 
pentru însușirea și generalizarea 
metodelor de lucru Înaintate.

Consiliile sindicale trebuie să-și 
îndrepte atenția în primul rind spre 
buna organizare a întrecerii socia
liste în brigăzile de muncă, ate
liere, secții și pe întreprinderi și 
apoi pe raioane, oraș și pe re
giune.

Unul din factorii importanți pen
tru creșterea producției, producti
vității muncii și reducerea prețu
lui de cost îl Constituie activita
tea inovatorilor și raționalizato- 
rilor. In primul semestru al aces
tui an. muncitorii, inginerii și teh
nicienii din industrie și agricultu
ră au făcut 33.641 propuneri de 
inovații din care 15.629 au și fost 
aplicate, aducind economii ante- 
calculate in valoare de 188.738.000 
lei, inovatorii fiind recompensați 
cu suma de 11.683.000 lei.

Fără îndoială că în acest dome
niu am fi putut obține rezultate 
mult mai bune dacă conducerea 
unor întreprinderi, unele direcții 
generale și ministere, cît și comi
tetele sindicale respective s-ar fi 
preocupat cu mai multă grija de 
sprijinirea și stimularea activității 
creatoare a inovatorilor și rațio- 
nalizatorilor.

Comitetele sindicale din între
prinderi și instituții sînt chemate 
să ia atitudine fermă și combati
vă față de manifestările de biro
cratism și tergiversare în studie
rea și rezolvarea propunerilor de 
inovații și să ceară tragerea la 
răspundere a acelora care pun pie
dici în aplicarea și generalizarea 
inovațiilor acceptate, care nu acor
dă la timp stimulentele materiale 
cuvenite inovatorilor și raționali- 
Zatorilor. Pe baza cunoașterii con
crete a necesităților tehnice ale în
treprinderii, organele sindicale îm
preună cu conducerile administra
tive și cercurile A.S.I.T., să sta
bilească și să indice periodic te
mele de inovații care trebuie să 
stea în atenția inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor, să convoace adu
nări cu inovatorii.

★

Experiența de pînă acum ne-a 
dovedit că, în condițiile țării noa
stre, forma cea mai eficace de a- 
tragere a maselor largi de oameni 
ai muncii la organizarea și con
ducerea producției sint consfătuiri
le de producție. In cadrul consfă
tuirilor este necesar să se discute 
problemele legate de mai buna or
ganizare a producției, de mărirea 
indicilor de utilizare a mașinilor, 
de îmbunătățirea procesului tehno
logic, de introducerea tehnicii noi, 
ridicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, vor 
trebui să se analizeze cauzele care 
determină rebuturi, calitatea slabă 
a produselor, asaltul în producție, 
timpi neproductivi etc.

In urma dezbaterilor ce au loc 
în consfătuirile de producție, co
mitetele sindicale de secție și de 
întreprindere, împreună cu condu
cerea administrativă și cu cei mai 
pricepuți și harnici muncitori, in
gineri și tehfiicieni, vor trebui să 
stabilească un program concret de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
să fie pus în aplicare și perfecțio
nat continuu pe baza experienței 
noi din producție. Practica de 
pînă acum ne arată că, în majo
ritatea cazurilor, discutarea pla
nurilor lunare de producție se face 
cu întîrziere (uneori chiar între 8 
și 15 ale lunii respective) ceea ce 
face ca aceste consfătuiri să nu 
poată aduce o contribuție eficace 
la crearea condițiilor necesare 
pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului. Consiliile sindicale regiona
le și raionale au datoria să 
studieze, în întreprinderi, posibili
tățile de a asigura ca muncitorii 
să ia cunoștință de sarcinile de 
plan ale lunii viitoare, încă de la 
25 ale lunii precedente. In acest 
scop, ordinea organizării consfă
tuirilor de producție lunare ar 
trebui să sufere modificări; ele să 
aibă loc înainte de începutul lunii 
și să fie organizate în primul rind 
pe secții și după aceea pe atelie
re, echipe și brigăzi de muncă.

*

Un loc. deosebit de important 
în activitatea sindicatelor are 
munca cultural-educativă de masă, 
strîns legată de sarcinile de pro
ducție.

O atenție deosebită este nevo-.e 
să se dea îmbunătățirii muncii de 
propagandă prin conferințe — mij

în continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de activitatea de asigurări 
sociale a sindicatelor: Hotărîrea 
nr. 115 a Consiliului de Miniștri 
și a C.C.S. reglementează mai 
bine modul de acordare a ajutoa
relor din fondurile de asigurări 
sociale și elimină posibilitățile de 
abuz și risipă ce au existat și de 
care se foloseau elementele îna
poiate și dușmănoase în dauna 
interesului general al celor ce 
muncesc.

Incepînd cu anu‘1 1959 consi
liile sindicale regionale și raiona
le se vor ocupa și de îndrumarea, 
coordonarea și controlul activi
tății de asigurări sociale a comi
tetelor sindicale din întreprinderi, 
instituții și comune sătești. Ele 
trebuie să sprijine comitetele de 
întreprinderi și instituții la întoc
mirea bugetului de asigurări so
ciale pe anul 1959.

Este nevoie ca consiliile sindi
cale să manifeste o grijă perma
nentă pentru stabilirea și acorda
rea drepturilor la pensie, numind 
în comisiile ce funcționează în a- 
cest scop pe lîngă sfaturile popu
lare tovarăși capabili să vegheze 
la respectarea prevederilor legii.

In atenția consiliilor sindicate 
regionale, raionale și a Consiliu
lui sindical București trebuie 
să fie organizarea perma
nentă a controlului muncito
resc asupra funcționării instituții
lor sanitare, a modului de îngri
jire și tratare a bolnavilor în po
liclinici, spitale și sanatorii.

Grija pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de muncă în 
întreprinderi și instituții, respec
tarea întocmai a legislației care 
reglementează problemele de pro
tecția și tehnica securității mun
cii, constituie o sarcină importan
tă a sindicatelor.

In continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de problema folosirii juste 
a fondului întreprinderii. Așa cum 
prevede hotărîrea Consiliului de 
Miniștri, care reglementează for
marea și folosirea fondului între
prinderii, cea mai mare parte a 
acestui fond va fi destinată con
strucțiilor de locuințe. Consiliile 
sindicale regionale și raionale au 
sarcina să controleze dacă toate 
comitetele de întreprindere, insti
tuție și toți salariații cunosc con
ținutul important al acestei hotă- 
rîri și, împreună cu acestea, să 
vegheze la aplicarea cu strictețe 
a prevederilor ei. Este necesar ca 
consiliile sindicale regionale și 
raionale ca și organele sindicale 
din întreprinderi si instituții să se 
intereseze îndeaproape de felul 
cum sînt utilizate de către sfatu
rile populare sumele alocate din 
fondul întreprinderii pentru con
struirea de locuințe muncitorești, 
dacă se construiesc locuințe bune 
și iefiine. Ele sînt chemate să ve
gheze ca repartizarea locuințelor 
către membrii de sindicat să se 
facă pe baza cunoașterii condiții
lor de locuit a acestora și a con
tribuției lor la formarea fondului 
întreprinderii.

Vorbitorul a arătat apoi sar
cinile ce revin Consiliului sindi
cal orășenesc București în legă
tură cu îndrumarea activității or
ganizațiilor sindicale din institu
țiile de stat.

★

In continuare tovarășul Gh. 
Apostol s-a referit la sar
cinile principale ale consiliilor sin
dicale regionale, raionale și a 
Consiliului sindical orășenesc 
București precum și la stilul și 
metodele de muncă pentru îndepli
nirea acestor sarcini.

Sarcinile de bază ale acestor 
organe teritoriale ale Consiliului 
Central al Sindicatelor sînt de a 
îndruma, coordona și controla ac
tivitatea organelor și organizații
lor sindicale în vederea aplicării 
în viață a hotărîrilor și directi
velor C.C.S.-ului, participării ac
tive a celor ce muncesc la orga
nizarea și conducerea producției^ 
educării socialiste și creșterii con
științei de clasă a oamenilor 
muncii, rezolvării, pe baza posi
bilităților economice existente, 
a problemelor social-culturale 
ale acestora. Fiecare membru al 
Consiliului Sindical din Capi
tală trebuie să răspundă, în 
afară de activitatea organiza
ției sindicale din întreprinde
rea sau instituția unde lucrea
ză, și de 1-3 organizații sindicale 
din apropiere. •

Membrii biroului executiv al 
Consiliului sindical orășenesc 
București vor răspunde fiecărei de 
anumite probleme concrete pre
cum și de coordonarea activității 
sindicale în cuprinsul unui raion.

Biroul executiv, pe baza unui 
plan concret de muncă aprobat 
de plenul Consiliului Sindical al 
Capitalei, poate organiza pe raioa
ne sau pe București adunări, con
sfătuiri, avînd caracter de schimb 
de experiență cu activul sindical 
din întreprinderi și instituții unde 
se pot analiza rezultatele activi
tății organelor și organizațiilor 
sindicale în toate sectoarele și se 
pot stabili măsuri practice pentru 
generalizarea experienței pozitive 
și lichidarea neajunsurilor consta
tate.

In încheiere, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol a spus: „Sub condu
cerea partidului, luptind cu hotă- 
rîre pentru realizarea politicii sale, 
sindicatele vor ridica activitatea 
lor pe o treaptă superioară, adu- 
cînd o contribuție tot mai mare 
la lupta întregului popor pentru 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale și ridicarea nivelului de 
trai, material și cultural, al celor 
ce muncesc în Republica Populară 
Rornînă",

Sala de mese a cantinei uzinelor „23 August" din Capitală
(Fotoi Ager preș)

nceooa©ocooooooc»oo<5eooeoooeoooocoooooooQoeooooo©oooooo0ODooooooQoooooooQ0oooooooocoooooooeeoooooooooooocooQooooo©oooooocooaDao<

Lucrările Consiliului superior al școlilor 
din Ministerul Invățămîntului și Culturii

Joi dimineața au început în Ca
pitală, la Clubul Sindicatului mun
citorilor din învățămînt, lucrările 
primei ședințe a Consiliului supe
rior al școlilor din Ministerul In- 
vațămîntu-lui și Culturii.

La ședință participă cadre di
dactice fruntașe din învățămîntul 
de cultură generală, profesional și 
tehnic, reprezentanți ai secțiilor de 
învățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare regionale și orășenești, ai 
organizațiilor obștești, ai unor în
treprinderi și comitetelor de pă
rinți ai elevilor.

Acad. Atanase Joja, vicepreșe

INFORMAȚII
Joi după-antiază la Consiliul 

General A.R.L.US. a avut Inc fe
stivitatea desemnării cîștigătorilor 
la concursul „Cine cunoaște R. P. 
Rornînă" organizat de Comitetul 
de radiodifuziune și televiziune și 
Consiliul general A.R.L.U.S.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune și ai 
Consiliului general A.R.L.V.S.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier, și 1. S. Ilin, prim-secre- 
tar al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Petre Constantines- 
cu-Iași, vicepreședinte al Consiliu
lui General A.R.L.US.

Tov. Ion Pas, președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune, luind cuvîntul a arătat că 
organizarea concursului „Cine cu
noaște R.P. Rornînă" a avut un 
larg ecou in rindul ascultătorilor 
sovietici și a fost încununat de suc
ces. La concurs au participat mun
citori și colhoznici, ingineri, teh
nicieni, medici, elevi, studenți, pro
fesori, oameni de știință, soldați 
și ofițeri care au trimis mii de 
Scrisori. Au fost primite răspunsuri 
din cele mai diferite colțuri ale 
Uniunii Sovietice, din îndepărtatul 
Orient și din Moscova, din Lenin
grad și din Novosibirsk, Vladivo
stok și Arhanghelsk, din Siberia și 
Kazahstan, din insula arctică Di
xon și din stațiunea antarctică 
Mirnîi.

Pentru răspunsul foarte docu
mentat, premiul 1 a fost acordat 
inginerei Eraida Nikolaevna Miroj. 
nicenko din orașul Mîlișci, regiu
nea Moscova, care va face o ex
cursie de 10 zile in R.P. Rornînă.

Au fost de asemenea acordate 
două premii II, două premii III și 
10 mențiuni.

★

.Toi dimineața a plecat în R. P. 
Ungară delegația țării noastre la 

Marți 23 decembrie 
PREMIERĂ 
la cinematografele:

Patria» București, Libertății, Gh. Doja
O nouă producție a studioului „București"

Alo ?
_ Ap greșit numârul!

COMEDIE MUZICALA
cu

Iurie Darie, Sandu Răduleecu, Eveline Gruia, Ion Lucian, Ma 
rioara Davidoglu, Rodica Tăpălagă, Stela Popescu, Ștefan Tapă 
lagăi Scenariul : Simion Macovei, Regia: Andrei 
Imaginea : Andrei Feher, Muzi ca : Jean lonescu, 
Oscar Huttner.
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dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului și Cul
turii, a adresat un călduros salut 
participanților la conferință. In 
continuare, vorbitorul a relevat 
importanța Consiliului superior al 
școlilor, organ consultativ înfiin
țat anul acesta în scopul stabilirii 
unei strînse legături între condu
cerea Ministerului Invățămîntului 
și Culturii și cadrele didactite din 
învățămîntul elementar și. mediu.

Acad. Atanase Joja a arătat, de 
asemenea, importantele sarcini ce 
revin consiliului în rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică buna

Consfătuirea republicană privind 
cultura porumbului, care va avea 
loc la Budapesta între. 19-—20 de
cembrie

Din delegație fac parte prof, 
ing. Mihai Ionița, de la Institutul 
de cercetări pentru cultura po
rumbului, și ing. Emil Vlaicu. di
rectorul gospodăriei agricole de 
stat Grabăț-Timișoara.

★
Institutul de Istorie a Partidu

lui de pe lîngă C.C. al P.M.R., a 
publicat sub titlul : „Patruzeci de 
ani de la luptele din 13 decem
brie 1918“ o culegere de articole, 
amintiri și documente.

Volumul se găsește Ia toate li
brăriile,

★

Joi la amiază, delegația de oa
meni de cultură din R.S.S, Gru
zină. formată din acad. Ghiorghii 
Leonidze, poet, directorul Institu
tului academic de litere din Tbi
lisi și criticul de artă Vahtang 
Beridze, director adjunct al In
stitutului academic de artă din 
Tbilisi, care se află în țara noa
stră, a făcut o vizită la Consiliu! 
General A.R.L.U.S.

Delegația sovietică a fost pri
mită de acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași și Octav Livezeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, acad. Mihai 
Beniuc și Mihai Gafița din par
tea Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Rornînă, E. Rodan și I. Moraru, 
secretari ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Maria Groza, secreta
ră a Consiliului Național a] Fe
meilor din R.P. Rornînă, Scarlat 
Calimachi, directorul Muzeului 
romîno-rus.

A fost de față I. S. Ilin, prim- 
secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)
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organizare și desfășurare a proce
sului de instruire și educare a ti-, 
nerei generații.

Vorbitorul a scos în evidență a- 
tenția deosebită pe care partidul 
și guvernul o acordă dezvoltării 
invățămîntului de cultură generală, 
profesional și tehnic, legării aces
tui învățămînt de necesitățile vie
ții social-economice din țara noas
tră.

Tov. Petre Drăgoescu, președin
tele Consiliului superior al școli
lor, a prezentat referatul „Expe-- 
riența școlii noastre în legătura 
invățămîntului cu viața“, înfățișînd 
o serie de rezultate dobîndite în 

’ această direcție de școlile din în
treaga țară. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea ridicării pe o treaptă 
superioară a lucrărilor practice e- 
xecutate de elevi în atelierele șco
lare și pe terenurile agricole, a 
lărgirii practicii elevilor în fabrici, 
uzine și în agricultură, în scopul 
pregătirii din ce în ce mai bune 
a absolvenților învățămîntului de 
cultură generală pentru munca 
oroductivă.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Pionierii au instalat 
în școala un post 

telefonic
Hotărîrea de a se instala tele

fon în școală (Școala de 7 ani din 
comuna Bistrița, regiunea Bacău), 
s-a luat încă de mult. Toate ma
teriale trebuincioase în acest scop, 
fuseseră obținute. Urmau să vină 
doar specialiștii și pînă atunci tre
buia să-ți aștepți rindul. Numai 
că, pe cîțiva pionieri din școală, 
nu i-a prea lăsat inima să aștep
te în liniște. Intr-o bună zi, Po- 
povici Gheorghe, Toma Dumitru, 
David Teodor, Alupului Horîa, pio
nieri în clasa a Vil-a și încă 
cîțiva foști pionieri care învăța
seră anul trecut în școală, au în
ceput sa sape gropi adînci de un 
metru jumătate pe o distanță de 
un kilometru, adică pe distanța de 
la șosea la școală acolo unde tre
buiau instalați stîlpii. Ei singuri 
au curățat lemnul și cu ajutorul 
unor profesori din școală, au ridi
cat și, fixat cei Î2 ștîlpi cît erau 
socotiți pe această distanță. Nu e 
nevoie de spus că lucrul nu era 
de fel ușor... Acum, specialiștii nu 
trebuiau decît să instaleze firele 
și aparatul. O bună parte din 
munca necesară o făcuseră con
știincios, pionierii aducînd și eco
nomii mart școlii.

Dacă vreți, puteți să-i și felici
tați pentru fapta lor pionierească. 
Bineînțeles... telefonic.

M. DASCALU

• In prezența a peste 25.000 
de spectatori joi s-a disputat la 
Istanbul întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele selecțio
nata ale Turciei și R. Cehoslovace. 
Jocul a luat sfîrștt cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea fotbaliș
tilor turci.

• Joi au luat sfîrșit pe patinoa
rul artificial din parcul „23 Au
gust" meciurile din cadrul seriei 
a H-a a campionatului republican 
de hochei pe gheață (ediția 1958). 
Rezultatele înregistrate au fost ur
mătoarele : Surianul Sebeș-Tarom 
1-8; Voința-Miercurea Ciuc-Stea- 
gul Roșu Orașul Stalin 4-1 ; 
C.C.A.-Știința Cluj 4-1.

In urma acestor intîlniri pen
tru turneul final care va începe la 
22 decembrie în Capitală s-au ca
lificat următoarele echipe: Pro
gresul Gheorghieni, Dinamo Tg. 
Mureș, C.C.A. și Voința Miercu
rea Ciuc.



I a fîonava ■ A fost adoptat ta ueneva. artiC0|U| 4
proiectului de tratat asupra 

încetării experiențelor nucleare 
I GENEVA 18 (Agerpres). — TASS transmite : Ședința din 17 de

cembrie a Conferinței celor trei puteri pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară a fost prezidată de reprezentantul S.U.A. Partici- 
panții la conferință au adoptat articolul patru al proiectului de tratat, 
referitor la componența comisiei de control.

In legătură cu discutarea articolului cinci al proiectului de tratat, 
consacrat problemelor de procedură a lucrărilor comisiei, delegația 
U.R.S.S. a prezentat un amendament privitor la procedura adoptării 

Îhotărîrilor de către Comisia de control.
Participanții la conferință au continuat de asemenea discutarea do

cumentelor prezentate anterior.Conferința în problema măsurilor 
pentru preîntîmpinarea unui atac 

prin surprindere
GENEVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : In comunicatul 
dat publicității asupra ședinței din 
18 decembrie a conferinței experți- 
lor în problema măsurilor pentiu 
preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere au tost enumerate pro
punerile și documentele de lucru 
prezentate în cursul conferinței de 
către reprezentanții țărilor socia
liste și ai țărilor occidentale.

In încheierea comunicatului se 
arată : „In cursul tratativelor, par
ticipanții la conferință și-au expus 
pozițiile și au 
păreri asupra 
te. Conferința 
rece a permis 
lor de vedere

Participanții la conferință au 
căzut de acord să întrerupă ședin
ța cu prilejul vacanței de Crăciun 
și Anul Nou, precum și pentru a 
raporta guvernelor despre lucrări
le conferinței. Participanții la con
ferință își exprimă speranța

Plenara C.C. al P.C.U.S

avut un schimb de 
problemei examina- 
a fost utilă, deoa- 
clarificarea puncte- 
ale părților.

tratativele în problema preîntîmpi- 
nării unui atac prin surprindere 
vor fi reluate cît se poate de cu- 
rîn-d".

In comunicat se arată, de ase
menea, că rapoartele despre des
fășurarea lucrărilor conferinței vor 
fi prezentate atît guvernelor țări
lor respective, cît și secretarului 
general al’ "O1N.U.

★

('Agerpres). — La 
avut loc la Geneva 
presă aim. V. V. 
locțiitor al mini- 

Externe al

lată o imagine a unui aspect din activitatea Uniunii Tineretului Socialist din R.P. Polonă : 
participarea la munca voluntară pentru construirea unei străzi în V arșovia.

O expresie a unității țărilor

câ

Discuții pe marginea 
de N. S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 decembrie 
la Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S. au luat cuvîntul 19 vor
bitori. Secretar; ai C.C. ale Parti
delor Comuniste din republicile 
unionale, conducători ai organi
zațiilor de partid din diferite re
giuni ale țării, precum și preșe
dinți de colhozuri, directori de 
sovhozuri și alți lucrători din 
agricultură au discutat raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov cu 
privire la rezultatele dezvoltării 
agriculturii U.R.S.S. în ultimii 
cinci ani și sarcinile creșterii con
tinue a producției agricole.

Vorbitorii au subliniat că pro
gramul avîntului rapid în dome
niul agriculturii și al creșterii 
animatelor trasat în hotărîrile ple
narei din septembrie 1953 a Comi
tetului Centrat, ale mai multor 
plenare ulterioare și ale Congre
sului al XX-lea al partidului a 
fost aprobat în unanimitate de 
întregul popor sovietic și a dat 
roade minunate.

Sabir Kamălov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Uzbekistan, a 
comunicat că în ultimii cinci ani 
pentru dezvoltarea agriculturii 
republicii s-au alocat 3.199.000.000 
ruble — sumă egală cu cea alo
cată în cei 23 ani precedenți. Pro
ducția anuală de bumbac a fost 
în ultimii cinci ani de 2.740.000 
tone — cu 500.000 tone mai mare 
decît în anii cincinalelor prece
dente. Producția de lapte din re
publică • s-a dublat, cea de carne 
a crescut cu 50 la sută, iar de 
lînă — cu aproape 50 la sută.

Anton Gaevoi, secretar al-Co
mitetului regional Dnepropetrovsk 
al P.C. din Ucraina, a vorbit des
pre experiența mecanizării com
plexe a cultivării porumbului și 
florii-soarelui. El a comunicat că 
s-a hotărît ca această metodă să 
fie aplicată pe întreaga suprafață 
însămînțată care în regiunea 
Dnepropetrovsk depășește 700.000 
hectare. Echipe alcătuite din 5-6 
oameni vor cultiva porumbul și 
floarea-soarelui pe o suprafață de 
590-600 hectare, fiecărui membru 
al echipei revenindu-i cam 100 de 
hectare.

Acad. Trofim Lîsenko (fără 
partid), care a luat cuvîntul la 
plenară, a vorbit despre unele 
probleme ale dezvoltării științei 
biologice sovietice. El a arătat că 
agricultura sovietică constituie o 
sursă inepuizabilă pentru dezvol
tarea științei materialiste. Acad. 
Lîsenko a subliniat că în princi
piile sale teoretice agrobiologia 
sovietică a contrazis și contrazice 
fundamental biologia weissmani- 
stă care a existat și mai există și

raportului prezentat 
Hrușciov
care este ruptă de practică și con
travine acesteia. Vorbind despre 
critica burgheză la adresa biolo
giei sovietice, acad. Lîsenko a 
spus că reacționarilor din Occi
dent nu le este pe plac învățătu
ra miciurinistă.

Djura Karaev, secretar al C.C. 
al P.C. din Turkmenia, a vorbit 
despre succesele importante ale 
Turkmeniei în dezvoltarea agri
culturii.

Ivan Kebin, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Estonia, a arătat 
că în prezent în Estonia produc
ția de lapte a atins 619 kg. pe cap 
de locuitor — fiind aproximativ 
de două ori mai mare decît în 
S.U.A. In Olanda pe cap de lo
cuitor revin 532 kg. lapte, în Fin
landa — 505 kg, în Suedia — 
474 kg.

Vorbitorii au subliniat că Par
tidul Comunist și Comitetul său 
Central, înfăptuind cu curaj, în 
mod revoluționar, măsurile în
dreptate spre dezvoltarea rapidă 
a agriculturii sovietice s-au bizuit 
pe sprijinul întregului popor. Re
zultatele muncii noastre, succese
le obținute în agricultură, a de
clarat Vasili Mjavanadze, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., au confirmat justețea 
și înțelepciunea acțiunii Comitetu
lui Central care a zdrobit și a 
înlăturat grupul antipartinic, anti
popular, ce încercase să abată 
partidul de la linia leninistă a 
construirii comunismului în Uni
unea Sovietică.

★
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : In ședințele din 
dimineața și seara zilei de joi a 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.U.S. a .continuat discutarea 
raportului lui N. S. Hrușciov „Re
zultatele dezvoltării agriculturii 
U.R.S.S. în ultimii c’nci ani și sar
cinile creșterii continue a produc
ției agricole". La discuție au luat 
parte 21 persoane.

Plenara C.C. al P.C.U.S. își 
continuă lucrările.

GENEVA 18 
18 decembrie a 
o conferință de 
Kuznețov, prim 
strului Afacerilor 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice 
la conferința experților în proble
ma măsurilor pentru preîntîmpi
narea unui atac prin surprindere.

La conferința de presă, șeful de
legației sovietice a făcut o analiză 
amănunțită a cauzelor insuccesului 
acestei conferințe, examinînd tot
odată poziția delegațiilor țărilor 
socialiste și a țărilor occidentale.

Numeroși reprezentanți ai presei 
care au participat la conferința de 
presă au pus întrebări șefului de
legației sovietice.

Q 'V1

SEUL 18 (Agerpres). —• China 
Nouă transmite : Potrivit unei știri 
transmise de postul de radio Seul, 
în partea de vest a Coreei de Sud 
au loc mari manevre atomice la 
care participă două corpuri de ar
mată ale forțelor armate lisînman- 
iste și o divizie de asalt a forțe
lor armate americane.

Se presupune că în timpul aces
tor manevre vor fi folosite proiec
tilele teleghidate „Matador".

In Argentina au avut loc 
manifestații studențești împo
triva încercărilor cercurilor 
reacționare de a schimba carac
terul laic al învățămîntului. 
După cum se vede în fotogra
fia noastră poliția a intervenit 
operînd numeroase arestări.

Dezmățul
americanilor în Grecia

In

lagărului socialist
— Declarația

PRAGA 18 (Agerpres). — A- 
gențiile Ceteka și MTI au trans
mis Declarația comună a delega
țiilor de partid și guvernamentale 
ale Republicii Cehoslovace și Rci- 
publicii Populare Ungare.

După cum se subliniază în de
clarație, cele două delegații con
stată cu satisfacție că țările la
gărului socialist conduse de par
tidele lor marxist-leniniste au 
realizat cu ajutorul de neprețuit 
și dezinteresat al Uniunii Sovie
tice noi succese remarcabile în 
construirea socialismului, în întă
rirea și dezvoltarea relațiilor reci
proce în baza principiului inter
naționalismului proletar.

Declarația subliniază cu satis
facție deplina unitate de vederi a 
celor două părți asupra situației 
internaționale contemporane și 
relevă că principala caracteristică 
a situației internaționale contem
porane o constituie superioritatea 
lagărului socialismului. In conti
nuarea declarației se subliniază 
că imperialiștii, și în primul rînd 
cercurile conducătoare din State
le Unite ale Americii, se strădu
iesc continuu să agraveze încor
darea internațională și să creeze 
noi focare de război, respingînd 
propunerile constructive ale Uni
unii Sovietice și ale celorlalte țări 
socialiste cu privire la dezarmare 
și întărirea păcii.

Guvernele Cehoslovaciei și Un
gariei salută
U.R.S.S. cu privire la încetarea 
generală și pentru totdeauna a 
experiențelor cu arma nucleară și 
cu privire la controlul asupra res
pectării acestei interziceri, precum

noua inițiativă a

comună cehoslovaco-ungară
și Declarația din 8 decembrie a 
guvernului sovietic cu privire la 
măsurile pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere.

Cele două delegații subliniază 
în continuare gravitatea faptului 
că în Republica Federală Germa
nă se creează din nou, cu partici
parea Statelor Unite ale Americii 
și a aliaților lor, pericolul unei a- 
gresiuni din partea imperialiști
lor germani și că armata vest- 
germană este înzestrată cu rache
te și cu arma atomică.

Cele două delegații sprijină în- 
trutotul propunerea U.R.S.S. cu 
privire la transformarea Berlinu
lui occidental în oraș liber, demi
litarizat. Ele salută de asemenea 
propunerea R.D. Germane cu pri
vire la unificarea Germaniei pe 
cale democratică și pașnică, pe 
calea tratativelor directe între 
cele două state germane.

Cehoslovacia și Ungaria spri
jină întrutotul propunerile guver
nului U.R.S.S. cu privire la în
cheierea unui Tratat de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia. Ele sînt 
de acord cu propunerea referitoa
re la crearea în Europa Centrală 
a unei zone denuclearizate și la 
reducerea efectivului forțelor ar
mate străine de pe teritoriile sta
telor membre ale N.A.T.O. și ale 
țărilor participante la Tratatul 
de la Vapșovia.

In legătură cu discutarea în ca
drul actualei sesiuni de la Paris 
a Consiliului N.A.T.O. a proble
mei privind accelerarea creării de 
baze pentru rachete pe teritoriul 
țărilor membre ale N.A.T.O., Re
publica Cehoslovacă și Republica 
Populară Ungară cheamă țările 
membre ale N.A.T.O. să nu admi-

tă construirea rampelor de lansa
re a armelor rachetă.

Reprezentanții Partidului Co
munist din Cehoslovacia și ai 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar subliniază că a fost con
firmată în întregime justețea și 
însemnătatea istorică a Declara
ției și a Manifestului Păcii adop
tate la Consfătuirea partidelor 
comuniste și muncitorești care a 
avut loc la Moscova în luna no
iembrie 1957. Cele două părți de
clară că vor depune eforturi pen
tru întărirea continuă a unității și 
colaborării între țările socialiste 
și în sînul mișcării muncitorești 
revoluționare internaționale și că 
ele se vor ajuta frățește între 
ct'e în spiritul marxism-leninis- 
mului și al principiilor internațio
nalismului proletar. Cele două 
partide frățești consideră că sar
cina lor primordială este lupta 
consecventă pentru 
marxism-leninismului, 
încercărilor revizionismului con
temporan de a denatura ideologia 
revoluționară. Cele două partide 
sînt ferm hotărîte ca și pe viitor 
să întărească și să dezvolte sub 
toate aspectele colaborarea cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești. Ele consideră că princi
pala garanție a îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor lor este uni
tatea trainică și relațiile frățești 
strînse cu fo-ie conducătoare a 
mișcării revoluționare internațio
nale — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

In încheierea Declarației se a- 
rată că tratativele dintre delega
țiile celor două țări frățești s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, într-o de
plină unitate de vederi asupra 
problemelor discutate.

puritatea 
împotriva

multă amărăciune, că „Grecia a 
devenit pentru americani un fel de 
provincie romană". Aceasta se 
vede și din faptul că militarii a- 
mericani nu se dau înlături să 
comită tot felul de fărădelegi. Ei 
nu se sfiesc să atace pe cetățenii 
greci, să provoace scandaluri în 
localurile publice, să ucidă pe cei 
ce sî manifestă într-un fel împo
triva prezenței lor în Grecia. Re
cent, cîțiva marinari americani au 
asasinat în mod bestial în orașul 
Pireu pe un cetățean grec, care 
a protestat împotriva manifestări
lor lor huliganice.

Desigur, opinia publică greacă 
nu rămîne indiferentă. Indignarea 
poporului grec față de prezența 
americanilor în țară este deosebit 
de puternică. Acest lucru nu con
vine cercurilor reacționare și, bine
înțeles, nici partenerilor americani 
care încearcă prin toate mijloacele 
să pună Grecia la cheremul pla 
nurilor lor agresive. Referindu-șe 
tocmai la planurile americane h. 
legătură cu Grecia, senatorul Ar 
mour cerea în congresul S.U.A 
„să se intensifice controlul mi 
siunii economice americane asupr 
economiei Greciei". După cum s 
vede imperialiștii americani au in 
terese deosebite în Grecia. D 
ce ? „Grecia — scria ziarul ,,.V 
ghi“ — este necesară S.U.A. per, 
tru a le facilita acapararea petre 
lului din Orientul Apropiat, pentr 
înfăptuirea planurilor agresive c 
mericane împotriva țărilor arab 
și socialiste".

Sentimentele antiamericane c 
care sînt animați toți oamenii " 
trioți, cinstiți din Grecia, nu p» 
fi înlăturate prin nici un fel c 
mijloace, oricît de brutale ar ■ 
ele. Foarte mulți ziariști greci t 
ajuns la concluzia că actuala can 
panie de represiuni împotriva pa 
tidului E.D.A. și a tuturor el 
mentelor progresiste din Greci 
urmărește în special să înăbu 
împotrivirea poporului față de p 
litica „atlantică" și a campion 
lui ei S.U.A. Tocmai această p 
litică a dus la situația în care 
mericanii se consideră stăpîni | 
Grecia. Iată de ce ei își pern 
să-și facă de cap, comițînd cd 
mai infame nelegiuiri.

In ciuda represiunilor crur 
împotriva forțelor democrato 
poporul grec nu poate fi abăi 
de la lupta lui nobilă pusă în slj 
ba intereselor vitale ale Greci 
pentru cauza păcii.

R. LUCIAN

e

în urma protestelor vehemen 
ale populației cipriote

Doi tineri eiprioți greci 
n-au mai fost executați

In urmă cu cîtva timp, ziarul 
grec „Avghi" publică un articol 
al generalului Stefanos Sarafis. 
fost comandant în armata de eli
berare națională a Greciei. In ar
ticol, f| afiș scria printre altele 
că : „Participarea Greciei la 
N.A.T.O. este o sursă de mare 
primejdie pentru țară. Numai po
litica de prietenie cu toate țările 
este o politică cu adevărat națio
nală. In același timp Sarafis era 
cunoscut prin atitudinea sa con
secventă împotriva planurilor cri
minale de creare de baze pentru 
arme nucleare americane în Gre
cia. Numai după 96 de ore de la 
publicarea articolului din „Avghi", 
Sarafis își găsește moartea sub 
roțile unei mașini americane. In- 
tîmplare ? Faptele au dovedit că 
nu a fost altceva decît un asasinat 
premeditat. De altfel și presa grea
că de atunci trăgea concluzia : 
„cam suspectă moarte". Aviatorul 
american Richard Witley, care 
conducea mașina, a fost condam
nat cu nu mai mult de... 120 do
lari drept despăgubire pentru via
ța lui Sarafis. Nu încape îndoială 
că în spatele acestui asasinat, ca 
și al multor altora comise de mi
litarii americani în Grecia, se 
găsesc motive mult mai profunde, 
și în primul r nd înlăturarea ace
lor elemente din Grecia, care se 
opun aservirii țării americanilor.

Acordarea în Grecia către ame
ricani a dreptului de extraterito- 
rialitate, face ca aceștia să se com
porte ca adevărați stăpîni în țara 
lui Fidias. Intr-adevăr, militarii 
americani caic se află într-un nu
măr suficient de mare în Grecia, 
sînt cei care inspectează armata, 
controlează pregătirea militară, 
întreprind recunoașteri strate
gice, organizează numeroase ma
nevre militare cu caracter de a- 
devărate operațiuni de război. Nu 
întîmplător generalul american 
Slater a declarat la Atena că dacă 
guvernul lui îi va da ordin el 
va folosi în scopuri militare aero
dromurile grecești ca bază de ple
care. fără a întreba pe nimeni în 
Grecia.

Comportarea deșănțată a milita
rilor americani în Grecia a stîr- 
nit, după cum e și normal, în 
rindurile populației grecești senti
mente profunde de aversiune. 
Cele mai largi pături ale poporu
lui grec s-au pronunțat și se pro
nunță sub diverse forme împotriva 
punerii teritoriului grec la discre
ția S.U.A. Ziarul „Estia" scria cu

pi
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Vizita delegației P.C.U.S
A

NICOSIA 18 (Agerpres). — In 
urma protestelor vehemente ale 
populației cipriote, celor doi tineri 
eiprioți greci condamnați la moarte 
care trebuiau să fie executați în 
ziua de 18 decembrie li s-a comu
tat pedeapsa la muncă silnică pe 
viață.

In legătură cu acest fapt agenția 
France Presse arată eă în noaptea 
de 17 spre 18 decembrie în închi
soarea în care erau deținuți cei 
doi condamnați la moarte au avut

loc impresionante manifestații 
prizonierilor politici.

Prizonierii politici, arată Fra 
Presse, agățați de gratiile în< 
sorii scandau lozinci antibrita: 
șj, adresîndu-se celor doi cipt 
condamnați la moarte, strig; 
„Noi sîntern împreună cu 
sîntem mîndri de voi !“.

Datorită nenumăratelor man 
tații antibritanice, autoritățile 
tanice din Cipru s-au văzut 
voite să elibereze o seric de 
ținuți politici.

în R. P. Polonă
CRACOVIA 18 (Agerpres). -• 

TASS transmite: Delegația
P.C.U.S., in frunte cu A. 1. Mi- 
koian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., precum și delegațiile 
P.C. din Cehoslovacia, P.S.U.G. 
și P.C. din' Germania, care se a- 
flă în vizita în R. P. Polonă, au 
vizitat la 
cgntru 
țării — Cracovia. După vizitarea 
monumentelor istorice și culturale 
din Cracovia, oaspeții s-au îndrep
tat spre gigantul metalurgiei polo
neze — combinatul „V. I. Lenin" 
din Nowa Huța.

Acolo ei au participat la festi-

18 decembrie marele 
industrial și cultural al

vizită la sculptorul 
Vladislav Gajda

vitatea dării în exploatare a sec
ției dci prelucrare la rece a lami
natelor care este una din cele mai 
mari din Europa și are însemnă
tate nu numai pentru Republica 
Populară Polonă ci și pentru în
tregul lagăr al socialismului. La 
construirea acestei secții a fost 
folosită experiența muncitorilor și 
inginerilor de la combinatul me
talurgic din Magnitogorsk.

La mitingul care a avut loc cu 
prilejul dării în exploatare a a- 
cestei secții au luat cuvîntul A. 1. 
Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul de
legației P.C.U.S., și W. Gomulka, 
prim-secretar al CC. al P.M.U.P,

—   0 ——

Prietenie „atlantică"

La închiderea edi|—
N.A.T.O. a adoptat măsuri care p

în primejdie pacea
PARIS 18 (Agerpres). — Joi 

seara a luat sfîrșit sesiunea Con
siliului ministerial al pactului At
lanticului de nord care s-a des
fășurat în capitala Franței între 
16 și 18 decembrie.

După cum au subliniat în una
nimitate corespondenții de presă 
occidentali, sesiunea s-a caracte
rizat „încă înainte de a începe" 
prin divergențe pe care agenția 
France Presse le-a calificat drept 
„violente" în problemele relațiilor 
economice dintre țările occiden
tale.

Comunicatul dat publicității joi 
seara la închiderea sesiunii con

firmă că scopul acestei întrl 
a fost intensificarea pregăti 
militare ale puterilor occided 
și adoptarea unor măsuri de 
tură să pună în primejdie p

In comunicat se arată că țj. 
membre ale N.A.T.O. sînt pi 
menținerea regimului de ocu[ 
în Berlinul occidental. Pul 
occidentale își fac cunoscut! 
asemenea intenția de a lega f 
viitor problema dezarmării • 
problema germană, deși a def 
de multă vreme evident că •: 
fel de a pune chestiunea nu 
te> duce la o destindere a 
dării internaționale.

3000 
de rotații

' MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
.TASS transmite: Pina La 18 de
cembrie, ora 23,50 (ora Moscovei) 
cel de-al treilea satelit' artificial 
sovietic a înconjurat pămîntul de 
.3.000 de ori. De la stabilirea sa
telitului pe orbită au trecut 218 
zile. In acest răstimp, el a parcurs 
o distanță de peste 138 milioane 
km. Distanța străbătută de el re
prezintă de 359 de ori distanța 
dintre pămînt și lună și de peste 
2,5 ori distanța dintre pămînt și 
planeta Marte în perioada marii o- 
poziții (adică atunci cînd ea se 
află cel mai aproape de pămînt).

Sute de posturi de radio și ra
dioamatori din întreaga lume con
tinuă să recepționeze semnalele 
postului de radioemisie „Maiak", 
care funcționează pe o frecvență 
de 20,005 MHz. După cum arată 
descifrările semnalelor sale, postul 
„Maiak" este alimentat în linii 
mari de la baterii solare care func
ționează de peste șapte luni.

Locuiește la Ostrava, intr-tui 
cartier de mineri. Nu întîmplător 
— după cum aveam să aflu. 
Gajda nu este numai sculptorul 
inspirat al bravilor mineri ai 
Ostravei, ci fiu de miner, el în
suși fost miner.

— Am lucrat de mic copil în 
mină — ne spune tînărul sculp
tor. La Ostrava, mineritul se 
transmite dinastic, din tată-n fiu. 
Condițiile fiind prea grele, am 
trecut salahor la o carieră de 
piatră. In orele libere pictam, 
mai precis — adaugă modest 
Gajda — încercam să pictez. Vi
sul pe care-l nutream fără să 
știe nimeni era să devin pictor. 
Era prea îndrăzneț, absurd dacă 
creți pentru vremurile acelea. 
A venit funesta ocupație hitle- 
ristă. Eram pietrar. Știți, desi
gur, cit de bestial au tortura! 
cotropitorii poporul nostru, cîți 
patrioți au ucis. Dar n-au reușit 
să ucidă nici un vis. Nici marele 
vis al eliberării patriei și nici... 
umilul, modestul meu vis. In
puterii populare, aveam să-l văd 
cu ochii. Am urmat școala su
perioară de pietrărie de la 
rice, cinci ani, unde am descope
rit înclinația mea pentru., sculp
tură. Am trecut așadar la Aca
demia de sculptură din 
unde am avut, pe lingă 
lente condiții de studiu, 
marea profesorului Jan

unul din cei doi mari clasici în 
viață ai sculpturii cehoslovace. 
După alți cinci ani de studiu, 
m-am întors la Ostrava...

Vladislav Gajda nu s-a reîn
tors acasă, cum spune el, în mod 
întîmplător: — Ostrava este me
diul meu. Sînt legat de minele 
și minerii ei prin toate fibrele 
ființei mele.

Nici nu era nevoie să-mi spu
nă, In atelierul său predomină 
sculpturile, de compoziție sau

— Este o ornamentație sculp
turală pentru noul nostru oraș 
muncitoresc, Poruba, din apro
pierea Ostravei. Orașul, construit 
în întregime în anii puterii 
populare, va avea 60.000 de lo
cuitori —- metalurgiști și mineri 
ai Ostravei. Nu m-a lăsat inima 
să nu aduc și eu o contribuție 
după puterile mele.

— Ce planuri de creație vă 
frământă ?

— Intenționez să „ilustrez" în

Note de drum din R. Cehoslovacă

anii

Ho-

Praga, 
exce- 

îndru- 
Lauda,

simple busturi, dedicate mineri
lor. Iată acest grup de trei mi
neri, într-o atitudine dîrză, de 
luptă — proiectul unui monu
ment închinat celebrei greve a 
minerilor din 1894. Cu acest 
proiect a luat premiul 1 la Con
cursul pentru cel mai bun mo
nument închinat minerilor. A- 
cest monument va fi ridicat în 
piața centrală din Ostrava, 
el lucrează tînărul sculptor 
momentul de față. Va fi un 
nument în bronz, înalt 
3,20 m.

Am mai văzut și o altă compo
ziție, de astă dată majestuoasă, 
un imn în piatră, dacă vreți, în
chinat vieții libere.

La 
în 

mo
de

marmoră opera poetică a marelui 
Bezruc. Sînt captivat de versu
rile răscolitoare ale lui Petra 
Bezruc, cel mai mare poet al 
Cehoslovaciei.

— Dar Jan Neruda și Nez- 
val ?

— Sînt cu totul altceva. Bez
ruc a fost un bard al poporului 
muncitor, demascator necruțător 
al împilării. Sînt în versurile lui 
și suferință, și lacrimi, dar și 
ură, răzvrătire, nădejde, forță de 
luptă. Sînt și mineri — adăugă 
semnificativ Gajda. I-am făcut o 
medalie pe oînd trăia (Petra 
Bezruc a murit acum 
luni—n.n). Era un om

cîteva 
timid,

singuratic; avea oroare de re
clamă și publicitate. Nu se lăsa 
fotografiat. Un fotoreporter, ca
re voia să dea o copertă cu Bez
ruc, l-a „plodit" în timpul unei 
plimbări, a declanșat aparatul, 
dar exact în același moment a 
fost surprins de bătrînul poet. 
Fotoreporterul a scăpat de basto
nul lui Bezruc cu fuga... Pe 
mine m-a primit, n-aș putea 
spune de ce. Medalia, coman
dată de Uniunea Scriitorilor, i-a 
fost oferită poetului în aur. I-a 
plăcut Eroii lui Bezruc vreau 
să-i sculptez acum. Nu-i ușor, 
da>r mă simt în stare s-o fac: 
cunosc minerii.

— Alte planuri ?
— Printre altele, un voiaj la 

București...
— Un plan de... curtoazie ?
— Defoc. Aș vrea să cunosc 

mai îndeaproape sculptura dv. 
pe care o apreciez foarte mult 
de cînd am vizitat o expoziție 
romînească deschisă la Praga. 
Cîțiva prieteni și colegi, care au 
vizitat capitala țării dv., mi-au 
vorbit înaintați de Galeria Na
țională. Sînt curios s-o cunosc 
și eu...

— Atunci, la revedere — i-am 
snus sculptorului 
dislav Gajda.

— La revedere, 
el, în românește.

t î

miner Vla-

mi-a răspuns

ION CÎRJE

PARIS 18 (Agerpres). —• După 
cum transmite agenția France Preș- 
se, în cadrul Adunării Uniunii Eu
ropei occidentale s-au făcut auzi
te în ultimul timp vii critici la a- 
dresa Angliei care, datorită mane
vrelor militare executate în Ger
mania occidentală, a distrus im
portante culturi cerealiere. Repre
zentanții vest-germani au reproșat 
că unitățile britanice distrug cu 
bună știință recoltele și pricinu
iesc pagube considerabile în regiu
nile de manevre știind că nu este 
vorba de propria lor țară și că nu 
ei sînt aceia care plătesc despăgu
birile.
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Uriaș incendiu 
în California provocat 
de o bombă americană

?
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SAN FRANCISCO 18 (Ager
pres). — In regiunea pitorească 
din sudul Californiei a izbucnit de 
patru zile un incendiu uriaș. Pes* 
te 2.000 de voluntari și numeroase 
cazărmi de pompieri luptă îm
potriva sinistrului care se întinde 
pe un perimetru de peste 100 ki
lometri. Au fost distruse nume
roase locuințe iar alte 200 sînt a- 
menințate de flăcările alimentate 
de un vînt 'puternic.

Potrivit agenției France Presse, 
se pare că incendiul a fost pro
vocat de o bombă incendiară a- 
runcată de un avion militar ame
rican care zbura pe deasupra re
giunii.

MOSCOVA — La 18 decembrie. 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la Kremlin o delegație a 
municipalității orașului Paris, care 
se află in Uniunea Sovietică la in
vitația comitetelor executive ale So
vietelor orășenești din Moscova și 
Leningrad. Delegația este condusă 
de Maurice Caousat. Delegația a 
luminat lui N. S Hrușciov ca dar 
o medalie comemorativă instituită 
cu prilejul sărbătoririi a 2000 ani 
de la întemeierea Parisului.

MOSCOVA. — K. E Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a pritrit din 
partea reginei Belgiei, Elizabeta; 
o telegramă de mulțumite pentru 
salvarea cercetătorilor belgieni din 
Antarctida. Regina Elizabeta roagă 
să se transmită mulțumiri profun
de întregului- echipaj al avionului 
în frunte cu aviatorul Victor Pe
rov.

VIENA. — La Viena a avut loc 
o ședință a conducerii Consiliului 
partizanilor păcii din Austria la 
care s-a discutat problema Festi
valului Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc la 
Viena In 1959. In comunicatul dat 
publicității, consiliul salută hotă- 
rîrea de a organiza această acțiu
ne internațională care trebuie să 
slujească cauzei întăririi păcii și 
prieteniei intre popoare.

CAIRO. — Reprezentanța din 
Cairo a Ligii Arabiei de sud a a-

nunțat că autoritățile britani 
decretat legea marțială în L 
și că acest șultanat se afli 
prezent sub control militar ei 
Trupele britanice au fost d - 
în întreaga țară. Numeroși s 
.triburi au fost arestați.

ISTANBUL. - Ziarul „YeJ 
zette" anunță că ia '15 dec» 
la baza militai ă aeriană turl 
Bandirma s-a prăbușit mi ■ 
cu reacție de tipul ,.F-84“. f 
a murit. Aceasta este a do; 
tastrofă aeriană ia această, 
în decurs de o săptămînă.

CARACI. — Ziarul „Dooi 
nunță că la 17 decembrie | 
din Caraci a arestat pe F 
Rangunvala. președinte'e fi 
ției Camerelor de Comerț I 
dusțrie d’n Pakistan, și pel 
Lobo, secretar al Camerei v 
merț din Carae El sînt 4 
de „încălcarea legii cu prii 
starea de asediu".

CAIRO. — Ia 17 rfecL 
grupul de specialiști .sovietzj 
dus de P. V. Nikitin, viceprl 
te al. Comitetului de Stat I 
relații economice externe ti 
lingă Consiliul de MinișT- 
U.R.S S., a încheiat discutat 
specialiștii egipteni și pert 
oficiale amănuntele proiectț 
cordului cu privire la pârtii 
Uniunii Sovietice la cons 
primului sector al barajului 
Assuan.
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