
Documentele Plenarei C. C.

din 26-28 noiembrie 1958 au dat

I V NOV IMBOLD
nuntii patriotice a tineretului
Sarcinile puse de Plenara C.C.

1 P.M.R. din 26-28 noiembrie 
158 în fața întregului popor în 
tea ce privește intensificarea 
uncii patriotice, de folos obștesc, 
mtru redarea de noi terenuri a- 
■iculturii, amenajarea de dru- 
uri, construcții etc., au găsit un 
iternic ecou în rîndurile tinere, 
lui.
In foarte multe organizații de 

iză U.T.M. cum sînt cele din 
imunele: Ziduri, Ciorăști, Voe- 
iu etc., înaintea adunărilor de 
egeri, comitetele și birourile or- 
inizațiilor de bază U.T.M. sub 
drumarea organizațiilor de 
irtid au studiat cu multă aten- 
î expunerea tovarășului Gh. 
heorghiu-Dej, au discutat cu 
aturile populare posibilitățile 
ncrete pe care le are tineretul 
n comuna sau satul respectiv 
ntru a contribui la înfăptuirea 
arilor obiective reieșite din do- 
mentele Plenarei C.C. al P.M.R. 
n noiembrie a.c.
In felul acesta majoritatea adu- 
irilor generale U.T.M. s-au o- 
rntat just stabilindu-și prin pro
bul de hotărîre o seamă de 
rcinî precise care oglindesc mo
li concret prin care aceste or- 
nizații vor participa la înfăptu- 
ta directivelor partidului nostru. 
O problemă importantă ridica- 

de expunerea tovarășului 
reorghiu-Dej este aceea a redă- 

de noi terenuri agriculturii, 
wnitetul orășenesc U.T.M. Rm. 
rat, de exemplu, studiind împre- 
lă cu sfatul popular orășenesc 
sibilitatea participării țineretu- 
i la această mare acțiune, a 
pus un plan concret spre dez- 
terea adunărilor generate de a- 
geri, iar acolo unde acestea s-au 
îut deja, în adunări generale 
eciale.
In aceste adunări, în majorita- 
î organizațiilor de bază U.T.M. 
au creat brigăzi de muncă pa- 
otică ale căror principale obiec- 
■e sînt de a reda agriculturii 85 
ctare teren degradat aflat în 
rul orașului, însilozarea a peste 
00 tone furaje la cele două 
A.S.-uri din raionul nostru și 
antarea tot la aceste G.A.S.-uri 
15 hectare cu vie.
In adunările generale ale orga- 
zațiilor de bază din G.A.C., în- 
/ărășiri și sate aceste obiective 

fost de asemenea pe larg 
zbătute. La organizația Boldu 
t, de exemplu, în adunarea ge- 
rală de alegeri, tinerii au pro- 
s ca prin muncă voluntară să 
iea agriculturii suprafața de 40 
. teren.
Utemiștii din G.A.C. Ziduri, pe 
za experienței care au avut-o 
ul trecut în cultura sfeclei de

Răcășeanu Isaia
prim-secretar al Comitetului

Iraional U.T.M. Rîmnicu Sărat
—xox—

zahăr*, cînd gospodăria a obținut 
în medie o cantitate de aproape 
30.000 kg. la hectar, au hotărît ca 
în acest an să se ocupe în mod 
voluntar de cultivarea unui hectar

este de a da

a tfaturi- 
organiza- 
de U.T.M. 
extindere

„O sarcini de cea mai 
mare Importanți ■ organiza
țiilor de partid și 
lor populare, a 
țiilor sindicale șl 

o
tot mai mare participirii de 
masi a oamenilor muncii la 
acțiunea patriotici de reali
zare prin munci voluntari a 
lucrirllor de folos obștesc". 
(din expunerea făcută de tova
rășul GH. GHEORGHIU-DEJ 
la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 

19'8)

Important este faptul că ute- 
miștii urmăresc ca de pe acest 
hectar lucrat după cele mai înain
tate reguli agrotehnice să obțină 
o recoltă exemplară. Aceiași pro
blemă a fost dezbătută și în adu
nările generale U.T.M. ale orga
nizațiilor Bălțați, Bogza, Stubeiu, 
Școala agricolă și altele, unde 
s-au luat hotărîri concrete în pri
vința cultivării sfeclei de zahăr.

O sumară centralizare pe raion 
a angajamentelor luate de tineri 
în cadrul adunărilor generale, 
pentru a participa prin muncă 
voluntară lă înfăptuirea unor o- 
biective importante puse de partid 
în fața poporului nostru, ne pre
zintă următorul tablou : In cursul 
anului viitor tinerii vor lucra și 
voj preda statului recolta de sfe
clă de zahăr de pe 11 hectare, vor 
reda agriculturii peste 200 hecta
re. vor însiloza peste 3.000 tone 
furaj, vor planta 15 ha. cu vie și 
vor face economii în acțiunea de 
împădurire de peste 200.000 lei.

Aceste acțiuni sînt oarecum de 
început. Comitetul raional U.T.M. 
prin întreg activul său a și în
ceput să studieze în organizațiile 
de bază posibilitățile concrete care 
există pentru a mări volumul 
muncilor și acțiunilor de mobili
zare a tineretului la înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de par-

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In cercul de mîini îndemînatice de la Palatul Pionierilor din Capi

tală care se pregătește pentru carnavalul ce se apropie

culturală
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Sute de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică 

în regiunile țării
Cele 134 de brigăzi utemiste de muncă patriotică înființate pînă 

acum în regiunea Hunedoara, dîln care fac parte peste 2700 de 
tineri, desfășoară o rodnică activitate. In orașul Hunedoara brigă
zile de muncă patriotică au terminat de săpat fundațiile la o casă 
cu două apartamente pe care tinerii o construiesc in intregilme prin 
muncă voluntară.

La Orăștie 500 de tineri brigadieri au executat lucrări de îndiguiri 
și desecări, redînd astfel agriculturii mai mult de 350 ha de teren, 
i'ilnerii brigadieri din raioanele Hațeg și Ilia au prestat 1000 de ore 
de muncă voluntară la construcția saivanelor întovărășirilor agricole 
din satele Păucinești, Fizești, Stei, Cerbia și Brașeu.

Brigăzile tineretului de mu ncă patriotică din regiunea 
Hunedoara au strîns și au trimis oțelarilor hunedoreni într-o sin
gură lună peste 172.000 kg de fier vechi.

In regiunea Ploești au luat ființă pînă în prezent 112 brigăzi ute
miste de muncă patriotică. Tinerii brigadieri din orașul Ploești au 
efectuat de la 1 noiembrie și pină acum peste 60.000 ore de muncă 
voluntară, participînd la dilverse activități de interes obștesc.

La chemarea comitetului regional U.T.M., tinerii din regiune au
strîns într-o singură săptămînă 50 de vagoane de fier vechi pe care 

l-au trimils furnaliștilor din Hune
doara și Reșița.

F- aptul acesta, care la pri- 
ma vedere nu pare chiar ■ 
atîi de emoționant, ar pu- 

tea fi motivul -unui poem. Un',', 
poem despre prietenia sinceră. ,, 
adevărată, comunistă dintre” 
tinerii muncitori și cei colecti- 1 
oiști. '

intr-o zi, prin vara acestui u 
an, cițivâ uiemiști de lâ Cen- 
trul mecanic din , Roșiori de ■ 
Vede s-au adunat la comitetul" 
U.T.M. să discute o idee care-i", 
venise unuia dintre ei. J

— La noi sînt multe piese | 
uzate, care nu se mai folosesc, ♦ 
a spus Tudor Alexandru. Eu j 
știu o chiulasă spartă.

— Și eu știu -cîteva piese 
care pot fi recondiționate — a-1 
dăugă altul. ' . ♦

— Dacă am recondiționa noi ♦ 
toate piesele acestea scoase din ♦ 
uz n-am putea face noi 
motor ?

— Și ce să facem cu el ?
de sfeclă de zahăr pe pămîntul 
primit din rezervele sfatului 
popular comunal, iar recolta să 
fie predată statului.

(Agerpres)
———

BILANȚ 
RODNIC

Foto : AGERPRES

adevăratei 
prietenii

Rareori pe scena politică a 
Franței s-a cățărat un politi
cian de maniere și obișnuințe 
asemănătoare întrutotul cu 
cele cu oare Moliere l-a înzes
trat pe farsorul Scapin, din 
renumita sa piesă „Vicleniile 
lui Scapin". Este vorba, de 
Soustelle Jacques, după cum 
iscălește la diferite bănci, pen
tru „indemnizațiile" primite 
din partea diferitelor stabili
mente economice puternice. To- 

* tul la Soustelle îl prezintă a fi 
un farsor periculos, cum rara 
cunoscut Franța. Prafitînd de 

' dorința maselor de a se schim
ba cursul politicii falimen
tare a Franțti din ultimii ani, 
Soustelle s-a adăpostit în um
bra lui De Gaulle, folosindu- 
le de acesta. Fiind ministru al 
Informațiilor în guvernul lui 
De Gaulle, Soustelle a pregă
tit în vederea alegerilor un în
treg eșafodaj de excrocherii, 
:u care să înșele poporul fran
cez, să parvină, să aducă la 
intere cercurile reacționare ul- 
ra colonialiste. Lăsînd la o 
tarte biografia dubioasă a a- 
testui politician reacționar, 
rebuie arătat că cea mai ci- 
țică farsă pe care a încercat 
-o joace alegătorilor francezi 
! fost înființarea așa-zisului 
lartid „Uniunea pentru noua 
epublică" (U.N.R.). Modul 
um a pus el pe picioare a- 
eastă întreprindere ultrareac- 
ionară scoate la iveală multe 
’in personalitatea lui, și-l ara- 
ă cu degetul în mod distinct 
ine este. După ce a împuiat 

. apul alegătorilor cu o frazeo- 
rgie ultrareacționară, prin pre- 
5, radio, televiziune, care se 
flau în mîinile lui Soustelle, 
-a pregătit să dea o lovitură 
•i stil mare. Șt iată că în noap- 
?a de 1 octombrie 1958, în 
iroul domnului ministru al 
^formațiilor din guvernul De 
la Me, o societate renumită în 
cțiunea de subminare a in- 
‘ituțiilor republicane consti- 
uia o nouă formație în vede- 
ba alegerilor. Printre personn- 

se aflau Chaban-Delmas, 
rey, Delbecque, Michelet și 
Iți reacționari înveterați. 
iti-l putem uita nici pe Cha- 
mdon, administratorul noii for
mații reacționare, delegatul ge- 
eral al Băncii Comerciale a 
(irisului. Astfel a luat naștere 

■ Uniunea pentru noua repu- 
țici“. Peste tot reacționarii au 
iceput s-o prezinte ca pe o 
rrmație cu totul nouă, nevino- 
ată, cu țeluri temperate, cu-
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rate sută la sută. Numai că 
urechile de măgar ies lesne la 
iveală. Inițiatorii U.N.R. pro
vin din rîndurile cercurilor po
litice reacționare care au spri
jinit lovitura de forță de la 
13 mai, 
pentru 
Algeriei 
sociali, 
francez, 
nă și Comitetul de informații 
pentru Algeria și Sahara. Reac- 
țiunea franceză s-a constituit 
astfel într-o singură formație, 
neclară prin denumirea ei, în 
scopul de a înșela opinia pu
blică.

întreaga activitate depusă 
după apariția U.N.R. s-a con
dus după ideea că toate trăsă
turile caracteristice ale mișcării 
fasciste trebuie ascunse, tn 
general, U.N.R. este expresia 
intereselor burgheziei și ale co
lonialiștilor. Intre interesele 
U.N.R. și acelea ale poporului 
se află o prăpastie adîncă. De 
altfel Comitetul de conducere 
al U.N.R. se pronunță deschis 
pentru continuarea războiului 
in Algeria și pentru promovarea 
„liniei atlantice" în politica 
externă. Este interesant de ur
mărit modul alambicat în care 
U.N.R. aduce la cunoștința 
opiniei publice ideile politice 
pe care le promovează. Toți 
conducătorii U.N.R., în frunte 
cu Soustelle, se întrec în a fi 
cit mai puțin preciși. In numă
rul din 21 noiembrie al ziaru
lui „Le 'Jonde" Roger Frey, 
secretar general al U.N.R. scria 
următoarele : „Acțiunea noa
stră... este de a susține în țară 
și în cadrul parlamentului ope
ra întreprinsă de șeful guver
nului, deoarece marile reforme 
structurale, revoluția adîncă a 
spiritelor și obiceiurilor dorită 
de noi, țin de domeniul viito
rului". Nimeni nu poate înțe
lege nimic precis din această 
propozițiune nebuloasă. Un 
singur punct e sigur în progra
mul U.N.R.: dorința de a 
zdrobi Partidul Comunist, cu 
ajutorul articolului IV al Con
stituției prin încălcarea tuturor 
libertăților.

O uniune fascistă camufla- 
flotă — iată definiția a- 
decvată a U.N.R. In ceea ce-l 
privește pe Soustelle, el se și 
vede în chipul unui viitor dic
tator. Numai că poporul fran
cez a jucat întotdeauna ren
ghiuri demagogilor și farsorilor 
de teapa lui Soustelle-Scapin.

CAROL ROMAN

ca de pildă Uniunea 
salvarea și re'moirea 
franceze, Republicanii 
Regruparea poporului 

Convenția republica-

Utemistul Dobrescu Emil (primul din stingă) de la complexul „Gri- 
Vița Roșie", a terminat de curind o nouă inovație, pentru care a fost 
și premiat. Iată-1 in fotografie împreună cu șeful cabinetului tehnic, 
tov. Mitrache C-tin și tovarășii lui, de asemenea inovatori, Șelaru 
Nicolae, Duca Traian și Bălan C-tiln, discutînd despre inovația lui.

*
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și Topraisar, au scos din carieră 
1.250 m.c. de piatră. Zilele trecute 
circa 60 de autocamioane și căruțe 
ale colectiviștilor au inceput trans
portarea pietrei pe șosea. In spri
jinul colectiviștilor au venit și me
canizatorii de la S.M.T. Topraisar.

tn apropierea satului Biruința 
din raionul Negru Vodă a luat 
ființă șantierul de muncă volunta
ră pentru scoaterea pietrei nece
sare reconstruirii șoselei Cumpăna- 
Negru Vodă. In trei zile colecti
viștii din 10 gospodării colective 
ale raionului, printre care cele 
din comunele Bărăganu, Cumpăna (Agerpres)

Deși Institutul Politehnic-Ti- 
mișoara ființează din 1920. 
expoziția deschisă de curind 
într-una din sălile institutului 
menită să-î înfățișeze dezvolta- 
rea, cuprinde numai perioada 
ultimilor zece ani: 1948-1958. 
Acest lucru r.u e întîmplător. 
Realizările acestui institut sînt 
strîns legate de anii regimului 
democrat-popular, acum s-au 
făcut pașii hotărîtori în dezvol
tarea institutului. Cei 250 de 
studenți ai celor două facultăți 
pe care i-a găsit anul 1938 în 
școala politehnică din Timișoa
ra nu mai reprezintă azi decît 
jumătatea numărului studenților 
unei singure facultăți, din cele 
patru cite există în institut; 
2391 studenți în 1958’față de 
250 în 1938, 40 laboratoare și 
ateliere față de cele 8, 32.000. 
cărți și manuale în biblioteca 
institutului față de 11.280 cîte 
erau în 1948 — iată cîteva 
cifre care ilustrează creșterea 
vertiginoasă a institutului de 
învățămînt superior timișorean 
în care s-au format numeroase 
promoții de ingineri. Și pe lin
gă acestea, în expoziție se află 
numeroase grafice comparati
ve, panouri cu numărul cămi
nelor, cantinelor și studenților 
bursieri. Toate la un loc reu
șesc să dea o imagine com
pletă a preocupării regimului 
democrat-popular pentru viața 
și învățătura studenților

Muncind în aceste condiții pe 
care înaintașii lor nu le-au a- 
vut, cadrele didactice și stu
denții Institutulu; politehnic din 
Timișoara au obținut rezultate 
dintre cele mai bune.

Intr-un cuvînt, expoziția re
flectă un rodnic bilanț, bilanțul 
a zece ani de muncă, a zece ani 
de grijă părintească manifes
tată zi de z! de către partid 
și guvern pentru cadrele de 
mîine ale industrie» socialiste.

I. MARIN

Vizitele delegației 
Comsomolului

în Capitală
Delegația Comsomolului condu

să de Serghei Pavlov, secretar al 
C.C. al U.T.C.L., care se află în 
(ara noastră la invitația C.C. al 
U.T.M., și-a continuat ieri vizitele 
în Capitală. Oaspeții au vizitai 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", unde s-au interesat de 
procesul de producție și de acti
vitatea organizației U.T.M. de 
aci. După vizita făcufa în combi
nat membrii delegației s-au întil- 
nit cu conducerile publicațiilor de

tineret și copii editate de C.C. al 
U.T.M.

★
Ieri seara, la Ambasada U.R.S.S. 

a avut loc o întilnire tovărășeas
că organizată In cinstea delega
ției Comsomolului. La întîlnire au 
participat membrii ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.M., acti
viști ai Comitetului Orășenesc 
U.T.M. București, tineri fruntași 
în producție, elevi și studenți 
fruntași la învățătură.

La fabrica „1 Septembrie" din Safu Mare

Mari economii realizate
prin activitatea tinerilor inovatori
în fabrica „1 Septembrie" din 

Satul Mare majoritatea muncito
rilor sînt tineri. Muncind cu ho- 
tărîre și perseverență, mobilizați 
de organizația U.T.M. sub îndru
marea atentă a organizației de 
partid, din rîndul tinerilor s-au ri
dicat în număr mare fruntași în 
producție. Tineri ca ion Gheor- 
ghe, Mihai Sasvari, Alexandru 
Filip, turnători, Ion Kiss și Carol 
Paset mecanici și mulți alții au 
devenit mîndria întregului colec
tiv.

Studiind cărți tehnice de spe
cialitate, primind ajutorul tehni
cienilor. și inginerilor,' acești ti-

neri au căpătat noi cunoștințe 
profesionale cu ajutorul cărora 
au reușit să facq o sene de pro
puneri de inovații prin care au 
adus mari economii fabricii. Nu
mai în primele 9 luni ale acestui 
an, de pildă, 
economiilor 
prin inovații 
500.000 lei.

valoarea totală a 
realizate de tineri 
se ridică la peste

— Să-l facem cadou tineri- ., 
lor colectiviști de la Merișani. ,. 
Ei au o grădină de zarzavat * 
mare. Le-ar fi de mare folos la" 
irigat. Ar fi și un gest frumos 
din partea noastră. Ce ziceți ? ,.

Toți ceilalți au fost de acord. • 
Și au inceput lucrul. In mod • 

voluntar și numai în timpul li-' ’ 
ber. Mai intti au fost adunate J ’ 
piesele, au fost, studiate cu,, 
grijă. Apoi a începui recondi-1 
ționarea lor.

Munca a durat o lună de w 
zile. Și motorul — de 37 H.P ș 
— a fost gata

Și iată că într-o zi, nu de ' 
mult, utemiștii care au lucrat ’ 
la acest motor l-au pus într-o ., 
mașini șijau plecat cu el la.. 
G.A.C. Merișani.

Vizita aceasta, aproape neaș- ' 
ieptaiă, i-a swprins la începui ' 
pe tinerii colectiviști.

— Am venit să vă facem o . 
vizită. Bucuroși de oaspeți? ’ 
i-au întrebat tinerii muncitori. "

— Bucuroși, bine at‘ venit! ’’ 
Apoi le-au cerut o mină de,', 

ajutor să descarce motorul
— Asta e darul nostru. Știți •• 

musafirul nu se face să vină ' 
cu mina goală — au glumit' 
cei de la oraș. i

Tinerii colectiviști, mai ales. 
. fetele care lucrau în echipele 
1 de la grădină, au fost foarte ' 
’ mulțumite.
[ — Noi avem un motoraș, dar ',
, e prea mic, nu poate să tragă 
i apă pentru toată grădina. 
IAcum o să avem producție mai 

mare, o să aducem mai multe 
legume și za-zavaiuri pe piața . 
orașului. .

Savu Alexandru, secretarul < 
ir,.T M de la gospodărie, le-a 

mulțumit și el în numele între. 
gului tineret din gospodărie.', 
A noi i-au invitat să viziteze 
gospodăria, i-au chemat pe la 
ei pe-acasă, s-au cunoscut și' 

♦ s-au împrietenit mai bine. 
7 . .Intîmpla’ea aceasta e sim- 
| plă, dar irumpe din ea simbolul. 
I luminos al unei prietenii ade. 
♦ văraie și de neclintit.
| ION BAIEȘU '

♦

i

Cînd tinerii muncitori se simt
răspunzători de bunul mers al întreprinderii

P. PALIU

conștiința socialistă - a tinerilor vedea planul— la 0,82 lei în me- 
muncitori forestieri, că s-a dezvol- die, pe ultimele 8 luni.

De curînd, utemiștii de la 
I.F.E.T.-Reghin, sub conducerea or
ganizației de partid, au elaborat 
un nou plan, de acțiuni-. Ca răs
puns la chemarea tinerilor de la 
I.F.E.T.-Sovata, ei s-au angajat, 
împreună cu întregul colectiv de 
muncă să realizeze economii în 
valoare de 766.900 lei.

Din inițiativa organizației U.T.M. 
a luat ființă un colectiv de îndru- 

în sortarea materialului mare a acțiunilor ce concură la 
relizarea economiilor. Totodată

Tinnmnrinnnnnnrinnmririr^
Din realizările tineretului de la I.F.E.T. Reghin
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Echipele care deservesc „trenu
rile tineretului" și-au propus ca 
obiective : sporirea capacității, de 
încărcare a trenurilor, ' reducerea 
timpului de staționare, • respecta
rea strictă a regulilor de trans
port, economisirea combustibilu
lui. Prin buna organizare a locu- 
lui de muncă și prin disciplina 
lor deplină, echipele de tineret au 
servit ca exemplu întregului per
sonal C.F.F.

Rezultatul economic final al a- 
cestei bune activități este reduce
rea prețului de cost pe tonă-kilo- 
metrică de la 0,86 lei, —cît pre-

In exploatările forestiere,' or
ganizațiile U.T.M. și tinerii au un 
vast cîmp de activitate gospodă- tat o atitudine nouă față de mun- . 
rească. Sarcina trasată de plena- că și avutul obștesc, 
ra din noiembrie a C.C. al P.M.R. 
de a folosi mai rațional masa , 
lemnoasă, de a spori procentul de . 
lemn de lucru, de a reduce deșeu- 
rile și pierderile din pădure, de a 
spori și ieftinii producția, mobili
zează pe tinerii muncitori fores
tieri, și îi îndeamnă să caute noi 
și noi posibilități, să valorifice 
toate rezervele producției.

Utemiștii de Ia I.F.E.T. Reghin 
au dat dovadă nu odată de ini
țiativă și perseverență în rezolva
rea sarcinilor încredințate de or
ganizația de partid, privind b'un’â ‘I 
gospodărire a întreprinderii. La 
începutul anului 1958, în condiții ■ 
grele, cînd linia ferată forestieră 
era înzăpezită, au liiat ființă pri
mele* două’ „trenuri ale tineretu-., ( 
fui". Organizația de partid a tra
sat sarcina restabilirii transpor
tului. Tinerii mecanici, fochiști, 
frînari, întregul personal al celor 
două trenuri, au lucrat timp de 
cîteva zile în mijlocul pădurii, în 
condiții grele, cîte 12-14 ore pe 
zi la dezăpezirea liniei, 
na a fost îndeplinită.

La Secuieu, ca și la 
de exploatare, tinerii au 
mai multe ori instalațiile 
terialul lemnos de furia 
Aceste fapte arată că a

Comitetul U.T.M., analizînd a. 
ceste succese, a mers mai departe 
stabilind obiective noi legate de 
buna gospodărire a întreprinderii. 
La Secuieu a luat ființă un „Par
chet al tineretului1* deservit de o 
brigadă pe bază de acord global. 
Ea a obținut bune rezultate în 
sporirea procentului de lemn de 
lucru, 
lemnos.

Și sarci-

alte guri 
salvat de 

și ma- 
apelor. 
crescut

s-a elaborat ’ un ?plan concret 
de măsuri menite să 
activitatea de producție a 
lor. Pe lingă brigada de 
de la Secuieu (parcela 2 
luat ființă încă 4 brigăzi 
neret pe bază de acord 
Munca în acord global cointere
sează pe fiecare muncitor și întrea
ga brigadă în sortarea și utiliza
rea mai bună a masei lemnoase, 
în sporirea procentului de lemn de 
lucru. în scoaterea întregii canti
tăți de lemn din parchete. Mem
brii brigăzii execută toate opera
țiile. începind de la pregătirea 
parchetelor și doborît, pînă la în-

stimuleze 
tineri- 
tineret 
A) au 
de ti- 

global.

cărcarea în tren, decontarea fă- 
cîndu-se,. după cantitatea, învago- 
nată/ Această metodă se va ex
tinde* și mai mult urmărindu-se 
ca majoritatea covîrșitoare a lu
crărilor să se execute _pe bază de 
acord global.

La atelierul de reparat, unde lu
crează o brigadă de tineret, sînt 
în curS de construcție 3 circulare, 
care vor fi instalate la depozitul 
final, la Gurghiu și la Fătăciuni- 
ța unde vor. lua ființă centre de 
prelucrare a deșeurilor provenite 
de la fabricarea doagelor. Acea
stă măsură inițiată de tineri va 
asigura noi beneficii întreprin
derii

La toate acestea trebuie să ar 
dăugăm munca tinerilor mecani
zatori, care au reușit să ridice 
simțitor randamentul ,, mașinilor 
reducind’astfel preț-ul de cost al 
transportului mecanizat.

lată doar cîteva din preocupările 
utemiștilor de la I.F.E.T.-Reghin 
prin care contribuie din plin la 
buna gospodărire a întreprinderii 
lor. Pe trimestrul III forestierii 
de la Reghin au obținut succese 
mari primind drapelul de între
prindere fruntașă pe regiune. Pe 
drept cuvînt, spunea tov. Gyorgy 
Vasile, directorul întreprinderii: 
„Tineretul ne-a ajufat mult să ob
ținem acest drapel".

ȘT. NEKANIȚKI

Colectivul întreprinderii „Electroceramica" din Turda întimpină cea 
de-a 11-a aniversare a Republicii, cu deosebite succese în producție. 
Astfel, au fost realizate 4 noi tipuri de izolatori de 110 kW, iar pla
nul anual a fost realizat cu 15 zile înainte de termen.

Această fabrică care acum 10 ani nu producea decît obiecte de 
menaj din ceramică, astăzi este o întreprindere ce produce întreaga 
gamă de izolatori pentru electrificarea țării, ajungînd să producă de 
5 ori mai mult ca in 1948.

In fotografie: inginerii lustinian Schmidt și Ioan Nagel pregăteso 
pentru încercare — la stația de încercări electrice — un izolator 
de 110 kW. Foto: AGERPRES ‘
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A început activitatea culturală
de Iarnă a tineretului

Concursul
Să ne cunoaștem 

ținutul natal

• Două initiative valoroase ale tinerilor din 
comuna Băltăgești, regiunea Constanta • Valori
ficarea folclorului coregrafic dobrogean 
• Organizarea serilor de întrebări și 
răspunsuri.

Mantia albă a zăpezii nu a aco
perit încă plaiurile dobrogene dar 
iarna a sosit ți aci. Un prim in
diciu în această privință ți cel 
mai prețios, îl constituie faptul 
că muncile agricole din cimp s-au 
terminat ți țăranii muncitori se 
ocupă acum cu treburi specifice 
anotimpului friguros.

La fel ca în multe alte locuri, 
nici tinerii din Băltăgețti nu s-au 
refugiat pe vatră. In activitatea 
organizației U.T.M. un alt obiectiv 
a trecut pe primul plan .• organi
zarea muncii cultural-artistice din 
timpul iernii.

Cercurile de învățămînt politic 
U.T.M. au ajuns cu bine la lecția 
a patra, iar cursurile agrozooteh
nice de pe lingă casa-loborator 
stirnesc de la o zi la alta tot mai 
mult interes.

Cu citeva săptămâni în ur
mă, biroul organizației de bază a 
convocat pe toți tinerii într-o a- 
dunare generală punînd în discu
ție întocmirea planului activității 
culturale de iarnă, un program de 
activitate care să pună în valoare 
posibilitățile tineretului din sat, 
să-i satisfacă cit mai larg, multila
teral nevoile culturale, setea de 
cunoțtințe noi, politice, țtiințifi- 
ce, culturale, artistice etc. ți să-i 
dea posibilitatea să se afirme în 
relevarea comorilor locale ale 
creației artistice populare.

Înainte de a trece însă la des
fășurarea propriu-zisă a progra
mului de activitate culturală de

iarnă, organizația U.T.M. a inițiat 
un lucru practic ți folositor ; cu
rățenie generală la club. Citeva 
zile la rînd băieții ți fetele au 
muncit cu însuflețire (văruind, 
spălînd duțumelele ți geamurile, 
reparînd sobele, giurgiuvelele ți 
uțile).

Acum 
poposit 
sit pe 
La mesele de țah, la masa de te
nis, mult asaltate în alte zile, 
erau acum mai puțini tineri. In a- 
tenția generală erau repetițiile co
rului ți echipei de dansuri în ve
derea fazei comunale a concursu
rilor echipelor artistice. 40 de bă
ieți ți fete repetau de zor.

Cu toate că corul are numai 30 
de persoane, cîntecele ,,Pe Mureț 
ți pe Tîrnave" ți „Suspină Niprul" 
(acesta din urmă cîntat în limba 
rusă) răsunau pline de lirism ți 
expresivitate. Utemistele Florica 
Deleanu ți Dumitra Rădoi din 
Băltăgețli sînt interprete de va
loare ale cintecelor dobrogene pe 
care de asemenea le repeta corul.

Nu știu dacă tinerii din Băltă
gețti vor cîțtiga sau nu faza comu
nală, dar ei merită o apreciere 
deosebită. Discutînd repertoriul e- 
chipei de dansuri ei au ajuns la 
concluzia că pînă acum, ața cum 
se întîmplă ți în alte sale, au a- 
cordat prea puțină atenție jocu
rilor dobrogene. Mulți aveau im
presia pînă acum că Dobrogea, 
folclorul ei, nu e prea bogat în

cîteva seri cînd am 
în Băltăgețti, i-am gă- 
tineri in plină activitate.

dansuri. Utemițtii din Băltăgețti, 
prin inițiativa pe care au întreprin
s-o, vin tocmai să dovedească cit de 
falsă este această părere. Folclo
rul dobrogean cuprinde foarte 
multe dansuri frumoase, dar ele nu 
sînt cunoscute. Tinerii din Băltă
gețli ți-au asumat acum această 
sarcină grea dar frumoasă.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. a invitat la cămin trei co- 
lectivițti bătrîni, despre care afla
seră că în tinerețe erau neîntre- 
cuți la joc, pe Ilie Ștefan, Crista- 
che Herda ți Gh. Scorțea. Aceș
tia au primit cu bucurie propune
rea utemițtilor de a-i învăța dan
surile cunoscute de ei ți uitate de 
mult în comună.

In seara despre care vă poves
tesc, dansatorii si chiar cei care 
nu fac parte din echipă au repe
tat după ei dansurile dobrogene 
„Șchiopu" ți „Oglinda".

O altă inițiativă a celor din Băl
tăgețti ți care merită a fi eviden
țiată este următoarea : s-a'în
cetățenit în obiceiul tinerilor de 
aci ca atunci cînd citesc o carte, 
un ziar ți întîlnesc un lucru ne
înțeles să aducă la cămin o între
bare scrisă în acest sens. In fie
care seară învățătorii sau ingine
rul gospodăriei — în fața tuturor 
celor prezenți la cămin — dau 
răspuns întrebărilor.

Mult interes a stîrnit de pildă 
în acea seară răspunsul pe care l-a 
dat inginerul gospodăriei întrebă
rii puse de utemista Elena Herda 
în legătură cu rotirea Pămîntului 
in jurul Soarelui.

De asemenea, în fiecare seară la 
cămin se citesc ziarele : de exem
plu citeva seri de iarnă la rînd, 
acum în urmă, s-a citit și s-a dis
cutat în colectiv expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
legătură cu planul 
1959.

Atît din discuțiile 
biroului organizației 
U.T.M. cit ți cu tinerii pe care 
i-am întîlnit la cămin te poți con
vinge că activitatea culturală de 
iarnă a început aici cu multă în
suflețire.

de stat pe

cu membrii 
de bată

Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Muncitor și 
Ministerul Invățămlntuiui și 
Culturii au organizat în școli, 
pe toată durata anului școlar, 
concursul „Să ne cunoaștem 
ținutul natal". Acest concurs 
urmărește educarea elevilor în 
spiritul patriotismului socia
list, prin cercetarea și cunoa
șterea frumuseților și bogă
țiilor comunei, raionului și re
giunii în care ei s-au născut 
și trăiesc, a realizărilor oame
nilor muncii în anii puterii 
populare.

O activitate deosebită am 
întîlnit în acest sens la Școala 
medie nr. 2 din Sighișoara. 
Profesorii și organizația 
U.T.M. își aduc din plin con
tribuția la buna desfășurare a 
concursului.

Astfel, m ramura științelor 
; naturii și geografiei, s-au alcă- 
; tuit planșe, ierbare, insectare
• și pietrare cu materiale culese 
: în timpul excursiilor. S-a exe- 
: cutat harta în relief a raionu- 
; lui Sighișoara și alte hărți re- 
; dînd munții Făgărașului și
■ Bucegi.
: S-a început întocmirea a
: două albume cu vederi din
■ țară, care să ilustreze itinera- 
: riile parcurse de excursiile 
: școlii. Elevii au elaborat lu-
■ crări referitoare la raionul Si- 
i ghișoara ca: morfologia și
■ geologia, clima și apele, flora
■ și fauna, dezvoltarea industriei 
: și agriculturii socialiste etc.
• In ramura istorie s-au alcă- 
; tuit monografii ale Sighișoarei
> Elevele execută cusături cu
■ frumoase motive naționale ro- 
; mînești și ale naționalităților
> conlocuitoare. Cercul de artă 
; plastică, pe care-1 conduce 
t chiar directoarea școlii, tov.
> Maria Drăgan, a inițiat picturi 
; pe pînză și mătase, oglindind 
i motiva folclorice din raion.

£
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SILVESTRU PAT1ȚA
Inspector la secția Invățămint 
și Cultură a Sfatului popular 

regional Stalin

Un nou cenaclu literar

««Sal ît

n Ei

Un loc îndrăgit în care tinerii muncitori forestieri din Stilpeni, regiunea Pitești își petrec timpul liber este și clubul întreprinder

lectura beletristică și iormaret 
intelectuală multilaterală a studențilo
„Citesc sau nu, studenții ?“ între
barea ar fi un non-sens ; specifi
cul muncii din învățământul su
perior impune studentului cel mai 
strîns contact cu cartea, principa
lul lui ajutor în munca de însuși
re a cunoștințelor. Nu mai poate 
fi pusă la .îndoială consultarea bi
bliografiei — la materiile de spe
cialitate — și nici interesul” mereu 
sporit al studenților pentru noută
țile în literatura specialității lor. 
Și totuși, rămîne întrebarea,

Fără îndoială că în preocupările 
studenților un loc important îl 
ocupă studiul literaturii politico- 
ideologice — studiul lucrărilor 
clasicilor marxism-Ieninismului, al 
publicațiilor periodice teoretice 
(Lupta de clasă, Cercetări filozo
fice), precum și studiul documen
telor și hotărîrilor de partid. O- 
biectul acestui articol îl constituie 
însă preocuparea studenților pen
tru lectura beletristică.

Catedrele, procesul de învăță
mînt în general, nu pot dirija un 
aspect esențial al muncii cu car
tea : lectura literară, ,. . Studentul, 
viitor intelectual trebuie sa-și în
sușească însă, în afara cursurilor 
de specialitate tezaurul neprețuit țnsă pentru tînărul intelectual ca- 

re-și va începe activitatea produc
tivă în condițiile luptei pentru

cum îl interesează actualitatea pro
zei lui Francisc Munteanu. Și 
exemple din acestea se pot da ne
numărate.

Din păcate, la unii din cei în
drăgostiți de literatură am remar
cat un lucru: unilateralitate în 
lectură, orientarea spre lectura 
clasicilor universali și a clasicilor 
romîni, lipsa acelor opere literare 
al căror conținut se leagă direct de

construirea socialismului, lectura 
unor opere realist-socialiste.

Ne-am î , ’
cîțiva iubitori de literatură 
Institutul Politehnic. Ei reprezin
tă majoritatea. Rezultă, deci, că 
există o minoritate care... Este 
exact. Faptul poate fi ilustrat de 
Ecaterina Andrieș a cărei fișe con
semnează lectura a doua cărți lite
rare (Kuprin — nuvele și Maca-

Tinerii din comuna Dudești-Cioplea, raionul „Tudor Vladimires- 
cu"-București, desfășoară o vie și bogată activitate culturală.

In fotografie : doi interpre ți din echipa de teatru de amatori a 
căminului cultural „Leonte Filipescu" jucînd în piesa „Tirgul inimi
lor" de Tiberiu Vornic.

Acum ot.tvia timp s-a 
chis un nou’cenaclu literar ia 
In aparență ceva simplu, obișnuit. 
La acest cenaclu literar însă, des. 
chis pe ltngă Filiala din localita. 
te a Uniunii Scriitorilor vor par. 
ticipa tineri muncitori din fabri
cile și întreprinderile orașului, ti
neri elevi și studenți.

In acest fel va fi posibilă o mai 
strînsă legătură între tinerii crea, 
tori — care, în afară de cunoaște, 
rea și confruntarea propriilor crea, 
ții, vor avea posibilitatea să apro- 
fundeze împreună problemele pe 
care le ridică metoda realismului 
socialist în creația literară.

Printre cei 80 de participant la 
prima ședință a cenaclului „M. 
Sadoveanu" se numără și membrii 
redacției revistei „lașul literar". 
Astfel, revista ieșeană va ține o 
mai strînsă legătură ou tinerii în. 
cepători în ale scrisului, formtn. 
du-și în felul acesta noi colabora, 
tori,

încă de la prima ședință, mem
brii cenaclului s.au bucurat de 
prezența activă e unor ounoscuți 
scriitori ca, de pildă, Eusebiu 
mi Iar, George Lesnea și 
Istrati.

Primele probleme care au 
puse tn discuție de către 
Istrati, secretarul Filialei Iași

Uniunii Scriitorilor, au fost acelea 
ale metodei realismului socialist tn 
literatură, ale tradiției scriitoricești 
a lașului și în această lumină s-a 
arătat scopul noului cenaclu lite
rar. In discuții, membrii cenaclu, 
lui și-au subliniat hotărîrea de a 
oglindi în creațiile lor problemele 
construcției socialismului tn patria 
noastră și ele creșterii și formării 
omului nou al zilelor noastre.

Im discuția cenaclului au fost 
puse pînă în prezent ciclul de poe- 
zii „Văpaia Hunedoarei" ai tînă- 
rului Fl. M. Petrescu și schița 
„Crizantema" de Geta Eftimie, în- 
chinată prieteniei romîno-sovietice. 
Prezentarea acestei schițe a fost 
făcută de scriitorul Eusebiu Ca. 
milar, invitat în mijlocul tinerilor 
creatori, . ,

Noul cenaclu contribuie la 
dezvoltarea gustului pentru 'itera- 
tură al tinerilor, la pregătirea po- 
litico.ideologică a tinerelor ta- 
lente.

de idei înaintate și experienței 
de viață, care este cuprins în li
teratură. Folosește studentul acest 
tezaur ? Spre ce anume opere lite
rare se îndreaptă el ?

La aceste întrebări ne răspund 
fișele de împrumut din biblioteca 
Institutului politehnic — Bucu
rești, cu exemple concrete.

Iată de pildă cazul studentei Ni- 
colae Aneta, din anul V Faculta
tea ingineri economiști. în doi ani 
ea a reușit să parcurgă numeroase 
volume : din operele lui Pușchin, 
Turgheniev, Tolstoi, Saltîcov Sce- 
drin, Gorki, Rolland, Goethe, Di
kens, Balzac, Flaubert, Sienkievicz, 
Nexo, Corneille, Cooper, A. 
Tolstoi, Vinogradov; am găsit 
alături de clasicii universali, mul
te nume de autori romîni, printre 
care Camil Petrescu, Cezar Petres
cu, Panait Istrati și alții. Și cum, 
în cîțiva ani de studenție, biblio
teca facultății nu este singura sur
să de lectură, putem spune cu 
certitudine că viitoarea absolventă 
își merită, din acest punct de ve
dere, numele de intelectual. Alt 
exemplu : E. Arhanghelschi, din a- 
nul IV — Facultatea electronică 
este interesat în aceeași măsură de 
Brecht și Fielding, de Heym și 
Thackeray, de Wells și Poe după

Ca- 
Ion

învățăm cîntece p a t r i otice
RUP!

de MAURICIV VESCAN

Heî rup ! Hei rup !
Cad stînci de fier
In lupta dusă de brigadieri.

Nu ne-nspăimintă nimic pe noi, 
Noi făurim tării drumuri noi, 
Hei rup, hei rup, hei rup. bum! 
In lupta de brigadieri.

Hei rup! Hei
Suim, suim, 
O lume nouă

rup!

Noi Republica o înălțăm
Și nici un pas înapoi nu dăm. 
Hei rup. hei rup, hei rup, bum! 
In lupta de brigadier.

& stlKlde fier

La grupul școlar profesional de 
pe lîngă uzinele „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin peste 900 de 
ucenici se pregătesc să devină 
muncitori cu o temeinică califica
re profesională. îndrumată îndea
proape de oătre organizația de 
partid, organizația U.T.M. a deve
nit un sprijin activ al corpului 
didactic în lupta pentru îmbuna- 
tățirea procesului instructiv-educa- 
tiv pentru educarea comunistă, pa
triotică a ucenicilor. în acest scop 
organizația U.T.M. folosește cu 
succes diferite forme ale activității 
cultural-educative de masă. Astfel 
în școală activează un cor format 
din circa 140 de ucenici, o forma
ție de dansuri și o formație de 
teatru la care participă aproape 50 
de ucenici, o fanfară alcătuită din 
30 de ucenici. în echipa artistică 
aotivează de asemenea din rîndul 
ucenicilor numeroși soliști vocali, 
instrumentiști, recitatori.

De la începutul noului an șco
lar și pînă acum echipa artistică a 
prezentat 6 spectacole dintre care 
4 în școală și două în comunele 
din apropierea orașului. Dar mun
ca cultural-educativă în școală nu 
se rezumă numai la activitatea di
feritelor formații artistice. Pentru 
educarea comunistă, patriotică a 
ucenicilor, din inițiativa organiza
ției U.T.M. în școală s-a înființat 
un colț al U.T.C. la care ucenicii 
publică în fiecare săptămînă frag
mente din biografiile unor eroi ai 
U.T.C. precum și articole proprii 
care vorbesc despre învățămintele 
ce le «Jesprind din viața și activi
tatea acestor înflăcărați luptători 
comuniștii pentru fericirea ome
nirii. în viitor la colțul U.T.C. 
vor avea loc cu sprijinul organi-

tristică". Dar oare colegii lor, cif 
mai sus, au alt program? Obli/ 
țiile profesionale nu-i solicită îr 
ceeași măsură ? Am urmărit 1 
ralela nu numai în fișele bibi 
tecii, ci și într-unul din cămin 
institutului, la Căminul nr. 2 un 
locuiesc studenții căsătoriți, 
unele camere, 3—4 cărți și... li] 
de timp pentru lectură. In schir 
la studentul Mihai .Nemiță, I 
anul IV Mecanică, am găsit o 
bliotecă impresionantă, cumpăr 
treptat, din bursa lui și a soț 

Studenții citesc, este adevă 
dar nu trebuie să ne mulțurr 
cu această constatare. Trebuie ' 
zut, urmărit, ce anume citesc, 
siunea studenților spre literat 
trebuie dirijată. Și aceasta « 
sarcina organizațiilor U.T.M. c 
pot găsi destule forme pentru 
ceasta.

în Institutul politehnic exiști 
bună experiență în ce privește 
ganizarea concursului „Iubiți < 
tea". Preocuparea pentru a« 
concurs trebuie să sporească c ițasa,. m aceeași snuaue se ana , ■ , / .. „

Cilă Emil sau Lixăndroiu Ion din tinuu> el Poate trebule să c 
anul III — Electronică. tribuie mai mult la răspînd.

Argumentul studenților din a- cărții în masa studenților, 
ceasta categorie este invariabil:
„nu ne rămîne timp pentru bele-; L BUGU

referit pînă acum la 
din

Rdsfoind fișele personale de la bibliotecă ale 
studenților de la Institutul politehnic-București

activitatea lor prezentă și'viitoare. 
Din 12 fișe luate la întîmplare, una 
singură indica lectura „Străinului", 
de Titus Popovici. în și mai puți
ne fișe am întîlnit lucrări legate 
mai în deaproape de viața lor de 
studenți. Sigur că marii clasici, a 
căror operă a străbătut și va stră
bate veacurile, ocupă un loc în
semnat în formarea oricărui inte
lectual. La fel de important este

renco) în... doi ani de zile! Chiar 
dacă biblioteca institutului nu este 
singura sursă de lectură, faptul ră- 
mîne semnificativ. Boldea Vasile 
(Facultatea de mecanică anul III) 
n-a împrumutat și n-a cerut pen- 

”, nici
nprumutat și n-a cerut 

tru sală, din noiembrie 1957, 
o carte beletristică; Dragotă Cor
nel, anul III — Mecanică, a lăsat 
și el să treacă un an fără a pleca 
cu vreo carte în servietă către 
casă. In aceeași situație se află

Un grup din echipa de păpușari a Căminului cultural din comuna Poiana, raionul Tirgul Secuie 
Regiunea Autonomă Maghiară; care a fost distinsă cu premiul al II-lea și Medalia de argint 
etapa finală a Festivalului bienal de teatru de amatori „I. L. Caragiale".

Educarea patriotică
a ucenicilor -- în centrul 
atenției organizației U.T.M.

de partid, discuții, convor-zațieî 
biri, între ueenici și luptători co
muniști din ilegalitate despre tra
dițiile revoluționare ale clasei noa
stre muncitoare.

Ucenicii au participat de aseme
nea la conferințe în care li se ex
plica că în zilele noastre munca 
a devenit o chestiune de onoare, 
de glorie și că pentru orice tînăr 
muncitor, așa cum doresc ei să 
devină, nu este mîndrie mai mare 
decît aceea de a sluji cu credință 
interesele poporului muncitor, de 
a lupta cu toate forțele pentru în
tărirea și apărarea patriei.

Apoi în timpul orelor de prac
tică pe care le efectuează în uzină 
numeroși ucenici s-au întîlnit cu 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din acest oraș, muncitori, 
comuniști și uteciști care au 
activat în ilegalitate. Cu acest pri
lej ei și-au dat mai bine seama 
că pentru a smulge din mîinile ca
pitaliștilor și pentru a transforma 
vechile uzine în proprietate a în
tregului popor, că pentru a li se 
crea și lor, ucenicilor, condiții 
bune de învățătură, de muncă 
și de odihnă, clasa muncitoare a

dat o luptă pe viață și pe moarte 
cu capitalismul și fascismul, că în 
această luptă mulți fii ai clasei 
muncitoare din vechiul Brașov 
și-au dat viața.

Organizația U.T.M., cu sprijinul 
conducerii școlii, a organizat anul 
acești un concurs gen „drumeții ve
seli" cu tema „Tinere, cunoașteți 
uzina". Pentru pregătirea acestui 
concurs ucenicii au ascultat expu
neri despre crunta exploatare și 
mizeria la care erau supuși mun
citorii de la fostele uzine Astra- 
Brașov, în contrast 
noi de viață, civilizate, 
le-a creat regimul nostru 
rilor din patria noastră.

Fiind bine pregătit și 
concursul s-a bucurat de un deo
sebit succes în rîndul ucenicilcr 
Clasa 44 din anul 3 care a cîștigat 
acest concurs a primit drept pre
miu o excursie la Combinatul Si
derurgic Hunedoara. Ucenicii Ss 

pregătesc acum pentru un alt con
curs care va avea loc în curînd 
cu tema „Sîngerosul an 1907“, In 
acest scop ei consultă numeroase

cu condițiile 
pe care 

muncito-

organizat

cărți de literatură în care se vor
bește despre răscoala din 1907. 
Tot pentru pregătirea acestui con
curs organizația U.T.M. din școală 
și-a propus să organizeze cu uce
nicii discuții, recenzii, să vizione
ze filme, spectacole, să audieze 
conferințe a căror temă o consti
tuie evenimentele din 1907.

în afară de aceste concursuri pe 
școală, de cîtva timp au început 
să se organizeze între clase con- 
cursuri-ghicitoare pe teme muzica
le dotate cu premii. Un alt fel de 
concurs-ghicitoare despre cîntecele 
revoluționare, patriotice, despre 
muzica populară și ușoară a avut 
loc între clasele 1—3 din anul 3, 
clasele 14—18 din anul 2 etc.

Toate acestea contribuie efectiv 
la educarea comunistă, patriotică 
a ucenicilor. Ie stimulează intere, 
sul, dragostea pentru învățătură, 
îi ajută să-și petreacă în mod plă
cut și educativ timpul liber. Tre
buie subliniat însă faptul că or
ganizația U.T.M. de la grupul șco
lar profesional nu folosește toate 
posibilitățile care-i stau la înde-

mînă atît în școală și în u 
cît și în oraș pentru a îmbuni 
continuu activitatea cultural-ec 
tivă și întreaga muncă de edu 
comunistă a ucenicilor. Astfel, 
Orașul Stalin—vechi și impo; 
centru muncitoresc ai region 
al țării, cu tradițiile sale de 1 
revoluționară, cu monumei 
sale istorice, vechile și progi’ 
tele tradiții cultural-artisticer 
este puțin cunoscut de ucenici 

în școală este o biblioteca 
cîteva mii de volume. Cornii 
U.T.M. se ocupă însă foarte sj 
die de popularizarea cărții înl 
dul ucenicilor, de organi: 
unor acțiuni care să dezvolte! 
stul ucenicilor pentru litera 
politică și beletristică.

De aceea nu este de mirat 
din cei peste 900 de ucenici 
mai vreo 30 sînt purtătorii i 
nei „Prieteni ai cărții".

Organizația de bază U.T.I 
grupului școlar profesional 
largi posibilități pentru dez> 
rea muncii de educare comu 
a tineretului, de a cultiva în 
dul ucenicilor tradițiile revol 
nare ale luptătorilor comunișt 
a educa viitorii muncitori în t 
tul unei atitudini noi, soci 
față de muncă. Pentru această 
nevoie însă ca și 
nizației U.T.M. a 
gul Roșu" să se 
multă atenție, cu
de îndrumarea activității edud 
a acestei organizații U.T.M.

comitetul I 
uzinelor J 
ocupe cui 

mai multă

I. ANDP
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VIAȚA DE ORGANIZAȚlă

Comitetele comunale U.T.M
conduc concret munca

organizațiilor de baza U. T.M.
Gimnastica de producție este practicată 

pe scară largă la fabrica ..Kirov"
din Capitală

Pentru intensificarea muncii ti
neretului de la sate, în ultimul 
timp au fost create comitetele co
munale U.T.M. Ele au un rol deo
sebit de însemnat în îndrumarea, 
conducerea și coordonarea activi
tății tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M. de pe raza comunei res
pective, mobilizarea tuturor ute
miștilor la lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru de trans
formare socialistă a agriculturii.

în raionul Satu Mare sînt cre
ate citeva comitete comunale — 
puține față de posibilitățile exis
tente. Ele au luat ființă in comu
ne mari, cu multe sate componen
te și cu o serie de instituții la 
centrul de comună care au orga
nizații de bază U.T.M. proprii. 
Așa sînt de pildă comitetele co
munale U.T.M. din comunele Hal
meu și Medieșul Aurit — comune 
un mare număr de tineri.

La Halmeu, comitetul comunal 
U.T.M., al cărui secretar este to
varășul Elek Bressel, răspunde de 
activitatea a nouă organizații de 
bază U.T.M. cu un număr total 
de 194 de utemiști. Cei șapte 
membri ai comitetului și-au orga
nizat munca în așa fel incit fieca
re dintre ei răspunde de activita
tea unei organizații, mai mari, sau 
a două organizații cu specific a- 
semănător. In acest mod se con
trolează și se ajută cu mai multă 
eficiență comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. In fiecare 
lună comitetul U.T.M. se întru
nește și discută sarcinile curente 
ale organizațiilor U.T.M. stabi
lind măsuri concrete pentru înde
plinirea lor. Se obișnuiește de ase
menea ca in această ședință să 
se analizeze cu regularitate mun
ca biroului unei organizații de 
bază și cu acel aș prilej munca 
membrului din comitet care răs
punde de organizația respectivă. 
In ultimul timp au fost analizate 
birourile U.TJW. de la G.A.C. 
„Vasile Roaită" din Halmeu, Sat 
Băbești și Sat Mesteacăn. Anali
za făcută în cadrul comitetului a 
evidențiat activitatea tinerilor din 
G.A.C. Halmeu pe linia întăririi 
economico-organizatorice a colec
tivei. Tinerii de aici au convins în 
ultimul timp alți 7 tineri să 
intre în G.A.C., iar o serie de 
munci — sectorul zootehnic, însi- 
lozări etc. — au fost preluate de 
tineret. Analizele au scos la iveală 
și lipsurile existente. Așa de 
pildă, la Băbești, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. nu avea 
o comportare demnă de un ute- 
mist. După analiza făcută în co
mitet el a fost pus în discuția a- 
dunării generale a organizației de 
bază și schimbat din muncă.

Dar comitetul comunal U.T.M. 
Halmeu, în afară de controlarea 
și ajutorarea birourilor U.T.M., 
s-a ocupat și de organizarea unor 
acțiuni comune ale întregului ti
neret, acțiuni ce depășeau posibi
litățile organizațiilor de bază. Așa 
de pildă se poate vorbi despre 
împărțirea membrilor comitetului, 
a membrilor birourilor și a ute
miștilor cei mai buni pe lîngă e- 
chipele de agitație create de or
ganizațiile de partid și care desfă
șoară o temeinică muncă politică 
de explicare a avantajelor muncii 
în gospodăria colectivă. Organiza
rea muncii culturale și sportive pe 
întreaga comună, organizarea a- 
proape săptămînal de reuniuni to- 

' vărășești, inițierea unui cerc al 
naturaliștilor cu participarea tine
rilor din toate organizațiile de 
bază etc., sînt sarcini de care se 
ocupă direct comitetul comunal.

Și comitetul U.T.M. al comunei 
Medieșul Aurit — secretar Au-

gustin Tătăran — a reușit în ulti
mul timp să obțină realizări de 
seamă în conducerea muncii po
litice a celor opt organizații de 
bază U.T.M. din raza comunei. 
Comitetul comunal de la Medieșul

Pe marginea activității 
unor comitete 

comunale U.T.M.
din raionul Satu Mare

acțiunilor cele mai potrivite pen
tru sprijinirea sfaturilor populare 
în îndeplinirea sarcinilor cultural- 
sociale; organizează acțiuni co
mune cu toate organizațiile de 
bază ; desfășoară o largă muncă 
de educație politică prin conferin
țele pe care membrii comitetului le 
țin în fața tineretului etc.

Toate acestea confirmă rolul 
deosebit de important — politic și 
organizatoric — al comitetelor 
comunale U.T.M.

Aurit și-a creat și un activ care îl 
ajută in îndeplinirea sarcinilor. A- 
cesta este creat pe principiul te
ritorial, fiecare membru al comi
tetului comunal avind în activ doi- 
trei dintre utemiștii cej mai buni 
din organizația de care răspunde. 
Printre cele mai de seamă reali
zări trebuie amintit aportul adus 
de utemlști la înfrumusețarea co
munei lor, la repararea drumurilor, 
podurilor, curățirea izlazurilor, 
luarea sub patronaj a lucrărilor 
de radioficare a comunei și ajuto
rul pe care permanent îl dau înde
plinirii sarcinilor obștești reieșite 
din planul sfatului popular comu
nal cu care comitetul U.T.M. al 
comunei ține o strînsă legătură.

Acum comitetul comunal U.TJW. 
și-a stabilit un plan concret de 
măsuri, pe 3 luni, privind activi
tatea tuturor utemiștilor în perioa
da de iarnă. In afara sarcinilor 
privind îndrumarea organizațiilor 
de bază in problemele primirii de 
noi membri, a îndeplinirii planului 
comun de activitate cultural-spor- 
tivă, a activităților obștești etc., 
comitetul comunal și-a fixat și 
obiectivele pe care le vor îndepli
ni membrii săi. Printre altele tre
buie menționată acțiunea pe care 
o vor desfășura membrii comitetu
lui comunal și utemiștii din activ, 
pentru lămurirea întovărășiților 
din satul lor de a efectua mun
cile în comun, organizarea de în- 
tîlniri și vizite între tinerii din 
G.A.C., întovărășiri și cei cu gos
podării individuale, reorganizarea 
comisiei comunale a concursului 
„Iubiți cartea", ținerea unui con
curs „Să ne cunoaștem ținutul na
tal" etc. Comitetul comunal U.TJW. 
va sprijini organizațiile de bază 
în crearea de cursuri de artă cu
linară și de îngrijire a copiilor 
pentru tinerele mame din această 
comună. Astfel de cercuri funcțio
nează acum la Medieșul Aurit și 
experiența căpătată de această or
ganizație de bază va fi extinsă.

Fiecare membru al comitetului 
comunal U.T.M. are sarcina de a 
ține conferințe în fața tinerilor 
din toate satele. In cadrul adună
rilor generale U.T.M., la colțul 
roșu al G.A.C.—Medieșul Aurit și 
la toate căminele culturale din 
sate, membrii comitetului U.T.M. 
vor ține în această iarnă cite cel 
puțin trei conferințe fiecare despre 
trecutul de luptă al U.T.C.-ului 
despre sarcinile utemiștilor în 
transformarea socialistă a agricul
turii și in sporirea producției agri
cole și animale, despre marea cin
ste de a deveni candidat de par
tid etc.

Din activitatea celor două co
mitete comunale U. T. M., de la 
Halmeu și de la Medieșul Aurit 
se observă cît de vastă este acti
vitatea unuj comitet comunal 
U.T.M. El este cel care controlea
ză și îndrumă în același timp ac
tivitatea tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M. din raza comunei; a- 
nalizează și confirmă hotărîrile 
organizațiilor de bază U. T. M.: 
ține o permanentă legătură cu 
organele locale ale puterii de stat, 
sfătuindu-se cu birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. în inițierea

Gimnastica de producție în
lesnește maselor de oameni ai 
muncii practicarea sistematică 
și organizată a exercițiilor fizi
ce, contribuie efectiv la întări
rea sănătății acestora, la crește
rea capacității de muncă, ceea 
ce are drept rezultat mărirea 
productivității muncii.

La fabrica de încălțăminte 
,JCirov“ din Capitală, gimnasti
ca de producție a fost introdu
să aproape cu un an în urmă 
Experimentată anul trecut pe 
la jumătatea lunii noiembrie 
în numai două unități ale fa
bricii secția stepuit mecanicGH. ANGELESCU

MM

fot.* yW'

„Nu-i greu cînd ai lingă tine o asemenea patinatoare cum 
Cristina Patraulea, campioană de patinaj artistic a Capitalei, elevă 
la Școala medie nr. 35" — pare a ne spune pionieri Găbunea Ro- 
sana de la Școala medfe nr. 16.

și marochinărie — cuprinde 
acum un număr însemnat de 
muncitori.

Pentru a realiza acest lucru, 
cu sprijinul permanent al 
organizației de. partid și al 
conducerii fabricii organiza
ția U.T.M. împreună 
colectivul sportiv a 
șurat o intensă muncă 
gandistică. Utemiștii au 
tat această problemă în 
adunărilor U.T.M. pe 
cercetind posibilitățile existen
te pentru introducerea gimnas
ticii în fiecare secție în parte 
La stația de radioamplificare 
precum și la gazetele de pe
rete, au fost difuzate materia
le mobilizatoare. Sub conduce
rea tinerei profesoare de edu
cație fizică Vincia Cristea, s-a 
trecut la pregătirea unui număr 
de 14 tineri ca instructori vo
luntari. tn organizarea progra
mului s-au căutat și alcătuit 
exerciții adecvate procesului 
de muncă al fiecărei secții. Or
ganizația U.T.M. și colectivul 
sportiv, nu s-au mulțumii 
insă cu a lit. Pentru oa gimnas
tica să aibă o eficacitate și mai 
mare s-a stabilit ca exercițiile 
să fie schimbate la interval de 
10 zile. Ca urmare a acestei 
atente preocupări astăzi gim
nastica de producție cuprinde 
peste 1.000 de muncitori din

cu 
desfă- 

propa- 
discu- 
cadrul 
secții.

cei 3.000 existenți in fabrică 
Organizația U.T.M. continuă 
să fie preocupată de această 
problemă, astfel că peste 2—3 
luni, gimnastica de producție 
să cuprindă pe toți muncitorii 
fabricii.

— Altfel lucrezi după pauza 
de gimnastică, ai mai mult 
spor, ne-a declarat tînărul Ște 
fan M. Georgescu, de la secția 
lux etajul 11.

De aceeași părere sînt toți 
muncitorii care sstu încadrat 
pînă acum în programul gim
nasticii de producție.

Despre eficacitatea gimnasti
cii de producție vorbesc de a- 
semenea și citeva cifre, culese de 
la serviciul organizarea și nor
marea muncii. In decembrie 
1957, la secția încălțăminte 
femei, etajul III, productivita
tea pe cap 
ore era de 
crească în 
5,36. Și la
productivității muncii pe lingă 
ceilalți factori, o contribuție 
însemnată a avut-o 
ca de producție.

de muncitor in 8 
5,25, pentru ca să 
noiembrie 1958 la 
această creștere o

PE SCURT
D.

Foto: V. RANGA

* După 18 runde în campiona
tul feminin de șah al U.R.S.S. 
conduce tînăra Nona Gabrindaș- 
vili, care totalizează 11V2 puncte 
(3). Ea este urmată de Zvorîchi- 
na cu 101/, (4). In runda a 17-a 
Gabrindașvili a învins-o pe Gur- 
finkel, iar în runda următoare a 
făcut remiză cu Ignatieva. O 
mare surpriză a furnizat Malino- 
va, care a reușit să o învingă pe 
fosta campioană, Rubțova.

* Joi, în nocturnă, a avut loc 
la Geneva al treilea meci dintre 
echipele ȚDNA Sofia și Atletico 
Madrid, contînd pentru optimile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal. Obținînd vic
toria cu scorul de 3—1 (după pre
lungiri) echipa spaniolă s-a cali
ficat pentru turul următor, unde 
va intilni formația Schalke 
(R. F. Germană).

* Astă-seară se va desfășura 
Roma întîlnirea internațională 
box dintre echipele selecționate 
ale R.P. Romîne și Italiei. Intil- 
nirea va începe • la ora 21 (ora 
R.P.R.) și se va desfășura la „Pa- 
lazzetto dello Sport" — o bază 
sportivă care se află în satul o- 
limpic.
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Corespondenții voluntari ne scriu despre

Participarea tineretului 
la realizarea economiilor 

materiale
Dau viața chemării 

tinerilor
de la întreprinderea 
„Encsel Mauriciu"

gimnasti-

DUTA

CCTMEMATOttHAHE)

Fata cu chitara — PATRIA, 
I. C. FRIMU, ÎNFRĂȚIREA IN. 
TRE POPOARE, OLGA BANCIC ; 
Legenda dragostei — REPUBLI. 
CA, BUCUREȘTI, ALEX. SAHIA; 
Pasageru1 clandestin — MAGHE. 
RU, LUMINA; S-a întîmptat la 
Penkov' - VICTORIA, l MAI; 
Vrăjitoarele din Salem — V. 
ALECSANDRI, VASILE ROAITA, 
N. BALCESCU, ELENA PAVEL ; 
Spioana din Hongkong — CEN
TRAL ; Gazul dr. J^aurent — 13 
SEPTEMBRIE; Rit,a - MAXIM 
GORKI; Program de filme docu- 
mentare și de desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV t 
Surorile - TINERETULUI, C. 
DAVID ; Bomba — 8 MARTIE, 
ILIE PINTJUE. G. BACOVIA:

S-au cunoscut cu toții — GRIVI- 
ȚA ; Zile de dragoste — CULTU
RAL ; Cei trei din pădure — 8 
MAI; Pe Donul -liniștit ■ (seria 
II-a) — UNIREA ; Trapez — FLA- 
CARA, DONCA SIMO ; Haiducii 
— ARTA; Facerea lumii — MUN
CA ; Pescarii din Arai — MIORI
ȚA ; Serenada mexicană — 23
AUGUST; Dincolo de brazi — 
POPULAR ; Anu> 1918 - M. EMI- 
NESCU. CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT; Idiotul - LIBERTĂȚII, 
DRUMUL SERII ; Afacerea nu s-a 
clasat — G. COȘBUC, AUREL 
VLAICU ; Pe Donul liniștit (seria 
I.a) - B. DELAVRANCEA; Ma
zurca dragostei — 30 DECEM
BRIE.

(TI M Fii LPI1011 ABIL)

Pentru următoarele trei zile in 
țară • vremea rămtne călduroasă 
cu cerul schimbător, rrai mult no- 
ros tn vestul țării, cu deosebire 
spre sfârșitul intervalului. Vor că
dea precipitații sub formă de ptoi

temporare tn vestu.! și nordul tării 
și locale în rest. Temperatura în 
generai staționară : minimele vor 
osoila între minus 5 și 10 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade.

Inițiativa tinerilor de la între
prinderea „Encsel Mauriciu" din 
Tg. Mureș, pentru dezvoltarea 
mișcării tinerilor inovatori, consti
tuie o preocupare de seamă și 
pentru tinerii de la uzinele „Inde
pendența" din Sibiu.

Din inițiativa comitetului U.T.M. 
în colaborare cu ASIT și cabine
tul tehnic, în uzină a fost decla
rată luna decembrie „luna tină- 
rului inovator" avînd drept scop 
antrenarea tineretului în mișcarea 
de inovații, în obținerea de eco
nomii și reducerea prețului de 
cost al produselor.

Temele prevăzute în concurs au 
fost discutate în adunările U.T.M., 
în consfătuiri de producție.

Din cele peste 15 inovații înre
gistrate pînă acum de cabinetul 
tehnic, 6 aparțin tinerilor.

Tînărul forjor Vasile Bîtiu, îm
preună cu tînărul inginer loan Bă
lan și Olariu Eronim, au conceput 
un dispozitiv pentru preforjarea 
port-pionului de la ciocanul de 
abataj C.P. 29.

De asemenea lăcătușul Blaga 
Loghin, care esta și responsabilul 
brigăzii de tineret de la atelierul 
de montaj, a propus schimbarea 
tehnologiei la cupele de elevator, 
prin aplicarea dispozitivului con
ceput de el.

In felul acesta tineretul nostru 
contribuie la realizarea de însem
nate economii și reducerea prețu
lui de cost, obiective oglindite în 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Ia ședința plenară 
a C.C. al P.M.R. din 26-28 no- 
iembrie 1958.

Angajamentul a fost depășit
Tinerii Uzinei Mecanice Cîm

pina au fost printre primii care 
au răspuns chemării tinerilor 
reșițeni de a gospodări cu 
grijă metalul. Cu acest prilej, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii au analizat posibilitățile 
existente în uzina noastră și 
s-au angajat să economisească 
în acest an o cantitate de 75 
tone metal din care să se poa
tă confecționa 45 capete de 
erupție cu un braț, de 140 at
mosfere, ceea ce echivalează cu 
suma de aproximativ două mi
lioane lei.

In fiecare secție tinerii au 
găsit multe surse de economi
sire a metalului. La secția tur
nătorie, prin aplicarea și ex
tinderea metodei de turnare în 
cochile a pieselor de fontă ce
nușie, s-a economisit cantitatea 
de 1.678 kg. fontă. De aseme
nea, prin trecerea de la forjarea 
liberă 
s-a 1 
5.402 
cerea

la forjarea în matrițe 
economisit cantitatea de 

I kg. metal, iar prin redu- 
i adausurilor de prelucrare

la piese forjate 5.228 kg. me
tal. Economii însemnate s-au 
obținut și prin perfecționarea 
tehnologiei la reperele de pro
duse în serie, unde s-a econo
misit cantitatea de 61.590 kg. 
metal. Pînă acum s-a făcut o 
economie de 106,795 tone me
tal ceea ce înseamnă că anga
jamentul pe care ni l-am luat 
a fost îndeplinit și chiar depă
șit. Din această cantitate de 
metal economisit se pot confec
ționa peste 50 buc. capete de 
erupție cu un braț, de 140 at
mosfere, ceea ce echivalează cu 
suma de peste două milioane 
două sute de mii lei.

în această perioadă, tinerii de 
la Uzina Mecanică Cîmpina, a- 
jutați de muncitorii vîrstnici, 
își vor spori și mai mult efor
turile pentru 
misirea altor 
metal.

PAUL 
secretar 

U.T.M.

NEDELEA ANGHEL 
tehnician

de
In fiecare lună — 

produse petrolifere
secția Gaze-

secție
La

compresoare, 
componentă a Oficiu
lui II producție Moi- 
nești, unde aproape 
90 la sută din mun
citori sînt tineri, se 
duce o intensă mun
că pentru realizarea 
de cît mai multe e- 
conomii prin aplica
rea unor noi dispozi
tive și aparate.

Intrucît consumul 
de petrol întrebuin
țat pentru spălatul 
molocompresoarelor e 
destul de mare, s-a 
ajuns la concluzia că 
acest consum poate 
fi redus la jumătate 
prin regenerarea pe
trolului murdar.

In acest scop, tină-

rul inginer Crudu 
Aurel, șeful secției 
Gaze-compresoare, a- 
jutat de echipa de 
reparații conducte, 

condusă de comunis
tul Pletea Nicolae 
a construit un reci
pient pentru regene
rarea petrolului mur
dar. Acest recipient 
— mica rafinărie 
cum o numesc mun
citorii secției — se 
bazează pe principiul 
vaporizării petrolu
lui adus la tempera
tura de fierbere și 
condensării lui la ie
șirea din recipient. 
Acest petrol are a- 
celeași calități și este 
întrebuințat din nou 
la spălat. Astfel se

i în
Săptămînii cărții romînești"

Săptămîna cărții romînești prile- - Scriitorii Nicolae Deleanth 
juiește în continuare numeroase Francisc Munteanu și George Dan 
manifestări în Capitală și în țară, au citit celor prezenți din operele 

Muncitorii unor întreprinderi lor.
din Capitală au primit vineri în 
mijlocul lor pe numeroși scriitori 
care le-au vorbit și le-au citit din 
creația lor. Astfel de întîlniri în
tre scriitori și muncitori au avut 
loc la uzinele „Mao Țze-dun" • și 
la fabricile „Kirov" și „Flacăra 
Roșie". îs

La, Bazarul central de la Libră
ria nr. 1 din Capitală, acad. Za- 
hâria Stancu, acad. Geo Bogza, 
Maria Banuș, Nina Cassian, Al. I, 
Ștefănescu au dat autografe.

★
. In sala clubului A.S.I.T. din Pe

troșani a avut loc vineri o seară 
literară organizată de Uniunea 
Scriitorilor și Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii cu prilejul 
Săptămînii cărții romînești.

Au mai citit din lucrările lor 
cu acest prilej și cîțiva membri ai 
cenaclului literar „Minerul" din 
Petroșani. *

în sala de festivități a comple
xului școlar din Bîrlad a avut loc 
vineri dimineață o întîlnire a ci
titorilor cu scriitorii Victor Tul
bure, Radu Boureanu, Ion petra- 
cha, Adrian Beldianu ți Gh. 
Scripcă.

Au participat cadre didactice și 
elevi ai complexului școlar din Bîr
lad, recent dat în folosință, și oa
meni ai muncii 
Cu acest prilej 
din operele lor.

din orașul Bîrlad. 
scriitorii au citit

(Ager preș)

Expoziția „A 40-a aniversare 
a creării Partidului Comunist

din Polonia
Vineri la amiază s-a deschis la 

Casa prieteniei romîno-sovietice 
din Capitală expoziția „A 40-a 
aniversare a creării Partidului Co
munist din Polonia" organizată de 
Institutul de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

Au luat parte tovarășii Atanase 
Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Vasilichi, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
directorul Institutului de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe,

activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, ziariști.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost . 
rostit de tovarășul Gh. Vasilichi.

A luat apoi cuvintul Janusz 
Zambrowicz. ambasadorul R. P. 
Polone la București.

Cei prezenți au vizitat expoziția, 
care cuprinde numeroase fotografii 
care înfățișează aspecte din lupta 
Partidului Comunist din Polonia, 
publicații ilegale, portrete ale ac
tiviștilor de frunte ai partidului, . 
documente etc.

viitorul 
fotbal 

juniori

* Recent s-a hotărît 
turneu internațional 
rezervat echipelor de juniori 
(U.E.F.A.) să înceapă la sfârșitul 
lunii martie 1959 în R. P. Bulga
ria. Și-au trimis adeziunea de 
participare la această competiție: 
Austria, R. D. Germană, R. F 
Germană, Anglia, Belgia, Spania. 
Franța, Grecia, Olanda, Italia, 
Luxemburg, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. Cehoslovacă, Turcia. 
R. P. F. Iugoslavia, R. P. Ungară 
și R. P. Bulgaria.

La 21 decembrie se va întruni 
la Paris comisia specială pentru 
juniori (U.E.F.A.) care va lua în 
discuție o serie de probleme lega
te de organizarea acestui turneu, 
urmînd ca apoi să se procedeze la 
stabilirea grupelor prin tragere la 
sorți.

ca 
de

* Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Romî
ne vor avea loc între 16 și 18 ia
nuarie 1959 în orașul Constanța. 
Federația romînă de specialitate a 
luat această hotărîre cu scopul de 
a stimula și mai mult populariza
rea tenisului de masă în regiunea 
Constanța. Campionatele vor avea 
loc in frumoasa sală de sporturi 
care are o capacitate de 4000 
locuri.

La tradiționala competiție au 
fost invitați să participe jucători 
și jucătoare diin R. D. Germană, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. P. 
Bulgaria, R. P. F. Iugoslavia, 
Suedia, Anglia, Austria și Belgia. 
Pînă în prezent, au confirmat par
ticiparea R. D. Germană, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Bul
garia și Suedia.

(Agerpres)

(Agerpres)

LA ACADEMIA R* P. R.

Ședința consacrată centenarului 
apariției primei lucrări 

a lui Darwin
Vineri a avut loc la 

R. P. Romîne o ședință 
tă împlinirii a 100 de ani de la 
apariția primei lucrări a marelui 
biolog englez Charles Darwin,

La ședință au participat acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne și nume
roși alți oameni de știință.

Din prezidiu au făcut parte aca
demicienii 1. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne, Gh. lonescu-Sisești, Emil 
Pop și Vasile Mîrza și prof. univ. 
Minai lonescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne.

Acad. Gh. lonescu-Sisești, mem
bru în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne, șeful secției de biologie și 
științe agricole, a arătat că ședin
ța constituie un omagiu pe care 
oamenii de știință romîni îl aduc 
memoriei marelui Charles Darwin, 
fondatorul biologiei materialiste 
moderne.

Academicienii Emil Pop și Vasi
le Mîrza aq evocat apoi marea 
personalitate științifică a lui Char
les Darwin. Vorbitorii, după ce au

Academia 
consacra-

subliniat rolul de seamă pe care 
l-a avut opera profund materialis
tă a marelui biolog englez în dez
voltarea științei mondiale, au în
fățișat aspecte din munca oameni
lor de știință romîni pentru apli
carea darwinismului în diferite do
menii ale științei din țara noastră. , 

A fost prezentată comunicarea 
„Dezvoltarea darwinismului în bio
logia animală și agrobiologia din 
țara noastră" alcătuită de un co
lectiv format din prof. univ. M. 
lonescu, prof. univ. Th. Bușniță, 
ing. Al. Priadcencu și prof, univ.- 
N. Teodoreanu, membri corespon
denți ai Academiei R. P. Romîne.- 

In ședința de după-amiază, prof, 
univ. Vasile Radu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Rornî- 
ne, a prezentat referatul „Dezvol
tarea darwinismului în morfologie; 
morfologi darwiniști din țara noas
tră", iar Sîmion Ghiță, cercetător 
principal al Institutului de filozo
fie al Academiei R. P. Romîne — 
referatul „Charles Darwin, savant 
materialist"

a realiza econo- 
zeci de tone de

uleiului se rea- 
o economie 

de peste 400 
ulei. In viitor 
sînt hotăriți

(Agerpres)

C. BĂLAN 
mecanic

PIRTOACA
al Comitetului 

Uzina Mecanică 
Cîmpina

o tonă 
economisite

realizează o econo
mie lunară de peste 
500 litri de petrol.

Tot pentru econo
misirea materialelor 
s-a mai construit un 
separator pentru re
generarea uleiului fo
losit la ungerea ci
lindrilor compresoa- 
relor. Prin regenera
rea
Uzează 
lunară 
litri de 
tinerii
să caute noi metode 
de muncă pentru rea
lizarea 
din 
mari.

de economii
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Plenara C.C. al P.C.V.S
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 decembrie 
participanții la plenara C.C. al 
P.C.U.S. au continuat discuțiile pe 
marginea raportului prezentat da 
N. S. Hrușciov cu privire la re
zultatele dezvoltării agriculturii 
U.R.S.S. în ultimii cinci ani și 
sarcinile creșterii continue a pro
ducției agricole. In ședințele 
dimineața și seara zilei de 18 
cembrie au luat cuvîntul 21 
persoane.

Konstantin Pîsin, secretar 
Comitetukii de partid al ținutului 
Altai, avorbit despre marile■ a- 
vantaje 'economice ale valorifică
rii pămînturilor înțelenite. In cinci 
ani sovhozurile din ținutul Altai 
au realizat un venit net de 167 
milioane ruble. Fondurile fixe ale 
sovhozurilor se cifrează la 479 mi
lioane ruble. In această perioadă 
ținutul Altai a vîndut statului 
1.149 milioane puduri de grîu, 
care este cel mai ieftin din țară.

Vladimir Sctniceastnîi, secretar 
al C.C. al U.T.C.L., a vorbit des
pre participarea tineretului sovie
tic la dezvoltarea agriculturii. In 
prezent la fermele zootehnice lu
crează 1.300.000 de tineri și ti
nere — de trei or; mai mulți decît 
în 1953. Anul acesta tineretul a 
desfășurat întrecerea pentru obți
nerea unor recolte bogate de po
rumb pe o suprafață de peste 
5.000.000 ha. Numai anul acesta 
tineretul a plantat 300.000 ha. de 
livezi, vii și perdele forestiere, in 
perioada 1954-1957 au venit să 
lucreze în colhozur; aproximativ 
500.000 de absolvenți ai școlilor 
medii.

Tot ceea ce a spus N. S. Hruș
ciov în raportul său despre grupul 
antipartinic și tot ceea ce au spus 
tovarășii care au luat cuvîntul 
aici corespunde întrutotul realității, 
a declarat la plenară Nikolai Bul
ganin, președintele Consiliului 
economiei naționale al ținutului 
Stavropol. El a arătat că membrii 
grupului antipartinic au opus în 
permanență rezistență liniei stabi
lite de Congresul al XX-lea al 
partidului, linie care este tradusă 
cu atîta succes în viață. Ej frî- 
nau și subminau activitatea Pre
zidiului Comitetului Central.

Referindu-se la lupta înverșu
nată dusă de membrij grupului 
antipartinic împotriva reorganiză
rii conducerii industriei și con
strucțiilor, împotriva lărgirii drep
turilor republicilor unionale și ale 
organelor locale de partid și so
vietice, Bulganin a declarat ca 
realitatea a dovedit cît de absur
de erau afirmațiile» lor dușmănoa
se, a dovedit viabilitatea și opor
tunitatea măsurilor înfăptuite de 
C.C. Bulganin l-a calificat pe 
Molotov drept un om care s-a 
rupt Ț: viață și de popor, care nu 
cunoaște industria și agricultura, 
pe Kaganovicj l-a calificat drept 
un flecar care împiedica desfășu
rarea muncii prin discursurile 
sale lungi și confuze, pe Malen
kov — ea un intrigant capabil de 
toate ticăloșiile și mîrșăviile.

In continuare Bulganin a decla
rat : in 1957, cînd activitatea an
tipartinică a lui Malenkov, Kaga- 
novici, Molotov și Șepilov se des
fășura în mod activ, eu m-atn a- 
lăturat lor, i-am sprijinit și am

din 
de- 
de

at

devenit partizanul și complicele 
lor. Fiind pe atunci președintele 
Consiliului de Miniștri, eram nu 
fîumai complicele lor, ci și, nomi
nal, liderul lor. Grupul antiparti
nic se întrunea în cabinetul meu, 
unde punea la. cale activitatea sa 
fracționistă, antipartinică.

Aprecierea aspră și principii lă 
a activității criminale a grupului 
antipartinic și a participării mele 
la acest grup, ă spus1 Bulganin, a 
scos la iveală pe deplin întregul 
caracter dăunător- al grupării, m-a 
ajutat să-l înțeleg, să văd putre
gaiul mlaștinei antipartinice în 
care mă aflam.

Astăzi, a spus Bulganin, mă 
străduiesc în mod cinstit să înde
plinesc sarcinile ce mi-au fost în
credințate de C.C. Lucrînd la Con
siliul economie; naționale, îmi dau 
seama de întreaga genialitate și 
înțelepciune 3 politicii partidului 
nostru și a Comitetului său Cen
tral, a activității sale practice in 
domeniul conducerii economiei na
ționale a țării.

N. Starovina, președinta colho
zului „Stalin’* din regiunea Lvov, 
Ucraina, a declarat: Au dispărut 
pentru totdeauna la noi lipsurile 
de cereale, de produse alimentare 
de primă necesitate, poporul nos
tru consumă considerabil mai mult 
lapte, carne, unt. Aceasta pentru 
că C.C. a condus în mod creator 
agricultura după plenara din sep
tembrie 1953, a descătușat iniția
tiva maselor,’ a zdrobit grupul 
fracționist, antipartinic. Citind 
drept exemplu gospodăria condusă 
de ea, Starovina a relevat marea 
însemnătate a porumbului _ pentru 
avîntul agriculturii. Datorită po
rumbului, numărul vitelor cornute 
mari a crescut în colhoz de 2,5 
ori, iar veniturile obținute din 
creșterea animalelor au crescut de 
12 ori în comparație cu cincinalul 
precedent.

Z. Rozenfeld, șeful unui servi
ciu de arhitectură din Moscova, a 
vorbit despre o nouă metodă de 
producție a betonului armat, pres- 
betonul, care poate fi folosit cu 
eficiență și în construcțiile agri
cole. Pentru producția de articole 
finite a fost creată o mașină por
tativă care poate fi instalată în 
orii» încăpere și nu necesită me
canisme complexe. Ea produce 
beton armat și alte materiale ne
cesare construcțiilor.

Alexandr Ghitalov, șeful unei 
brigăzi de tractoriști, inițiatorul 
întrecerii pentru cultivarea po
rumbului fără folosirea muncii 
manuale, a declarat: Sîntem cu 
mult superiori Americii în ce pri
vește nivelul agrotehnic. Anul a- 
cesta, a spus în continuare Ghita
lov, am studiat timp de trei luni 
mecanizarea cultivării porumbului 
la niște ferme din America. Tre
buie să spun că amploarea luată 
la noi în acest domeniu nu are 
nimic comun cu cea americană. 
In domeniul mecanizării grele, st 
gricultura noastră se află la o 
treaptă mult rnai înaltă decît în 
S.U.A. Ghitalov și-a exprimat con
vingerea că relativa rămînere în 
urmă existentă în domeniul micii 
mecanizării va fi lichidată și că 
culturile prășitoare din U.R.S.S. 
se vor efectua cu consum minim 
de muncă.

După publicarea cifrelor de con
trol al planului pe șapte ani, a 
spus E. Andreeva, președinta col
hozului „Komintern11, din regiunea 
Tambov, oamenii au căpătat o 
forță miraculoasă care se numește 
încredere în capacitățile lor. An
dreeva a relatat cît de mult au 
crescut oamenii din satul ei, deve
nind de nerecunoscut. Toți țăranii 
învață — la cursuri, în cadrul

cercurilor, la școlile serale și in
stitutele fără frecvență. Anul tre
cut în colhoz s-a deschis un insti
tut seral de cultură generală. Ță
ranii audiază cu un mare interes 
prelegerile despre literatură, mu
zică, Mecanizarea muncii, sateliții 
sovietici ai pămîntului. Creșterea 
oamenilor, a subliniat Andreeva, 
ridicarea sistematică și fermă a 
productivității muncii iată 
zășia succesului nostru.

che

otărîrea 
adoptată de plenară

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite: La 19 decembrie 
și-a încheiat lucrările Plenara C.C. al P.C.U.S. care a examinat ra
portul lui N. S. Hrușciov „Rezultatele dezvoltării agriculturii 
U.R.S.S. în ultimii cinci ani și sarcinile creșterii continue a produc
ției agricole*1.

In hotărîrea adoptată în ședința de închidere se arată că Plenara 
aprobă întrutotul și pe depliln linia politică și activitatea desfășurată 
de Prezidiul C.C. pentru traducerea in viață o hotăririlor Plenarei 
din septembrie (1953), precum și ale plenarelor ulterioare ale C.C. 
și a hotărîrii Congresului al XX-lea al partidului in problemele agri
culturii. Măsurile elaborate in această perioadă de partid au marcat 
o nouă etapă în dezvoltarea și întărirea orînduiriii colhoznice si a 
întregului sistem socialist, ele au o însemnătate primordială pentru 
construirea comunismului în Țara Sovietică.

Hotărîrea subliniază că succesele remarcabile în dezvoltarea agri
culturii sovtetice au, de asemenea, o mare importanță internațională. 
Ele întăresc sistemul mondial al socialismului și constituie un exem
plu prețios pentru celelalte țări socialiste în dezvoltarea cu succes 
a agriculturii pe calea spre comunism.

Plenara a hotărît să considere și pe viitor drept o sarcină de cea 
mai mare importanță în dezvoltarea agriculturii U.R.S.S. sporirea 
prin toate mijloacele a producției de cereale pentru ca aceasta să 
ajungă la 
1965.

Sarcina 
siderabilă 
ductivității creșterii animalelor. Producția de carne (in greutate de 
tăiere) trebuie să crească în 1965 la cel puțin 16 milioane tone, de 
lapte — 100—105 milioane tone, lină — aproximativ pînă la 548.000 
de tone și ouă — pînă la 37 miliarde bucăți. In hotărîre se sublinila- 
ză că agricultura U.R.S.S. dispune de rezervele necesare și posibili
tăți pentru avîntul continuu al creșterii animalelor.

In domeniul mecanizării agriculturii principalul este de a produce 
într-o cantitate suficientă mașini a căror folosire să elibereze pe ță
rani de o muncă puțin productivă, să permită să se obțină o producție 
mai mare cu o cheltuire mai mică de mutică și mijloace. Aceasta 
trebuie să aibă loc paralel cu înzestrarea continuă a colhozurilor și 
sovhozurilor cu tractoare și combine mai perfecționate.

Hotărîrea cuprinde, de asemenea, capitole referitoare la îmbunătă
țirea activității sovhozurilor, la întărirea gospodăriei obștești a col
hozurilor și la ridicarea bunăstării țăranilor, la principalele sarcini 
ale planului șeptenal (1959—1965) și la unele probleme ale condu
cerii agriculturii. Se subliniază că în momentul de față o sarcină 
extrem de importantă o constitue organizarea în fiecare colhoz și 
sovhoz a elaborării planurilor de dezvoltare a agriculturii pe șapte 
ani, ținindu-se seama de o valorificare mai deplină a rezervelor, de 
sporirea simțitoare a producției cu cheltuieli minime de muncă și 
mijloace pe unitate de produs. F.ste necesar ca la elaborarea acestor 
planuri să fie atrași în mare măsură colhoznicii, muncitorii sovhozu
rilor, specialiștii din agricultură.

In hotărîrea sa, Plenara C.C. a subliniat eșecul rușinos al grupu
lui antipartinic al fracționiștilor, Malenkov, Kaganovici, Molotov, 
Bulganin, Șepilov, care s-au rupt de popor, »u acționat împotriva 
intereselor vitale ale acestuia, au încercat să zădărnicească aplica
rea liniei elaborate la Congresul al XX-lea al partidului în toate pro
blemele de cea mai mare importanță ale politicii interne și externe. 
Acest grup vrednic de dispreț, demascat și zdrobit de Comitetul Cen
tral, a fost înlăturat de partid și popor.

1

Sesiunea Comitetului
executiv al Consiliului

Mondial ai Păcii
HELSINKI 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 decem
brie, la Helsinki s-a deschis se
siunea Comitetului executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii. Co
mitetul executiv va discuta pro
blemele intensificării campaniei 
pentru interzicerea 
cu arma nucleară.

Au sosit pentru a 
ședințe aproximativ
zentanți din diferite țări, printre 
care W. Friedrich (R. D. Germa
nă), J. Endicott (Canada), A. 
Tabet (Liban), V. Spano (Italia), 
I. Blume (Belgia), F. P. Schnei
der (R.F. Germană), A. Kornel- 
ciuk (U.R.S.S.) și alții.

Ședința Comitetului executiv va 
dura două zile.

experiențelor

iua parte la
40 de repre-

L

Sesiunea ordinară a Consi
liului Atlanticului de Nord s-a 
terminat. Presiunile exercitate 
de către americani, numite în 
limbajul serafic al presei ca
pitaliste „arbitrajul d-lui Dul
les", a făcut să amuțească mo
mentan glasurile contradictorii 
și disputele economice să se 
amine pînă la 15 ianuarie. Se
cretarul de stat aveai nevoie de 
o aliniere in spatele său și de 
păstrarea unor aparențe despre 
unitatea blocului atlantic. In a- 
cest moment cînd propunerile 
sovietice cu privire la regle
mentarea situației Berlinului și 
aceea privitoare la crearea unei 
destinderi în relațiile dintre 
Est și Test au trezit un larg e- 
cou în opinia publică mondia
lă, diplomația americană a în
chis gura paAenerilor săi ne
mulțumiți de implicațiile eco
nomice ale NA.T.O. și a im
pus o serie de hotărîri cu 
caracter militar agresiv. Pen. 
tru a ajunge la acest re
zultat dl. Dulles a scos încă 
odată de la naftalină stea
gul anticomunismului, l-a flu
turat in fața ciracilor atlantici, 
le-a vorbit despre falsul 
„pericol comunist". Aproba
rea acțiunilor agresive ale 
N.A.T.O. despre care vorbește 
comunicatul final, mutarea ac
centului de la problemele poli- 
tico-economice delicate și di
vergente pe acelea ale acțiu
nilor militare a fost ne
cesar pentru S.U.A. Acea
sta inlrucît S.U.A. urmăresc 
scopuri militare, agresive, bine 
precizate. De aceea Dulles a 
escamotat problemele economi
ce, mulțumindu-se cu declara
ția formală de principiu că 
membrii alianței „vor face tot 
ce le stă în putință" pentru a 
realiza programul de „apărare" 
considerat necesar de către co
mandantul suprem al N.A.T.O.

Prin urmare sesiunea Consi
liului N.A.T.O. a păstrat a- 
ceiași orientare militaristă, a- 
gresivă, împotriva dorinței opi
niei publice. Declarațiile care 
au însoțit comunicatul final au

pus accentul pe aspectele nega
tive ale politicii occidentale, 
adică pe intensificarea înarmă
rilor, pe extinderea bazelor a- 
tomice, pe respingerea propu
nerilor realiste făcute de Uni
unea Sovietică pentru stabilirea 
păcii și securității în Europa și 
lumea întreagă. Faptul că țările 
N.A.T.O. s-au raliat pozițiilor 
revanșarde și agresive ale lui 
Adenauer dovedește că puterile 
occidentale continuă să facă uz 
de obstrucții, se mențin în în- 
căpăfinarea lor cunoscută în 
ceea ce privește împotrivirea 
față de rezolvarea litigiilor din 
relațiile internaționale prin tra
tative și pe baze realiste.

O noua

te-

t

10—11 miliarde puduri (165—180 milioane tone) în

principală în sectorul zootehnic o constitue snorirea 
a numărului de vite și păsări, ridicarea continuă a

dar evident că nouă ne cere să 
jucăm un singur joc : acela al 
lui. Insă aceasta înseamnă să 
ne ceară prea mult acordind 
prea puțin". Prin urmare, 
respinsă de la masa clubului a- 
tomic, împiedicată să joace ro
lul de primaș pe care-l vrea. 
Franța -amine nemulțumită de 
dictatul american și așteaptă 
momentul în oare-i va veni apa 
la moară.

Anglia a plecat și ea nemul
țumită atît de la sesiunea
N. A.T.O., cit și de la cele ale
O. E.C.E. (Organizația economi
că de colaborare europeană) și 
U.E.O. (Uniunea Europei occi
dentale) ținute în paralel. An-

expresie
a spiritului agresiv

După sesiunea Consiliului N.A.T.O.

di- 
zi- 
di-

glia a arătat clar că intrarea în 
vigoure a „pieții comune" care 
îi atacă interesele ei economice 
ar putea avea consecințe pe. 
plan politic și militar. Ba s-a 
vorbit deschis, despre „perspec
tiva unui război comercial". A- 
menințările cu represalii din 
partea Angliei, poziția intransi
gentă a Franței care nu înclină 
spre „liberul schimb" dorit de. 
britanici, a făcut ca în timpul 
sesiunii N.A.T O. delegații 
Franței și Angliei să se uite 
cruciș unii la alții, ceea ce n-a 
contribuit la întărirea alianței 
atlantice, ci dimpotrivă. Faptul 
că divergențele politico-econo- 
mice dintre Franța și Anglia 
n-ou fost rezolvate, că discu
țiile au fost aminate pină la 15 
ianuarie — deci după intrarea 
in vigoare a „pieții comune"—, 
nu contribuie la îmbunătățirea 
situației, ci la o accentuare a

Comunicatul final al sesiunii 
N.A.T.O. se trudește să dea 
imaginea unei concordanțe de
pline între punctele de vedere 
ale participanților la sesiune. 
De aceea se accentuiază pe a- 
cele probleme — înarmarea, 
extinderea bazelor, respingerea 
propunerilor sovietice cu privi
re la Berlin — care fac parte 
din arsenalul „războiului rece" 
și din acela al pregătirii răz
boiului cald.

înseamnă oare aceasta că 
vergențele care au răbufnit 
lele acestea între membrii
feritelor uniupi occidentale au 
fost aplanate? Nici vorbă. O 
scurtă trecere în revistă a pro
blemelor în litigiu va clarifica 
această chestiune.

Dorința Franței de a juca un 
rol de frunte în cadrul N.A.T.O. 
a rămas în continuare de do
meniul visului, lăsînd diploma- 
ților francezi un gust amar, iar fisurilor din blocul Atlantic, 
presei de dreapta durere în su
flet. „Combat" scria: „Duties vederea și o altă problemă dis- 
joacă pe mai multe fronturi, cutată. încă de la sesiunea de

Comunicatul final trece cu

anul

con- 
pro-

anul trecut de la Paris, țările 
Europei continentale au mani
festat ezitări în ceea ce privește 
instalarea pe teritoriul lor a 
rampelor de lansare a rachete
lor. Faptul că numai Anglia a 
admis prezența pe teritoriul său 
o rachetelor, iar unele țări au 
dat numai adeziunea de princi
piu, fără ca să treacă la ac
țiune din cauza presiunilor opi
niei publice și alte state ca 
cele nordice, au manifestat opo
ziție fățișă, nu bucură cercurile 
agresive americane. După un an 
situația este neschimbată. Mili
tarii americani sperau rezolva
rea dorită de ei încă la această 
sesiune, fapt care nu s-a intim- 
plat.

In sfîrșit, comunicatul final 
nu vorbește despre vreo rezol
vare. a conflictului dintre An
glia, Turcia și Grecia cu privi
re. la Cipru și nici despre „răz
boiul pescuitului" dintre Islan
da și Anglia.

„Cearta în familie", cum nu
mesc ziarele occidentale diver
gențele profunde dintre puteri
le apusene, continuă. Sesiunea 
N.A.T.O. n-a potolit-o.

Prin urmare recenta conferin
ță N.A.T.O. poate fi considerată 
drept o nouă expresie a spiri
tului agresiv al cercurilor mili
tariste occidentale, ca o persis- 
tare pe pozițiile lipsite de glo
rie și de răspundere ale „răz
boiului rece". Faptul că în co
municatul finul nu sînt cuprinse 
ecouri la propunerile concrete 
ale guvernului sovietic care au 
drept scop destinderea încor
dării în Europa și că se resping 
propunerile sovietice cu privire 
la lichidarea rămășițelor statu
tului de ocupație de la Berlin, 
confirmă această convingere. 
Menționata poziție a statelor 
din N.A.T.O. este potrivnică in
tereselor păcii și contravine 
stabilirii unor relații normale 
între state și de aceea ea con
tinuă să fie nerealistă și șu
bredă.

AL. GÎRNEAȚA
-x
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Curajoșii aviatori polari
sovietici au

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite: 
După cum se anunță din Antarctida, la 18 decem
brie, la ora 8,40 minute (ora Moscovei), aviatorul 
polar sovietic Viktor Perov, care a luat parte la 
salvarea avionului belgian accidentat, a decolat de 
la stațiunea regele Baudouin luind direcția spre sta
țiunea Mirnii. Împreună cu Perov la baza sovietică 
se întorc ceilalți membri ai echipajului avionului 

„rL-211.
La ora 17,28 minute avionul lui Perov a aterizat 

la stațiunea principală australiană Mawson. In 
seara zilei de 18 decembrie, la ora 19,15 minute, 
după ce s-a aprovizionat cu benzină, aviatorul so
vietic Viktor Perov a decolat de la Stațiunea Maw
son continuindu-și drumul spre observatorul Mirnii. 
Viktor Perov crede că va sosi la Mirnii la 19 decem
brie la ora 2,15 minute.

Pentru curajul și înalta măiestrie de care a dat 
dovadă in salvarea cercetătorillor belgieni ai Antarc
ticei, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 'a de
corat pe comandantul avionului, pilotul Viktor P?- 
rov, cu Ordinul Lenin.

Pilotul secund Vladimir A. Fonin, pilotul Boris 
Brodkîn, radiotelegrafistul de bord Nikolai Zorin și 
mecanicii de bord Erofei Menșikov și Viktor Ser
gheev au fost decorați cu Ordinul Steagul Roșu al 
Muncb.

Interpretul Viktor Makușok a fost decorat cu Or« 
dinul Insigna dc Onoare.

★

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a adresat o telegramă de felicitare 
comandantului flotilei de aviație a

fost decorați

Pilotul VIKTOR PEROV

expediției antarctice sovietice, Pe
rov și membrilor echipajului A. 
Fonin, BrodKîn, Sergheev, Menși- 
kov, Zorin și Makușok.

„Priin acțiunea voastră eroică 
—- se spune în telegramă — ați

★

dat dovadă de înalte însușiri, pro 
prii poporului sovietic și regimu
lui nostru socialist — curaj și 
umanism în numele prieteniei din

tre popoare1*.
------- — ■ - - - »-------- —■-----------------------------------------------------

Răspunsul generalului de armată M. V. Zaharov dat agenției A.D.N.
în legătură cu declarația generalului american Hodes

BERLIN 19 (Agerpres). —
Agenția ADN l-a solicitat pe generalul de armată M V. Zaharov, 

comandantul suprem al grupului de trupe sovietice din Germania, 
să-și expună părerea în legătură cu discursul generalului Hodes, co
mandantul șef al trupelor terestre ale S.U.A. în Europa, rostit în 
Berlinul occidental la 30 noiembrie 1958 în fața corespondenților 
străfni. . . , '

Generalul de armată M. V. Zaharov a dat următorul răspuns:
Motivele pentru care guvernul 

sovietic a hotărît să acționeze în 
vederea lichidării statutului de 
ocupație din Berlin sînt expuse 
in amănunțime și fundamentate 
în notele guvernului sovietic, în 
declarația făcută de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la conferința 
de prcisă de la Kremlin și în răs
punsurile sale la întrebările co
respondentului principal al ziaru
lui „Suddeutsche Zeitung1* care 
apare în R. F. Germană.

De un deosebit zel în ațîțareâ 
psihozei războinice în jurul pro
blemei Berlinului dau dovadă re
prezentanții cercurilor militare a- 
mericane.

Să luăm de pildă declarația fă
cută recoit de generalul Hodes, 
comandantul suprem al forțelor 
terestre americane din Europa, în 
cadrul unei conferințe de presă 
din Berlinul occidental.

Așa de pildă, generalul Hodes 
a declarat că „trupele americane 
rămîn în Berlinul occidental1*, că 
„orice acțiune împotriva garnizoa
nei americanei din Berlinul occi
dental va fi considerată ca o ac
țiune împotriva S.U.A., că „trupele 
sale sînt gata să lupte... pentru 
apărarea sectoarelor occidentale1* 
etc.

Excluzînd cu anticipație posibi
litatea rezolvării pașnice a proble
me) Berlinului, generalul Hodes

Conferința de la Geneva p3ntru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară

GENEVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ședința din 19 
decembrie a conferinței celor trei 
state pentru încetarea experiențe
lor cu arma nucleară s-a desfă: 
șurat sub președinția reprezentan
tului U.R.S.S.

La cererea reprezentanților 
S.U.A. și Angliei, conferința și-a 
încetat lucrările pentru timpul 
vacanței de Crăciun și Anul Nou. 
Tratativele vor fi reluate la 5 ia
nuarie 1959.

Participanții la conferință iau 
vacanță după ce au căzut de a- 
cord asupra a patru articole ale 
proiectului de acord cu privire la 
Încetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Aceste articole prevăd: 
obligațiile părților de a interzice 
și de a preîntimpina experiențele 
eu arma nucleară pe orice terito
riu aflat sub jurisdicția sau con
trolul vreunui stat participant la 
tratat, și de a se abține de la 
încurajarea prin vreun mijloc oa
recare a unor astfel de experien
țe (art. 1), clauzele cu privire la 
instituirea organizației de control 
(art. 2) și la componența ei (art. 
3) și în sfîrșit clauza cu privire 
la componența comisiei de con
trol ca organ de conducere al or
ganizației de control.

Lucrările ulterioare ale conferin
ței, care urmează să elaboreze o 
serie de clauze legate de ăctiyțta- 
tea organului de control, în ge
nere, n-ar fi trebuit să provoace 
mari dificultăți, dacă puterile oc
cidentale n-ar fi formulat diferite 
„condiții1* și „rezerve". Acest lucru 
se referă în primul rînd, la terme-, 
nul sistării experiențelor. Chiar de

la începutul lucrărilor conferinței, 
reprezentanții S.U.A. și Angliei' au 
declarat că sînt gata să sisteze ex
periențele numai pe un singur an. 
In afară de aceasta, S.U.A. și 
Anglia condiționează, prelungirea 
termenului de sistare a experien
țelor de rezolvarea problemei de
zarmării.

In ce privește organizarea sis
temului de control, puterile occi
dentale au formulat o serie de 
prevederi care nu pot contribui la 
succesul conferinței. In probleme
le privind votul în cadrul Comi
siei de Control a organizației, 
componența națională a posturilor 
de control, sistemul de activitate 
a acestor posturi, propunerile pu
terilor occidentale urmăresc în 
mod evident să pună Uniunea So
vietică într-o situație dezavanta
joasă, irnpunîndu-i. propriile lor 
hotărîri. Unele din propunerile lor 
cu privire la activitatea posturilor 
de control sugerează ideea că pu
terile occidentale doresc să folo
sească aceste posturi pentru sco
puri care nu au nimic comun cu 
sarcinile de control.

zăngăne armele și declară că „au 
fost deja elaborate diferite va
riante ale unor planuri secrete11 
de acțiuni militare comune cu tru
pele engleze și franceze situate în 
Germania occidentală.

Printre personalitățile militare 
occidentale există chiar capete 
peste măsură înfierbîntate care 
preconizează deschiderea drumului 
spre Berlin cu ajutorul trupelor și 
tancurilor.

Asemenea declarații ar putea fi 
trecute cu vederea dacă ar fi fă
cute de ziariști fără răspundere 
sau de generali în retragere. Pre
sa reacționară este mereu împin- 
zită cu asemenea declarații.

Dar generalul Hodes deține o 
funcției înaltă și este învestit cu 
vaste împuterniciri De aceea, de
clarațiile lui belicoase care, tra
duse într-un limbaj simplu, nu 
înseamnă altceva decît că cercu
rile militare americane urmăresc 
ca în cîrdășie cu aliații lor din 
blocul agresiv N.A.T.O. să-și men
țină această bază strategico-mili- 
tară avantajoasă, să permanenti
zeze perimatul regim de ocupație 
din Berlinul occidental nu pot să 
nu stîrnească o adîncă indignare 
în rîndurile tuturor acelora care 
năzuiesc spire o (iace adevărată.

Dacă clica militaristă americană 
intenționează cu adevărat să îm
pingă lucrurile pînă la dezlănțui
rea unui conflict' militar, nu. în
cape îndoială că se vor găsi mij
loace suficient de eficace de în-

frînare. R. D. Germană nu este 
lipsită de apărare. Trupele sovie
tice staționate în R. D. Germană, 
împreună cu armata populară na
țională a Republicii Democrate 
Germane, vor zădărnici orice în
cercări ale ocupanților .de a îm
piedica cu forța normalizarea si
tuației din Berlinul occidental. Ele 
sînt gata să dea o ripostă nimici
toare oricărui agresor care ar în
cerca să încalce frontierele teres
tre, maritime sau aeriene ale R.D. 
Germane. Este clar că ele vor fi 
sprijinite în această privință .de 
forțele armate ale tuturor . țărilor 
unite prin Tratatul de la 
via și care acționează sub 
„Toți pentru unul și unul 
toți11.

Or, o asemenea evoluție 
nimentelor ar însemna dezlănțui
rea unui conflict militar care nu 
se poate limita la un cadru lo
cal, ci va atrage în mod inevitabil 
în orbita sa numeroase popoare 
și state și va aduce omenirii ne
norociri incalculabile.

Dacă prin declarația sa genera
lul Hodes încearcă să intimideze 
Uniunea Sovietică și să slăbească 
hotărîrea ei de a aplica măsurila 
pentru lichidarea regimului de 
ocupație în Berlinul occidental, a- 
tunci el și acei care urmează o 
astfel de politică greșesc pro
fund.

Varșo- 
lozinca 
pentru

a eve-

De la Rounfree nu se așteaptă 
nimic bun

— scrie ziarul grecesc „Avghi" 
ATENA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite: Secretarul de Stat 
adjunct al S.U.A., Rountree, a so
sit la Atena pentru o vizită de 
două zile, u

Ziarul „Avghi11 scrie în legătură 
cu aceasta că „poporul grec îl în- 
tîmpină pe Rountree cu aceeași 
ură cu care a fost întîmpinat de 
popoarele Orientului Mijlociu: de 
la trimisul Departamentului de 
Stat nu se așteaptă nimic bun11. 
Ziarul arată că în lumina ultime-

PE SCURT
RABAT. — Ziarul „Al Alam“ 

redă o declarație a ministrului 
Afacerilor Externe a| Marocului în 
care arată că Marocul cere eva
cuarea imediată a bazelor milita
re americane din Maroc.

PRAGA. Recent a fbsf semnat 
U Bagdad un acord comercial și 
o convenție de colaborare fehnico- 
științifică între R. Cehoslovacă și 
Irak, pe o perioadă de 3 am 
(1959-1961). .

CAIRO. — Corespondentul din 
sectorul Gaza al ziarului „A1-A- 
hram‘‘ anunță că reprezentantul 
R.A.U. în comisia mix’ă de 
mistițiu egipteano-israeliană 
înaintat președmtelui comisiei

ar- 
a 
o 

plîngere în legătură cu o nouă în
călcare a spațiu'ui aerian al Repu-, 
blicii Arabe Unite de către două 
avioane israeliene.

VARȘOVIA. — La Caia Asocia
ției Ziariștilor din Varșovia a 
avut loc.o conferință de presă 
consacrată celej de-a 11-a aniver. 
sări a proclamării R.P. Romîne. 
Au luaf parte numeroși reprezen-i 
fanți a> presei și radiodifuziunii, 
din capitala Poloniei.

VARȘOVIA. — La 19 decembrie 
a plecat din Varșovia spre Mos- 
cova delegația partidu’ui Comu
nist al Uniunii Sovietice în frun
te cu A. 1. Miko’an. membru al 
Prezidiului C.C. ișl. P.C.U S., care 

. a participat la manifestațTle pri
lejuite de a 40-a aniversare a Par. 
tidului Comunist din Polonia.
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Marți 23 decembrie 
PRE MIE R Ă

la cinematograful PATRIA

iar la 27.XII la cinematograful București
O nouă producție a studioului „București"

Alo ?
Ați greșit numărul I

COMEDIE MUZICALA
g ; CU

8 'furie Darie, Sandu Răduleecu, Eveline Gruia, Ion Lucian, Ma- 8 
| rioara Davidoglu, Rodica Tăpăiagă, Stela Popescu, Ștefan Tăpă-1 
g lagă. Scenariul: Simion Macovei, Regia : Andrei Călărașu. 8 
8 Imaginea : Andrei Feher, Muzica: Jean lonescu, Decoruri: 8 
| Oscar Huttner. . |
8 In complectarea programului, filmul documentar romînesc 8 
l „CONCURSUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU"
| Premiera'de gală va avea loc luni 22 decembrie^ orele 20,30 la | 
8 cinematograful PATRIA, îri prezența realizatorilor filmului 8 
8 '* 8
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■ lor evenimente din Orientul Arab, 
S U.A. consideră Grecia ca „un 
sprijin serios al noliticii america
ne în nartea de sud-est a Mării 
Alediterane1*.

Referindu-se la scopurile vizitei 
lui Rountree ziarul „Vima11 decla
ră că misiunea sa urmărește stu
dierea posibilităților de regrupare 
a forțelor în nartea răsăriteană a 
Mării Alediterane.

In același timp presa din Ate
na relevă ascuțirea divergențelor 
greco-americane ca urmare a lan
țului că S.U.A, sprijină poziția 
Angliei în problemă cipriotă pre
cum și intensificarea stării de spi
rit antiamericane în Grecia, în le
gătură cu această poziție a 
S.U.A. Diplomația americană este 
neliniștită de starea de spirit din 
rîndurile opiniei f public? grecești 
și, după părerea ziarulbi „Athi- 
naiki1*, „principalul tel al vizitei 
lui Rountree este de a îmoiedica 
scăderea prestigiului și influentei 
S.U.A. în Grecia1*,

La cinematografele 
PATRIA, I. C. FRIMU 
ÎNFRĂȚIREA INTRE 

POPOARE
Și 

OLGA BANC1C
Apreciata artistă sovietică 
LIUDMILA GURCIENKO 

cunoscută din filmul 
Noapte de carnaval

♦ joacă în'.comedia muzicală 
în culori

cu
MIHAIL JAROV 
R. RANEVSKAIA

V. GUSEV
B. PETKER 

E. BLINNIKOV
Scenariul: B. LASKIN

V. POLEAKOV 
Regia : A. FAINTIMER 
Imaginea: A. TEPERIN 
Muzica: A. OSTROVSKI

I. SAULSKI
In complectarea programului, 

.♦ documentarul romînesc în cu- 
♦ lori. „Băile Herculane"
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♦ 
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♦ 
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