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Cultura socialistă ! 
luminează viața nouă; 
a tinerei generații; 

(Fiafa culturală a tineretului) (

Prin munca
v oluntară
a tinerilor
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. intrat în tradiția tinerilor de a întimpina
/X aniversarea republicii noastre dragi cu noi 

și însemnate succese. Continuând această 
tradiție tinerii de la secția a ll-a vagoane a Atelie
relor C.F.R.-„Ilie Pintilie“ din lași s-au angajat 
să execute, în cinstea zilei de 30 Decembrie, prin 
muncă voluntară, reparația capitală a unui vagon 
de 80 tone pe patru osii. In acest scop au strîns 
și recondiționat piesele necesare fără a scoate 
altele noi din magazie.

Muncind cu rîvnă tinerii de la Atelierele C.F.R. 
f,llie Pintilie“ din Iași au izbutit să predea vago
nul reparat cu 14 zile înainte de termen^ reali’ 
zînd 18.522 lei economii la materiale și mano
peră.

In fotografie : harnicii tineri care au contri
buit la repararea vagonului ce poartă seri* 
nr. 307339.
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SUB CONDUCEREA
PARTIDULUI

ă contribuim și mai intens
LA ÎNFLORIREA 

CIMPEI NOASTRE PATRII

Ședința de constituire 
a Comitetului pentru sărbătorirea 

a 100 de ani 
de la Unirea Țărilor Romîne

Alături de întregul nostru 
popor muncitor, tînăra 
generație a patriei noa

stre a primit cu vie însuflețire 
documentele-plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 
i.c. Mîndru de minunatele 
-ealizări obținute de poporul 
nuncitor sub conducerea înțe- 
eaptă a partidului; mîndru de 

Perspectivele puternicei dez
voltări a economiei naționale 
n anul ce vine, tineretul vede 
n documentele plenarei C.C. 
ii P.M.R., în expunerea făcu- 
ă de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
jej la această plenară, un
7ast program pentru propria 

a muncă și luptă pusă in
lujba înfloririi patriei. Impre- 
înă cu toți oamenii muncii ti- 
ieretul muncitor își exprimă 
totărîrea de a lupta fără pre- 
fet, cu întreaga sa energie, 
u întregul său elan, cu toată 
bnegația pentru înfăptuirea 
arcinilor trasate de partid.
Plenara a Vl-a, a C.C. al 

.T.M., care a avut loc 
i 24 decembrie a. c., a 
ezbătut sarcinile ce revin or- 
anelor și organizațiilor 
J.T.M. în lumina hotărîrilor 
lenarei din noiembrie a C.C. 
1 P.M.R. pentru mobilizarea 
neretului la îndeplinirea pre- 
ederilor planului de stat pe 
nul 1959, stabilind și planul 
e măsuri al C.C. al U.T.M.
Dezbaterile celei de-a Vl-a 

lenare a C.C. al U.T.M., au 
cos în evidență aportul pre- 
os pe care tineretul muncitor 
lobilizat de U.T.M. sub con- 
ucerea Partidului Muncito- 
:sc Romîn l-a adus la înfăp- 
irea marilor realizări do- 
ndite de poporul nostru 

construirea socialismului, 
obilizarea tot mai largă 

maselor de tineri în in- 
ccerea șocialistă, în bri- 
tzile de producție ale ti
betului, în posturile utemiste 
: control, extinderea inițiati- 

- :lor tineretului, organizarea 
ilificării sale permanente — 
instituie mijloacele principa- 

prin care organizațiile 
.T.M. contribuie la realizarea 
rcinilor de plan ale fiecărei 
treprinderi. Cea mai mare 
irte din cele 13.264 brigăzi

de producție și cele 610 secții, 
ateliere și sonde ale tineretu
lui depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan. Inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Pro- 
gresul"-Brăila cu privire la 
„realizarea de economii echi
valente cu prețul de cost ai 
unor produse finite", aceea a 
tinerilor de la uzinele din Re
șița de economisire a meta
lului, aceea a tinerilor de 
la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ din București cu pri
vire la „organizarea lo
cului de muncă, curățenie și a- 
titudine , civilizată în produc
ție" și aceea a tinerilor de la 
întreprinderea „Encsel Mauri- 
ciu" din Tg. Mureș „pentru 
realizarea a cît mai multe și 
mai importante inovații ale ti
neretului în producție" s-au 
extins în sute de întreprinderi 
contribuind la mărirea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost al producției 
prin descoperirea și folosirea 
rezervelor interne, prin folosi
rea mai complectă a capacită
ților de producție, prin econo
mii de materii prime și auxi
liare. Ca urmare a aplicării a- 
cestor inițiative tineretul mun
citoresc a adus în acest an sta
tului nostru socialist economii 
în valoare de peste 77.000.000 
lei.

O însemnată contribuție a- 
duce tineretul nostru mobili
zat de U.T.M. la munca volun
tară pe șantiere și în diferitele 
acțiuni de folos obștesc. Mo
bilizați de U.T.M. zeci și zeci 
de mii de tineri muncesc a- 
vîntat pe diferite șantiere de 
interes local sau național. Cu 
un elan demn de tineri comu
niști au muncit tinerii briga
dieri pe șantierul tineretului 
„Magistrala de Est“—Nadeș- 
Onești, precum și la aite o- ; 
biective ale construcției socia-4 
liste. Una din cele mai pre- ? 
țioase inițiative ale U.T.M. din J 
ultima perioadă este crearea i 
„brigăzilor utemiste de muncă? 
patriotică". Exemplul primelor | 
brigăzi, organizate anul acesta j 
în cinstea lui 7 Noiembrie, a ? 
fost urmat de o largă mișcare; 
patriotică a tineretului din ț 
toate colțurile țării, constituin- ? 
du-se pînă în prezent 2.300j 

'l brigăzi ciî aproape 80.000 de f 
ț tineri. ?
? La marile succese obținute i 
; de partidul nostru în transfor- ? 
î marea socialistă a agricultu-I 
? rii, in creșterea producției a- • 
| gricole vegetale și animale, un? 
ț aport important l-au adus și ? 
? organizațiile U.T.M. O contri- • 
I buție însemnată la întărirea e- ? 
f conomico-organizatorică a sec-; 
? torului socialist al agriculturii f 
Io aduc cele peste 1.600 bri-? 
? găzi de tineret din S.M.T.-uri l 
î și G.A.S.-uri, cele 1.458 echipe ? 
ide tineret din G.A.S.-uri și? 
IG.A.C.-uri, cele 129 brigăzi I 

speciale de mecanizatori din ? 
G.A.S.-uri, precum și posturi- ? 
le utemiste de control și sec- ț 
țiile tineretului din unitățile ?

4 ?

socialiste ale agriculturii. 
Prin munca voluntară pa
triotică a tinerilor a fost reda
tă agriculturii o suprafață de 
10.878 ha. și au fost salvate 
de inundații 33.381 ha. De a- 
semenea prin acțiunile pentru 
refacțrea și protecția patrimo
niului silvic și prin lucrările 
de întreținere a pășunilor și 
de însilozare a nutrețului, ti
nerii au adus anul acesta sta
tului econdtnii în valoare de 
aproape 30.000.000 lei.

Așa cum a apreciat plenara 
C.C. al U1T.M., realizările do- 
bîndite de organizațiile ute
miste, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
în mobilizarea tineretului la 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, arată capacitatea 
crescîndă a Uniunii Tineretu
lui Muncitor, posibilitățile care 
există de a mări și mai mult 
participarea tineretului la o- 
pera de construcție a socialis
mului. Plenara C.C. al. U.T.M. 
și-a exprimat convingerea că 
tineretul poate și trebuie să a- 
ducă și în viitor un aport și 
mai mare in dezvoltarea eco
nomiei naționale, în realiza
rea mărețelor sarcini pe care 
ni le pune în față partidul. 
Obiectivele prevăzute în pla
nul Comitetului Central al 
U.T.M. întocmit pe baza sar
cinilor ce reies din planul de 
stat pe anul 1959 urmăresc 
tocmai intensificarea luptei ti
neretului pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat, 
valorificarea sporită a ener
giei, entuziasmului și aptitu
dinilor tinerei generații în o-

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. 3-a)

Colectivul întreprinderii „Bu
ia copiilor" din Capitală a 

-eplinit planul anului 1958 la 
decembrie. Anul acesta co- 
tivul întreprinderii a ob- 
ut însemnate realizări ca : 
derea prețului de cost cu 
9% față de sarcina plani- 
ită și economii în valoare 
39.000 lei. Cu această su- 
se poate realiza 1.000 bu- 

i jucării mecanizate. Față 
anul trecut întreprinderea 

>rodus de 3 ori mai multe 
ării.
n fotografie: Muncitorul 
mus Gheorghe execută re- 
|rea avioanelor zburătoare, 
depășește norma cu 15%.
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Locuințe pentru
In orașele și centrele muncito

rești din patria noastră au fost ri
dicate în anii puterii populare mii 
și mii de locuințe.

Pentru minerii băimăreni, de 
pildă, s-au construit pînă acum 
în orășelele lor — Baia Sprie, 
Cavnic, Baia Borșa, Băiuț, Nistru 
— peste 320 de apartamente, iar 
anul viitor ei vor primi în folo
sință alte 164 de apartamente. 
Peste 200 de mineri din aceste 
centre muncitorești și-au construit 
case cu ajutorul creditelor acorda
te de stat. In orașele și satele re
giunii Oradea s-au dat pînă acum 
în folosință oamenilor muncii pes
te 22.500 de apartamente. La 
Aleșd, Marghita, Sărmășag, Voe- 
vozi, Salonta, din regiunea Ora
dea au apărut cartiere moderne, 
iar în comunele Mădăraș, Sîntana, 
Bătar s-au croit ulițe noi cu case 
Confortabile ale colectiviștilor 
întovărășiților. Zilele acestea, 
orașul și regiunea Oradea vor 
date în -folosință încă 365 de

Tinerii în acțiunea
de împădurire

Tinerii din comuna 
Șercăița, raionul Fă
găraș, in frunte cu 
utemiștii, răspun- 
zînd sarcinilor tra
sate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 26-28 
noiembrie au între- 
prins o serie de ac
țiuni voluntare în 
vederea îngrijirii pă
durilor din raza co
munei lor și îm
păduririi de noi te
renuri.

In cîteva zile, 
zeci de tineri, ute- 
miști și pionieri or
ganizați pe echipe,

au revizuit circa 22 
hectare pădure di
strugând mii de cui
buri de dăunători. 

(Tinerii au pregătit 
jpentru plantare, un 
număr de 40.000 
puieți și au pus 
semințe de arbori 
pe o suprafață de 
circa 42 ha. teren.
O suprafață de 18 
ha. teren, a fost plan
tată cu rășinoase 
Tinerii au mai efec
tuat și alte lucrări. 
Ocolul silvic a sta
bilit că pentru efec
tuarea acestor lu

Și 
în 
fi 
a-

crări cu mină de lu
cru plătită ar fi fost 
necesară suma de 
32.473 lei.

Utemiștii Gh. Cio- 
vica, Nicolae Debu, 
Ilie Popa, Fîciu Pe
tre și mulți alții au 
fost in fruntea a- 
cestor lucrări.

In această fru
moasă acțiune tine
rii au primit spriji
nul comitetului ra
ional U.T.A1. și al o- 
coiului silvic din 
comuna Șercaia.

, DOGARIU ION 
țăran muncitor

Vineri la amiază, la Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne a avut loc ședința de 
constituire a Comitetului pentru 
sărbătorirea a 100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne.

La ședință au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului și Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai or
ganizațiilor obștești, muncitori și 
țărani muncitori, academicieni, oa-, 
meni de artă și cultură din Capi
tală și din alte centre din țară, 
generali, ziariști.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.
■ Din Comitetul pentru sărbători
rea a 100.de ani de la . Unirea 
Țărilor Romîne fac parte tovară
șii :

Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Central al

întreprinderea de materiale și 
prefabricate de construcții din co
muna Doaga, raionul Focșani. 
In fotografie : Rampa de produse 
finite. Din halele de fabricație că
rămizile sint încărcate în scurt 
timp în vagoane de cale ferată 
și transportate spre șantierele de 
construcții.

Fototext: AGERPRES

cei ce muncesc
partamente, iar în anul următor 
peste 600.

Pentru muncitorii filaturii de in 
și cînepă din Fălticeni, regiunea 
Suceava, s-au construit anul a- 
cesta 4 blocuri noi cu 32 de apar
tamente, iar în orașul Suceava 8 
blocuri cu 76 de apartamente. In 
total, în regiune s-au construit în 
ultimii 5 ani aproape 19.000 lo
cuințe.

Intre anii 1953 și 1958 în orașul 
Iași s-au construit circa 1.500 de 
apartamente, iar în anul viitor ur
inează să se construiască alte 30 
de blocuri muncitorești cu 800 de 
apartamente.

(Ager.pres)

Sindicatelor Tudor Arghezi, aca
demician ■— scriitor ; Nicolae A- 
vratn, directorul școlii de 7 ani 
din Bîrza, regiunea Craiova; 
Ștefan Bălan, adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii; 
Martin Balazs, președintele G.A.C. 
Turia, regiunea Autonomă Maghia
ră ; ion Bialmuș, directorul școlii 
de 7 ani din Topalul, regiunea 
Constanța ; Aurel Bărglăzan, pro
fesor la Institutul politehnic Timi
șoara ; Alexandru Băruț, metalur
gist la uzinele „Vasile Tudose" 
din Colibași, regiunea Pitești; 
Milhai Beniuc, academician, secre
tar prim al Uniunii Scriitorilor ; 
Alexandru Braica, miner la între
prinderea minieră „Petre Gheor
ghe" din Baia Mare ; Avram Bu- 
naciu, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul Afacerilor Externe; Ni
colae Burlacu, președintele G.A.C. 
Alihălășani, regiunea Suceava; 
M. Gh. Bujor, președintele Comi
tetului Foștilor Deținuți și Depor
tați Antifasciști, membru in Prezi
diul Marii Adunări Naționale; 
Gheorghe Călinescu, academician, 
directorul Institutului de istorie li
terară ; Dumitru Cernescu, munci
tor forestier din Vatra Dornei; 
Petre Constantinescu-lași, acade
mician, președintele subsecției de 
științe istorice a Academiei R. P. 
Romîne; Ion Chirescu, compozi
tor, maestru emerit al artei; Con
stanța Crăciun, membru al C.C. 
al P.M.R., adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii; Ion 
Creangă, profesor, rectorul Univer-

(Continuare în pag. 3-a)

Centru
zilele de vacantă>

Pionierii și școlarii din Tg. Mu
reș, vor petrece o vacanță plăcută, 
plină de bucurii și surprize. Prin 
grija Comitetului orășenesc U.T.M. 
și a organelor de stat și sindicale 
din Tg. Mureș, care au elaborat 
un plan concret privind organiza
rea vacanței, zilnic pionierii și 
școlarii vor avea prilejul să se dis
treze și să învețe.

Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș va găzdui „Dimi
nețile de basm" (urmate de filme 
cu desene qnimate pentru co
pii), întîlniri cu activiști de 
partid, scriitori, artiști, fruntași în 
producție, concursuri de cîntece, 
concursuri sportive etc. Copiii din 
Tg. Mureș vor putea viziona zil
nic spectacole, beneficiind de re
ducere de preț, vor merge în oră
șelul copiilor, unde Moș Gerilă le 
va împărți daruri. In cele 14 școli 
din oraș se vor organiza cluburi 
ale pionierilor și școlarilor. In fie
care școală se va organiza
dițianala serbare a pomului de 
iarnă. Tradiționalul carnaval al 
pionierilor va constitui de aseme
nea un minunat prilej de distracție 
pentru pionierii și școlarii din Tg. 
Mureș. Toate aceste activități cul
tural-educative, programate pe 
timpul vacanței, vor fi tot atîtea 
prilejuri de distracție, pentru cei 
care au învățat sîrguincios un tri
mestru întreg,

ST. NECANIȚKI

tra-

. - n ziua aceea, th
SS '— nărui turnător,
^...1-,^—^ ț țon Mămiga de la

a Roșu“ din Orașul 
~... s Stalin, se făcuse
? S =~ foc și pară. Să 

..nu-l fi întrebat 
cineva 

bă. Umbla prin 
năuc, neștiind parcă 
se apuce. îl chemase 
Ion Moraru, șeful 
pe sectorul 630 (fontă) și-i zi
sese scurt :

— Incepind de mîine, dum
neata cu întrea
ga echipă vei 
trece de la con- 
veerul mic la 
conveerul mare 
pentru forma
rea tamburilor.

Pe moment 
lui Mămiga i-a 
sărit țandăra. 
Credea că ingi
nerul are ceva 
cu el. De ce toc
mai echipa lui 
să meargă acolo, 
că doar mai sint 
și altele ?

La locul de 
muncă se bucu
ra din partea 
tuturor de multă 
tunci 
tor 
conveerul mic înlocuirea for
mei de oțel cu cea de alumi
niu echipa sa a fost singura a 
doua zi care a realizat in loc 
de 40 forme cît era norma, 
cînd lucra cu formă de oțel, 
80 de forme, iar mai apoi chiar 
220, stîrnind admirația întregii 
turnătorii.

Și acum, deodată așa, el 
muncitor fruntaș, să fie trecut 
intr-un alt loc de muncă ?

— Nu trec tovarășe inginer, 
să meargă altă echipă !

Văzîndu-l înfuriat inginerul 
l-a lăsat în pace și a plecat...

Sezisat de această întîmplare, 
secretarul organizației de par
tid, Kiss Emeric, a convocat 
imediat pe ceilalți tovărași din 
birou pentru a discuta cazul 
respectiv.

de vor- 
turnătorie 
de ce să 
la el ing. 
producției

Ion Mămiga nu era un tinar 
oarecare. EL a fost primit in 
rîndurile candidăților de partid 
și de aceea răspunderea sa față 
de planul general al sectorului, 
al uzinei a crescut. Fapta lui 
era un act de indisciplină.

A fost invitat și inginerul Ion 
Moraru.

— La reperul tamburul din 
față al autocamionului S.R. 101, 
după cum știți — a zis ingi
nerul — planul este periclitat 
și de aceea am apelat la...

Cuvintele inginerului au că
zut de data aceasta ca un trăz-

URIAȘELE 
RESURSE

stimă. A-
cînd bătrlnul turnă- 

Ilie Ștefan inițiase la

Mă
sea-

/<*’

voi 
re-

Ion 
doi 
Au

Aspect din atelierul Școlii mixte nr. 7 din București

net în inima tînărului Ion 
miga. Abia atunci și-a dat 
ma de greșeala pe care o 
cuse.

Deci, nu avusese nimeni nimic 
cu el, ci fusese chemat el, can
didatul de partid Ion Mămiga, 
să acționeze intr-un sector unde 
era nevoie de hărnicia și price
perea sa, de bărbăția sa.

Privirile tovarășilor săi îl 
săgetau. S-a ridicat de pe scaun 
îmbujorat la față și s-a adresat 
secretarului de partid :

— Mîine după-amiază 
raporta situația existentă și 
zultatele obținute.

★
încă din seara aceea, 

Mămiga s-a întâlnit cu cei 
tovarăși ai săi din echipă,
stabilit în amănunt ce vor face 
a doua zi fiecare în cele opt 
ore, la noul loc de muncă, în 

așa fel îneît, nici un minut să 
nu fie irosit. Dimineața, a în
ceput asaltul, pentru îndepli
nirea unei sarcini de partid da 
mare răspundere : zdrobirea 
părerilor înapoiate ale unor 
muncitori de aci, eă nu se poa
te realiza mai mult ea pînă a- 
cum și prin aceasta și salvarea 
planului la reperul respectiv.

Cînd sirena uzinei a sunat 
sfîrșitul lucrului, după cum 
fusese angajamentul. Ion Mă
miga a raportat secretarului or
ganizației de partid :

— Echipa a realizat astăzi 
80 de forme. Mîine sperăm să 
facem mai mult ! Apoi a ple
cat. Aceasta însemna încă o- 
dată pe cît se realizase pînă a- 
tunci, în opt ore de muncă.

A doua zi, deși mașina de 
formare a fost defectă două

ore, deci echipa a lucrat efec
tiv numai șase ore, au realizat 
92 de forme.

Biroul organizației de partid 
a stabilit să se pună la locul 
de muncă al echipei lui Mămi
ga un panou pe care să se scrie 
cu litere mari rezultatele.

Aceasta « stîrnit un mare in
teres în rîndurile celorlalți 
muncitori. Utemistul Bucur 
Nelu, un tînăr ambițios, a fost 
văzut după încetarea lucrului 
discutînd aprins cu băieții din 

echipa sa. Ni
meni nu știe ce 
au discutat, dar 
în ziua următoa
re a început o 
luptă încordată 
pentru întrece
rea echipei lui 
Mămiga. Lupta 
a fost aprigă și 
culmea, au reu
șit să facă cu 
trei forme nmi 
mult decît echi
pa lui Mămiga 
(adică 95).

Biroul organi
zației de partid 
a hotărît să se 
pună și la locul 

de muncă al echipei tînărului 
Bucur Nelu un panou cu rezul
tatele obținute.

Din nou Ion Mămiga și-a re
grupat forțele. Fusese învins. 
Era acum o situație „grea6 
pentru prestigiul echipei. Nu 
se cădea să plece de aci înfrînt.

în ziua următoare el a rea
lizat 110 forme, adică plafonul 
cel mai ridicat și odată cu a- 
ceasta atrăsese în întrecere 
toate echipele de muncitori.

Sarcina fusese în esența ei 
îndeplinită. Experiența sa de 
muncă se generalizase și la 
celelalte echipe, neîncrederea 
unora că la acest loc de muncă 
nu se poate depăși norma fusese 
spulberată, iar îndeplinirea 
planului era de acum asigura
tă.

S-a întors din nou cu echipa 
la vechiul loc de muncă unde 
se fac formele pentru piese mici. 
Aci, „adversarul66 cel mai de 
temut a rămas echipa bătrînu- 
lui turnător llie Ștefan, pe care 
deocamdată a reușit s-o în’ 
treacă.

într-una din zile, biroul or
ganizației de partid s-a întru
nit din nou. El a hotărît de 
data aceasta, ca pentru bărbă
ția de care <a dat dovadă în în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, precum și pentru con
știinciozitatea cu care își înde
plinește întotdeauna misiunile 
încredințate să-i reducă candi
datului de partid Ion Mămiga 
stagiul de candidatură cu șase 
luni și să propună conducerii 
sectorului încadrarea lui într-o 
clasă superioară de salarizare.

PETRE MARIN

»a planul anual 

îndeplinii
în cinstea celei de-a ll-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, 55 de întreprin
deri republicane ale industriei lo
cale, precum și cooperative de pro
ducție meșteșugărească din Regiu
nea Autonomă Maghiară și-au în
deplinit pînă la 26 decembrie pla
nul de producție pe anul 1958.

Printre întreprinderile care și-au 
îndeplinit planul anual înainte de 
termen se numără fabrica de mo
bilă „Silmo Geza“ din Tg. Mureș, 
întreprinderea forestieră pentru ex
ploatarea și transportul lemnului 
din Sovata, fabrica de zahăr Tg. 
Mureș, uzinele textile „Gheorghe 
Doja“ din Sf. Gheorghe, fabrica de 
caolină din Harghita și altele. t 

(Agerpres) J
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Păstrăm în memorie imagi
nea oamenilor pe oare i-am 
cunoscut mai a/es în acțiune, 
atunci cînd gîndul ni se în
toarce la 
ancorați 
muncii, 
tindu-se 
gînd.

Răsfoiam nu de mult fișele 
iubitorilor de carte de pe unul 
din marile șantiere ale țării — 
Bicazul. Fișe care se numără 
cu miile, iar în fiecare fișă, 
cărțile, cu zecile, ba chiar cu 
sutele, 
cititori, 
cord în 
urmărit 
menii consemnați in fișe, de a 
le cunoaște profesiunea. Nu 
erau intelectuali în accepțiunea 
obișnuită a cuvlntului. Dar to
tuși intelectuali. Intelectuali — 
muncitori. Sau muncitori — in
telectuali

Cultura, ca fenomen de masă, 
presupune nu numai însușire 
ci, deopotrivă, dăruire. Mun
citorii de la Bicaz au ajuns 
cititori, mulți dintre ei singuri. 
Mulți insă, cei mai mulți s-au 
aplecat .asupra paginilor îndru
mați, chemați către carte.

La o masă de lucru, în bi
blioteca unde răsfoiam fișele 
iubitorilor de lectură din Bi- 
caș, modela un plan de activi
tate o fată ținură. In fața hîr- 
tiei, încă albă, Olga Predes- 
cu a stat citva, concen
trată, pe ginduri. Apoi a 
început a creiona ideie după 
ideie și, curînd, hîrtia. după 
numeroase ștersături și adăugi
ri. a devenit plan. Un plan de 
lucru cu cartea. L-am găsit mai 
tirziu, afișat pe un panou. Suc
cint și concret, pe rubrici, 
puncte și subpuncte, planul în
fățișa citeva obiective, Atitea 
cite pot fi înfăptuite intr-o 
lună. Am reținut unele : popu
larizarea cărților sovietice (re
cenzii la romanele „Pe Donul 
liniștit" și „Primăvara buclu

cașă") ; prezentări de cărți în 
fiecare seară în sala de lectu
ră ; îmbunătățirea muncii pe 
întregul șantier în cadrul con
cursului „Iubiți cartea" ; un 
concurs ghicitoare pe tema 
„Iubiți cartea" etc. Alte preve

deri ; schimb de experiență 
cu toți bibliotecarii de pe șan
tier ; voi merge la toate bibli
otecile pentru a ajuta la reor
ganizarea colectivelor ; simpo
zion pe tema : „Muturitalea 
Bicazului" : la bibliotecile de 
la Bicaz. Tunel-inlrare, Tunel- 
ieșire, Atelierele centrale etc, 
voi merge și ajuta ia orienta
rea bibliotecarilor către acți
unile obștești. Și altele. In 
dreptul fiecăreia din acțiunile, 
propuse figura cile un nume, 
desemnind responsabilitatea. In 
mai multe cazuri obligația re
venea unui singur om. Ei, bi- ♦ 
bliotecarei

Bibliotecara este în viața cui-1 
turală a marelui șantier, o per- f 
tonalitate. Ea este ceea ce înT 
limbaj curent numim activist I 
cultural. Funcția este de dală f 
recentă ca și fenomenul însuși T 
-— pătrunderea culturii în 4 
mase. Acesta este un feno- f 
men propriu noii noastre I 
societăți, noului nostru re- J 
gtm, un fenomen caracteristic f 
ji vitul necesar al noii opere de I 
construire a socialismului. J

Mina ei a însemnat, prin T 
zecile, sutele și miile de titluri I 
de volume trecute din mină în Ț 
mină, ascensiunea către cultură j 
a omului de •
muncii ei este spor ul de cul
tură al 
măsura în care, in proporție de 
masă, muncitorul Bicazului de
vine muncitor — intelectual, 
om înaintat al epocii socialiste.

ei îi vedem mai ales 
în procesul viu al 

efervescenți, frămîn- 
să dea viață unui

Am reținut nume de 
Am reținut cifre re» 

citirea volumelor. M-a 
gîndul de a căuta oa-

rind. Etalonul

omului muncitor

Era tînără, vorbea cu mode
stie chiar și atunci cînd fap
telor ei li se cuveneau cuvinte 
de laudă. Unele antecedente, a- 
dăugale acestor mărunte ele
mente portretistice i-ar întregi 
profilul. Am cunoscut-o, însă, 
la masa de lucru, concentrată 
asupra unui plan de activitate 
cu cartea. Așa am cunoscut-o 
și așa mi-o reamintesc on de cite 
ori, în alte împrejurări, întîl- 
nesc alți tineri care, asemenea 
ei, pe alte șantiere, în alte bi
blioteci sau lăcașuri de cultu
ră. trudesc întru răspîndirea lu
minii. Căci, fenomenul de e- 
sență cu totul nouă, al ridicării 
omului muncitor la treapta in
telectualului nu e specific nu
mai Bicazului. El este general, 
la scara întregii țări. De la o- 
paiț la becul electric ce lumi
nează astăzi satele, este un salt 
de la o epocă istorică la alta, 
un salt de la întuneric la lu
mină. După cum tot un salt de 
la întuneric la lumină înseamnă 
prezența țăranului, pini mai 
ieri analfabet, în sala de lectu
ră a căminului cultural, a tînă- 
rului muncitor in echipa ama
toare de teatru, in formația co
rală.

Noțiunea revoluție a fost 
transplantată în anii din urmă 
și pe ogorul culturii. Vorbim 
de o revoluție culturală. Ex
presia a intrat in uz, s-a im
pus vorbirii prin prezența sa 
activă, materială. Ea este o 
parte componentă a întregii re
voluții pe care o înfăptuiește 
in țara noastră, politica parti
dului. in trecut această noțiu
ne nu putea fi element de vo
cabular, neavîndu-și corespon
dentul factic. Iar revoluția a- 
ceasta are armele ei specifice 
— ccrtea, cuvintul, filmul, tea
trul. îți are luptătorii ei — în
vățătorul. instructorul teatral, 
medicul și agronomul, biblio
tecarul. Intr-un cuvînt, activi
stul cultural. Funcția e și ea 
nouă, ca și fenomenul care i-a 
dat naștere, ca și atitea alte 
fenomene noi — exclusiv ale 
epocii noastre socialiste-

N. POPESCU-BOGDANEȘT1
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de dansuri populare a ti nerilor de la uzinele textile „7 Noiembrie*, BucureștiEchipa Foto: D. F. DUMITRI

tn decursul acestui an formațiile 
cultural-artistice de la Universita
tea „Al. I, Cuza" din lași au pre
zentat un număr de 10 spectacole 
în întreprinderile din Iași și în 
diferite alte localități din regiune. 
Spectacolele s-au caracterizat prin- 
tr-un bogat conținut educativ. Ul
timele ieșiri au avut loc recent in 
raionul Negrești.

Formația de dansuri și taraful 
— laureat pentru a Il-a oară cu 
ocazia trecerii în revistă a forma
țiilor artistice studențești — a dat 
un spectacol la întovărășirea agri
colă din comuna Băcești și unul în 
Negrești. La spectacolul dat pen
tru întovărășiții din Băcești a 
participat un număr mare de spec
tatori care au ascultat cu multă 
plăcere programul studenților ie
șeni.

NICHITA VASILE 
secretar al consiliului Uniunii 

Asociațiilor studenților de 
la Universitatea „Al. I. Cuza” 

din lași

iCinecIubul orășenesc 
al tineretului

Din inițiativa Comitetului arășe- 
'nesc U.T.M. Cluj de curînd a luat 
ființă în cad'ul Palatului culturii, 

’ „Cineclubul orășenesc ăl tinere- 
tului". De la deschidere, zilnic, 
în orele lor libere, îndrăgostiți de 

' film, tinerii talentați, se string în 
jurul specialiștilor, discută și în- 
' vață cu pasiune în vederea pă- 
’ trunderii tainelor artei cinemato
grafice. Cineclubul cuprinde 2 
secții distinctive. Una care va 
coordona și îndruma activitatea 
tuturor cercurilor de prieteni ai 
filmului din întreprinderi, școli și 
institute de învățămînt superior, 
iar cealaltă secție va concentra 
în jurul ei tinerii cei mai talen- 
tați din oraș, muncitori, elevi, 
studenți, care vor studia cu aju
torul specialiștilor, probleme de 
regie, operatorie, și dramaturgie 
cinematografică, în vederea tur-

nării unor filme artistice de scurt 
metraj.

Cineclubul orășenesc s-a anga
jat deja ca în cinstea zilei de 1 
Mai să scoată primul film artistic 
de scurt metraj. Cealaltă secție 
lucrează deja la organizarea ac
tivității cercurilor de prieteni ai 
filmului existente și șe preocupă 
de crearea altor noi cercuri în în
treprinderi, școli și facultăți.

Comitetul orășenesc Cluj U.T.M. 
va acorda în permanență un spri
jin substanțial muncii colective
lor care activează în cadrul ace
stor cercuri și va asigura îmbu
nătățirea continuă a conținutului 
acestei noi forme de educare a 
tinerilor muncitori, elevi și stu
denți.

OLTEANU VASILE 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Cluj

O ilOtiă
raională de cultură 

A TINERETULUI

casă

...Un lăcaș In care tineretul raionului „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală va putea să desfășoare 
o bogată și interesantă activitate cultural-artistică.

• In perioada 1948—1957 au luat ființă 
în toate regiunile țării, 14.838 cămine cul
turale și case de citit, colțuri roșii în 
G.A.C., cluburi și colțuri roșii sindicale, 
case raionale de cultură, în care își desfă
șoară activitatea un număr însemnat de 
tineri.

• Intre anii 1950—1957 numărul biblio
tecilor de toate gradele, din întreaga țară, 
a crescut cu 8241. Tot în acest timp, bi
bliotecile au fost înzestrate cu încă 
43.598.000 volume.

• In perioada de timp 1949—1957 au 
fost editate în țara noastră 33.141 titluri 
de cărți, într-un tiraj de 452.180.000 volu
me. Din acestea, 7.405 titluri într-un tiraj 
de 41.647.000, au fost editate în limba ma
ternă a naționalităților conlocuitoare.

• Peste 500.000 tineri participă la con
cursul „Iubiți cartea11, iar dintre aceștia, 
mai bine de 100.000 sînt purtători ai in
signei „Prieten al cărții".
• In ultima vreme, au luat ființă și s au 

extins noi forme de activitate cultural-ar- 
tistică a tineretului. Tineretul activează 
astăzi în peste 200 de cinecluburi ale tine
retului și aproape 250 cercuri de „Prieteni 
ai muzicii".

Șl PRIN CULTURĂ 
se întărește frăția ținerile 
romîni, maghiari și germar

I n regiunea Stalin trăiesc și 
muncesc împreună în uzine 
și pe ogoare tineri romi’ni, 

germani, maghiari, care pentru 
prima oară în istoria patriei noa
stre se simt liberi, muncesc cu 
convingerea că ceea ce creează 
este un bun al lor, al întregului 
popor.

Ei nu pot însă uita vremurile 
în care burghezia — pentru a-i 
putea exploata mai ușor — cultiva 
prin toate mijloacele naționalis
mul, șovinismul cu ajutorul cărora 
încerca să submineze unitatea oa
menilor muncii, să-i abată de la 
lupta de clasă, să ascundă cauze
le adevărate ale exploatării și ale 
mizeriei în care trăiau. Și cultura 
încerca burghezia s-o folosească 
ca 0 otravă a dezbinării, opunînd 
culturii poporului romîn cultura ce
lorlalte naționalități conlocuitoare, 
cultivînd separatismul cultural, 
răspîndind prin opere de artă 
ideologia veninoasă a urii națio
nale.

Poporul nostru și naționalitățile 
conlocuitoare au fost ținute de 
burghezie într-o mare înapoiere 
culturală. Obscurantismul, lipsa de 
cultură și izolarea erau mijloace 
prin care burghezia promova po
litica ei naționalistă, șovină.

Odată cu marile prefaceri socia-

le și economice pe care le-a trăit 
poporul nostru, în anii regimului 
democrat-popular, datorită politicii 
înțelepte a partidului, s-a rezolvat 
în mod just, leninist, și problema 
națională. Naționalitățile conlocui
toare se bucură astăzi de toate 
drepturile sociale, politice și eco
nomice. In cadrul făuririi unei 
culturi noi, națională în for
mă și socialistă în conținut, își 
aduc contribuția alături de oame
nii muncii romîni și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare. In 
regiunea noastră s-au creat zeci 
de școli cu limba de predare ma
ghiară și germană, s-a înființat 
un teatru german la Sibiu, se e- 
ditează publicații în limbile națio
nalităților conlocuitoare. O am
ploare necunoscută pînă acum 
a luat-o mișcarea de culturalizare 
a maselor largi de oameni ai 
muncii, indiferent de naționalitatea 
lor. Avem astăzi numeroși direc
tori de cămine culturale, respon
sabili de echipe artistice, dirijori, 
instructori culturali etc. romîni, 
maghiari și germani, iar marea 
lor majoritate o formează tinere-

In regiune sînt peste 150
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Am întilnit în țara munților de 

piatră un om trecut de optzeci de 
ani. Sta in sala căminului cultu
ral diln Avram Iancu. Privea cu 
ochii umezi la un copil ce doinea 
din frunză. Cîntecul se răsucea 
melodios cuprinzînd sala, pătrun- 
zind în suflet și răscolind aminti
rile. Miinile bătrintrlui, cu degete
le nefiresc de subțiri, veștede, tre
murau.

— Toader Fluerașu, îmi șopti 
cineva. II cheamă Constantin, dar 
i-a rămas numele de Fluerașu. Ii 
priviți miinile ? Dacă ele ar mai 
avea viață... Și in vocea omului 
era durere și revoltă.

Era cit copilul de pe scenă cînd 
avea o singură mingîiere : fluerul. 
Cinta, spun bătrinii, cum n-au 
mai auzit pe altcineva să cînte. Și 
asta i-a adus nenorocirea. A co- 
borît la Turda cu ciubere. A stat 
într-un colț de stradă obosit de 
drum, și-a scos fluerul și a început 
să cînte încet, ca pentru el. Intli 
s-au adunat copii, apoi femei, băr
bați... S-a speriat și-a vrut să ple
ce. L-au oprit însă oamenii și i-au 
cerut să cînte mai departe. Șl a 
cîntat pînă cind din mină i-a fost 
smuls fluerul, iar peste cap i s-au 
abătut o ploaie de pumni. Cind 
și-a revenit sta trîntit într-un șanț 
cu miinile zdrobite de cizma unul 
polițist. „Cine ți-a dat voie să cinți 
mă zdreanță...".

Și n-a mai cîntat. N-a mai pu
tut să cînte de atunci.

★
Mi-am adus aminte de această 

întâmplare în tilmp ce discutam cu 
cîțiva tineri din comuna Peretu. 
Stăm în sala spațioasă a căminu
lui cultural. Tn fața mea, cerce- 
tîndu-mă cu privirea, sta Petre 
Cotoc, solistul echipei de fluerași 
a căminului cultural. Avea privi
rea mîndă, vocea calmă și sigură.

— Așa-3 ciobanul tovarășe, 
trebuie fluer. Nu poate altfel.

— Și cînți de mult ?
— De mic. Am învățat cite ceva 

și de la tata. Dar cinta rar, cîte 
odată pe la cîte o nuntă. Mie mi-a 
plăcut mult... Dar nu prea știam. 
Cîntam mai mult așa, ce-mi trecea 
prin cap. Imitam păsările, apa cum 
curge, vîntul... La căminul cultu
ral însă am învățat cu adevărat 
să clnt. Aici am învățat și notele 
iar acum cînt după partitură. Sînt

chemat să cînt la toate serbările 
noastre.

...Este chemat să cînte, este as
cultat, aplaudat.

Și asta pentru că anii regimu
lui nostru democrat-popular au 
adus în peisajul bătrînului Bără
gan, lingă tractoare și mașini a- 
gricole moderne, un element nou: 
căminul cultural. Și odată cu el, 
ciobanul și partitura.

Pentru aceasta Petre Cotoc îm
preună cu Nicolae Mavru, Dumitru 
Geachiu și alți fluerași compun

Azi...... poți să dai cu tunul”
Nu mai găsești unul”.
...plină de recunoștință pentru 

condițiile deosebite pe care parti
dul le-a creat poporului nostru. A- 
cum perețenii se mîndresc cu o 
nouă școală care are 14 clase. In 
total, în comună sînt patru școli 
elementare și o școală agricolă.

Alături de Staicu pe scenă se 
urcă Marin Petcana, Manea Oprea 
și alți tinerii care-i cer să nu 
omită din textul spectacolului pe

CȚ.L&tileTALENTULUI
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clntece noi în cinstea partidului 
nostru care le-a creat condiții pen
tru o viață atît de frumoasă.

★
In sala căminului cultural răsu

na clară vocea catifelată, de ba
riton, a tînăruluj țăran Ilile Staicu. 

—Este unul din talentele noas
tre, îmi șoptea directorul căminului 
cultural. Aș putea spune că este 
inima și creierul brigăzii artistice 
de agitație. A dat buzna într-o zi 
pe ușa căminului cu un ziar în 
mină: „Uite ailci. Alții pot și noi 
nu? De ce să nu facem și noi o 
brigadă artistică de agitație ?“ Și 
am făcut-o, iar la concursul 
țară brigada noastră a luat | 
miul I.

...De pe scenă, vocea lui 
Staicu răsuna puternic,

„Opt mii de țărani 
Am avut drept școală 
Numai două clase 
Mici și-ntunecoase'.
Din patru mii, cîți parte 
N-au avut de carte,

I pe 
pre-

Ilie

care îl va da brigada artistică de 
agitație în cinstea aniversării repu. 
blicii și faptul că în comună există 
acum un dispensar, casă de naște
re, cămin cultural și cinematograf 
sătesc nou construit.

L-am întrebat pe Ilie Staicu cum 
a devenit artist amator. Mi-a răs
puns simplu, oarecum mirat : „Cum 
să stai nepăsător cînd vezi atitea 
transformări în jur. Am vrut să 
știe toată lumea ce se întîmplă în 
satul renumit altădată doar prin 
numărul celor care nu știau carte".

★
O pasiune adevărată nutresc ti

nerii perețeni pentru teatru. Numai 
anul acesta la căminul cultural au 
avut loc 11 „premiere". Marți 
seara, într-o cameră a căminului 
cultural se adună de obilcei echipa 
de teatru. împreună cu instructorul, 
învățătorul Ilie Georgescu, se citeș
te piesa, se distribuie rolurile se fac 
repetițiile. Ilie Țică, de exemplu, 
este un tînăr țăran deosebit de ta
lentat. El a rămas de pomină în sat 
după ce a jucat pe jupîn Dumîtra-

che din „O noapte furtunoasă". A 
interpretat cu atîta naturalețe rolul 
încît personajul creat de el nu poa
te fi uitat. Alături de el, de mult 
succes s-au bucurat și Mihai Var
ză, în rolul lui Chiriiac din aceeași 
piesă.

Pentru echipa de teatru nu con
stituie nici o problemă decorurile, 
costumele sau lumina. Fetele își 
lucrează singure rochiile după in
dicațiile regizorului, la fel și bă
ieții. in ce privește lumina, ute- 
mistul Gheorghe Varză, electrician 
la centrul mecanic, a meșterit ade
vărate reflectoare cu un sistem de 
lumini care se schimbă. La noi, 
este un teatru ca la București 
spun cu mîndrile perețenii. Și mun
ca lor hotărîtă, dragostea lor pen
tru teatru, le-a adus premiul II 
pe țară la concursul echipelor de 
teatru.

'★ ■
Toader Fluerașu nu a avut voie 

să cînte. Toader Fluerașu din țara 
munților de piatră, unul din zeci
le de mii de tineri talentați în 
vechea Romînie, a fost strivit de 
cilzma regimului burghezo-moșie- 
resc. Moș Toader lasă astăzi să-i 
curgă pe obraz lacrima bucuriei 
pentru condițiile deosebite pe care 
îe-a creat regimul nostru democrat 
popular întregului tineret. Cămine
le culturale, casele raionale de 
cultură, colțurile roșii, sînt tot atî- 
tea locuri unde tinerii au posibili
tatea să-și realizeze talentul în 
toate domeniile vieții culturale. 
Da, moș Toadere, floriile talentului 
au astăzi ogor fertil. Pentru aceas
ta mulțumesc tinerii partidului, 
pentru aceasta ei sînt hotărîți să 
nu-și precupețească nici un efort 
pentru a traduce în viață sarcinile 
partidului.

KUHTA DARIA 
PETRU ISPAS

tul.
formații cultural-artistice germ 
și maghiare

In aplicarea cu succes a pc 
cii partidului, organizația noa 
își aduce o contribuție însemr 
Sub conducerea organizațiilor 
partid, organizațiile U.T.M. 
regiunea noastră educă tînăra 
nerație și prin formele spec 
ale activității culturale, în spif 
patriotismului socialist și al 
ternaționalismului proletar, 
mare accent pune organiz 
noastră pe activitatea cultura, 
tistică și sportivă a tineretulu 
toate naționalitățile ca mijloc 
înfrățire și de mobilizare a ld 
lupta pentru îndeplinirea sar 
lor trasate de partid.

In anul care a trecut, în ace 
direcție au fost obținute multe 
zultate bune. Numai la festiva 
le tineretului au participat f’ 
20.000 de tineri germani și 
ghiari care, alături de tinerii 
mini timp de 7 luni, au pregăi 
comun programe cultural-artis 
au adunat și au făcut cunc 
folclorul local.

Festivalurile tineretului au 
stituit un prilej de schimb de 
periență între formațiile artis 
contribuind în același timp la 
noașterea reciprocă a bogăției 
clorice a fiecărei naționalităl 
îmbogățirea tezaurului folclor 
patriei noastre comune. Fapte! 
arătat încă odată că activi 
cultural-artistică este unul dir * 
portantele mijloace de înfrăți 
tineretului romîn cu tineretul 
ționalităților conlocuitoare. Aș 
pildă în comuna Gincu — ra 
Agnita — tinerii romîni și 
mani desfășoară o bogată a 
tate culturală. Ei cîntă și dai 
ză împreună.

Studiind cu atenție trac 
culturale, obiceiurile fiecărei 
ționalități conlocuitoare, noi 
străduim să le folosim în m 
de educare comunistă a tind 
lui. In acest sens am folosit i 
din tradițiile tineretului germ 
maghiar, cum ar fi carnaval 
sărbătoarea strugurilor și a -1 
tei și altele, care au loc în fii 
comună.

Perspective minunate se de 
pentru dezvoltarea tot mai lai 
activității cultural-artistice c 
ne a întregului tineret din r 
nea noastră. Tinerii romîni, 
mani și maghiari au început, 
gătirile pentru cel de al 3-lea 
tiva.1 regional al tineretului c;‘~ . 
devenit o frumoasă și preț 
tradiție culturală a tuturor ti 
lor.

Avem condiții minunate, c 
de partid și guvern, pentru a • 
ca nivelul de cultură al întl 
lui tineret, aparținînd tuturor 
ționalităților, și ne revine sa 
de a le folosi din plin în s 
educării tineretului și mobil! 
lui și mai strîns în jurul pai 
lui care conduce cu înfelep 
construcția socialistă în d 
noastră.

SEVER PĂDURBANU 
secretar al Comitetului regii 

U.T.M. Stalin

î



SUB CONDUCEREA PARTIDULUI PENTRU ELIBERAREA 
LUI MANDLI3 6LEZ0S

să contribuim și mai intens
la înflorirea scumpei

Comitetul Foștilor Deținuți și 
Deportați Antifasciști a trimis 
guvernului grec o telegramă de 
protest in legătură cu arestarea 
iui Manolis Glezos și a cerut pu
nerea luj in libertate.

—XX-

(Urmare din pag. l-a)

pera de construire a socialis
mului, in uriașa muncă con
structivă din toate ramurile e- 
conomiei naționale.

Plenara C.C al U.T.M. a 
arătat că o mare atenție vor 
trebui să acorde organizațiile 
U.T.M. in anul ce vine mun
cii tineretului din industrie.

In unele Întreprinderi orga
nizațiile U.T.M. nu folosesc 
în suficientă măsură capacită
țile și energia creatoare a ti
neretului și nu organizează 
acțiuni concrete ale tinerilor 
îndreptate spre creșterea pro
ducției și a productivității 
muncii șl reducerea prețului 
de cost al produselor. Mai sint 
întreprinderi în care organiza
țiile U.T.M. trec uneori cu 
vederea asemenea manifestări 
nejuste, ca lipsa de grijă a 
unor tineri față de mașini și 
unelte, Intirzierile sau lipsa 
nemotivată de la lucru. Unele 
organe și organizații U.T.M. 
acordă încă o slabă atenție 
ridicării continue a calificării 
tineretului; sînt încă între
prinderi unde nu există 
— cu toate că nevoile o cer — 
cursuri de minim tehnic. Une
le organizații U.T.M. nu stu
diază și nu generalizează su
ficient metodele bune de mun
că, care apar în activitatea 
productivă a tineretului.

E necesar ca toate aceste 
'■j lipsuri să fie grabnic lichida

te. Toată activitatea tineretu
lui din industrie, formele con
crete de organizare a tineretu
lui în producție, inițiativele 
tineretului, activitatea tutu
ror organizațiilor U. T. M. 
din uzine și fabrici, va trebui 
îndreptată spre creșterea con
tinuă a acumulărilor socialiste 
prin mărirea producției și 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost al produ
selor, Îmbunătățirea calității 
produselor șl Întărirea disci
plinei socialiste in muncă.

Organizațiile U-T-M. din in
dustrie trebuie să se preocupe 
de mărirea numărului brigă
zilor de tineret, asigurind ca 
toate brigăzile să-și organize
ze bine munca, să-și însușeas
că și să aplice tehnica nouă, 
să aibă obiective economice 
concrete, astfel incit să 
crească eficacitatea economică 
a activității lor. O atenție mai 
mare trebuie acordată organi
zării întrecerii intre brigăzi în 
întreprinderi, pe orașe și ra
ioane. In același timp, trebuie 
intensificată munca pentru 
crearea de noi posturi utemis
te de control, atît în industrie 
cit și — mai ales — în co
merț, cooperație și transpor
turi.

O deosebită importanță în 
economia noastră națională o 
are metalul. Plenara C.C. al 
U.T.M. a trasat organizațiilor 
U.T.M. din siderurgie sarcina 
să intensifice mobilizarea ti
neretului la ridicarea produc
ției de metal în primul rind 
prin mărirea indicilor de uti
lizare a furnalelor și cuptoa
relor. In toate ramurile 
care folosesc metal tine
rii trebuie să lupte pentru 
folosirea lui judicioasă. Tre
buie de asemenea intensificată 
acțiunea patriotică a tineretu
lui pentru strîngerea fierului 
vechi. Ce însemnătate econo- 
ttomică are această acțiune, 
cit de mari sînt economiile pe 
:are le poate aduce statului, 
•eiese cu limpezime din faptul 
tă fiecare tonă de fier vechi 
•.olectat peste prevederile de 
olan echivalează cu micșorarea 
mportului cu 2 tone minereu 
;i 1,25 tone cocs! Organizațiile 
U.T.M. pot și trebuie să mo- 
tilizeze tineretul la asemenea 
tcțiuni care să aducă statului 
tostru socialist sute de mii de 
one metale feroase și nefe- 
oase.
Construirea de noi unități in- 

ustriale, tehnica nouă, moder- 
ă cu care sînt înzestrate in- 
reprinderile noastre pun sar- 

' ini noi în vederea ridicării 
ontinue și la un nivel înalt a 
alificării profesionale a tine- 
etului. Este o datorie de frunte 

organizațiilor U.T.M. ca 
împreună cu organele A.S.I.T. 
u cabinetele tehnice să se 
cupe îndeaproape de antrena- 
ea tinerilor la frecventarea 
ursurilor de minim tehnic și 
ă organizeze totodată cursuri 
peciale pentru pregătirea pro- 
îsională a tinerilor din între- 
rinderile care execută produse 
ol, de înaltă tehnicitate sau 
entru export.
Luptînd cu hotărîre împotri

va oricăror manifestări de ruti- 
ă și conservatorism în rîndtț- 
le tinerilor muncitori, tehni- 
enj și ingineri, organizațiile 
.T.M. trebuie să sprijine larg 
szvoltarea mișcării tinerilor 
novatori, să extindă mereu ini- 
ativa tinerilor de la întreprin
dea „Encsel Mauriciu"—Tg. 
iureș.
Plenara C.G. 
abilit că un

al U.T.M. a 
____  __ __ obiectiv impor- 
mt al organizațiilor utemiste 
i anul ce vine este continua
ta și extinderea muncii tl- 
eretului pe șantierele de 
onstrucții. Pe șantierul pen- 
fu exploatarea minereului 
e fier Teliuc—Vadul Do- 
rei—Poiana Rusca, pe șan- 
erul fabricii de relon-Să- 
inești, la construcția orașu- 
li muncitoresc Onești, la ter- 
linarea Magistralei de Est, la 
icrările conductei de gaze 
icleni—București ’ șj pț alte

șantiere ale construcției socia
liste tineretul poate și trebuie 
să-și aducă un aport entuziast, 
mereu mai puternic, continuind 
cu cinste tradițiile brigadie- 
rești. O contribuție mai însem
nată, mai eficientă trebuie s-o 
aducă tineretul la construcția 
de locuințe. E necesar, de a- 
ceea, ca organizațiile U.T.M. 
de pe toate șantierele de con
strucție a locuințelor să pună 
în centrul preocupărilor lor mo
bilizarea tinerilor la lupta pen
tru scăderea continuă a prețu
lui de cost pe metrul patrat de 
suprafață construită, pentru 
executarea lucrărilor în terme
nul stabilit, pentru lichidarea 
oricărei risipe de materiale. Pe 
fiecare șantier trebuie antre
nate „brigăzi utemiste de 
muncă patriotică" care să con
tribuie la ieftinirea lucrărilor 
și la darea în folosință înainte 
de termen a locuințelor.

In Expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința 
plenară din 26—28 noiembrie a 
C.C. al PJW.R. se subliniază că 
una din cele mai importante 
sarcini ale U.T.M. este să dea 
extindere participării tineretu
lui la executarea prin muncă 
voluntară a lucrărilor de folos 
obștesc. Plenara C.C. al 
U.T.M. a stabilit că cea mai 
corespunzătoare formă de an
trenare a tineretului la aseme
nea acțiuni este „brigada ute- 
mistă de muncă patriotică". 
Așa cum reiese și din regula
mentul brigăzilor, ele sînt con
cepute atît ca formă de parti
cipare activă a tineretului la 
construcția socialistă cit și ca 
formă eficace de educare co
munistă, prin muncă, a tineri
lor. Ele trebuie să ducă la dez
voltarea spiritului de colectiv, 
la creșterea entuziasmului crea
tor și a grijii tineretului pentru 
avutul obștesc, la întărirea dis
ciplinei tineretului. A mobiliza 
sute de mii de tineri în „brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică", a se îngriji ca toate a- 
ceste brigăzi să capete obiecti
ve concrete de muncă iată 
sarcini de mare însem
nătate ale organizațiilor ute
miste. O atenție deosebită tre
buie acordată mobilizării stu
denților, elevilor și pionierilor 
la munca de folos obștesc, dez- 
voltîndu-li-se astfel dragostea 
pentru munca fizică și asigu- 
rîndu-li-se participarea lor ne
mijlocită la îndeplinirea obiec
tivelor construcției socialiste. 
Fiecare organizație de bază 
U.T.M. din întreprinderi, sate, 
școli, facultăți să considere o 
datorie de a crea cel puțin o 
brigadă utemistă de muncă 
patriotică, care în perioada 
iernii pe baza cunoașterii o- 
biectivelor din planurile de 
muncă ale sfaturilor populare 
să contribuie concret la în
frumusețarea orașelor și sate
lor la construirea de poduri, 
șosele, la șantierele de locuin
țe etc. Organizațiile U.T.M. de 
la sate vor trebui să asigure 
ca munca necalificată la por
țiunile de șosele sau drumuri 
ce se construiesc pe raza co
munei respective să fie efec
tuată prin munca voluntară a 
tineretului.

Plenara C.C. al U.T.M. a în
sărcinat organizațiile U.T.M. 
din institutele de cercetări ști
ințifice și din institutele de 
proiectări să mobilizeze tinerii 
cercetători și tinerii proiectanți 
la lupta pentru îmbunătă
țirea și ieftinirea proiectelor, 
pentru găsirea de soluții noi și 
eficiente, a căror aplicare să 
ducă la creșterea producției și 
a productivității muncii. De a- 
semenea, organizațiile U.T.M. 
din institutele de învățămint 
superior trebuie să îndrume 
astfel studenții din anii supe
riori ai facultăților de specia
litate, incit aceștia să-și orien
teze munca lor științifică și 
practica în producție în func
ție de necesitățile concrete ale 
economiei.

Sarcini de mare însemnătate 
a pus plenara C.C. al U.T.M. 
și în fața organizațiilor U.T.M. 
de la sate. Cu toate succesele 
obținute mai sînt unele orga
nizații U.T.M. de la sate care 
nu se ocupă în suficientă mă
sură de lămurirea, educarea 
și mobilizarea tineretului de 
la sate pentru a păși cu încre
dere pe drumul transformării 
socialiste a agriculturii. Tre
buie intensificată munca po
litică în rîndurile tineretului 
sătesc, munca de lămurire, e- 
dticare și mobilizare a tinerilor 
țărani muncitori pentru a păși 
pe drumul agriculturii sociali
ste. Organizațiile U.T.M. de la 
sate trebuie să organizeze acți
uni concrete care să contribuie 
direct la convingerea tinerilor 
țărani de a se încadra in for
mele socialiste din agricultură. 
Luptînd mereu mai activ pentru 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a unităților sectoru
lui socialist al agriculturii, or
ganizațiile U.T.M. au datoria 
de a extinde brigăzile de pro
ducție și echipele de tineret 
în unitățile socialiste ale 
agriculturii. Plenara a cerut 
de asemenea organelor și orga
nizațiilor U.T.M. de la sate să 
mărească numărul posturilor 
utemiste de control din sectorul 
socialist al agriculturii, să dez
volte eficiența și combativita
tea lor.

Organizațiile U.T.M. din uni
tățile socialiste ale agriculturii 
trebuie să ia sub patronajul 
lor transportarea și depozitarea

gunoiului 
Totodată 
trebuie să lupte pentru dez
voltarea sectorului zootehnic, 
creînd brigăzi și echipe de 
tineret care să ia sub răspun
derea lor creșterea și ingră- 
șarea porcilor, a tineretului 
bovin, a oilor și păsărilor.

Organizațiile U.T.M. vor tre
bui să îndrume tineretul și în
deosebi brigăzile și echipele de 
tineret din sectorul socialist al 
agriculturii, să ia sub patrona
jul lor culturile de floarea-soa- 
relui și sfeclă da zahăr, asi- 
gurînd o producție medie de cel 
puțin 20.000 kg. sfeclă de za
hăr la ha. și 1.200—1.300 kg. 
floarea-soarelui la ha.

Tineretul e chemat să-și adu
că și pe mai departe o contri
buție crescîndă la extinderea 
culturilor irigate, la redarea de 
noi terenuri agriculturii. Ple
nara C.C. al U.T.M. a trasat 
sarcina ca în cursul anului 
1959 tineretul s& redea agri
culturii o suprafață de cel 
puțin 50.000 ha. De asemenea 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
mobilizeze și mai activ tinere
tul la acțiunile de insilozare, 
întreținerea pășunilor și îm
pădurire.

O nouă acțiune, în care tine
retul își va putea canaliza efor
tul creator în dobîndirea de 
importante economii statului 
nostru socialist este organiza
rea de către tineri și pionieri a 
unor crescătorii de păsări și 
iepuri de casă. Aceasta este o 
acțiune de mare însemnătate e- 
conomică care poate aduce sta
tului venituri de multe milioa
ne de lei.

A aduce statului cît mai mul
te economii pe toate căile — 
aceasta trebuie să fie năzuința 
arzătoare a fiecărei organizații 
de U.T.M., a fiecărui utemist, a 
fiecărui tînăr patriot dornic să 
contribuie la înflorirea patriei.

Sarcinile mari, importante 
care stau în fața tineretului în 
lupta pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor plenarei din 26—28 
noiembrie a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn cer concentrarea forțe
lor tuturor organizațiilor 
U.T.M., a tuturor tinerilor din 
patria noastră.

Așa cum s-a arătat la cea 
de-a Vl-a plenară a C.C. 
al U.T.M., aceste sarcini vor 
putea fi îndeplinite cu succes 
dacă organizațiile U.T.M. sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid vor duce o 
muncă eficientă, temeinică de 
organizare și mobilizare a tu
turor forțelor tinerei noastre 
generații în activitatea econo
mică concretă. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și îmbunătă
țească mereu stilul de muncă, 
să-și întărească combativita
tea, să-și dezvolte capacitatea 
organizatorică. Fiecare organi
zație de bază U.T.M. trebuie

de grajd 1a cîmp. 
organizațiile U.T.M.

să se ocupe permanent, temei
nic și competent de problemele 
economice ale locului respectiv 
de muncă, mobilizînd tineretul 
la rezolvarea tuturor acestor 
probleme. Trebuie organizate 
mai multe acțiuni cu tineretul 
— de pildă adunări, conferin
țe etc. — cu obiective strict le
gate de sarcinile economice 
ale tineretului.

La baza organizării tuturor 
acțiunilor organizațiilor U.T.M. 
trebuie să stea o intensă și 
multilaterală muncă politică de 
lămurire a tineretului asupra 
importanței politice a sarcinilor 
stabilite de partid, asupra 
perspectivelor ce se deschid fie
cărui tînăr prin realizarea a- 
cestor sarcini, asupra datoriei 
pe care o are întregul tineret 
de a-și pune toate forțele în 
slujba făuririi viitorului fericit 
al tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră. Tnvățămintul 
politic de organizație, conferin
țele, festivalurile artistice, pre
gătirile în vederea participării 
la ce! de-al VII-lea Festival al 
tineretului și studenților de la 
Viena — toate trebuie să con
tribuie la mobilizarea mai acti
vă a tineretului în vederea rea
lizării sarcinilor economice ale 
construcției socialiste.

In această perioadă studiind 
Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R. și sarcinile trasate 
de plenara C.C. al U.T.M. fie
care organizație de bază să 
stabilească 
de muncă 
mobilizeze 
tineretului.
ganizațiile 
primească în rîndurile lor 
cei mai buni tineri care răs
pund chemărilor organizației 
și îndeplinesc condițiile pen
tru a fi membri ai U.T.M.

Exprimînd voința și hotărî- 
rea întregului nostru tineret, 
cea de-a Vi-a plenară a CC. 
al U.T.M. și-a afirmat convin
gerea că tînăra noastră gene
rație va îndeplini cu cinste 
sarcinile încredințate de partid 
în domeniul îndeplinirii planu
lui de stat pe anul 1959. Ple
nara cheamă fiecare utemist, 
fiecare tlnăr să nu-și precupe
țească forțele în lupta pentru 
realizarea sarcinilor încredința
te de partid.

Tineri și tinerel. Sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
muncim cu abnegație și elan 
pentru ca în anul ce vine să 
sporim tot mai mult contribu
ția noastră tinerească la obți
nerea de noj victorii în dezvol
tarea economiei, în înflorirea 
scumpei noastre patrii socia
liste, în creșterea belșugului 
poporului muncitor 1

S-a construit 
un mare hangar 
pentru păstrarea 

mașinilor
De curînd la Gospodăria agri

colă de stat din Stolnici raionul 
Costești s-a dat în folosință un 
hangar, in vederea adăpostirii 
autocamioanelor, tractoarelor, com
binelor, remorcilor, plugurilor, se
mănătorilor etc.

Lungimea acestui hangar este 
de cca. 100 metri, iar capacitatea 
de folosință de peste 4.000 metri 
cubi.

Aceasta este una din cele mai 
mari lucrări executate pînă în 
prezent la gospodăriile agricole 
de stat din țară, în vederea păs
trării în condiții cît mai bune a 
avutului obștesc.

In cinstea aniversării Republi
cii 
în 
45 
•lor 
Duță 1. Dumitru, Marin Florea, 
Stoica loan, Dumitrache Victor 
și alții, printr-o bună organizare 
a muncii au fost un viu exemplu 
pentru ceilalți.

Folosind unele rezerve interne 
la această construcție s-au făcut 
economii de 6.000 lei.

tinerii 
folosință 
zile mai 
s-a și

și-au propus să dea 
această lucrare cu 
înainte. Propunerea 

realizat. Muncitorii

oblective concrete 
in jurul cărora 
masele largi 
Cu acest prilej 
U.T.M. trebuie

Ședința (Le, eoiutitulie 
a Comitetului pentru sărbătorirea 

a 100 de ani
de la Unirea Țărilor Romine

(Urmare din pag. l-a) profesor, vicepre-

sității „Al. 1. Cuza“ din Iași; Lu
dovic Cșupor, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. al Regiunii 
Autonome Maghiare; Ion Crișan, 
directorul Școlii medii din Reșița, 
regiunea Timișoara ; Eugen Cris- 
tescu, președintele G.A.C. Dobreni, 
raionul Vidra, regiunea București; 
Ion Dachin, brigadier la G.A.C. 
„1907“ din comuna Slobozia Mîn- 
dra, raionul Tr. Măgurele, regiu
nea București; Constantin Daico- 
viciu, academician, rectorul Uni
versității „Victor Babeș" din Cluj; 
Mihăilă ~
G.A.C. Daia-Romînă din raionul 
Sebeș,
Florian
C,C al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
P.M.R.; Elena Dărăbăneanu, fila
toare la fabrica „Țesătura" din 
Iași ; Dumitru Diaconescu, preșe- 
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei; 
Nicolae Doboș, președintele Comi
tetului Executiv al sfatului popu
lar al regiunii Cluj; Gheorghe 
Dobrescu, metalurgist la uzinele 
„Mao Țze-dun" din București; 
Ion Florea, președintele G.A.C. 
Ceacu, regiunea București; Eva 
Furo, muncitoare la fabrica „Par
tizanul Roșu" din Orașul Stalin ; 
Ioana Gaie, secretar al Comitetu
lui P.M.R. de la Filatura Romî- 
nească de Bumbac din București; 
Filip Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale; Mihail

Damian, brigadier la

regiunea 
Dănălache,

Hunedoara ; 
membru al

GR1GORE TISTULEASA 
mecanic

O acțiune la care tineretul din agricultură aduce o contribu
ție însemnată este transportul și împrăștierea îngrășămintelor 
pe cîmp.

Utemistul Aurel Buhotineanu, tractorist la G.A.S. Războieni, 
regiunea lași, împreună cu alți tineri din gospodărie s-au 
angajat să valorifice toate rezervele de îngrășăminte naturale 
din marginea comunei Războieni. El a transportat pînă acum 
pe ogoarele G.A.S. peste 240 tone de îngrășăminte.

Foto: D. F. DUMITRU

• Duminică la Moscova echipa 
selecționată masculină de baschet 
a R.P. Romine va susține un meci 
revanșă în compania echipei selec
ționate a U.R.SS., care se pregă
tește în vederea campionatelor 
mondiale programate in ianuarie 
la Santiago de Chile. In ultimul 
meci dintre aceste două formații 
disputat în anul 1957 la București 
baschetbaliștii romîni au reușit o 
surprinzătoare victorie la un singur 
coș diferență. Intîlnirea de la Mos
cova este așteptată cu mare inte
res de amatorii de sport din cele 
două țări. După jocul de duminică 
echipa R.P.R. sub titulatura de 
reprezentativa orașului București 
va întilni luni din nou la Moscova 
echipa U.R.S2S.

După meciurile din U.R.S.S., e- 
chipa R.P. Romine își va continua 
pregătirile în vederea viitoarelor 
întîlniri internaționale. Baschetba
liștii romîni vor juca la 10 ianua
rie 1959 la Moulhouse cu echipa 
Franței și vor întilni la 22 febria- 
rie la București redutabila forma
ție a R. Cehoslovace. In luna mai 
echipa R.P. Romîne va participa 
la campionatele europere de la 
Istanbul.

(Agerpres)

Sirraonescu, rectorul Institutului 
politehnic din lași; Dumitru Snea 
doiu, președintele întovărășirii v 
gricole din comuna Ceptura, ra
ionul Cricov, regiunea Ploești; 
Aurel Stanciu, oțelar la oțelăria 
Siemens Martin din Hunedoara ; 
Zaharia Stancu, academician, di
rectorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" din București; luliu 
Szasz, directorul Școlii medii din 
Reghin, Regiunea Autonomă Ma
ghiară ; Eugenia Stelea, colecti
vistă la G.A.C. Poiana Mare, ra
ionul Calafat, regiunea Craiova ; 
Achim Stoia, compozitor din lași; 
Emilia 
G.A.C.
Mare; ion Șerban, președintele 
G.A.C. Crîmpoaia, raionul ~ 
gănești, regiunea Pitești;

Ghelmegeanu,
ședințe al Societății pentru Răs- 
pîndirea Științei și Culturii; Pe
tru Gheorghe, colectivist G.A.C. 
Săcele-Istria, regiunea Constanța ; 
Ștefan Gheorghe, profesor arheo
log ; Dumitru Gheorghiu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
lași al P.M.R.; Vasile Girleantt, 
directorul Școlii de 7 ani din Coz- 
niești, regiunea Galați; Horiia Hu
lubei, academician, directorul In
stitutului de fizică atomică; Gri- 
gore llie, țăran, participant la răs- 
scoala din 1907, comuna Pădureți, 
raionul Costești, regiunea Pitești; 
Stan Ion, colectivist G.A.C. comu
na Costachi Negri, regiunea Ga
lați ; Nicolae lonescu, maistru 
sondor la schela Băicoi, regiunea 
Ploești ; lorgu Iordan, academi
cian, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne ; Constantin lonaș- 
cu, general colonel în rezervă; 
ion istrate, scriitor din lași; Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici; Atanase Joja, mem
bru al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului și Cultu
rii ; Gyorgy Kovacs, membru al 
C.C. al P.M.R., scriitor; losif 
Kuhn, maistru electrician, Combi
natul metalurgic Reșița; Maria 
Ldrintz, președintele sfatului popu
lar Tulea, raionul Salonta, regiu
nea Oradea ; Ștefan Lungu, meca
nic de locomotivă, Erou al Muncii 
Socialiste; Vasile Malinschi, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., academician, membru al 
Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne ; losif Mască, președintele 
G.A.C. Cucerdea, raionul Luduș, 
regiunea Cluj; Ion Mărgineanu, 
montor la Atelierele C.F.R. Cluj; 
Ion Gh. Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, membru al C.C. 
al P.M.R.; Dan Mircea, directorul 
Școlii medii nr. 1 din Piatra 
Neamț, regiunea Bacău ; Vasile 
Mîrza, academician, membru în 
Biroul Filialei lași a Academiei 
R. P. Romîne; Nicolae Mișcan, 
președintele G.A.C. Coșereni, raio
nul Urziceni, regiunea București; 
Marin Mitran, țăran, participant la 
răscoala din 1907, comuna Moță- 
ței, regiunea Craiova; Aton Mole 
sescu, membru supleant al C. C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor; 
Mihalache Negrilă, președintele în
tovărășirii agricole Găvănești, co
muna Vitănești, raionul Alexan
dria, regiunea București; Constan
tin Niștor, președintele Comitetu
lui Executiv al sfatului popular 
regional Iași; Gheorghe Oprescu, 
academician, directorul Institutului 
de istorie a artei; Constantin O- 
rășanu, cazangiu la uzinele „Pro
gresul" din Brăila ; Andrei Oțetea, 
academician, directorul Institutului 
de istorie al Academiei R. P. Ro
mîne ; Constantin I. Parhon, aca
demician, președintele de onoa
re al Academiei R. P. Romîne ; 
Teodora Părăsteanu, muncitoare 
la Filatura de cînepă din Fălti
ceni, regiunea Suceava; Ion Pas, 
membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune; Marin 
Pinete, președintele G.A.C. Ște- 
fănești, raionul Drăgășani, regi
unea Pitești; Adrian Popovici, 
președintele G.A.C. Chișcăreni, 
raionul Hîrlău, regiunea lași; 
Valerian Popovici, profesor, direc
torul Institutului de istorie din 
Iași al Academiei R. P. Romîne; 
David Prodan, academician, isto
ric din Cluj ; Emil Pruncu, direc
torul Școlii de 4 ani din Mogo- 
șești, raionul Pașcani, regiunea 
lași; Mihail Ralea, academician, 
președintele Institutului Romîn 
pentru relațiile Culturale cu Stră
inătatea ; Vasile Rășcanu, acade
mician, membru în Biroul Filialei 
Iași a Academiei R. P. Romîne; 
Maria Rosetti, președinta Consi
liului Național al Femeilor din 
R. P. Romînă; Mihail Sadovea- 
nu, academician, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro
mînă ; Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Ministrul Forțe
lor Armate; Traian Săvulescu,
academician, președintele Aca- lare din tara noastră, 
demiei R. P. Romîne; Cristofor (Agerpres)

• ' ■■■ ' ■' o..................................

Suplecan, colectivistă 
Andrid, regiunea Baia

Dră-
Ludo- 

vic fakacsT rectorul Universității 
„Bolyai" din Cluj ; lacob Teclu, 
general colonel; Elena Timofte, 
țesătoare la fabrica „Proletarul" 
din Bacău; Aurel Toma, munci
tor la Depoul C.F.R.-Oradea; 
Virgîl Trofin, membru supleant 
al C.C. al P.'M.R., prim-secretar 
al C.C al U.T.M.; Gheorghe Va-* 
silichi, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., directorul Institutului 
de istorie a partidului de pe lin
gă C.C. al P.M.R.; Tudor Vianu, 
academician; Irina Voichlu, di
rectoarea Școlii medii nr. 4 din 
Ploești; Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Gheorghe 
Zaharia, general-maior.
, Președinte al Comitetului a fost 
ales acad. Atanase Joja, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului și Cultu
rii.

In continuare acad. Atanase 
Joja a făcut o expunere asupra 
acestui eveniment de ntare însem
nătate istorică în viața poporului 
nostru, în procesul de făurire a 
statului romîn de sine stătător și 
în dezvoltarea socială a Romîniei.

Infățișînd condițiile în care a 
avut loc Unirea Țărilor Romîne 
vorbitorul a subliniat faptul că 
marele făuritor al unirii este po
porul muncitor de la orașe și sate 
pentru care actul istoric al unirii 
trebuia să aducă înnoirile mult 
așteptate, îmbunătățirea traiului 
său. Acestei lupte i S-au alăturat 
oameni luminați ai vremii care au 
dat glas năzuințelor de mai bine 
ale poporului.

Sarcinile revoluției burghezo- 
democratice, care au stat in fața 
revoluționarilor democrați de ia 
1848 și a luptătorilor pentru unire 
de la 1859 n-au putut fi duse pină 
la capăt vreme îndelungată din 
cauza reacțiunii burghezo-moșie- 
rești. Ele au fost desăvirșite abia 
atunci cînd puterea politică a fost 
preluată de singura clasă revolu
ționară pînă la capăt, clasa mun
citoare. Lupta de veacuri a po
porului romîn pentru realizarea 
năzuințelor sale democratice și na
ționale nu și-au putut afla încunu
nare decît în regimul democrat- 
popular, sub conducerea înțeleap-

Hotărirea C.C. al
tă și fermă a partidului clasei 
muncitoare.
P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine cu privire ia 
sărbătorirea Centenarului Unirii 
Țărilor Romine subliniază încă o 
dată, cu toată puterea, însemnă
tatea deosebită pe care partidul și 
guvernul o acordă acestui mare 
eveniment al istoriei poporului no
stru.

In cadrul ședinței au mai luat 
cuvîntul numeroși membri ai Co
mitetului, muncitori și țărani mun
citori, conducători ai organizații
lor obștești, oameni de știință și 
cultură. Vorbitorii au subliniat 
marea însemnătate a acestei săr
bătoriri și au făcut propuneri în 
vederea alcătuirii planului detailat 
de aniversare a Centenarului Uni
rii.

In încheierea ședinței acad. Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că po
porul nostru cinstește acest eve
niment memorabil cu hotărirea 
fermă de a dobîndi noi realizări 
pe drumul înfăptuirii socialismu
lui, țelul măreț spre care năzuiesc 
și pentru care luptă masele popa-

Primele succese ale 
patriotică de la

Cu puțin timp în urmă, la fa
brica de încălțăminte „Kirov" din 
Capitală a luat ființă — printre 
primele din raion — două brigăzi 
de muncă patriotică. Una la secția 
marochinărie, alta la secția ma
nuală. In ele s-au înscris aproape 
60 de utemiști, dintre cei mai 
buni.

Prima lor participare la munca 
voluntară a avut loc mai zilele

brigăzilor de muncă 
fabrica „Kirov**
trecute la șantierul I.L.L. din str. 
Verzișori nr. 35. Cele două brigăzi 
au prestat un număr de 120 de 
ore muncă voluntară timp în care 
s-au stivuit 2.000 de cărămizi, doi 

metri cubi de cherestea șj s-a cu
rățit terenul pe care în curînd 
constructorii vor turna fundația 
unui nou bloc de locuințe munci
torești.

C1MPOIERU MIHAI 
corespondent

Condiții optime de muncă create 
minerilor

Despre hărnicia tinerilor din brigăzile abatajului 
frontal Poenari de la întreprinderea minieră Cimpu- 
lung Muscel vorbește cu mindrie întregul colectiv. 
Și nu e de mirare...

Cînd intră în șut brigada a H-a condusă de ulemistul 
Iosif Petrescu sau brigada a IlI-a condusă de Florin C. 
Ion, candidat de partid, se știe dinainte că norma 
va fi depășită cu peste 100 la sută. Tineri ca Petrescu 
Florian, care în anii regimului burghezo-moșieresc 
pășteau turme de oi pe munți, azi mînuiesc cu multă 
îndemînare haveza obținînd însemnate depășiri de 
normă. Aceeași hărnicie ii caracterizează și pe mi
nerii Ivan Iosif, Puiu B. Mircea, Enache Gh., Baz- 
nea Gh. și mulți alții care se numără printre cei 62 
fruntași din acest sector.

Condițiile optime in care se desfășoară munca 
în mină, mecanizarea procesului de producție, alături 
de hotărirea tinerilor de a da patriei cit mai mult

cărbune, iată cîțiva din factorii care asigură succe
sul tinerilor.

Au dispărut de mult din viața minerilor dalta 
și ciocanul care storceau vlaga muncitorilor, picoanele 
care croind făgașul sunau asemenea unor tălăngi de 
vite de-ți luau auzul, și vagonetele împinse de mun
citori.

In anii puterii populare, locul acestor unelte rudi
mentare a fost luat de ciocanul mecanic de abataj, 
de haveza sovietică și de vagoanele mecanizate. Ca 
tă vorbim despre măsurile de protecție a muncii 
sau despre nenumăratele condiții materiale asigurate 
de partid și guvern minerilor ne-ar trebui pagini în
tregi de ziar.

Minerii răsplătesc minunatele condiții create dt 
partid, dînd patriei mai mult cărbune.

ION MARGESCU 
miner



din R. P. Ungară
victime ale 
siuni.

Deschiderea
Congresului Uniunii 

Tineretului 
Revoluționar din 

R. P. Mongolă
ULAN BATOR 26 (Ager- = 

preș). — TASS transmite : = 
După cum anunță agenția | 
Monțame la 26 decembrie s-a | 
deschis la Ulan Bator Congre- ț 
sul a| XlII-lea al Uniuni; Tine- ț 
retului Revoluționar din R. P. | 
Mongolă.

Pe ordinea de zi a congresu- 1 
lui figurează raportul de acti- = 
vitate al C.C. al U.T.R.M., j 
unele modificări in statutul 1 
U.T.R.M. și probleme organi- ț 
zatorice.

Ca invitați asistă la congres ț 
reprezentanți ai U.T.C.L. din î 
U.R.S.S., ai Federației tineretu- | 
lui democrat din întreaga Chi- î 
nă, af Uniunii tineretului de- ț 
mocrat din Coreea, ai Federa- 1 
ției tineretului democrat din î 
Vietnam, ai Uniunii Tineretului 1 
Muncitor din R.P. Romină, ai 
Uniunii tineretului comunist di- i 
mitrovist din R.P. Bulgaria și 
aj Federației Mondiale a Tine- î 
retului Democrat.

In ședința din 26 decembrie 
au fost ascultate raportul de i 
activitate prezentat de N. Dan- 1 
gasurun, prim secretar al C.C. i 
al U.T.R.M., și raportul de ac- i 
tivitate ai Comisiei de revizie î 
a Uniunii Tineretului Revoluțio- i 
nar din R.P. Mongolă.
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Importante succese
obținute de oamenii muticii

sub conducerea partidului 
Un interviu acordat de Ferenc Munnich 

ziarului „Nepszabadsag" **

Opinia publica internaționala cere

Să fie imediat eliberați 
Manolis Glezos 

și ceilalți patrioți greci

O prețioasă inițiativă 
a comsomoiiștilor 

din Kustanai

0
U
3
U

ALMA-ATA 26 (Agerpres).— 
Plenara din decembrie a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
însuflețește pe tinerii cuceritori 
ai pămînturilor înțelenite din 
Kazahstan. După cum relatea
ză ziarul ,-,Komsomolskaia 
Pravda", comsomoliștii din 
Kustanai au hotărit să organi
zeze numeroase cursuri de pre
gătire a cadrelor de mecaniza
tori, astfel ca încă în primul 
an al șeptenalului să se poată 
renunța la invitarea de specia
liști din alte regiuni ale Uniu
ni; Sovietice. Comitetul regio
nal al’ Comsomoliilui din Kus
tanai sprijină cu căldură acea
stă inițiativi prețioasă.

S-a hotărit ca pînă în primă
vară cursurile de mecanizatori 
care se creează în toate orașele, 
centrele raionului și în așeză
rile sovhozurilor să fie absol
vite de 24.000 de tineri.

BUDAPESTA 26 (Agerpres).- 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat 
la 25 decembrie răspunsurile date 
de Ferenc Munnich, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
rcsc-țărăntnc ungar, la întrebările 
redacției ziarului.

Fiind rugat să-și spună părerea 
despre cele mai importante succese 
realizate în anul 1958 și despre 
cauzele acestor succese Ferenc 
Munnich a răspuns : în anul 1958, 
sub conducerea partidului și cu 
sprijinul maselor largi ale oame
nilor muncii, orînduirea democrat- 
populară din Ungaria s-a consoli
dat în mod considerabil. Rezulta
tele alegerilor pentru Adunarea de 
ștat și consiliile locale ale R. P. 
Ungare sînt o dovadă convingă
toare în acest sens. Tn condițiile 
încrederii maselor în partid și gu
vern au fost rezolvate cu succes 
sarcini economice considerabil mai 
mari decît anul trecut. Industria 
socialistă a depășit cu 3 la sută 
planul pe 11 luni al anului curent 
și a dat în medie o producție cu 
11 la sută mai mare decît în anul 
1957.

Dezvoltarea agriculturii în anul 
aceeta, a spus Ferenc Miinnich, a 
confirmat justețea politicii agrare 
a partidului și guvernului. Produc
ția agricolă, cu toate condițiile 
atmosferice nefavorabile, a atins 
nivelul prevăzut în plan. Datorită 
succeselor economice, a întăririi 
din punct de vedere politic și or-

• ganizatoric a mișcării cooperatiste, 
. în anul 1958 au fost create 400
■ noi cooperative de producție.
s Ferenc Munnich a subliniat că
• Ungaria are o balanță activă a co- 
: ma țului exterior atit cu țările so

cialiste cît și cu cele capitaliste.
i In 1958 Ungaria întreținea re- 
: lății comerciale largi cu 31 de 
: țări.
: Fiind întrebat despre pcrspccti-
, vele pentru anul viitor și despre 
i modalitățile de accelerare a mer-
• suini înainte pe calea construcției
■ socialista, Ferenc Miinnich a răs-
■ ptfns :

Vom aplica și în 1959 și în ge- 
: ncral în viitor politica economică 
. rodnică care s-a verificat în viața
■ de toate ziTele. Lărgirea continuă 
: a bazei materiale a temeliilor so-
■ cialismului, iată care este sarcina 
i noastră fundamentală în anul 
i 1959. Pentru aceasta este necesar 
i să se îmbunătățească producția și 
i să se colaboreze și mai strîns cu 
I țările pridene. Aceasta va permite 
i creșterea permanentă prevăzută a 
I nivelului de trai al populației. In

anul 1959 agricultura țării va pu- 
I tea face un mare pas înainte pe 
i calea dezvoltării socialiste.
! Noi, a spus în încheiere. Ferenc
• Munnich, dispunem de toate 
: bilitățile pentru a progresa 
i rapid. Este necesar ca tara 
i stră și poporul muncitor să 
i sească aceste posibilități în
• viitor. ,

■S3 ' ' " ....... -... ...

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității o declarație 
a Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S. In numele ce
lor 50.000.000 de membri ai săi 
C.C.S. din U.R.S.S. cere să fie 
puși deîndată în libertate Mano- 
lis G'.ezos și ceilalți democrați și 
activiști sindicali greci arestați și 
să înceteze persecutarea lor.

Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, se subliniază în decla
rație, se alătură protestelor opi
niei publice din Grecia și din în
treaga lume.

★
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

TASS transmite : La Moscova

război în legătură cu in- 
autorităților grecești de a 
în fața tribunalului mili- 
eroul național aț Greciei

campaniei de repre-

26 (Agerpres).

posi- 
mai 

noa- 
folo- 
anul

a 
fost dată publicității declarația 
Comitetului Sovietic al veterani
lor de 
tenția 
trimite 
tar pe
Manolis Glezos și pe alți fruntași 
democrați arestați în ultima 
vreme.

în declarație se arată că vete
ranii de război din Uniunea So
vietică nu pot rămîne indiferenți 
față de soarta democraților greci. 
Ei protestează împotriva acțiuni
lor antipopulare, teroriste ale duș
manilor democrației.

Alăturăm vocea noastră — se 
spune în declarație — la cererile 
opiniei publice grecești și inter
naționale pentru eliberarea ime
diată din închisoare a lui' Manolis 
Glezos și a celorlalți patrioți greci

V1ENA
„Uniunea luptătorilor din rezisten
ță, victimelor și deținujilor fascis
mului" din Austria a trimis gu
vernului grec o scrisoare în care 
protestează cu liotărîre împotriva 
arestării lui Manolis Glezos și a 
altor patrioți și antifasciști greci.

„Pentru noi, se spune în scri
soare, ca și pentru toți ceilalți 
luptători pentru libertate, Glezos 
întruchipează devotamentul față 
de lupta împotrivq fascismului, 
iar eliberarea lui este o cerere in
sistentă a umanității"

★

TIRANA 26 (Agerpres).— ATA 
transmite : Organizațiile obștești 
din Republica Populară Albania 
au trimis primului ministru al 
Greciei telegrame de protest împo
triva arestării ilegale a eroului na
țional Manolis Glezos.

Tinerii și tinerele albaneze, se 
spune în telegrama Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania, sînt profund 
indignați de arestarea patriotului 
grec Manolis Glezos. Ei protestea
ză cu energie împotriva acestui 
act antidemocratic al autorităților 
grecești și cer să fie eliberat ime
diat Manolis Glezos și să fie anu
lat procesul intentat împotriva 
lui.

în telegrama Prezidiului Uniu
nii femeilor albaneze se arată că 
femeile din Republica Populară 
Albania protestează cu hotărîre 
împotriva persecuțiilor polițienești 
împotriva lui Manolis Glezos, care 
și-a consacrat întreaga sa viață 
luptei pentru pace și democrație.

Noi propuneri ale guvernului R. D. Vietnam 
adresate Vietnamului de sud pentru 

restabilirea relațiilor normale

II D C C Îndeplinirea planului de producție u.n.j.u. pe Qnul ]958 ia prinCipaieie tipuri 
de metale

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a a- 
nunțat Direcția Centrală de statis
tică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., în Uniunea 
Sovietică a fost îndeplinit planul 
de producție pe anul 1958 la prin-

neferoase
cipalele tipuri de metale nefe
roase.

Pînă la sfîrșitul anului se va 
produce peste pian o cantitate în
semnată de cupru, aluminiu, 
plumb, zinc, nichel, cobalt, cositor, 
titan, molibden și alte metale ne
feroase.

La recenta sesiune

NATO a pus la cale înarmarea 
atomică a militariștilor 

vestgermani

HANOI 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 22 decembrie, pri
mul ministru al R, D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a adresat lui 
Ngo Dinh Diem, președintele Viet
namului de sud, o notă în care 
formulează o serie de no; propu
neri constructive în scopul restabi
lirii relațiilor normale între cale 
două părți ale țării.

In aceasta notă, dată publicită
ții la 26 decembrie în cadrul unei 
conferințe de presă pentru ziariștii 
vietnamezi și străini, guvernul Re
publicii Democrate Vietnam a 
propus din nou autorităților din 
Vietnamul de sud să organizeze în 
viitorul cel mai apropiat o întîl
nire între reprezentanți autorizați 
ai celor două părți pentru a discu
ta și a ajunge la un acord în ur
mătoarele probleme:

1. In domeniul militar, atît Viet
namul de sud, cît și Vietnamul de 
nord nu vor adera la nici un bloc, guvernul R.D. Vietnam este ori- 
militar, nu vor folosi personal mi
litar străin în armatele lor. nu vor 
lărgi bazele militare existente și 
nu vor crea noi baze militare.

Cela două părți vor proceda la 
o reducere simultană a efectivelor 
forțelor lor armate și a alocărilor 
bugetare pentru cheltuieli militare, 
vor spori alocările pentru necesi
tățile economice și sociale în 
scopul ridicării mveluluj material 
și cultural al populației.

2. Pe plan economic cele două 
părți Vor proceda la un schimb da 
mărfuri de producție locală.

3. In scopul creării unei atmosfe
re favorabile pentru o întîlnire și 
pentru tratative, cele două părți 
vor interzice orice activitate în 
scopul propagandei de război și al 
ațîțării dușmăniei între 
Sud.

4. Pentru restabilirea 
normale între cele două 
Vietnamului,’ cele două 
permite organizațiilor 
științifice, economice și sportive 
să procedeze la un schimb de de
legații și experiență.

In încheierea notei se arată că

In comuna populară „Stea
gul Roșu" din regiunea Hsiao- 
sah (R.P. Chineză) s-au creat 
mai multe creșe și grădinițe 
de copii. Mamele își pot vedea 
liniștite de muncă și de studii, 
copiii sînt înconjurați de dra
goste și atenție deosebită. Ima
ginea noastră dovedește acest 
lucru.

Foto: HSINHUA-PEKIN

(Agerpres). —
In seara zilei de

de

circulației 
părți ale 

părți vor 
culturale,

cînd gata să discute propunerile 
concretei pe care le-ar face autori
tățile din partea de sud a țării în 
interesul unificării naționale a 
Vietnamului.

La Moscova s-a deschis 
expoziția de artă plastică 

a țărilor socialiste
MOSCOVA 26 

TASS transmite :
26 decembrie în sala centrală 
expoziții din Moscova s-a deschis 
expoziția de artă plastică a țărilor ’ 
socialiste. Sînt prezentate 
mativ 3.000 de lucrări de 
sculptură, grafică și artă 
ale artiștilor din 12 țări.

La vernisajul expoziției 
ticipat Nikolai Mihailov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S., membrii co
mitetului internațional de pregătire 
a expoziției, reprezentanți ai unor 
ambasade și misiuni.

—xx—

aproxi- 
pictură, 
aplicată

au par-

Dezvăluirea corupției 
instaurate de regimul 

clerical în Italia

Desen de NEL COBAR
EDUCAȚIE CULTURALĂ IN S.U.A. -

Previziuni sumbrei

In S. U. A.—o crimă
la fiecare 60 de locuitori

ECONOMIA FRANCEZĂ 
Intr-un greu impas

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Corespondentul 
„Pravdei" la Londra transmite că 
la sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
care a avut loc recent la Paris; 
miniștrii Apărării au dat o deo
sebită atenție examinării planului 
„MC-70". In centrul planului 
„MC-70“, scrie corespondentul, stă 
ideea reînarmării multilaterale a 
revanșarzilor de la Bonn și con
struirea de baze pentru rachete 
atomice americane in țările Euro
pei occidentale.

In cercurile ziaristice din Lon
dra, remarcă corespondentul, se 
vorbește deschis că la tratativele 
secrete de la Paris a fost exami
nat un program al înarmării ato
mice și cu 'rachete a militariștilor 
vestgermani. Printre altele, a fost 
vorba despre permisiunea ca R. F. 
Germană să construiască subma
rine atomice și vase militare cu o 
deplasare de peste 3000 tone în-

zestrate cu instalații rachetă. Con
cernul criminalului de război 
Krupp, care efectuează mari cer
cetări în domeniul armei atomice, 
a trecut la pregătirile practice 
pentru construirea unei flote sub
marine a R. F. Germane. Autorul 
arată că acum o lună de pe con- 
veerele uzinei „Messerschmidt"' 
au plecat primele 360 de. avioane 
de vînătoare cu reacție vestger- 
mane. Uzina a început să con
struiască bombardiere capabile să 
poarte la bordul lor bombe atomi
ce. Autorul subliniază că în 1960 
efectivul noului Wehrmacht va fi 
egal cu efectivul forțelor armate 
engleze. Așadar, la 13 ani după 
terminarea celui de-al doilea răz
boi mondial, scrie în încheiere co
respondentul, Germania occidenta
lă intenționează să ajungă din 
urmă Anglia în ce privește înar
marea, iar într-o serie de aspecte 
ale ei să o și întreacă.

MOSCOVA. In cadrul celei de-a Presa belgiană a apreciat în mod 
6-a sesiuni a Sovietului Suprem al ' 
R.S.F.S.R., care s-a deschis la 26 . 
decembrie, Vladimir Novikov, 1 
prim-vicepreședin/e al Consiliului ' 
de Miniștri a’ R.S.F.S R. și preșe- ' 
diruele Gosplanului R.S.F.S.R., a 
prezentat raportul cu privire la 
planul de stat de dezvoltare a eco
nomii naționale a R.S.F.S.R. pe 
anul 1959.

Raportul cu privire la bugetul de 
stat al R.S.F.S.R. pe anul 1959 a 
fost prezentat de deputatul Ivan 
Fadeev, ministru de Finanțe.

AMSTERDAM, la 26 decembrie 
s-a deschis la Amsterdam Congre
sul al XlX.lea al Partidului Comu
nist din Olanda. A luat cuvîntul 
Paul De Groot, secretar general 
a! C.C. al Partidului Comunist din 
Olanda, care a prezentat raportul 
politic al C.C.

BRUXELLES 26 (Agerpres). —

elogios măiestria artistică a diri
jorului român Constantin Silvestri, 
care a condus marți un concert 
al orchestrei postului de radio 
Bruxelles.

„La Nouvelle Gazette” scrie : 
„Concertul de marți nu se va uita 
atît de curînd. Cititorul acestor 
rînduri poate fi convins că un con
cert ca acela pe care l-am ascul
tat marți nu suferă nici pe departe 
vreo comparație cu ceea ce se 
poate auzi în mod obișnuit în 
Belgia și chiar în altă țară. Arta 
lui Constantin Silvestri este de o 
calitate intr-adevăr excepțională".

TOKIO. Potrivit datelor publica
te de Biroul de statistică la 1 oc
tombrie populația Japoniei ia fost 
de 92.010.000 locuitori.

MOSCOVA. Pînă la 
brie, ora 6 dimineața, 

. treilea satelit artificial

Afaceri cu sănătatea și viața
populației italiene

27 decem- 
cel de-al 
sovietic a 

înconjurat păm’ntul de 3.116 ori. 
MOSCOVA. La 25 decembrie 

și-a început lucrările Plenara Co
mitetului Organizatoric al Uniunii 
cineaștilor sovietici.

ROA1A 26 (Agerpres). — Pen
tru a doua oara în cursul acestei 
luni guvernul democrat creștin, pre- . 
zidat de Amintore Fanfani, se află 
în pericol. De data aceasta situa- 
ția precară a guvernului se dato- 
rește dezvăluirilor cuprinse în ra
portul comisiei parlamentare care 
a anchetat 
tului afacerist 
re. Raportul 
unele aspecte 
staurate de 
dar nu numește căpeteniile demo-; 
crat-creștine implicate în acest; 
scandal. In schimb el conține vio
lente atacuri la adresa ministrului 
de Finanțe, Preti, social-demo-i 
crat. Preti a trimis premieruluț 
Fanfani o scrisoare de demisiei 
Demisia lui Preti amenință coali-ș» 
ția guvernamentală compusă din 
democrat-creștini și social-demoi 
erați. Deși social-democrații repre' 
zintă mai puțin de 5 la sută dirf 
numărul membrilor parlamentuluiț 
majoritatea pe care se bizuie Fanl 
fani este atît de mică incit pierde; 
rea sprijinului partidului social-? 
democrat poate deveni fatală gu
vernului. Pe de altă parte format 
rea unui nou guvern democrat, 
creștin ar prezenta dificultăți foarf’.; 
te mari date fiind gravele disenj 
siuni existente în sinul partidului

cazul cunoscu-ț 
Battista Giuff-ț. 

dă în vileag 
ale corupției in-’ 
regimul clericali

în ultimul timp agențiile de 
presă occidentale transmit tot 
mai des știri despre actele huli
ganice tot mai frecvente șî mai 
odioase la care se dedau tineri 
americani. De curînd, agenția 
„France Presse** relata că patru 
băieți a căror vîrstă nu depă
șește 18 ani au ucis în bătăi la 
Philadelphia un bătrîn în vîrstă 
de 87 de ani pentru a-i fura... 6 
dolari. în aceeași zi un student 
indian de la universitatea din 
Philadelphia a fost atacat de un 
grup de tineri americani care, 
lovindu-l cu un tub de oțel în 
cap, i-a fracturat craniul. lată 
numai două fapte petrecute în
tr-o singură zi într-unul din ma
rile orașe ale S.U.A. Criminali
tatea a devenit însă un fenomen 
de masă în riadul tineretului 
din această țară.

Oficine ale propagandei ame
ricane anunță încă de pe acum 
cu destulă candoare că bilanțul 
crimelor pe anul 1959 va fi dr 
3 milioane adică cu peste 
200.000 mai mare ca în anul în 
curs, ceea ce revine cîte o crimă 
la fiecare 60 de locuitori ai 
S.U.A.

„Creșterea numărului crimelor 
săvîrșite de tineretul nostru re
prezintă o problemă serioasă”, 
a declarat William Rogers, mini
strul Justiției al S.U.A., într-un

interviu acordat cunoscutului ziar 
american 
Tribune", 
reprezintă 
serioasă și totuși nu se face ni
mic pentru a o curma.

In loc să se caute soluții care 
să remedieze situația, cercurile 
care se ocupă de această proble
mă se pierd în tot felul de ra
ționamente de ordin psihologic 
și filozofic. Se „uită1* întotdeauna 
în coloanele presei americane să 
se arate care este principalul vi
novat. Nu sînt arătați generalii 
care au ordonat bombardarea 
populației lipsite de apărare, pe 
fabricantul care a afișat la poar
ta uzinei sale anunțul „Nu este 
de lucru*, lăsînd pradă mizeriei 
mase mari de tineret, pe edito
rul „comicsurilor" otrăvitoare, pe 
producătorul de filme macabre 
și pornografice* pe filozoful care 
urlă despre „sfîrșitul lumii" și 
despre „pieirea civilizației mon
diale", pe politicienii iresponsa
bili car. amenință omenirea cu 
un. nou război atomic.

Pe toți aceștia presa capita
listă ii lasă în umbră, căci ară- 
tiiul aceasta ar însemna a face 
portretul unei orinduiri și al unui 
mod de viață condamnat la 
pieire.

Herald 
aceasta

„New York 
Intr-adevăr, 
o problemă foarte

C. STAN

PARIS 26 
după-amiaza 
brie a fost convocată la Paris o 
ședință specială a Consiliului de 
Miniștri Francez la care a par
ticipat și președintele Franței, 
Rene Coty. In cadrul acestei șe
dințe au fost discutate și adop
tate o serie de măsuri economice 
și financiare care vor fi anunțate 
în cursul zilei de 27 decembrie.

Ie legătură cu măsurile econo
mice preconizate de guvernul 
francez, măsuri care vizează în 
primul rînd, după cum rezultă 
din comentariile presei franceze 
și din'relatările agențiilor occi
dentale de informații, o „reformă 
monetară11 cu eventuala devalo
rizare a francului francez față 
de lira sterlină și dolarul ameri
can, în rîndurile opiniei publice 
franceze *se manifestă o serioasă 
neliniște.

„'Miniștrii noștri, scrie „L’Hu- 
manite", au botezat aceaslă 
devalorizare „reformă monetară", 
însă rezultatele sînt aceleași. Una 
din consecințele inevitabile 
devalorizării francului 
terea prețurilor și. ca 
acesteia, înrăutățirea 

ale maselor
★

— Guvernul
22 decembrie majora- 

noii legi.

(Agerpres). — In 
zilei de 26 decem-

de viață

ale 
va fi creș- 
urma-re a 
condițiilor 
popul' re“.

francez aPARIS. 
hotărit la 
rea chiriilor. Potrivit 
chiriile vor crește în Franța cu 5 
la sută pînă la 25 la sută pe se
mestru pentru imobilele construite 
înainte de 1948.

La 25 noiembrie ziarele ita
liene publicau următoarea știre 
tragică: „O mare nenorocire s-a 
abătut asupra familiei țăranului 
Antonio De Angelis din Forino, 
provincia Avellino. In patru zile, 
la distan|ă de mai puțin de 24 
de ore, cele patru fetițe ale sale 
au murit de poliomielită".

Ca Șt alte mii de mici victime 
care au fost lovite in anul acesta 
de o epidemie fără precedent, cele 
patru fetițe ale sărmanului ță
ran din sud ar fi putut să fie 
salvate. Pentru aceasta însă ar fi 
trebuit ca acum un an să se facă 
vaccinarea în masă împotriva 
poliomielitei, pentru a limita pe
ricolul pe care-l reprezintă acea
stă boală.

Problema vaccinării antipo- 
liomielitice a scos în plină lumi
nă două aspecte tipice ale socie
tății capitaliste : aceea a specu
lării medicamentelor de către 
capitaliști, cit și a insuficientei 
dotări a rețelei sanitare care face 
ca asistența sanitară să fie in mod 
practic un privilegiu doar al ce
lor avuți.

Au (ost importate din străină
tate 33.000 de doze de vaccin, la 
prețul de 235 de lire doza. Im
portatorii, care erau de fapt in
dustriașii farmaceutici, au pus 
în vînzare aceste doze de vaccin
— avînd autorizația guvernului
— la prețul scandalos de 1.500 
de lire doza, ceea ce, avind în 
vedere că pentru fiecare copil 
sînt necesare trei doza, înseamnă 
un profit de 3.600 de lire la fie
care vaccinare. După vînzarea 
dozelor, capitaliștii, și în primul 
rind Institutul sero-terapeutic 
italian, au cîștigat suma fantasti
că de 1 miliard 200 de milioane

de lire. Și toate aceste afaceri 
pe spatele poporului italian !

Ziarele de stingă, Uniunea fe
meilor italiene și deputății co
muniști au desfășurat o puterni
că campanie pentru a se trece la 
vaccinarea obligatorie și gratuită, 
care ar fi necesitat importarea 
cîtorva milioane de doze, sau, 
cel puțin, pentru o considerabilă 
reducere a prețului vaccinului, 
in cursul acestei acțiuni, mi
nistrul Sănătății, Monaldi, care 
este și medicul personal al pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Fanfani, a fost acuzat de a fi 
împiedicat importul din străină
tate al vaccinului, in numele unor 
interese ale Institutului sero-te-
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specială din Roma
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rapeutic italian, de a cărui acti- 
vitate și profituri este legat per
sonal prin legături de afaceri.

Aceasta este ceva specific mo. 
ralei sălbaticei lumi capitaliste 
care în numele beneficiilor calcă 
fără șovăială peste vieți ome
nești, peste interesele vitale ale 
oamenilor muncii.

Indignarea opiniei publice a 
fost așa de puternică incit prețul 
vaccinului a trebuit să fie scăzut 
la 850 de lire. Camera deputați- 
lor a fost de asemenea nevoită 
să voteze o moțiune a comuniști
lor care prevedea reducerea în 
continuare a prețului vaccinului, 
importarea din străinătate ă unei 
cantități suficiente și vaccinarea 
pînă in primăvară a copiiilor 
pînă la 3 ani, iar a celor pînă 
la 10 ani în cursul anului 1959.

Epidemia 
scos la iveală 
societății capitaliste, în,afară de 
cea a speculării medicamente
lor, și anume starea deplorabili 
a instalațiilor rețelei de spitali
zare. Se știe, de exemplu, ci. 
printre multe altele, „Catugna", 
cel mai important spital din mia- 
ză-zi, construit pe vremea cînd 
la Neapoli a izbucnit epidemia de 
ciumă, se găsește și astăzi aproa
pe în aceleași condiții de acum 
un secol.

Condițiile pe care acest spital 
le oferă sînt așa de proaste, in
cit cetățenii din regiunea Neapo- 
lului, a căror mizerie este pro
verbială, au subscris ei înșiși o 
sumă de bani pentru a dota a- 
cest spital cu aparataj sanitar. 
Lipsa de paturi a creat situații 
de-a dreptul dramatice, cînd 
mulți copii bolnavi de poliomie
lită au fost trimiși înapoi acasă 
doar după 20 de zile de spitali
zare, deci intr-o perioadă cînd 
erau încă in stare epidemică. 
Chiar și in capitală, la Roma, re
țeaua sanitară este veche și prost 
utilată; personalul medical este 
prost plătit Și numărul lui este 
insuficient (de pildă un infir
mier de noapte ajunge uneori să 
supravegheze 150 de paturi!); 
instalațiile sînt vechi iar curățe
nia lasă de dorit.

Denunțarea acestei situații a 
făcut mai actuală revendicarea 
Confederației Generala a Muncii 
din Italia pentru instituirea unui 
serviciu sanitar nuționnl, care să 
asigure întregii populații asisten- 

sanitară.
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