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Prin muncă voluntară

finerii redau agriculturii 
atari suprafețe de teren
Vor realiza economii 
de peste 1.000.000 lei

Pe șantierul tine
retului de la Mar- 
horida brigăzile ute- 
miste de muncă pa
triotică vor aduce 
statului o economie 
,.'e 1.230.000 Iei.
ilarhonda este de

numirea unui lec în
tins, pe malul Pru- 

. tu iui, între comune
le Ungheni, Bosia, 
Golăești. Lecui este 
foarte fertil In ca
dru! acțiunii de ex- 

J tindere a suprafețe
lor plantate cu viță 
ccbiiă din regiunea 

. lași, s-a luat hotărî- 
rea să se creeze la 
Atarhond.a o mare 
țcoaiă de viță. Pen- 
tru aceasta trebuie 

' desfundate 41 hecta
re de teren.

Lucrarea a început 
i in ultimele zile ale 

lunii decembrie a a- 
. nuiui trecut și tre

buie terminată în lu
na aceasta.

Comitetul regional 
U.T.M. lași s-a an
gajat să îhdepli- 
nească acest obiec
tiv cu forțele tinere
tului. Vestea a fost 
primită cu entuziasm 
de către utemiștii și 
tinerii din comunele 
din jurul Marhondei. 
La chemarea organi
zațiilor de bază 
U.T.M., au răspuns 
sute și sute de ute- 
miști și tineri. Orga
nizați în brigăzi ute- 
miste de muncă pa
triotică, ei au și tre
cut la fapte. Pe șan
tierul regional al ti
neretului de Ia Mar- 
honda se lucrează 
acum cu spor. Zilnic 
întîlnești aici cite 
600-700 de tineri.

Două brigăzi de

muncă patriotică din 
Golăești, una din 
Bosia și una din 
Ungheni sint în în
trecere., Alte brigăzi 
sînt în curs de a se 
crea în satele Pe- 
trești, Cilibiu, Coada 
Stîncii. Angajamen
tul pe care și l-au 
Luat tinerii este ca 
fiecare membru al 
brigăzilor să desfun
de cite 100 metri pă- 
trați de teren. Acea, 
sta înseamnă că fie
care dintre ei va a- 
duce statului o eco
nomie ' de 300 lei. 
Cumulate, economi
ile ce vor fi realiza» 
te de tineret pe a- 
cest șantier regional 
se cifrează la 
1.230.000 lei.

S. COSTEA

In 1959 în regiunea Constanța

NOI ȘANTIERE ALE TINERETULUI
Acțiunea de redare de noi terenuri agriculturii a fost îmbrăți

șată cu un deosebit entuziasm de tinerii din regiunea Constanta 
în anul ce a trecut. Peste 20.000 de tineri au muncit voluntar pe șan
tierele tineretului din regiune. Prin contribuția tinerilor au fost redate 
circuitului agricol 15.000 de ha. de teren, dintre care 12.000 de ha. la 
Ezer, unde a fost organizat unul dintre șantierele tineretului.

In anul acesta, organizațiile U.T.M., tinerii din regiunea Con
stanța vor continua să-și aducă o importantă contribuție la acțiunea 
de redare de noi terenuri agriculturii. Cu forțele tineretului, în 
acest an, vor fi redate gospodăriilor de stat, prin îndiguiri, 1000 
de ha. Pentru aceasta se vor deschide șantiere de tineret la Sa- 
rinasuf și Bordușani. Alte mii de tineri vor fi mobilizați să lu
creze pe alte șantiere ale tineretului ce se vor mai deschide în 
regiune. Astfel, peste 15.000 de tineri vor fi mobilizați să lucreze 
voluntar pe șantierele de pe Lunca Ialomiței, la Platonești, pe 
cel ce se va deschide în bălțile Dunării în raioanele Tulcea, 
Hîrșova și Băneasa. Aici vor fi redate circuitului agricol zeci de 
mii de ha. Numai în Lunca Ialomiței vor fi redate aproape 12.000 
ha. de teren.

I. ȘERBU

în Regiunea Autonomă Maghiară

Alte mii de hectare vor fi redate 
agriculturii

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. tinerii din regiunea 
Hunedoara continuă să contri
buie încă din aceste prime zile 
ale anului la opera de înfru
musețare a orașelor regiunii.

Anul trecut, din totalul par- 
ticipanților de 99.550 de cetă
țeni care au efectuat 448.490 ore 
de muncă voluntară, 32.410 au 
fost tineri. Urmînd exemplul 
comuniștilor în această acțiu
ne de înfrumusețare a orașelor 
regiunii, tinerii au contribuit în 
perioada 1 ianuarie—1 decem
brie 1958 la economisirea su
mei de 1.281.700 lei. Fie la în
treținerea și extinderea de zone 
verzi și parcuri, la desfunda
rea și curățirea șanțurilor sau 
nivelării de terenuri ei și-au 
arătat prin muncă concretă en
tuziasmul lor tineresc.

Numai în raionul Orăștie, de 
exemplu, 14.800 tineri, prin ac
țiunile amintite mai sus, au con
tribuit substanțial la economi
sirea sumei de 362.800 lei.

J. PETRU

CONSTITUIREA
Comitetului national 
ic pregătire pentru 

cel ic al Vli-lca Festiva 
Mondial al Tineretului 

șl Studenților
Joi la amiază a avut loc ședin

ța de constituire a Comitetului na
țional de pregătire a tineretului 
din țara noastră în vederea parti-' 
cipării sale la cel de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și priete
nie care va avea loc la Viena între 
26 iulie și 4 august 1959.

Deschizînd ședința tov. Ion 
Cîrcei, secretar al C. C. al 
U.T.AL a prezentat propunerile 
privind componența Comitetului 
național de pregătire a festivalului.

Ca președinte al comitetului a 
fost ales acad. Cezar Petrescu. Din 
comitet fac parte : Istvan Asztalos, 
scriitor; Iolanda Balaș, maestră 
emerită a sportului; Ion Balaș,

vicepreședinte al U.C.F.S.; Mihai 
Beniuc, academician, prim secre
tar al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă; Manole Bodnăraș, pre
ședintele U.C.F.S.; Anton Breiten- 
hofer, scriitor ; Marcel Breslașu, 
scriitor; Mihai Bticinschi, .miner 
mina Lonea ; Ștefan But, miner. 
Baia Mare ; Valeriu Ciobanu, trac
torist S.M.T. Topraisar; Gheor- 
ghe Ciovîrnache, muncitor la 
G.A.S. Tirna, regiunea Craiova ; 
Constantin Cîrțînă, prim secretar 
al Comitetului regional Stalin al 
U.T.M.; Petre Constantinescu-Iași, 
academician, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S.; 
Constanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cultu-

«MMC* «a St «. «41» ffiSnW

m. ăNoftut» st srebtțtnu» ot ia

.VIENA 1959

Lucrările de hi
droameliorații pentru 
redarea de noi tere
nuri agriculturii au o 
mare. însemnătate 
pentru sporirea pro
ducției la hectar ți 
realizarea unor re
colte stabile. In Re
giunea Autonomă Ma
ghiară lucrările de 
hidroameliorații au 
luat o mare amploa
re, în special in ul
tima jumătate a anu
lui 1958. Mii de oa
meni ai muncii de la 
orațe ți sate au lu
crat la amenajarea 
albiilor pîrîurilor 
Zagon, a Lutului, a 
Nirajului etc.

In raionul Sf. 
Gheorglie, în cursul 
verii, comitetul raio
nal U.T.M. a mobili
zat sute de tineri la 
amenajarea albiei pi
ciului Zagon intre co
munele Borosmenul 
Mare ți Zagon. Ame
najarea pîrîului Ni-

raj ți a piriului Veț- 
ca din raionul Tg. 
Mureț, deți au înce
put mai tîrziu. au a- 
vansat repede, pină 
la sfirșitul anului 
fiind săpați peste 
121.000 m.c. de pă- 
mint. La aceste ac
țiuni au participat 
mii de tineri din co
munele Crăciunețti, 
Gli. Doja ți din ora- 
țul Tg. Mureț. Nu
mai tinerii muncitori 
ți țărani muncitori 
uu săpat ți transpor
tat peste 38.000 m.c. 
de pămînt.

La 28 decembrie, 
de pildă, au partici
pat la amenajarea 
Vețcăi, nu departe 
de Gălețti, 300 de 
muncitori tineri ți 
vîrstnici de la între
prinderile „Simo Ge- 
za“, „Encsel Mauri- 
ciu*1, „Ludovic Min- 
ski“, cooperativa „Cio 
canul“ ți de la alte

întreprinderi din ora- 
țul Tg. Mureț. S-au 
evidențiat în mod 
deosebit cei 25 de 
membri ai brigăzii 
nr. 1 de munci pa
triotică de la fabrica 

- „Simo Geza“, tinerii 
de la „Encsel Mauri- 
ciu“ etc.

Anul acesta lucră
rile de hidroamelio
rații vor lua o am
ploare ți mai mare. 
Numai prin amenaja
rea Nirajului ți Veț
căi vor fi ferite de 
inundații peste 7800 
de ha. De asemenea 
se vor face ți alte im
portante lucrări de 
desecare ți irigare.

In planul de mun
că al organizațiilor 
U.T.M din regiune 
acțiunea de redare de 
noi terenuri agricul
turii constituie unul 
din obiectivele prin
cipale.

N. ȘTEFAN

Prezidiul ședinjet Foto: AGERPRES

In regiunea Galați au luat ființă în ultimii ani numeroase 
școli: printre acestea e și Școala profesională de mecanici agri
coli din comuna lanca, raionul „Fiîimon Sîrbu" care pregătește 
cadre bine calificate de mecanizatori pentru nevoile agriculturii.

In fotografie: La o lecție practică de conducere a tractorului 
maistrul Ion Stamate dă îndrumări elevilor.

Cu 55 hantri mai mult 
pe fiecare tractor conventional

In acest an mecanizatorii din 
S.M.T.-urile regiunii Galați vor 
executa un volum de lucrări cu 
276.000 ha. mai mare decît în a- 
nul 1958. Pentru îndeplinirea 
acestei sarcini ei au hotărît să 
sporească volumul de lucrări pe 
fiecare tractor convențional- cu 
cel puțin 55 hantri.

De asemenea S.M.T.-urile vor

fi înzestrate cu încă 624 tractoa
re, 820 semănători, 480 combine 
și alte utilaje agricole. In toate 
aceste unități se desfășoară în 
prezent campania de reparații, 
utilajul agricol reparat fiind pînă 
acum de aproape două ori mai 
mare decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Angajamentul a fost 
depășit

Acum circa trei săptămînî am 
împărtășit redacției o mare bucu
rie a noastră, a utemiștilor de la 
Grupul școlar poligrafic „Dimitrie 
Aîarinescu" din București. Vă 
spuneam atunci că în cadrul orga
nizației U.T.M. din școala noastră 
s-au format două brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, că brigadie- 

. rii, în scrisoarea pe care au adre
sat-o C.C. al U.T.M. s-au angajat 
ca pină la 30 Decembrie să pres
teze pe șantierul de locuințe de la 
Floreasca 500 de ore de muncă 
patriotică.

Și.au îndeplinit utemiștii noștri 
acest angajament ?

j Răspunsul este: Da I Prin 
/ munca de z< cu zi prestată pe 

șantierul Floreasca. prin cei peste* 
4.000 lei economisiți șantierului,

prin cele 740 ore realizate peste 
angajament, viitorii muncitori ti
pografi și-au arătat dragostea și 
dorința lor nestrămutată de a con
tribui prin munca lor entuziastă 
la înflorirea Capitalei noastre 
dragi, care în acest an împlinește 
500 de ani de existență.

Dar anul 1959 va fi și mai 
rodnic în realizări. Utemiștii noștri 
sînt hotărîți să muncească cu și 
mai multă rîvnă, să contribuie cu 
și mai mult elan la munca de în
frumusețare a orașului nostru drag.

RADU POPA
secretar al organizației de bază 
U.T.M., Grupul școlar poligrafic 

„Dimitrie Marinescu", 
București

ț ♦ ♦♦ ♦ ♦
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: pentru creșterea * 
♦ acumulărilor * 
: socialiste

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

IN INTIMPINAREA
CENTENARULUI UNIRII

Sfatul unității-
ajutor prețios in educarea 
comunistă a pionierilor

De cîteva luni ființează și în 
școala noastra, conform sarcinilor 
trasate de plenara a V-a a C.C. 
al U.T.M., un sfat al unității de 
pionieri. Deși a trecut puțin timp 
de la înființarea sfatului unității 
el s-a dovedit a fi foarte util pen
tru activitatea pe care o desfă
șoară pionierii noștri.

Componența pe care o are a- 
cum sfatul, activiști și muncitori, 
oameni de cultura și arta, direc
torul întreprinderii care patro
nează școala, un deputat orășe
nesc, părinți și cadre didactice, a 
contribuit mult la bunul mers al 
activității. Sînt reprezentate aici 
domenii de activitate din cele 
mai felurite, aceasta permițîndu- 
ne să acoperim multiplele obiec
tive ale muncii educative cu pio
nierii.

Putem aprecia de asemenea că 
ne-am orientat bine urmărind, în 
mod deosebit, ca prezența sfatu
lui în viața unității de pionieri 
sa fie reala, activă. Sfatul unității 
noastre de pionieri are un plan al 
sau de activitate, iar diu acest 
plan fiecăruia i-au revenit sar
cini precise, îndeosebi pe linia 
îmbunătățirii activității pionie
rești. Astfel directorul adjunct al 
școlii, Ion Botczatu, care are ex
periența unor ani îndelungați de 
munca cu pionierii, se ocupă în 
cadrul sfatului unității de aju
torarea copiilor pentru a cunoaș
te politica partidului nostru, și 
evenimentele mai importante din 
viața interna și internațională. El 
da o mare atenție găsirii forme
lor și metodelor cele mai potri
vite pentru aceasta care să fie la 
nivelul de înțelegere «4 copiilor. 
Tovarășele Madleua Diaconu, se
cretara organizației de partid din 
școală și Eleonora Periețeanu, 
deputată a sfatului popular oră
șenesc, sprijină unitățile de pio
nieri îndeosebi în organizarea

acțiunilor menite să dezvolte la 
copii dragostea de patrie: acțiuni 
pentru cunoașterea orașului, vi
zite în întreprinderi și la con
strucțiile realizate în anii de de
mocrație populară, adunări tema
tice, serate închinate cunoașterii 
patriei, a realizărilor obținute în 
acești ani. In grija scriitoarei 
Mioara Cremene intră organiza
rea întîlnirilor cu activiști de 
partid și de stat. Un grup de to
varăși, din care face parte și di
rectorul fabricii de medicamente 
„Fiola" — întreprindere care pa
tronează școala — se ocupă de 
domeniul acțiunilor menite să cul-

Din experiența sfatului 
unității de pionieri 

de la Școala de 7 ani 
nr. 19 din București

tive la copii dragostea pentru 
munca fizica îndrumînd în mod 
deosebit concursurile micilor teh
nicieni și naturaliști. Un alt grup 
în care sînt prezenți mai ale» 
părinții, se preocupa de modul 
cum își petrec pionierii timpul li
ber, organizarea acțiunilor pio
nierești în zilele de sarbatoare, în 
vacanța de iarna. Fiecare dintre 
membrii sfatului unității a fost 
repartizat, de asemenea, pe lîngă 
cîte un detașament de pionieri.

Membrii sfatului au înțeles în 
felul acesta răspunderea mare 
pe care o au pentru a dezvolta 
în unitatea noastra de pionieri ac
tivități vii, interesante, cu un con
ținut educativ adecvat. Și nu pu
ține au fost ocaziile cînd ei au 
inițiat și sprijinit desfășurarea 
unor asemenea acțiuni. Directorul 
fabricii „Fiola44 și deputata E. Pe

riețeanu au sprijinit organizarea 
unei vizite a copiilor la fabrica de 
medicamente. Sub conducerea în
vățătoarei Elena Popescu, mem
bră a sfatului, pionierii au fost 
la Muzeul de istorie al partidului. 
Muncitorul Constantin Ronai, re
prezentantul în sfat al părinților, 
a ridicat într-o ședința a comite
tului de părinți problema organi
zării cu grijă a timpului liber al 
copiilor și a vacanței de iarna. 
Ca urmare părinții au ajutat în
deaproape pe pionieri sa organi
zeze o excursie la G.A.S. Panteli- 
mon; ei au ajutat, de asemenea 
organizarea carnavalului pio
nieresc care s-a ținut în va
canță. Cîntareața Lia Crăciu- 
nescu, de asemenea membră a 
sfatului unității, a înlesnit veni
rea printre pionieri a unui grup 
de artiști care au dat împreună cu 
copiii un reușit spectacol. Cadrele 
didactice au ajutat, la rîndul lor, 
pe pionieri sa organizeze cîteva 
adunări cu teme interesante. Mult 
apreciata de copii a fost aduna
rea închinată lui Galileo Galilei.

In încheiere aș vrea să subli
niez ca este nevoie sa fim spri
jiniți mai mult. Este locul să a- 
mintim aici ca în afara de o șe
dință a directorilor de școală în 
care s-au formulat cîteva prin
cipii generale de funcționare a 
sfatului pionieresc (aceasta înain
te de constituirea sfaturilor), nu 
ne-a fo6t prilejuită nici-o dezba
tere cît de cit adîncită a pro
blemelor de amănunt ale activi
tății acestuia. Cred că comitetul 
orășenesc U.T.M. ar trebui să gă
sească, pe cit se poate mai cu- 
rînd, calea de a lichida această 
lacună.

MARIA SAV1CI 
directoarea Școlii de 7 ani nr. 19, 

președinta sfatului unității 
de pionieri

în întâmpinarea Centenarului tiștii plastici au consacrat lucrări 
Unirii Țărilor Romîne editurile au 
pregătit mai multe lucrări. în Edi
tura Academiei R. P. Romîne va 
apare o culegere de documente 
istorice privind înfăptuirea Unirii, 
în Editura de stat pentru litera
tură și artă vor fi reeditate o se
rie de lucrări ale scriitorilor unio- 
niști. Vor apare astfel volumele 
de „Scrieri alese" și „Discursuri 
parlamentare" de Mihail Kogălni- 
ceanu, „Documente literare" din 
operele lui Vasile Alecsandri, Ion 
Ghica și Mihail Kogălniceanu, po
vestirea „Moș Ion Roată și Unirea" 
de Ion Creangă și altele. De ase
menea va apare un volum de re
produceri intitulat „Centenarul 
Unirii" care va cuprinde 80 de 
planșe după cele mai valoroase lu
crări consacrate de artiștii plastici 
ai vremii evenimentului Unirii.

Și oamenii de artă din Iași s-au 
pregătit pentru sărbătorirea Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne. 
Compozitorii ieșeni au pregătit 
cîteva lucrări muzicale ce vop fi 
prezentate în cadrul unui concert 
festiv dat cu prilejul aniversării, 
de Filarmonica de Stat „Moldova". 
în cinstea aceluiași eveniment 
Teatrul de Stat din Iași va pre
zenta în premieră piesa „Povestea 
Unirii" de Tudor Șoimaru. Și ar-

acestui' eveniment. Unele dintre 
cele mai valoroase vor fi expuse 
la Muzeul Unirii ce se va deschide 
la Iași.

[ La Constanța Comitetul regional 
pentru sărbătorirea Centenarului 
Unirii Țărilor Romine a organizat 
o scrie de manifestări. .

în orașul Constanța și în diferi
te comune din regiune se vor 
schimba denumirile unor străzi și 
unor sate cărora li se vor 
mele de „Unirea" sau 
Cuza".

în cadrul pregătirilor ce 
în regiunea Galați, zilele 
au fost 
nale și 
rirea a 
Țărilor 
alese fac parte muncitori și țărani 
muncitori, artiști, profesori și 
învățători, activiști de partid și de 
stat. Planurile de muncă ale ace
stor comitete prevăd printre alte
le organizarea de conferințe la că
minele culturale, serbări populare, 
recenzii și seri literare. în comuna 
Cîmpuri din raionul Panciu se va 
așeza o placă comemorativă pe 
casa lui Moș Ion Roată.

da nu- 
„Al. I.

nu loc 
trecute 

constituite comitete raio- 
orășenești pentru sărbăto- 
100 de ani de la Unirea 
Romine. Din comitetele

rii; Constantin Daicoviciu, acade
mician, rector al Universității 
„Victor Babeș“-Cluj; Dumitru 
Diaconescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei ; Eugenia 
Diaconu, studentă, Universitatea 
„Al. 1. Cuza" Iași; Sabin Drăgoi, 
compozitor, maestru emerit al 
artei din R.P. Romînă; Dumitru 
Dragomir, ajustor, uzinele „21 De
cembrie" București; Aurel Duma : 
Ion Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din R.P. 
Romînă, maestru emerit al artei; 
Oprea Ene, membru al G.A.C. Că- 
zănești; Virgil Florea, director 
general în Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii; Alexandru Fodor, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Oradea al U.T.M.; Ion Iliescu, • 
secretar al C.C al U.T.AL, pre
ședintele U.A.S.R.; Simion lsmail- 
ciuc, maestru emerit al sportului ; 
Ion Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R.P. Romînă, 
maestru emerit al artei; Ștefan 
Rosti, student la Facultatea de 
științe juridice din Clu j; Valeriu 
Lăbuneț, maistru oțelar. Combina
tul siderurgic Hunedoara ; Avram 
Lăptoiu, prim-secretar al Comite
tului regional Galați al U.T.M.;1 
Ion Lemnete, student, l.M.F. Bucu
rești; Irinel Liciu, balerină la Tea
trul de Operă și Balet al R.P Ro
mîne, artistă emerită ; Ion Mano- 
lescu, artist al poporului din R.P. 
Romînă; Alexandru Marcu, maistru 
sondor, schela Berea; Constantin 
Marin, diri jor, artist emerit; Mi
hai F. Marin, secretar al C.C.S. : 
Toma Marinescu prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
U.T.M.; Aurel Mihale, scriitor; 
Gheorghe Miu, oțelar, Combinatul 
metalurgic Reșița ; Ion Gh. Nadu, 
maistru lăcătuș, șantierul naval 
Tr. Severin; Mitroi Năstase, strun
gar, uzinele „Timpuri Noi“ Bucu-

(Continuare în pag. 3-*a)

Cineclubul 
o forma educativa 

interesanta
Urmînd inițiativa tinerilor mun

citori din Ploești, tinerii de la 
U.I.L. Stîlpeni din raionul Mus
cel au organizat nu de mult un 
cineclub.

De la început, colectivul de 
conducere al cineclubului a întoc
mit un plan de activitate în care 
sînt prevăzute filmele ce vor fi 
vizionate și discutate. Acțiunea a 
și început să prindă viață.

Iata-i pe tinerii din întreprin
derea U.I.L. antrenați în activi
tatea cineclubului. In sală erau 
peste 80 de tineri și tinere. Fu
sese anunțată vizionarea filmu
lui „Pavel Korceaghin” după ro
manul „Așa s-a călit oțelul“ 
Ostrovski. înainte de a se vizio
na filmul Marcel Dumitru, din 
colectivul de conducere al cine
clubului, a vorbit tinerilor despre 
însemnătatea filmului, despre 
eroii principali etc. In sală se 
găseau foarte mulți cititori ai 
romanului „Așa s-a călit oțelul”. 
După vizionarea filmului, peste 
30 tineri au vorbit despre erois
mul lui Pavel Korceagbin, despre 
patriotismul lui înflăcărat și des
pre ceilalți eroi ai filmului.

Cineclubul își desfășoară acti
vitatea bilunar.

Au mai fost discutate filmele ; 
„Neuitatul an 1919“, „Marea co
titură44, „Comunistul”, „Tigrii 
zburători", „Apărătorii patriei44 
și altele.

RADU CONSTANTIN 
activist al Comitetului regional 

U.T.M. Pitești(AgerpresJ

Printre fruntașele întreprinderii „Răscoala 1907“ din Capitală se numără și utemistele Elena Bo- 
descu, Sofia Bilă, Anica Vasile, Elena Popovici, Adela Țurcanu și Paulina Vlaicu. lată-le în fotogra, 
fia noastră la ieșirea din schimb.

Foto: VICTOR CHIRCEV | “



Pentru a asigura un ritm susținut al industrializării socialista a țării trebuie depusă o 
muncă stăruitoare In scopul descoperirii și punerii in valoare a tuturor rezervelor materiale 
și financiare pentru sporirea rapidă a acumu țărilor socialiste. In expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dei la recenta plenară a C.C. al P.M.R. se subliniază importanța deosebită pe 
care o are descoperirea și folosirea chibzuită a rezervelor interne in sporirea acumulă
rilor socialiste.

Organizațiile U.T.M. din fabrici, uzine, șantiere de construcții trebuie să îmbunătă
țească necontenit activitatea brigăzilor ute miște de producție și a posturilor utemiste de 
control, să mobilizeze întreaga masă a tine rilor muncitori la lupta pentru valorificarea 
tuturor rezervelor interne existente în indus trie, pentru dezvoltarea largă a mișcării inova
torilor, pentru creșterea productivității muri cii și reducerea prețului de cost, in scopul spo
ririi acumulărilor socialiste și pentru conți nua îmbunătățire a traiului celor ce muncesc.

Posturile utemiste de control
descoperă rezervele interne

Una din principalele probleme 
de care trebuie să se ocupe postu
rile utemiste de control este a- 
ceea de a descoperi rezervele in
terne. Dacă răsfoiești colecția de 
caricaturi a postului utemist de 
control din schimbul C, din sec
torul filatură al fabricii „Țesătu
ra" din Iași îți dai seama că 
materialele sînt bine redactate și 
tratează problemele cu multă 
competență. Acest lucru a făcut ca 
multe din ele să aibă o eficacita
te imediată, să fiie urmate de 
măsuri corespunzătoare. Prin a- 
ceasta postul utemist de control 
și-a creat un mare prestigiu în 
sector.

Ocupîndu-se de descoperirea și 
folosirea rezervelor interne, postul 
utemist de control a sezisat că în
tr-un timp devenise un obicei ca 
la ringuri să existe, la scoaterea 
levatei multe canete cu fire în
curcate care de cele mai multe ori 
erau aruncate la deșeuri. Pe lin
gă că se iroseau fire se pierdea și 
mult timp. Postul utemist de con
trol a întreprins un raid-anchetă 
pe această temă. Cu acest prilej 
s-a constatat că unele muncitoare 
nu sînt atente cind lucrează, sau 
părăsesc mașina în timpul lucru
lui. Publicarea raidului-anchetă a 
dat naștere la discuții, frămîntări. 
Critica a fost justă. _ Tinerele 
muncitoare au analizat, în cadrul 
brigăzilor de producție, situația 
din sector și au luat măsuri pen
tru înlăturarea ''sipei. De a- 
tunci se economisesc. Sn plus lu
nar cîte 50 kg. fire.

O altă rezervă internă care duce 
direct la mărirea productivității 
muncii, la sporirea acumulărilor 
socialiste și de care postul utemist 
de control s-a ocupat este mai 
buna deservire a mașinilor. Pînă 
prin septembrie se lucra la 2 părți 
de rîng. Prin introducerea siste
mului de lucru la 3 părți de ring 
nouă tovarășe au fost trecute în 
alte locuri de muncă, unde era o

mai mare nevoie de ele. Extinde
rea lucrului la mai multe mașini 
aduce o economie de peste 9.080 
lei lunar pe lingă faptul că spo
rește și productivitatea muncii.

In întreprinderi sînt numeroase 
rezerve interne care, folosite, ar 
duce la sporirea acumulărilor so
cialiste și pe care posturile ute
miste de control au datoria să le 
seziseze Pînă nu de mult, zilnic 
ieșeau cîte 600-700 copsuri defecte 
sau deformate care costă fiecare 
cîte patru lei. Postul utemist nu 
a rămas indiferent. Căutînd cau
zele a constatat că ele se datoresc 
neatenției muncitoarelor. In urma 
sezisării făcute de postul utemist 
de control, conducerea sectorului a 
stabilit trei calități. A început a- 
tunci întrecerea între tinerele mun
citoare pentru a se încadra, cît 
mai mult, în calitatea I-a. Rezul
tatul : a scăzut simțitor numărul 
copsurilor cu defecte, economisin- 
du-se astfel sute de lei pe zi.

O rezervă internă importantă o 
constituie reducerea timpului de 
staționare a mașinilor pentru di
verse reparații. Se întîmplă ca 
unele mașini să staționeze pentru 
reparații cîte șase sau opt zile în 
plus din lipsa unor piese. Utemiștii 
Mihai Teodorescu, V. Brătulescu, 
Gh. Baciu în frunte cu maistrul co
munist P. Munteanu, s-au gîndit 
să recondiționeze unele piese. De 
exemplu, din pricina rulmenților 
circa 10.000 de fuse căpătaseră 
vibrații. De înlocuit nu poate fi 
vorba. Un fus nou costă 180 iei. 
Nici înlocuirea rulmenților nu este 
avantajoasă pentru fabrică. Re- 
condiționîndu-i însă, eliiminîndu-li- 
se jocul determinat de uzură ei pot 
fi folosiți mai departe. în fe
lul acesta se realiizează o econo
mie de 60 lei pe fiecare fus, în 
vreme ce producția nu suferă de 
loc. Pînă ia 20 decembrie 1958 
s-au recondiționat 250. Anul a- 
cesta se vor mai recondiționa 
încă 5000 de bucăți.

Fără îndoială că pentru activi
tatea de pînă acum, în această 
direcție, postul utemist de control 
merită laude. In fața întreprin
derii stau în acest an sarcini spo
rite. La realizarea lor postul ute
mist de control poate să-și aducă 
contribuția sporindu-și combativi
tatea față de 1 ripsurile care se mai 
manifestă. In acest scop, ele tre
buie să se ocupe în mod siste
matic de descoperirea și folosi
rea rezervelor interne deoarece în 
felul acesta sprijină producția, 
contribuie la sporirea acumulări
lor socialiste.

C. SLAVIC
corespondentul „Scinteii ti

neretului11 pentru regiunea Iași

APORTUL ;; 
tinerilor inovatori::
La fabrica „Ludovik Min-'' 

ski“ din Tîrgu Mureș multe1 
din piesele pentru mașinile I1 
textile (platine, frîne pentru 
fuse etc.) se toarnă din d 
fontă maleabilă. în acest scopi1 
se folosea o fontă specială mai P 
costisitoare decît fonta obișnu-P 
ită. i'

Tinerii Istvan Zsigmond și P
, Micloș Kiss au soluționat 

’ problema elaborării fontei ma-
leabile din fontă obișnuită. 
Acest fapt a permis rea
lizarea unor însemnate e- 
conomii. Post calculul arată. vouoiHu. rost caicului arata 

, că în ultimele 6 luni această 
\ inovație a adus întreprinderii 

, o economie de 23.690 lei.
1, In dorința de a contribui la

sporirea acumulărilor sociali- <’ 
ste numeroși tineri inovatori ij

Tinerii mețalurgișți din Orașul Stalin

noi catGăsesc
de economisire a metalului

</ •

Vasilica și Aurelia Taraș, țesătoare la Industria Bumbacului B. din Capitală, 
fruntașe în acțiunea de creștere a randamentelor la războaiele de țesut, dis

cută despre mînuirile cele mai bune privind încărcarea suveicilor.
Foto: N. STELORIAN

Hiin eeonom.it miei

In întrecere
pentru cel mai mare 
randament la războaie

Suveicile aleargă nebu
natice țesind fir lingă fir. 
Vnsilica Taraș — frumoa
sa cum i se spune în secție 
— trece calmă la fiecare 
din cele 4 războaie la care 
lucrează și privește dan
sul amețitor al suveicilor. 
Principala sa grijă este să 
nu aibă de încărcat, în 
același timp, suveici pen
tru două războaie căci asta 
înseamnă pierdere de 
timp. In cealaltă parte a 
secției lucrează — tot la 
4 războaie — sora sa. Au
relia, o fată înaltă, cu 
o șuviță de păr re
belă pe frunte. Zîmbește 
mereu ascultind 
cum bate inima 
război. Dacă ceva 
in regulă cheamă 
rid". Maistrul Mihai Pan- 
tazi vine, ascultă și el și in 
cîteva minute pune mași
na din nou în funcțiune.

Surorile Taraș au ter
minat școala profesională 
in 1956 și au venit la In
dustria Bumbacului B din 
Capitală să țeasă lucruri 
bune și 
oamenii 
peste 2 
s-au dovedit a fi, fete har
nice, pildă pentru toți 
muncitorii de aci. Au con
tinuat să învețe din cărți, 
din experiența muncitori
lor mai vîrstnici. din pro
pria lor experiență pentru 
a stăpini mai bine mese-

atentă 
fiecărui 
nu este 
„docto-

frumoase pentru 
muncii. In cei 
ani de zile, ele

aeuwtuLfal imțiMtante
Recondiționează 

sculele

Bilanțul realizărilor 
doblndite plnă acum 
de utemiștii și tinerii 
de la uzinele „Strun
gul" din Orașul Sta
lin In bătălia pentru 
economisirea metalu
lui este deosebii de 
rodnic. Descoperirea 
și folosirea tuturor 
rezervelor interne ale 
uzinei, dezvoltarea 
mișcării de inovații și 
raționali2ăi l, aplica
rea unor metode a- 
vansate de muncă, 
sînt căile principale 
prim care tinerii mun
citori de ta „Strun
gul" au reușii să e- 
conomlsească anul 
trecut peste 120 tone 
de metal din care se 
pot turna piese pen
tru 14 pompe de ra- 
fină’ii.

Pe Ion Duță, noul 
secretar al organiza
ției U.T.M pe uzină 
l-am găsit ca de obi
cei in cazangerie lin
gă masa de trasaj. 
L-am rUgat să-mi îm
părtășească cite ceva 
ain experiența lui în 
acțiunea de gospodă
rire o metalului. Am 
aflat cu acest prilej 
că pentru el princi
palele rezerve de e- 
conomisire a metalu
lui slnt croirea ra
țională a tablei după 
șabloane și valorifi
carea deșeurilor, că 
apliclnd aceste proce- 
d ee la 
discurilor cu 
pentru pompele 
noroi a reușit să 
nomisească peste 
kg de metal

- Nu de mult, mi-a 
spus Ion Duță, am 
primit sarcina să fac 
niște inele segmenți 
pentru turbo-ambre- 
iaje Fișa tehnologică 
indica să le execut 
din tablă Dar pentru 
asemenea piese care 
nu cîntăresc mai mult 
de 2-300 de grame 
trebuia să folosesc 
1,800 kg de mblă pe 
care s o prelucrez tn 
■5 operații. Mi am dat 
seama de la început 
că consumul de me
tal ea și volumul de 
muncă pentru execu-

executarea 
coarbe 

de 
eco- 
5400

tarea acestor piese 
sini exagerat de mari. 
Am început atunci să 
mă gtndesc serios 
cum să înlătur pier
derile de metal. In
tr-o zl, etnd treceam 
prin curtea uzinei, am 
zărit Intr-un colț ci- 
leva țevi de dimen
siunile inelelor pe 
care le executam. 
M-am gtndit atunci că 
n-ar fi rău ca inelele- 
segmenți pentru tur- 
bo-ambreiaje să le 
execut din aceste țevi 
și nu din tablă. Con
ducerea uzinei a îm
brățișat cu căldură 
propunerea. In telul 
acesta consumul de 
metal pentru fiecare 
piesă a fost redus de 
la 1,800 kg la 0,700 
kg. totodată, au fost 
înlăturate 4 operații.

Utemiștii și tinerii 
de la turnătorie au 
economisit anul tre
cut peste 60 tone me
tal prin descoperirea 
și folosirea rezervelor 
interne existente in 
secție, lată ce mi-a 

spus ion Neagu. se
cretarul organizației 
U.T.M.

— Multă vreme la 
„Strungul" maseloie- 
le mari care nu în
căpeau pe gura cup
toarelor. erau consi
derate inșarjabile și 
ca wmare erau tre
cute la fier vechi. Cu 
cîteva luni in urmă, 
mai mulți utemiști și 
tineri din turnătorie 
printre care Petre Do- 
bie Alex. Deneș, 
Gh. Gălăvan, ingine
rul Gh. Pl'vu, 
spart, tn timpul lor 
liber, maselotele 
In bucăți mal 
care pot fi introduse 
tn cuptor.

In felul acesta am 
economisit zeci de to
ne de metal

Norntatorul ■ tehno 
log Ștefan Dumitru 
mi a mărturisit că la 
turnătorie oe Ungă 
folosirea De scară Iar 
gi a răcitori'.or me
talici. 'urnarea 
maselote oarbe, 
studiază In

tnari 
mici,

cu 
se 

prezent

posibilitatea ca piese
le pentru combine să 
fie turnate după sis
temul în stivă și în 
ciorchine, ceea ce va 
contribui la realiza
rea unei economii de 
peste 17.000 kg. 
fontă anual.

Dar cuvinte de 
dă se pot spune 
despre alțl utemiști și 
tineri de la „Strun
gul" cum sînt Nico
lae Mark, Nicolae Ar
delean, Emil Herciu, 
cunoscuți inovatori și 
raționalizatori, Balteș 
Frideric și despre 
flăcăii din brigada sa 
din secția forjă care 
n-au dat anul trecut 
nici un rebut, despre 
Petre Constantin. Eu
gen Țintă, Dionisie 
Vaida și atîția alțl 
tineri muncitori care 
caută mereu noi căi 
pentru 
fiecărui 
tai.

lau- 
Șl

economisirea 
gram de rne-

I. ANDREI

și-au concentrat atenția spre 
aplicarea unor metode înain
tate de muncă, care să ducă 
la creșterea productivității 
muncii, reducerea consumului 
de materiale și materii prime, 
spre mica mecanizare, contri
buind astfel la reducerea pre
țului de cost al produselor. 
Tehnicianul Kovacs 
preună cu alți doi 
a propus înlocuirea 
lui cu presarea la 
matrițe) a unor 
care după unele calcule 
aduce o economie anuală 
peste 23 de mii lei. Propuneri i 
importante au făcut și tinerii i 
Petre Olteanu, Ianoș Kelle-t1 
men, Andraș Lorincz și alții.

Prin aplicarea doar a cîtor- 
va din inovațiile tinerilor se 
reduc considerabil consumu
rile de materiale, combustibil 
etc. în felul acesta colectivul 
întreprinderii a realizat o e- 
conomie anuală, de peste 
106.000 lei.

Văzînd că expunerea făcută 
de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la plenara din noiembrie 
a C.C. al P.M.R. subliniază 
necesitatea folosirii tuturor 
rezervelor interne, comitetul 
organizației U.T.M. a luat mă
suri ca mișcarea de inovații să 
se dezvolte și mai mult pentru 
ca tineretul să contribuie mai 
activ la îndeplinirea planului de 
stat pe 1959, la ridicarea pro- 1 
ductivității muncii'și sporirea1 
acumulărilor socialiste necesare' 
dezvoltării rapide a industriei ' 
noastre în plin avînt.

ȘT. NECANIȚKI

Tibor îm- 
muncitori, 
strunjitu- 
cald, (în 
șuruburi 

va 
de

unor 
scu-

no- 
tre- 
rîn- 
Co-

Uzina „Steaua Roșie" din Capi
tală. In aceste zile în secția strun- 
gărie a uzinei, totul pare obișnuit, 
ca în oricare zi de lucru. Se lu
crează de zor. întrecerea tinerilor 
are ca obiectiv nu numai sporirea 
producției, ci și obținerea 
mari economii la materiale și 
le.

Documentele plenarei din 
iembrie a C.C. al P.M.R. au 
zilt un interes deosebit și în 
dul tinerilor din această uzină
mitetul U.T.M. a concretizat acest 
interes mobibzîndu-i pe tineri să 
depună toate eforturile pentru va
lorificarea rezervelor interne și în 
mod special privind economisirea 
și recondiționarea sculelor. Rezul
tatele sînt foarte bune.

In secția strungărie, de pil
dă, unde majoritatea muncitorilor 
sînt tineri, prin utilizarea raționa
lă a cuțitelor de strung s-au eco
nomisit în ultima lună aproape 300 
de cuțite cu plăcuțe dure și 200 de 
bucăți suport-cuțit, care echi
valează cu aproape 13.000 lei.

Pînă acum, întrecerea în aceas
tă direcție a fost cîștigată de 
Gheorghe Florea, Iulian Vieru și 
Nicolae Smerchilnschi care fac cele 
mai mari economii

tinerii de la atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie" din Iași cu faptul că a- 
temenea deșeuri nu-și aflau între
buințarea justă. Brigada nr. 10 
condusă de tînărul Andrei Ho- 
lic din secția a ll-a vagoane a 
lansat o chemare pentru a lupta 
împotriva risipei și a realiza eco
nomii pe toate căile. Tinerii s-au 
dus la cazangerie, au cărat tabla 
cu autocarele la vagoane, au tă
iat-o la dimensiunile cerute.

Datorită acestei inițiative a ti
nerilor, lunar se pot realiza 4.000- 
5.000 lei economii. Inițiativa s-a 
extins și în celelalte secții. Mem
brii comitetului U.T.M. au discu
tat cu conducerile tuturor secții
lor, cu birourile organizațiilor 
U.T.M., cu membrii brigăzilor de 
tineret. Fiecare a analizat posibi
litățile multiple de a lupta împo
triva risipei

I. BODEA

Economisesc
combustibilul

la scule.

P. PALIU

înlătură risipa
Totul a pornit de la niște bu

căți de tablă groasă care, cu re
gularitate, rămineau de la confec
ționarea colanelor pentru locomo
tive fi se risipeau. Nu se împăcau

Comunistul Nicolae Militaru de la fabrica de încălțăminte „Nicolae Bălcescu" din Ca
pitală se ocupă cu grijă părintească de calificarea tinerilor. Iată-1 în fotografia noa
stră explicînd tinerilor din brigada sa modul cum trebuie să combine tiparele de croit 

pentru a realiza economii. In anul trecut brigada lui a economisit 
peste 250.006 dm.p. de piele.

Pe multe locomotive sovietice se 
poate citi inscripția : „Komsomo- 
leț“. Aceste locomotive sînt deser
vite de către comsomoliști. Gheor
ghe Pop, secretarul comitetului or
ganizației U.T.M. a propus ca și

utemiștii de la Depoul C.F.R. din 
Sighet să aplice inițiativa comso- 
moliștilor. Cind a ridicat această 
problemă într-una din adunările 
generale, utemiștii au primit cu 
bucurie vestea extinderii inițiativei. 
Chiar în adunarea aceea două lo
comotive au fost încredințate ute- 
miștilor Ludovic Uglai, Ștefan 
Szabo, Ștefan Pop și loan Moldo- 
veanu. Pînă acum aceaste brigăzi 
au realizat economii de combusti
bil în valoare de peste 10.000 lei. 
Astăzi, pe partea din față a celor 
două locomotive se găsește urmă
toarea inscripție : U.T.M.

Tinerii de la C.F.F. (Calea fe
rată forestieră) au creat și ei un 
tren al tineretului. Brigada aceas
ta este condusă 
Varga și Vasile 
ființat numai de 
trenul tineretului 
cese remarcabile.
de material lemnos cît transporta 
de obicei de la munte la Sighet, 
tinerii de pe acest tren transportă 
70 tone zilnic, obținînd în acest 
fel însemnate economii.

Prin forme și metode tinerești, 
utemiștii din raionul nostru sînt în 
fruntea luptei pentru realizarea 
planului de stat, pentru realizarea 
de

de către Vasile 
Covaci. Deși în- 
cîteva săptămîni, 
a înregistrat suc- 
In loc de 66 tone

însemnate economii.
RACZ N1COLAE 

prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Sighet

In minele din Valea Jiului lucrează nume
roși tineri. Pentru a-i antrena la descoperirea 
și folosirea rezervelor interne în vederea spo
ririi producției de cărbune comitetul raio
nal U.T.M. a dezbătut pe scară raională în 
consfătuirile cu responsabilii brigăzilor de ti
neret din exploatările miniere, metodele folo
site de tinerii mineri pentru sporirea produc
ției de cărbune. Aceste consfătuiri au 
tuit bogate schimburi de experiență 
participanți. De pildă, într-o recentă 
tuire inginerul Plăvigean care lucrează 
sector de tineret, precum și un 
tînăr responsabil de brigadă din 
sectorul IV al minei Vulcan au 
prezentat referate despre meto
dele folosite de tinerii mineri 
în munca lor pentru a da pa
triei cît mai mult cărbune.

In vederea extinderii expe
rienței înaintate s-au desfășurat 
consfătuiri asemănătoare și la 
nivelul comitetelor U.T.M. pe 
exploatări miniere, precum și 
pe sectoare, la care au partici
pat brigăzile de tineret. Apli- 
cîndu-se metode înaintate de 
muncă de organizare a lucrului 
în abataj, s-a reușit să creasca 
productivitatea muncii pe între
gul combinat, 6ă se dea peste pian
cărbune spălat și produse de cărbune în 
loare de peste 20.000.000 lei. Totodată 
fost realizate economii în valoare de peste 
13.800.000 lei. Prin sporirea producției și pro
ductivității muncii, prin realizarea de econo
mii, minerii Văii Jiului contribuie la sporirea 
acumulărilor socialiste.

La obținerea celor 150.000 tone de cărbune 
peste plan în anul trecut, au dat o mare 
contribuție și tinerii mineri. Realiz"iile ob
ținute de tinerii mineri se datjresc in mare

consti- 
pentru 
consfă- 
întfun

ria. 3-au bucurat cind co
lectivul fabricii a initial 
acțiunea de creștere a ran
damentelor cu 10 la sută. 
In aceeași zi Vasilica i-a 
spus Aureliei : „Trebuie 
să fim în frunte. Nici 
una din noi nu trebuie să 
rămînă mai prejos. N-ai 
grijă, i-a răspuns Aurelia. 
Dar știi ce, Vasilica, hai 
să ne 
două".

Acum 
plimbă 
veghind 
fără întrerupere. S-a rupt 
un fir și războiul s-a oprit. 
Aurelia aleargă și cît ai 
clipi din ochi războiul în
cepe din nou să zumzăia 
asurzitor. Se întrec suro
rile și toți din secție sînt 
curioși să știe cine va în
vinge, cine va obține cea 
mai bună calitate și cel 
mai mare randament. în
trecerea nu e concurență. 
Surorile se ajută reciproc, 
iși împărtășesc din expe
riența dobîdită, se sfătu
iesc ce să facă ca să lu
creze mai cu spor. Și... Au
relia a fost o perioadă în 
frunte. Vasilica nu s-a 
descurajat. S-a străduit 
să-și organizeze mai bine 
locul de muncă și a depă
șit-o pe Aurelia. Aurelia 
a ajuns la un randament 
de 802 la sută, iar Vasi- 
lica de 83,4 la sută față 
de luna octombrie 1957, 
cind aveau doar 57 la 
sută. Aceste două cifre cu
prind munca conștiincioa
să. entuziastă a două din
tre zecile de tinere țesă
toare in acțiunea de creș
tere a randamentului 
boaielor.

Vasilica a produs 
plus în primele 20 de 
ale lunii decembrie țesă-

intrecem amin-

surorile Taraș se 
printre războaie 
ca ele să meargă

raz-

în
zile

turi din care se pot con
fecționa 84 rochii de da
mă. iar Aurelia țesături 
pentru 55 rochii. Iată con
cret ce înseamnă să spo
rești randamentul la răz
boaie.

Le-am pus surorilor Ta
raș o singură întrebare : 
ce au făcut in mod deose
bit pentru realizarea aces
tor succese ? S-ou privit 
mirate apoi zimbind ne-au 
spus : „Nimic deosebit. 
Ne îngrijim războaiele, de 
aceea ele se defectează rar 
și evităm sau scurtăm cit 
putem timpii neproductivi. 
In timpul zilei ne vedem de 

lucru și avem grijă ta răz
boaiele să funcționeze din 
plin. Ne aprovizionăm din 
vreme — a continuat de 
data asta Aurelia — cu 
bătătură suficientă, con
trolăm marginea țesăturii 
așa cum am văzut că fac 
țesătoarele cu experiență 
ca să nu avem fire duble, 
lucru care ne ajută să rea
lizăm totodată și țesături 
de calitate".

Prin munca lor conști
incioasă, entuziastă, ele 
contribuie la creșterea 
randamentelor și a renta
bilității întreprinderii 

și implicit la dezvoltarea 
economiei noastre națio
nale. Aceasta este preocu
parea de fiecare zi a su
rorilor Taraș ca și a zeci
lor de tineri care lu
crează în această fabrică, 
inițiatoare a acțiunii pa
triotice de creștere a ran
damentelor la războaie 
care și-au adus contribu
ția la obținerea unui ran
dament în fabrică de 82,6 
la sută față de circa 56 
la sută cît era în decern-* 
brie 1957.

LIDIA POPESCU

La uzinele „Independența’1 Sibiu lucrează și tînărul candidat 
de partid Ion Mihai, de meserie frezor, care într-un an a rea
lizat șase inovații.

Tn fotografie: iată-I lucrind la un nou dispozitiv conceput 
de el, pentru frezatul minerelor ciocanului de abataj C.A.—15.

parte și faptului că aplică inițiativa mineri
lor de la Aninoasa care și-au propus ca fie
care membru din brigadă să dea în fiecare 
zi o tonă de cărbune peste plan. La inina 
Uricani, de pilda, unde peste 75 la sută din 
mineri sînt tineri pe lingă îndeplinirea pla
nului anual^ încă de la 7 noiembrie, produc
tivitatea muncii a crescut cu 31,3 la sută 
față de perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Succesele obținute se datoresc muncii con
știincioase a multor brigăzi de tineret prin-

der Francisc a dat 479 tone cărbune peste 
planul lunar, iar aceea a lui Viorel Neamțu 
431 tone. Succese însemnate au obținut de 
asemenea și alte brigăzi ca de pildă acelea 
ale lui Vasile Apostol, Gheorghe Neagu și 
altele.

Cu toate succesele obținute, în minele de 
cărbuni din Valea Jiului, mai sînt încă serioa
se rezerve interne care folosite ar duce la 
sporirea producției și productivității muncii, 
la sporirea

Organizațiile U« T- M. din Valea Jiului 
mobilizează tinerii la lupta pentru

Cărbune mai mult
SI mai ieftin

va- 
au

tre care acelea conduse de Ioan Kompodi. de 
la Lonea, Francisc Schneider de la Aninoasa, 
Aurel Neamțu și Dumitru Vascul de la Uri- 
cani, I. Michiev și Bartha Francisc de la 
Petrila, Alexandru Faur de la Lupeni și al
ții. Tinerii din brigada condusa de Michiev, 
de pilda, s-au angajat sâ dea. în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, 6.000 tone de cărbune pes
te plan. Angajamentul și l-au depășit cu peste 
500 de tone de cărbune pe6te planul anual. 
Numai pe luna nofembiie brigada Ivi Schnei*

acumulărilor socialiste.
Există importante rezerve in

terne la consumul de material 
lemnos, care poate fi simțitor, 
redus, de .asemenea, în ce pri 
vește întreținerea unor utilaje 
de abataj ca si în ce privește 
ridicarea calității uno- reparații 
făcute de brigăzile de tineret 
din sectorul electromecanic, care 
ar duce practic la creșterea in
dicilor tehnico-economici ai uti
lajelor cu toate consecințele po
zitive ce pot 
tea.
expunerea

făcută Ia

decurge din aces-

Studiind i
Gheorgbiu-Dej
P.M.R. minerii Vail Jiului și-au dat seama 
că una din sarcinile principale care 
este aceea de a descoperi și folosi 
zervele interne pentru a contribui 
rea producției de cărbune cu un 
cost cît mai redus. Ia sporirea acumulărilor 
socialiste. f

P. JURCONI

tovarășului Gh. 
plenara C.C. al

le revine 
toate re
ia spori- 
preț do

eeonom.it


Cîteva probleme 
în legătură cu etica 

tânărului actor
Nu de: tșuli, ztar-ul ,sScînteia ti-, 

neretului" a publicat, la aceasta, 
rubrică «îteva articole în legătură 
cu etica actorului și în care s-au 
ridicat, după părerea mea, unele 
probleme deosebit de importante 
privind ■ educația comunistă a ti
nerilor actori; Socotesc- de aceea, 
că o astfel de discuție trebuie con
tinuată.

Ne este cunoscut rolul artistu
lui în viața socială. In patria 
noastră artistul militează pe scenă 
pentru cele mai nobile idealuri ale 
poporului, ajutînd priln munca sa 
creatoare la opera de construire a 
unei noi societăți.' Artistul este 
astfel un cetățean luptător pentru 
progresul societății și căruia i se 
cere o comportare demnă și valo
roasă în toate împrejurările vieții.

Astfel privite lucrurile,., compor
tarea celor ..doi tineri artiști din 
Galați a fqst calificată pe bună 
dreptate ca fiind nu numai lipsită 
de bun simț, ci .și. josnică și 
«Midamnabilă. O astfel de com
portare ne dezvăluie nouă, ac teri
lor,,.un lucru .rău împotriva căruia 
trebuie sa luptăm cu toată hoțărî- 
rea. Mai stăruie încă în teatrele 
noastrfe, firește, în' mod cu totul 
izolai,. unele influențe ale .moralei 
burgheze,. cu ..privire, la așa-zisa 
„natură. boemă" a artistului și în 
virtutea cărora linii ... tineri cu o 
concepție deformată despre artă 
își pierd omul din ei înainte 
chiar de a deveni actori. Îm
bolnăviți d.intr-o dată de îngîm- 
fare .și câriitiism, > .ei uită de 
disciplină, uită de menirea și 
răspppdprea .... „pe. ...care și-au 
luaj-o intrîijd ân vrîuduri[e, milițan- 
ților , ppntrtojrumosui vieții. Mă 
gîqdfUc Ja.X Nițulpșcțu, .coleg cu 
miiaa...la J.eatțyl Țih^rgțului. Acest 
tinăr mie mi se părelnici .mai mult. 
nici, maj- puțin,, dșpt.im demagog. 
In discuțiile cu.colegii el prpdică 
„înalte,crezuri de. .creație", dar la 
repetiții’, la spedațcue, nu dove
dește că dorește să împlinească cu 
adevățat măcar o părticică, din a- 
ceste crezuri. V- Nilțulescu are o 
părere deformată asupra rolului 
colectivului în educația individului, 
manifested in practică o viață 
ruptă de colectivul în care trăiește. 
Trebuie menționat- că V. Nițules- 
cu a venit nit 3e mult de la Tea
trul Național din Crailava unde a 
jucat timp de "2 anii Se pare însă 
că „atmosferă 'de creație" ' care 
domnește în cercul unor tineri 
actori de acolo i-a influențat fii 
rău.

O și mal cruntă deziluzie ne-a 
provocat-o comportarea tînărfllui 
actor Cornel Qîfbea, considerat de 
noi ca un actor talentat. Caracte
rul lui Gîrbea, e însă măcinat de 
serioase tendințe carieriste. Veșnic 
nemulțumit, nepăsător față de 
problemele colectivului, Gîrbea își

risipește o mare parte din timp 
pentru . revendicări personale. In 
dorința lui pentru o rapidă ascen
siune, acest tînăr a ajuns pînă 
acolo incit să-și părăsească colec
tivul în care lucrează colindind de 
la un teatru la altul, precum acele 
„păsări călătoare" din lumea fot
balului.

La teatrul nostru, Gîrbea a ve
nit de la teatrul „Nottara". N-a 
stat multă vreme. In decurs de 
numai cîteva stagiuni el a trecut, 
printr-un tur de forță greu de ex
plicat, de la noi la teatrul „Muni
cipal", de la „Municipal" la Sibiu, 
apoi înapoi la „Municipal" și din 
nou la Teatrul Tineretului. Se 
pune întrebarea : a urmărit oare 
acest tînăr, în peregrinările sale, 
un scop nobil sau a răspuns doar 
dorinței sale de a parveni ? Tre
buie să vorbim și despre modul 
cum este privită uneori de către 
unii artiști munca obștească. Mun
ca obștească, munca de instruire 
a tinerelor talente din întreprin
deri și instituții constituie un a- 
port de seamă la opera de cultu
ralizare a maselor. Dar în același 
timp, această muncă e și o școa
lă rodnică pentru actori, ajutîn- 
du-i să cunoască mai bine viața, 
să țină pasul cu ea. Unii actori 
însă transformă munca de instruc
taj artistic de la cluburile între
prinderilor și instituțiilor în surse 
de venituri personale văzînd în ea 
doar satisfacerea unor interese 
mercantile. Deci, iarăși o compor
tare nedemnă.

Și, in sfîrșit, o altă problemă 
care, deși măruntă, in realizarea 
unui spectacol are o influență des
tul de însemnată. E vorba de o 
trăsătură urită, bolnăvicioasă, pe 
care o manifestă in comportarea 
lor unii tineri artiști — aceea de 
bîrfă și mahalagism. Rădăcinile 
unor astfel de manifestări se a- 
flă, după părerea mea tot ințr-o 
tendință de parvenitism. Aspectele 
despre care am vorbit mai sus 
sînt rezultatul influenței moralei 
burgheze în conștiința unor ti
neri actori, influențe împotriva 
cărora trebuie să luptăm cu răs
pundere și intransigență. Se cere 
din partea teatrului, a organizației 
U.T.M. o asiduă muncă educativă 
pentru ridicarea conștiinței actoru
lui, pentru eliminarea carențelor de 
ordin moral care mai subliniază 
bunul mers al activități) artistice. 
Spectatorii doresc spectacole din 
ce în ce mai bune. In munca lor, 
în realizările lor, tinerii noștri ac
tori nu trebuie să uite că au da
toria de a fi cetățeni conștienți ai 
patriei noastre — ostași discipli
nați în frontul artistic.

A. CIPRIAN 
actor — Teatrul Tineretului

(Urmare din pag. l-a)
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O felceră care ne-a 
înșelat așteptările
în comuna Asan-Aga din ra

ionul Drăgănești-Vlcșca, re
giunea București a fost repar
tizată ca felceră, utemista Mag
dalena Băcăneală. Odată cu 
venirea ei, cetățenii din comu
nă și-au pus mari speranțe in 
ea.

In scurt timp însă, speranțele 
noastre au fost înșelate. Ori de 
cite ori un cetățean are nevoie 
de ajutor medical felcera nu 
este de găsit.

Pe oricine ai întreba de ea 
iți va spune că locuiește la to
varășa Ioana Stoica. Așa că e 
simplu. Mergi la gazdă și totul 
e limpede. Dacă felcera nu este 
la serviciu, lucru ce se întim- 
plă destul de des, tratamentul 
îl face gazda. Mă rog o injecție, 
o aspirină nu e mare lucru, 
merge și fără calificare. Proba
bil că felcera noastră se ocu
pă de „calificarea” altor cadre 
sanitare, care să îndeplinească 
sarcinile sale. Atunci ne punem 
întrebarea : ce face felcera ? 
Ce face I... La această întrebare 
ar putea poate să răspundă și 
organizația de bază ‘U.T.M. din 
comună care nu o trage la răs
pundere pentru felul cum își 
desfășoară activitatea. Despre 
tovarășii din secția sanitară a 
sfatului popular raional nu 
mai vorbim. Ei cunosc prea 
bine această situație dar ce fo
los, că nu 
măsuri.

iau nici un fel de

S. COSTICA 
muncitor

duce lipsaUnde
de colaborare

nstituirea

<•

Imediat ce au terminat campa
nia agricolă de toamnă, mecani
zatorii de la S.M.T. Cărei aii și 
început reparațiile tractoarelor pen
tru campania agricolă de primă
vară. In 
din acest 
cutat un 
crări dat 
nul Cărei 
socialiste
fețe sporite în urma desecării și 
desțelenirii unor noi terenuri pen
tru agricultură. In fotografie : As
pect din timpul reparațiilor.

acest an mecanizatorii 
S.M.T. vor avea de exe- 
mai mare volum de lu- 
fiind că recent în raio- 
au luat ființă noi unități 
agricole care au supra-

Foto: AGERPRES

INFORMAȚIE

La întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală se fabrică 
pentru industria- hoastră minieră tabloul de distribuție antigri- 
zutoasă. Producerea lui aduce importante economii.

In fotografie: țineri de la întreprinderea „Electroaparataj"' 
verifică un asemenea aparat.

Pentru protecția muncii
La InstitMul de cercetări știin

țifice pentru proiecția muncii ti
neretul a contribuit din plin la 
realizarea: unor importante apa
rate de protecție.- Astfel, colectivul 
secției de ventilație format din in
gineri vîrstnici, cu experiență,-cum 
ar fi comunistul Pirvan și tineri 
cercetățorț aca:..uțemistul pictor 
Do-rbotă, - atț -realizat. de curind 
două importante instalații. Este 
vorba de ecranul- umed de-piftia, 
destinat protecției _ muncitorilor 
față de radiațiile calorice. Acesta 
se aplică in special, la cuploare in 
halele mari. Cu toate că este a 
realizere recentă ea a și fost pusă 
in aplicare la uzinele ,.23 August". 
„Republica" și la Șantierul naval 
din Giurgiu. Cțl de-al doilea apa
rat, l-au realizat în urma studierii 
posibilităților de reducere ă con 
centrației prafului și gazelor care 
se produc în timpul sudării caza 
nolor și rezervoarelor. Acesta este 
un aparat de ventilare a spațiilor 
închise care realizează o reducere 
a concentrației prafului, gazelor și 
produce un efect de răcorite asu

pra muncitorului, In urma aplică
rii acestui aparat s-au înregistrat 
succese. Astfel, de cînd a fost in
trodus pe șantierul naval din 
Galați și la întreprinderea „Pro
gresul"-București, sudorii lucrează 
in condiții mai bune ceea ce face 
ca munca lor să aibă un randa
ment sporit.

Realizări însemnate găsim și la 
secțiile securitatea muncii și echi
pament de protecție. Și aici sînt 
tineri ca Hilda Davidson care prin 
rezultatele muncii lor se situează 
in rindul cercetătorilor fruntași. 
Colectivele acestor secții au reali
zat recent un dispozitiv de bloca
re a capacului de la tamburul 
mare al cardei de bumbac, două 
prototipuri de costume de protec
ție împotriva acizilor și două 
măști pentru sudură electrică. A- 
ceste aparate și dispozitive meni
te să ferească pe muncitori de 
eventualele accidente au fost in
troduse pînă acum in multe în
treprinderi din Capitală și din 
provincie cu rezultate foarte bune

L. VIȘAN

Qtație-naLi 
de pregătire pentru cel de al Vll-lea Festival 

Studenților -ag 
ce economii statului în valoare. 
circa 80 milioane lei. Se vor eco
nomisi aproximativ 16.000 tone de 
metal , și se ■ vor coțecta, 170.000 
tone fier vechi.

Pentru mărirea aportului tineri
lor la construirea diferitelor o- 
biective industriale prevăzute Jn 
planul de stat pe 1959 și penteu; 
dezvoltarea mai largă în rîndurile 
tineretului a muncii voluntarei pa3'’ J 
triotice, vor fi declarate șantiere * 
naționale ale tineretului: șantier-ul 
pentru exploatarea minereului de 
fier Teliuc — Vadu Dobrei — 
Poiana Rusca, șantierele de la Să-i' 
vinești, Onești, Govora. Năvodari, 
Chișcani,

In orașele unde se desfășoară - 
luctări de construcții se vor orga
niza brigăzi utemiste de muncă 
patriotică care în timpul liber W 
lucra voluntar pe diferițș șantie
re, îndeosebi la construcțiile ;de 
locuințe. 7 ' ' .

Pînă la festival vor fi organi- 
zate 5000. de asemenea brigăzi îițr 
care vor fi antrenați aproape'; 
200.000 de tineri. Organizațpfe ’ 
U.T.M. vor mobiliza tinerii la 
munci obștești, sub lozinca: „Să 
înfrumusețăm orașele și satele p^;,' 
triei noastre". In cadrul acestor, 
acțiuni se vor repara șosele,-po
duri, drumuri, se vor amenaja 
spații verzi, terenuri sportive etc.' 

Tineretul de la sate își va adu
ce o contribuție sporită la. lărgirea 
și consolidarea sectorului socialisi- 
cooperatist al agriculturii. Iți . 
cursul anului 1959 se vor organi
za în cinstea festivalului . și, ,
celei de-a 15-a. aniversări a ’eli
berării patriei noastre șantiere .ăje . 
tineretului pețitru a redă agricul-" 
turii o suprafață de aproximativ 
20.000 de ha.' Se vor ofgan.Șă^ 
7000 de brigăzi' .utemiste de m^h-'1' 
că patriotică cuprinzînd peste 
200.000 de tineri care vor. sprijiffr ' 
unitățile socialiste din agricultura;7 
la întreținerea și strângerea reâol-7 
tei.

Pentru intensificarea educăM 
studenților și elevilor în spirâtfiF 
dragostei față de munca product 
tivă. va crește numărul brigăzilcy 
utemiste de muncă patriotica ’ ale 
studenților și elevilor urmăfin- 
du-se ca fiecare student și elev 
să efectueze în anul școlar 
1958—1959 cel puțin zece zile de 
muncă voluntară. i 3'. .

Vorbind despre manifestările 
cultural-artistice și sportive ce, se 
vor organiza în cinstea festiva
lului în țara noastră, tov. Virgil 
Trofin a arătat că vor avea Joc. 
întîlniri ale tineretului cu pârtiei* 
panți la festivalurile precedente 
și cu delegați la Festivalul de la 
Viena. Vor fi trecute în revistă 
cele mai bune formații artistice 
de amatori din rîndul tineretuluU 
de la orașe și sate și formații ale 
studenților, se vor organiza con
cursuri de creație literară, muzi
cală și de artă plastică, precum, și 
diferite expoziții. Tinerii vor par
ticipa la spartachiada de vară ’ a 
tineretului, la ștafeta internațio
nală a festivalului, la spartachia
da pionierilor și școlarilor. De â- 
semenea, se vor pregăti un film- 
documentar despre viața și acti
vitatea tineretului din R. P. iRo-

Mondial al Tineretului și
„1 Mai" Ploești; Gheorghe Zaharia, 
general-maior.

Luînd cuvîntul, tov. Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M. a arătat că vestea orga
nizării celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena a fost primi
tă cu bucurie și entuziasm de ti
nerii din toate țările lumii. Acest 
fapt arată că în actualele condi
ții internaționale, cînd forțele în
tunecate ale războiului uneltesc 
împotriva vieții, a păcii în lume, 
tînăra generație este hotărîtă să-și 
unească tot mai strîns rîndurile în 
luptă pentru apărarea păcii și co
laborării între popoare.

Tineretul din țara noastră, ani
mat de un fierbinte patriotism, în
suflețit de ideile internaționalis
mului proletar, va întîmpina Fes
tivalul de la Viena cu noi și im
portante succese în muncă. Pre
gătirile în vederea acestei mari 
sărbători a tineretului lumii se 
vor desfășura în țara noastră sub 
semnul dezvoltării dragostei tine
retului față de partid, față de re
gimul nostru democrat-popular, 
sub semnul luptei pentru aplica
rea în viață a hotărîrilor Plenarei 

al P.M.R. din 26—28 noiem-

rești; Gheorghe Negrea, maestru 
emerit al sportului; Traian Oțelea, 
strungar, Orașul Stalin; Gheorghe 
Paloș; Zenaida Paly, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet, artistă 
emerită ; Ion Pas, președintele Co- 
miletului de Radiodifuziune și Te
leviziune de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R.P. Romine; Maria 
Pascaru, țesătoare la fabrica ..Pro
letarul" Bacău; Cezar Petrescu, 
academician, scriitor ; Dumitru 
Popescu, redactor-șef al ziarului 
„Scinteia tineretului"; Ileana 
Predescu, artistă la Teatrul Muni
cipal din București; Nicolae Pro
firi, academician, vicepreședinte al 
Academiei R.P. Romine, președin
tele A.S.I.T.; Mihail Ralea. aca
demician, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, membru in Consiliul 
Mondial al Păcii; Ileana Ramdy, 
muncitoare la fabrica „Janoș Her- 
bak“ Cluj; Sanda Rangheț, se
cretară a Comitetului național pen
tru apărarea păcij din R. P. Ro- 
mînă; Florea Ristache, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Ploești âl U.T.M.; Nicolae Roman, 
secretar al C.C. al U.T.M.: Maria 
Rosetti, președinta Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Ro- 
mînă; Maria Sărăteanu, textilistă 
la întreprinderea „Partizanul Ro
șu" Orașul Stalin; Elena Sereda, 
artistă la Teatrul Național „I L. 
Caragiale" din București; Con
stantin Silvestri; dirijor, artist al 
poporului din R. P. Romînă; E- 
duard Stan; Ion Șahighian, re
gizor, maestru emerit al artei din 
R.P. Romînă ; Constantin Tărcan, 
lăcătuș mecanic la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie"; Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Pavel Țugui; Valeriu Velcu, elev, 
$coalâ medie nr. 4 București; 
Nicolae Vulpe, muncitor la uzinele

c.c. 
brie.

In 
de-a _ .
patriei, organizațiile U.T.M.

cinstea festivalului și a celei 
15-a aniversări a eliberării 

___ ”. din 
industrie își vor intensifica acti
vitatea în vederea antrenării ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, pentru ridicarea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, pentru extinde
rea inițiativelor pornite de tineri. 
Se vor crea în cinstea festivalului 
încă 2.000 noi brigăzi de produc
ție ale tineretului și 2.300 posturi 
utemiste de control.

Prin aplicarea inițiativelor îna
intate în muncă, tineretul va adu-

Joi seara la Ambasada R. P. 
Polone din București, tovarășul 
Zygmunt Kratko, vechi activist 
al Partidului Comunist din Polo
nia și al mișcării sindicale polo
neze, lector ai C.C. al P.M.U.P., 
a ținut o prelegere consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a Par
tidului Comunist din Polonia.

Au asistat tovarășii Janoș Fa- 
zekaș, Avram Bunaciu, Paul Ni- 
cuiescu-Mizil, Costin Nădejde, 
Gh. Vasilichi, Ana Toma, Vasile 
Dumitrescu, activiști ai C.C. al 
P.M.R., reprezentanți ai unor mi
nistere șj instituții centrale.-

Au asistat de asemenea șefii u- 
nor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Conferențiarul a fost prezentat 
asistenței de ambasadorul R. P. 
Polone la București, Janusz Zam- 
browicz.

A fost prezentată apoi seria a 
Il-a a filmului polonez „Sub 
steaua frigiană", realizat după 
cunoscutul roman al scriitorului 
Igor Newerly „Amintiri de la 
„Celuloza".

Filmul redă formarea conștiin
ței revoluționare a 
muncitor polonez, 
Partidul Comunist

Tovarășul Tănase se mulțu
mește să dea numai arareori pe 
la acest cămin deoarece mai 
are și altă funcție : e casier la 
CEC. Biblioteca căminului este 
formată dintr-un dulap împărțit 
în două. Intr-o parte stau depo
zitate, claie peste grămadă di
verse materiale iar în cealaltă 
parte sînt cărțile pe care le-am 
văzut șt le cunoaștem de acum 
vreo doi ani. Restul de cărți 
stau acasă la tovarășa biblio
tecară L. Georgeșcu, învăță
toare la școala de 7 ani din 
sat. Tot în'acest cămin se gă
sesc și alte lucruri care de 
asemenea stau degeaba.

Printre altele pot enumăra: 
2 aparate de radio', unul stricat 
care este suit pe dulap și al 
doilea fără pilă și baterie, un
șah — fără două piase, reviste ă 
și ziare aruncate la întîmplare 
pe o masă. Nu de mult. s-a 
luat inițiativa formării unor 
cercuri pe diferite teme. Să 
luăm numai două din ele .și a- 
nume; cercul sportiv, și agro
zootehnic. De cercul sportiv răs
punde tov. profesor Constantin 
Cristea care e și instructor su
perior de pionieri. Cu funcția a 
rămas însă. Același lucru s-a 
întîmplat și cu cetrcul agrozoo
tehnic.

Organizația U.T.M. nu se „a- 
mestecă" în asemenea proble
me așa cum nu se interesează 
nici tovarășii din secția de fri- 
vățămînt și cultură a sfatului 
popular raional. Mai ales în a- 
ceastă perioadă, căminul cultu
ral trebuie să fie unul din locu
rile principale unde tinerii 
să-și petreacă timpul liber. 
Cercurile respectiva și mai a- 
les cel agrozootehnic îi poate 
înarma cu probleme deosebit 
de interesante în domeniul cul
turii cerealelor, al aplicării re
gulilor agrozootehnice avan
sate. Pentru aceasta însă e ne
cesar sa existe o strînsă cola
borare între organizația de 
bază U.T.M., căminul cultura! 
și comitetul executiv al sfatului 
popular al comune; Berea, ra
ionul Buzău.

unui tînăr 
îndrumat de 

din Polonia.

CRONICA FILMULUI

„Legea w • • zzmarn“
tru faptul că acesta din urmă, gă
sind în persoana soției prietenului 
său 0 veche iubită de a sa, rein- 
noadă ou ea legăturile de dra
goste, lovind in căminul său, în 
fericirea lui familiară. Conflictul 
filmului este însă departe de a se 
opri asupra unei intrigi amo
roase, țintește mult mai departe 
în ultima analiză este vorba des
pre prietenia și tovărășia socialistă, 
despre grija pentru om în noua 
societate, despre omul nou făurit 
de regimul de democrație popu
lară-

Petre este Intr-adevăr un om nou 
ți dovedește aceasta depunind 
niște eforturi supraomenești pen
tru a-l salva pe scafandrul aflat 
în mare primejdie. Intr-adevăr 
Sațo, încercind să ajute la ridica
rea la suprafață a navei „Viking” 
scufundată în timpul războiului 
spre a fi recuperată, este victima 
unei explozii, fitnd țintuit in cala 
vasului sub o enormă bară de fier, 
Se pare că nu mai există nici o 
posibilitate de a fi salvat, oxigenul 
de rezervă fiind pe sfîrțite. Petre 
însă, lăsind la o parte neînțelege
rile personale cei despărțiseră de 
Sațo, lucrează cu o abnegație eroi
că sub apă, reușește să-i asigure 
celui accidentat aerul necesar a- 
poi, neținind seama de faptul că-și 
primejduiește sănătatea stînd ore 
fără număr la fundul mării, taie 
cu un aparat de sudură blocul de 
fier, eliberîndu-l pe accidentat. In 
conștiința lui de om al epocii so
cialistă a biruit morala înaintată, 
el a pus înainte de orice princi
piile umanismului comunist. In a- 
cest fel Maria (Ani Damianova) 
îji dă seama de frumusețea mo
rală a caracterului soțului ei și 
împăcarea lor apare logică, ca un 
final fericit al unei întimplări dra
matice. Filmul are citeai momente 
de mare intensitate emoțională, 
foarte bine rezolvate regizoral, cu
cerind astfel simpatia publictdui 
nostru.

Noul fdm bulgăresc „Legea mă
rii" constituie fără îndoială o do
vadă în plus a drumului rodnic 
pe care pășește cinematografia 
țării prietene socialiste. După cum 
arată și titlul, filmul povestește 
despre viața oamenilor mării, a 
marinarilor și scafandrilor. Sînt 
oameni dîrfi, colțuroși, au carac
tere puternice și frumoase, adevă
rate suflete de aur, cum se spune. 
Un asemenea om este și șeful de 
echipă Petre, al cărui rol este in
terpretat cu multă căldură dar ți 
sobrietate de către actorul Gheor- 
ghi Gheorghiev. Petre este înlocuit 
la un moment dat la conducerea 
echipei de către vechiul său prie
ten, Sațo (Bogomil Simeonov) re
cent întors de la studii de specia
lizare. Petre se ceartă cu Sațo pen-

La noi în sat, există un că
min cultural al cărui director 
este tovarășul Dumitru Tănase. 
Căminul cultural este alcătuit 
dintr-o cameră și o sală. Sala 
căminului este plină cu afișe 
cu indicații contra incendiilor. 
Asemenea afișe se întîlnesc și 
în interiorul bibliotecii. Gazeta 
de perete „Lumina" datează de 
cîțiva ani cu aceleași articole.

P. TAC HE

B. DUMITRESCU

(Agerpres)

0 scenă din film

(Agerpres)

PE SCURT

14 lei ♦
Opere, vol. T

a tînărului șahist Wolfgang Uhlman
"19 posibile. In 

partida susținută cu

box p i ți alții. 
" l> prezent se află in turneu in Indonezia echipa selec- 

de fotbal a tineretului din R.P. Bulgaria. Fotbaliștii 
au intllnit miercuri la Djakarta selecționata orașului 
au invins-o cu scorul de 5—1 (2—1).
7 ianuarie a plecat intr-un lung turneu in Republica

f '(R D. Germană) care a totalizat 8 puncte din
V ultima rundă Uhlman a terminat remiză partide „„„„.....o
J canadianul Fuster. Locul doi în clasament a revenit jucătorului 
# maghiar L. Portisch cu 7 puncte,

namo proiectează organizarea Gwardia Varșovia. Dinamo Ber- 
unei mari reuniuni la care au fost lin, Ruda Hvezda Praga și altele, 
invitate să participe echipele Di
namo Moscova, Spartak Sofia,

(CI S E M ATft W AJFEj)

Alo ?... ați greșit numărul 1 — 
PATRIA. BUCUREȘTI. GH. DOJA; 
Legea mări! - REPUBLICA. I. C. 
FRIMU. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO 
POARE; Misterul castelului pără
sit - MACiHERU, VICTORIA. 
MIORIȚA ; Vraja dragostei — V. 
ALECSANDRI, LUMINA. VASILE 
ROAITA. ALEX. SAHIA ; Călăto
rie peste trei mări — CENTRAL. 
1 MAI ; Romanța periferiei — 13 
SEPTEMBRIE. 8 MARTIE; Ispră
vile ctrlionțatului — MAXIM 
GORKI; Program de filme docu
mentare șl de desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV; 
S-a tnttmplat la Penkov — TINE
RETULUI, 8 MAI; Don Giovanni 
— GRIVIȚA; Idolul de sare — 
CULTURAL. AUREL VLAICU; Se
renada mexicană — C. DAVID ; 
Zile de dragoste — FLACĂRA; 
Anul 1918 — ARTA; Un nou nu
măr de atracție — MUNCA; Fata 
cu chitara — 23 AUGUST, LIBER-

TAȚII, B. DELAVRANCEA; Vră
jitoarele din Salem — DONCA 
SIMO; Clinele grănicerului — 
POPULAR ; Bravul soldat Svejk 
- ILIE PINTILIE; Pe Donul li
niștit (seria II a) — M. EMINES- 
CU, G. BACOVIA; Pasagerul clan
destin — N. BALCESCU : Ulise — 
G. COȘBUC ; Pe Donul liniștit 
(seria III-®) - OLGA BANCIC; 
Trapez — DRUMUL SERII ; Arti
colul 420 - 16 FEBRUARIE ; Ini
mă de oțel — 30 DECEMBRIE; 
Tosca - CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT.

mînă și un jurnal cfrfematograjiic»> 
Festivalurile tineretului ;.care 
vor organiza în întreaga țâră^șt* 
a căror etapă. regională va avea 
loc în preajma Festivalului de la 
Viena, vor constitui - adevărate 
sărbători ale tinereții și voioșiei.

Vorbitorul a arătat că cei 3p0 
de delegați ai tineretului nostru,la. 
Festivalul de la Viena, vor ,rej. 
prezenta un tineret harnic-, entu
ziast. plin de voie bună și opti-, 
mism, un tineret înconjurat de 
dragostea partidului, a guvernu-, 
lut, a întregului popor.

Luînd cuvîntul, acad. Cezar 
Petrescu a mulțumit pentru cin
stea ce i-a fost acordată prin ale
gerea sa ca președinte al Comite-- 
tului național, exprimîndu-și toș* 
vingerea că membrii Comitetului ' 
vor depline toate eforturile pentru 
pregătirea cu succes a tineretului 
patriei noastre în vederea întîm^ 
pinării și participării la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Viena. • >

(Agerpres)

Pentru următoarele trei zile In 
țară: vreme tnchisă și umedă tn 
cea mai mare parte a țării. Pre
cipitați! cu caracter genera! vor 
cădea tn toate regiunile țării. Vînt 
moderat din sectorul vestic. Tem
peratura la început tn ușoară 
creștere, apoi în scădere; minime
le vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, iar maximele în
tre minus 2 și plus 4 grade.

♦ In Editura Politică i
♦ au apărut: î
IV. I. LENIN : Despre alianța t 
j dintre clasa muncitoare și t 
t țărănime (ediția Il-a). I
♦ 712p.
♦ MARX-ENGELS: <
♦ «V-
♦ 668 pag. 15 lei ♦
♦ ISTORIA U.R.S.S. (Epcca so- »
♦ cialismului — 1917-1957). f
♦ 664 pag. 24,30 lei 4

. ........................ î

Bogat program competifional al boxerilor noștri
• La 14 ianuarie își încep pre

gătirile în vederea viitoarelor în
tîlniri internaționale pugiliștii se
lecționați în lotul republican. E- 
chipa selecționată de box a țării 
va susține prima întîlnire interna
țională a anului la 19 martie. 
Boxerii romîni vor evolua la 
Glasgow în compania echipei se
lecționate a Scoției. Apoi cei mai 
buni 10 boxeri romîni vor partici
pa între'23 și 31 mai la campio
natele europene de la Lucerna 
(Elveția). La 20 iunie pe stadio
nul Republicii amatorii de t 
din Capitală vor avea ocazia să 
urmărească tntîlnirea revanșă 
dintre echipele reprezentative ale 
Italiei și R. P. Romîne. In calen
darul federației de specialitate 
mai. figurează meciul R.P. Romî
nă—R.P. Ungară (Budapesta 13 
septembrie), precum și îșfîlirtrea 
dintre echipele . Chișinău și Ora
șul Stalin

O bogată activitate pe.ptoh .in
ternațional vor avea și cluburile 
noastre fruntașe. Astfel, echipa 
Dinămo, campioana țării, va evo
lua îh luna septembrie în cadrul 
„Dinamoviadei" de la Berlin iar 
formația Cetatea Bucur se va de 
plasa în R.P. Bulgaria. Cluburile 
C.C.A., Voința și Dinamo Bucu
rești vor organiza cîteva reuniuni 
internaționale la București. La 
începutul lunii aprilie, clubul Di-

• în stațiunea de sporturi de iarnă de la Bischofshogen (R. F. 
Germană) a avut loc zilele trecute un mare concurs internațional 
de sărituri de la trambulină cu schiurile. Victoria a revenit 
maestrului sportului din R. D. Germană, Helmuth Recknagel. 
Acesta este cel de-al patrulea succes consecutiv repurtat, in ac
tualul sezon de campionul german. Pe locul doi s-a clasat Ha- 
berssater (Austria), urmat de Hoel (Norvegia), Șamov (U.R.S.S.)

• în
ionată 
mlgari 
e care

e> La
’.rabă Unită echipa cehoslovacă de fotbal „Tatran Preșov". Fot- 
aliștii cehoslovaci urmează să susțină meciuri la Cairo, Alexan- 

iria, Damasc, Alep și alte orașe.
■ După cum s-a mai anunțat, anul acesta campionatele mon

diale de scrimă se vor desfășura la Budapesta. Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea la această competiție U.R.S.S.. Italia. 
Franța, Suedia, Anglia și Belgia.

© Echipa selecționată de fotbal a tineretului din R.P. Ungară 
și-a continuat turneul în Irak jucind miercuri la Bagdad cu 
selecționata orașului. Fotbaliștii maghiari au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1.

• Turneul internațional de șah de la Hastings a luat sfîrșit 
cu o frumoasă victorie
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9Btrca$a omenire ciogiazâ gigantica
realizare a oamenilor sovietici

Un succes care 
îți taie respirația

DELHI 8 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Madras, a avut loc un marc 
miting închinat lansării cu suc
ces a rachetei cosmice sovietice. 
Locuitorii orașului întruniți la a- 
cest tn'iling au răspuns cu ăplau-. 
ze furtunoase tuturor celor care 
au luat cuvintul pentru a sublinia 
progresul științei sovietice și noul 
succes al savanților sovietici.

Ziarul „Național Herald" sub
liniază în articolul său redac
țional că lansarea rachetei cos
mice sovietice reprezintă o reali
zare „nouă și care îți taie res
pirația" a științei sovietice, prima 
in lume.

„Un triumf 
ce" — astfel 
colul de fond 
raid" în care
lansarea primului satelit artificial 
al Pămîntuliii de către Uniunea 
Sovietică a marcat începutul unei 
n’oi epoci, crearea planetei artifi
ciale a sistemului solar a demon
strat o dată mai mult superiori
tatea Uniunii Sovietice în dome- 
nitjl științei".

al Uniunii Sovieti- 
își intitulează arti- 
ziarul Deccan He- 
se arată că dacă

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul lan
sării rachetei cosmice sovietice, 
federația Sindicală Mondială a 
trimis o telegramă Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. 
prin care felicită călduros pe oa
menii de știință, tehnicienii și 
muncitorii sovietici.

Numeroase felicitări 
02 adresa ambasadei

U.R.S.S. din Grecia
ATENA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : Cu prilejul lansării 
rachetei cosmice sovietice, în a- 
ceste. zile pe adresa ambasadei 
U.R.S.S. din Grecia sosesc nu
meroase felicitări din partea a 
diferite organizații din Grecia și 
a unor persoane particulare.

Ținînd seama de interesul uriaș 
al poporului grec pentru această 
mare realizare a savanților, teh
nicienilor și muncitorilor sovietici, 
ziarul ..Anexartitos Typos" a înce
put să publice o serie de articole, 
semnate de oameni de știintă 
greci cu privire la planeta artifi
cială sovietică

Au fost publicate printre altele 
articolele directorului Observato
rului din Aiena, prof. Adamopu- 
los, și directorul unui alt obser
vator situat în apropiere de Ate
na, Hasapis, în care zborul ra
chetei cosmice sovietice în spațiul 
interplanetar este apreciat ca un 
eveniment istoric.

Manolis Glezos 
trebuie să fie liber!

Prima planetă artificială sovietică 
se va afla mereu pe aceeași 

orbită
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: lntr-o convor
bire cu un corespondent al agen
ției TASS, Ari Sternfeld, laureat 
al premiului internațional pentru 
astronautică, a declarat: Prima 
planetă artificială se va înapoia 
la locul de unde a fost lansată 
și se va întîlni cu Pămîntul după 
125 de revoluții în jurul Soarelui. 
Teoretic, aceasta va trebui să se 
intimple la începutul anului 2113. 
Dar, modificarea orbitei rachetei 
cosmice sub ilnfluența Lunii și a 
planetelor exclude posibilitatea ca 
cea de-a 10-a planetă cosmică să 
se ciocnească cu pămîntul. Cele 
două corpuri cosmice vor trece ia 
o distanță foarte apropiată unul 
de altul. Ari Sternfeld a făcut 
calcule luind ca bază perioada de 
revoluție a planetei artificiale în 
jurul Soarelui care este exact de 
450 de zile terestre.

In următoarele decenii, noua 
planetă se va afla cel mai aproa
pe de Pămînt la începutul anului 
1975. Dar și atunci se va afla la 
o dilstanță de 15 milioane kilo
metri de Pămînt.

Racheta, care a părăsit Pămîn-

eliptică
t.ul la 2 ianuarie, a spus 
Sternfeld, se va afla mereu 
aceeași orbită eliptică, dacă nu va 
întilni in calea sa nici o medică 
(nu se ține seama de influența 
planetelor). Tocmai de aceea, de 
fiecare dată ea se va înapoia în 
regiunea in care a fost lansată și, 
mai devreme sau mai tirziu, se 
va putea întîlni cu Pămintul în 
acest punct al spațiului.

Peste 450 de ziUe planeta arti
ficială sovietică se va înapoia in 
regiunea de pe orbita terestră de 
unde și-a luat zborul, a declarat 
Ari Sternfeld. Dar pină atunci în
suși Pămintul va înainta mult pe 
propria orbită și față de cea de-a 
10-^ planetă se va afla la o distanță 
care depășește considerabil distan
ța dintre Pămînt și Soare. După 
cea de-a doua revoluție a plane
tei artificiale, această distanță se 
va mări și mai mult. Intre ea și 
Pămînt se va afla Soarele. După 
cea de-a treia și a patra revoluție 
complectă a noii planete în jurul 
Soarelui, ea se va afla respectiv 
la o distanță de 200 milioane și 
67 milioane kilometri de Pămint.

Ari 
Pe

o
Noi sîntem totuși primii care ne 

învîrtim în jurul lui... Marte 1 
Desen de N. OPRAN

--------------------------------- -------------------------------------

Sltualic încordată in Piaroc
Numeroase triburi s-au răsculat 
împotriva autorității centrale

PARIS 8 (Agerpres). —• Dupâ 
cum anunță agenția France Presse 
și presa pariziană, în ultimele zile 
triburile diu regiunile nord-estice 
ale Marocului (regiunea Rif și 
Atlasul central) s-au răsculat îm
potriva autorității centrale.

Situația din nord-estul Marocu
lui este încordată. Regele Moham
med al V-lea a adresat răsculați- 
lor un ultimatum în care le-a ce
rut ca pînă la 7 ianuarie să se 
supună dispozițiunilor administra
ției. Acest ultimatum, precum și 
apelul adresat de rege tuturor tri
burilor din regiunile răsculate sînt 
transmise de posturile de radio 
din Maroc și sînt lansate din a- 
vioane.

La Rabat a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri și a sta
tului major general al armatei

re-marocane prezidată de însuși 
gele.

Ziarul „Aî-Alam“, organ al par
tidului „Istiglal", anunță că, luînd 
cuvîntul în orașul Fes, președin
tele acestui partid, Alîeal Elfassi, 
a cerut darea în judecată a trei 
generali francezi care în anul 1957 
au pregătit în regiunile unde a 
izbucnit acum rascoala un com
plot urmărind să rupă Marocului 
(care cu puțin înainte obținuse 
lichidarea ,,protectoratului" fran
cez) unele regiuni de frontiera.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Paris Journal", în mai multe 
locuri s-au produs ciocniri serioa
se între trupe marocane și răs- 
culați. Potrivit altor informații, 
unele triburi au depus armele și 
au hotărît să se supună autorită
ții centrale.

MOSCOVA. — Ministrul Co- 
merțului Exterior al U.R.S.S., 
Nikolai Patolicev, a primit la 8 
ianuarie pe șeful delegației co
merciale guvernamentale a R. P. 
Romine, ministrul Comerțului, 
Marcel Popescu, care se află la 
Moscova.

In cursul întrevederii au fost 
discutate probleme privind acor
dul comercial sovieto-romîn pe 
anul 1959.

BAGDAD. — La 7 ianuarie pri-, 
mul ministru al Republicii Irak, 
Abdel Kerim Kassem, a primit la 
reședința sa pe șeful delegației 
experfilor sovietici in problemele 
colaborării economice și tehnice 
intre U.R.S.S. șl Republica I'ak. 
A. Maletin, care se află in Irak 
la invitafia guvernului irakian.

PARIS. — La 8 ianuarie, 
Charles de Gaulle a preluat func
ția de președinte al Republicii 
Franceze și al Comunității france
ze (adică al Uniunii metropolei și 
fostelor colonii)

PARIS. — La 8 ianuarie, 
Charles de Gaulle l-a numit in 
funcția de prim-ministru al Fran
ței pe Michel Debre, unul din li
derii partidului de dreapta U.N.R.

WASHINGTON. - Ziarul „Wa
shington Post" publică un apel 
semnat de Eleanor Roosevelt si 
de alte 34 de personalități de 
frunte din S.U.A.. în care se cere 
Congresului să desființeze Comi

sia Camerei Reprezentanților pen
tru așa-zisele activități antiameri- 
cane.

TIRANA. — Potrivit datelor sta
tistice preliminare. în R. P. Al
bania, volumul producfiei globale 
industriale din anul 1958 depă
șește cu 2 la sută prevederile pla
nului și cu 20 la sută realizările 
anului 1957.

LONDRA. — Revista londoneză 
„The Artist" a organizat o expo
ziție internațională cu lucrări a e 
unor artiști amatori din nume
roase țări. Juriul expoziției a pri
mit 1280 de lucrări din care a ac
ceptat 384. Artiștii amatori din 
Republica Populară Pomină au 
prezentat 25 de lucrări dintre care 
au fost acceptate 21.

HANOI. — Încercările clicii gu
vernante a Vietnamului de sud 
de a strecura prin ,,Adunarea Na- 
t‘onală“ proiectul de lege „cu pri
vire la punerea comuniștilor in 
afara legii" a suferit un nou eșec. 
Sub presiunea opiniei publice, de
putății au respins cu majori-'ate 
de voturi acest proiect de lege 
reacționar.

BERLIN. — După cum anunfă 
agenția ADN, referindu-se la o 
declarație a Ministerului Apărării 
de la Bonn, în Germania occiden
tală au fost create primele rampe 
pentru lansarea de rachete ale 
Bundeswehr-ului vestgerman. Ram
pele dispun de 24 de racheta de 
tip „Honest John".

COLOMBO 8 (.Agerpres). — 
TASS transmite: Opinia publică 
din Ceylon comentează cu un viu 
interes lansarea cu succes în 
Uniunea Sovietică a primei rache
te cosmice care a complectat fa
milia planetelor sistemului solar.

Primul ministru al Ceylonului, 
Bandarahaike, a felicitat călduros 
pe savanții sovietici care au creat 
prima planetă artificială. După 
cum a spus primul ministru, el a 
fost profund impresionat, întocmai 
ca și alți oameni, de recenta rea
lizare a Uniunii Sovietice. „Acesta 
este încă un pas înainte în cuce
rirea cosmosului" — a spus el.

Secretarul general al Federației 
sindicatelor din Ceylon, Hasan 
Sanmugat, a declarat că racheta 
cosmică reprezintă o vie mărturie 
a superiorității sistemului socia
list. Această realizare a savanți
lor sovietici, a subliniat el, îi va 
sili pe unii să se gîndească la în
cetarea cursei nebunești a înar
mărilor, .și. șă pună cuceririle..știin
țifice în slujba omenirii. „In nu
mele clasei muncitoare din țara 
noastră, salut măreața realilzare a 
științei sovietice" — a spus Ha
san Sanmugat în încheiere.

Ziarul „Dinamina" scrie: „Toți 
oamenii de pe glob încearcă o a- 
devărată bucurie pentru acest mă
reț succes al savanților ruși".

„In triumful savanților și teh
nicienilor ’sovietici, subliniază zia
rul „Ceylon Daily Newș", vedem 
prima încercare reușită a omului 
de a pătrunde în cosmosul infinit, 
împărtășind bucuria victoriei cu 
întreaga omenire, îi salutăm pe 
Columbii cosmosului".

S. II. Ă. au fost lăsate 
mult în urmă

RANGOON 8 (Agerpres). —- 
Presa birmană continuă să expri
me admirația față de lansarea ra
chetei cosmice sovietice. Oamenii 
de știință sovietici, scrie într-un 
articol de fond ziarul „New Ti
mes of Birma“ — au dovedit din 
nou în fața întregii lumi supe
rioritatea Uniunii Sovietice în do
meniul realizărilor științifice. Fără 
îndoială, subliniază ziarul, țările 
lagărului capitalist în frunte cu 
Statele Unite au fost lăsate mult 
în urmă în multe domenii ale 
științei.

Delegația guvernamentală 
a R.D.G. a sosit în Irak

BAGDAD 8 (Agerpres). — La 
ianuarie a sosit la Bagdad, la 

invitația Republicii Irak, delega
ția guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, condusă de 
Otto Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

La aeroport delegația guverna-

Rodnicele tratative dintre R.D.G. și R.A.U 
au stîrnit iritare în

8
mentală a R.D.G. a fost întîmpi- 
nată de A. 'M. Iahia, ministrul 
Afacerilor Interne al Republicii 
Irak, și de alte persoane.

Delegația va sta la Bagdad 
trei zile după care va pleca în 
India.

Germania occidentală
BONN 8 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția United Press 
International, un purtător de cu- 
vînt al guvernului de la Bonn a 
declarat că ambasadorul vestger- 
man la Cairo, Walter Becker, a 
primit instrucțiuni să obțină de 
urgență o audiență la președintele 
Nasser și să-i declare că guver
nul R. F. Germane este profund

nemulțumit de stabilirea relațiilor 
consulare între R.A.U. și Repu
blica Democrată Germană.

Ziarele vestgermane „Suddeut- 
sche Zeitung" și „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" în primele 
comentarii publicate își exprimă în 
mod vădit iritarea în legătură cu 
strîngerea relațiilor între R.A.U. 
și R. D. Germană.

CLEATLAND 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 7 ianuarie A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
face o călătorie prin S.U.A., a 
sosit la Cleveland. Pe aeroport 
A. I. Mikoian a fost întîmpinat 
de cunoscutul industriaș ameri
can Cyrus Eaton și de soția ace
stuia, precum și de numeroși re
prezentanți ai presei americane 
și străine.

Salutîndu-1 pe A. I. Mikoian, 
Cyrus Eaton a spus : „Bine ați 
venit la noi, în statul Ohio. Vi
zita dv. ne face o mare plăcere. 
In timpul recentei mele vizite in 
marea dv. țară, am fost profund 
emoționat de sentimentele prie
tenești manifestate de oamenii 
ruși — începînd cu conducătorii 
guvernului și terminind cu micii 
elevi. Concetățenii mei sint și ei 
oameni prietenoși și sînt convins 
că doresc foarte mult să viziteze 
marea dv. țară".

Relevînd extinderea schimburi
lor și contactelor între U.R.S.S. 
și S.U.A., Eaten a spus : „Consi
der că și comerțul reci
proc avantajos ar duce la în
tărirea prieteniei intre cele două 
state ale noastre — cele mai pu
ternice state din lume. Sper că 
actuala sesiune a Congresului 
S.U.A. va examina cu cea mai 
mare seriozitate problema lichi
dării barierelor care împiedică a- 
cordarea de credite pentru finan
țarea schimbului comercial între 
țările noastre".

Răspunzind salutului lui Cyrus 
Eaton, A. I. Mikoian a spus :

„Ingăduiți-mi in primul rlnd să 
vă transmit un salut cordial din 
partea lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov. El n-a uitat întîlnirea 
pe care a avut-o cu dv. la Mos
cova și m-a rugat să vă string 
mina in numele său.

Vizita dv. în țara noastră a 
avut un caracter neoficial dar a 
jucat un rol important în ce pri
vește realizarea unei înțelegeri 
reciproce între țările noastre. Ați 
venit în țara noastră fără păreri 
preconcepute și, cînd v-ați îna
poiat la dv. în țară, ați dat do
vadă de curaj prezentînd adevă
rul așa cum l-ați văzut. Declara
țiile dv. sînt o mărturie a faptu
lui că cameni aparținînd unor 
sisteme sociale diferite pot avea 
relații de bună vecinătate și pot 
fi prieteni în condițiile coexisttn- 
ței pașnice. Dv. aveți anumite 
concepții ideologice, noi — alte
le. Dar ne unește dorința de a 
trăi în pace. Așadar, vom fi prie
teni în numele asigurării păcii".

„Mă folosesc de această ocazie 
plăcută, a spus în încheiere A. I. 
Mikoian, pentru a transmite urări 
de bine populației din Cleveland, 
oraș pe care l-am vizitat pentru 
prima oară acum 22 ani".

D-na Eaton a oferit lui A. I. 
Mikoian, lui M. A. Menșikov, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., și 
celorlalte persoane care îl înso
țesc pe tovarășul Mikoian, flori. 
Aceste buchete, a spus ea, nu sînt 
atît de mari ca cele cu care 
ne-ați întîmpinat la Moscova și 
Leningrad, dar, aceste flori sînt 
simbolul aceleiași mari cordiali
tăți și ospitalități.

In cursul zilei, la „Union Club" 
a fost oferit un dejun în cinstea 
lui A. I. Mikoian, la care au par
ticipat reprezentanți ai tuturor 
cercurilor de afaceri din statul 
Ohio — președinții unora din 
cele mai mari societăți industria
le, comerciale și de transporturi, 
al căror centru se află la Cleve
land, directori de bănci, editori ai 
ziarelor locale și reprezentanți ai 
vieții publice.

Luînd cuvîntul în timpul prîn- 
zului, Cyrus Eaten, i-a felicitat 
pe oaspeții din Uniunea Sovietică 
cu prilejul noii realizări uriașe a 
științei sovietice. întreaga lume, 
a spus el, este entuziasmată de 
lansarea noii planete, care se 
află acum pe orbită în jurul Soa
relui.

Cyrus Eaton și-a exprimat con
vingerea că, întrunindu-se la 
„Union Club", reprezentanții 
cercurilor de afaceri din S.U.A., 
ca și el însuși, „sînt conșticnți de 
importanța realizării unei înțele
geri reciproce cu puternica Uni
une Sovietică ale cărei succese 
in știință și în industrie sint atit 
de impunătoare". Asistența a
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Manevrele occidentale pentru tărăgănarea 
lucrărilor conferinței de la Geneva

întîmpinat aceste cuvinte cu 
aplauze.

Cyrus Eaton s-a pronunțat 
pentru întrecerea în domeniul a- 
facerilor între cele două țări, in
diferent de deosebirile pe tărîm 
ideologic.

In cuvîntarea sa Jameș Lincoln, 
președintele Consiliului directori
lor al societății „Lincoln Electric", 
a subliniat de asemenea impor
tanța schimburilor între U.R.S.S. 
și S.U.A.

Lujnd cuvîntul în timpul deju
nului, în numele Sindicatului me
canicilor de locomotive, unul din 
cele mai vechi sindicate din 
S.U.A., H. Brown, a salutat pe 
oaspeții sovietici și și-a exprimat 
speranța că va fi realizată „o 
înțelegere reciprocă între țări — 
nu numai între Rusia și Statele 
Unite, ci fi între toate țările lu
mii".

Președintele conducerii Consi
liului american al chirurgilor. 
Charles Higgins, a dat o înaltă 
apreciere dezvoltării medicinei 
sovietice și a subliniat importanța 
schimburilor științifice dintre 
cele două țări.

A. I. Mikoian, care a luat apoi 
cuvîntul, a spus : „Dacă spiritul 
de care au fost pătrunse astăzi 
toate cuvîntâriîe rostite aici ar 
constitui baza tuturor relațiilor 
noastre, acest fapt ar deschide o 
nouă pagină In istorie".

A. 1. Mikoian a amintit cî încă 
din timpul creării statului sovie
tic. V. I. Lenin i-a îndemnat pe 
oamenii sovietici să învețe din 
spiritul practic al americanilor și 
că oamenii sovietici au admirat 
totdeauna această calitate i po
porului american.

In prezent, a spus el, ne-am 
propus drept sarcină să ajungem 
din urmă și să întrecem America 
în ceea ce privește producția pe 
cap de locuitor.

După ce mă voi întoarce în 
patrie, a continuat A. I. Mikoian, 
voi povesti cu satisfacție despre 
sentimentele exprimate de dl. 
Eaton și de ceilalți vorbitori care 
au arătat necesitatea coexistenței 
pașnice. Aceste sentimente dove
desc că coexistența pașnică din
tre țările noastre este posibilă. 
Eu ași spune că în prezent nu 
există o idee de o mai înaltă mo
ralitate decît ideea păcii și prie
teniei între popoare. Acest lucru 
este deosebit de important în zi
lele noastre. In trecut unii se îm
bogățeau de pe urma războiului, 
oamenii piereau atunci numai pe 
fronturi. Astăzi războiul într-un 
singur minut poate provoca pre
tutindeni victime și distrugeri 
nenumărate. Iată de ce menține
rea păcii este în prezent mai im
portantă decît oricînd în istoria 
omenirii.

A. I. Mikoian a subliniat că în 
lupta pentru pace au importanță 
toate laturile activității umane, 
tot ceea ce ajută la crearea unei 
atmosfere favorabile asigurării 
păcii. Și, firește, a spus el, în a- 
ceastă cauză nobilă comerțul 
poate avea un rol nu dintre cele 
mai puțin importante. Comerțul 
poate ajuta la întărirea păcii, iar 
pacea constituie o condiție nece
sară pentru comerț. Din neferici
re în ultimii ani aproape nu am 
făcut comerț între noi, deși avem 
ce să cumpărăm unii de la alții. 
Noi exportăm mărfuri în valoare 
de sute de milioane de dolari pe 
care S.U.A. le importă din alte 
țări.

Vorbind despre cauzele care 
împiedică dezvoltarea schimbului 
comercial, A. I. Mikoian a arătat 
că există bariere artificiale. El a 
demonstrat prin exemple convin
gătoare că afirmațiile cum că or
ganizațiile comerciale sovietice 
recurg la dumping pe piețele ex
terne, sînt lipsite de orice temei. 
Vrem să facem comerț pe o 
bază reciproc avantajoasă, a de
clarat el. In încheiere A. I. Miko
ian a arătat că întărirea păcii 
este o sarcină generală și a 
toastat pentru pace și prietenie 
între U.R.S.S. și S.U.A.

După dejunul care a avut Ioc 
la „Union Club", A. I. Mikoian 
a vizitat o uzină a societății de 
utilaj electric „Lincoln Electric 
Company".

A. I. Mikoian a petrecut cea 
de-a doua parte a zilei la ferma 
lui Cypus Eaton din apropierea 
orașului Cleveland. Aici, în pre
zența unui mare număr de ziariști 
și fotoreporteri, A. I. Mikoian a 
oferit lui Cyrus Eaton în dar din 
partea guvernului sovietic trei 
trăpași de rasă Orlov.

A. I. Mikoian și persoanele 
care îl însoțesc au fost seara oas
peții lui Cyrus Eaton.

Prof. dr. farm. Stoian lonescu
Directorul Institutului de Cercetări 

contentelor

In secolul cuceririi spațiului 
cosnTc, în secolul eliberării po
poarelor de sub jugul exploatării, 
orice încercare de a supune lupta 
popoarelor pentru pace, libertate 
și democrație este sortită eșecu
lui.

Sutele șl miile de proteste ce 
se aud în zilele acestea în toate 
colțurile globului în apărarea lui 
Manolis Glezos și a celorlalți de
mocrat greci, constituie o dova
dă a solidarității popoarelor în 
lupta împotriva împilatorilor în 
lupta împotriva cercurilor agre
sive.

Pentru fiecare om cinstit este 
clar că orice încercare de a pre
zenta drept trădător pe unul din 
cei care pentru a apăra onoarea 
și demnitatea poporului său, in 
vremurile tiraniei hitleriste și-a 
pus în pericol viața, xmulgind

Farmaceutice fi Controlul Medi- 
București

drapelul cu zvastică de pe Acro
pole, nu reprezintă decît o dive> 
siune politică, menită să distra- 
gă atenția de la politica război
nică pe care o desfășoară anumi
te cercuri din Grecia.

Manolis Glezos, luptătorul cu 
arma împotriva tiraniei hitleriste. 
luptătorul cu condeiul în anii de 
după război pentru pace, pentru 
progres social, trebuie să fie eli
berat spre fericirea poporului și 
patriei sale, spre binele întregii 
omeniri.

Ca om de știință care-mi în
chin întreaga muncă asigurării 
sănătății poporului, ca prieten al 
poporului grec protestez cu hotă- 
rir» alături de toți colaboratorii 
trei împotriva arestării lui Manc- 
lis Glezos și a celorlalți luptători 
pentru democrație, cerînd imedia
ta lor eliberare.

Mitingul de protest de la
Universitatea „A. 1. Cuza“ din Iași

Ieri la amiază, în aula Univer
sității „Al. 1. Cuza" din Iași a 
avut loc un miting de protest or
ganizat de studenții centrului uni
versitar, împotriva măsurilor sa
mavolnice luate de către autori
tățile grecești împotriva eroului 
național al Greciei, Manolis Gle
zos. Cu acest prilej profesorul 
universitar Ilie Grămadă a făcut 
o expunere, în care a arătat că 
în ultimele săptămîni reacțiunea 
din Grecia și-a intensificat cam
pania antidemocratică; o seamă 
de renumiți luptători democrați, 
printre care se află și Manolis 
Glezos au fost arestați.

S-au înscris apoi la cuvînt: 
prof. univ. Gugiuman și numeroși 
studenți de la Facultatea de Me- 

Protestul Federației

dicină, de la Facultatea de Filo
logie, Facultatea de Chimie, Fa
cultatea de Științe Juridice pre
cum și cadre didactice. Cu toții 
și-au manifestat indignarea pro
vocată de acțiunile ilegale ale 
autorităților grecești împotriva lui 
Manolis Glezos și a tovarășilor 
săi. In încheiere președintele 
U.A.S.R. din centrul universitar 
Iași Ion Ivășcanu, a dat citire 
unei telegrame de protest adresa
tă președintelui guvernului grec, 
Karamanlis.

La acest miting, au participat 
peste 500 de persoane, cadre di
dactice și studenți din centrul 
universitar Iași.

C. SLAVIC

Sindicale Mondiale
PRAGA 8 (Agerpres). — Ceteka transmite : Secretariatul Federației 

Sindicale Mondiale a dat publicității o declarație în care. în nu
mele a 92 milioane de membri ai sindicatelor, protestează împo
triva persecutării membrilor organizațiilor sindicale ți democratice 
din Grecia, și îndeosebi împotriva arestării eroului național grec 
Manolis Glezos. F.S.M., se spune în declarație, cere în mod hotărît 
ca toți membrii sindicatelor și toți democrații arestați din Grecia să 
fie puși în libertate ți să fie respectate drepturile omului. F.S.M. 
cere organizațiilor sindicale din întreaga lume să facă tot ce. le ștă 
în putință pentru eliberarea patrioților greci arestați.

Opinia publică internațională cere 
imediata eliberare a lui Manolis Glezos

PEKIN 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, la 6 ianuarie Uniunea zia
riștilor din întreaga Chină și U- 
niunea scriitorilor chinezi au dat 
publicității o declarație în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
arestării de către autoritățile gre
cești a cunoscutului ziarist grec. 
Manolis Glezos, erou național al 
Greciei.

împreună cu toți oamenii cin
stiți din lume, se spune în decla
rație, noi protestăm cu hotărîre 
împotriva., nelegiuirilor autorități
lor grecești, care persecută crunt 
pe patrioții greci și cerem elibe
rarea neîntîrziată a lui Manolis 
Glezos și a celorlalți democrați 
greci.

4r
ROMA 8 (Agerpres). — Ziarul 

„Unita" publică materiale care o-

glindesc indignarea fot mai mare 
a opiniei publice italiene față de 
samavolnicia brutală a reacțiunii 
din Grecia care vrea să impună 
o represiune judiciară împotriva 
eminentului activist progresist din 
Grecia, Manolis Glezos. După cum 
menționează ziarul, cunoscuta re
prezentantă a vieții publice din 
Italia, Maria Maddalena Rossi, 
vicepreședintă a F.D.I.F., a vizi
tat la 6 ianuarie pe ministrul grec 
al Afacerilor Externe. Averoff, ex- 
primînduri solidaritatea democra
ților italieni cu patriotul grec per * 
secutat, Manolis Glezos.

Maria Maddalena Rossi a trans
mis prin Averoff o scrisoare, de 
protest împotriva arestării lui 
Glezos adresată guvernului grec 
și semnată de senatorul Terracini. 
precum și do alți membri ai par
lamentului italian.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 ianuarie la 
Palatul Națiunilor din Geneva, 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei au reluat, după o scurtă 
întrerupere, tratativele în proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară.

Tratativele au fost reluate în
tr-un moment în care întreaga 
lume este martoră a noii realizări 
remarcabile a oamenilor de știin
ță și tehnicienilor sovietici — 
lansarea primei planete artificia
le în spațiul cosmic.;

S-ar pățea că toate acestea ar 
fi trebuit să grăbească soluționa-- 
rea problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară.

Dar încă din primele zile ale 
lucrărilor din acest an ale confe
rinței, delegațiile S.U.A. și Angliei 
se eschivează de fapt să discute 
concret această problemă. In 
schimb, delegația S.U.A. a prezen
tat spre examinare conferinței de
clarația publicată de Casa Albă 
care constituie o încercare de a 
revizui concluziile și recomandări
le conferinței de la Geneva a ex- 
perjilor care au și fost aprobate 
de guvernele U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei.

Această tactică dovedește că 
puterile occidentale sînt interesate 
în tărăgănarea lucrărilor confe
rinței. Occidentul urmărește însă 
probabil și un alt scop. Judecind 
după relatările ziarului „Daily Te

legraph" din 6 ianuarie, J. Ha
gerty, secretarul președintelui 
S.U.A. pentru problemele de pre
să, a declarat că în urma noilor 
„descoperiri" ale S.U.A. în legă
tură cu greutățile detectării explo
ziilor subterane „va fi nevoie de 
un sistem mai intens de inspecție 
pentru supravegherea îndeplinirii 
interzicerii internaționale a expe
riențelor nucleare". Așadar, S.U.A. 
au nevoie- de toate aceste „noi 
date tehnice" pentru a încerca să 
sporească numărul inspectorilor

străini care să colinde teritorii 
străine. Asemenea manevre ale 
diplomației occidentale sînt cusute 
cu' ață albă și nu pot înșela pe 
nimeni.

Baza tehnico-științifică a actua
lelor tratative de la Geneva o con
stituie concluziile și recomandări
le conferinței de la Geneva a ex- 
perților și nici o revizuire a aces
tor recomandări nu poate contri
bui la succesul lucrărilor confe
rinței.

Oamenii de știința americani 
se pronunța pentru încetarea 

experiențelor nucleare
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

Federația americană a oamenilor 
de știință s-a pronunțat în favoa
rea încetării experiențelor nu
cleare.

Intr-o declarație remisă presei, 
Federația ia poziție împotriva de
clarației date publicității luni de 
Casa Albă, menită să îngreuneze 
tratativele în vederea interzicerii 
acestor experiențe. După cum se 
știe, în declarația Casei Albe se 
afirmă că este greu să se deose
bească o explozie atomică subte
rană de un cutremur.

Potrivit Federației, un anumit

număr de personalități americane 
au sugerat ca delegația S.U.A. la 
conferința de la Geneva să pro
pună amînarea acestei conferințe 
sub pretextul că anumite experien
țe nu pot fi detectata

In declarație se arată că este 
puțin probabil că vreo țară să în
cerce să încalce un acord asupra 
interzicerii experiențelor, deoarece 
„avantajul militar realizat prin a- 
semenea experiențe ar fi minim, 
în timp ce efectul detectării unei 
experiențe secrete asupra opiniei 
publice mondiale ar fi uriaș".

In ciuda amenințărilor 
cercurilor reacționare

Congresul studenților 
din Germania occiden
tală a adoptat hotărîri 

împotriva politicii 
războiului rece

BERLIN 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a mai a- 
nunțat, zilele trecute a avut loc în 
Berlinul occidental congresul stu
denților din Germania occidentală 
și Berlinul occidental împotriva 
înarmării atomice. Congresul a 
adoptat hotărîri importante îndrep
tate împotriva continuării războiu
lui rece. In aceste hotărîri se 
condamnă înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale și se cere 
guvernului R.F.G. să înceapă tra
tative cu guvernul R.D.G. în pro
blema tratatului de pace cu Ger
mania și în problema creării unei 
confederații

O serie de ziare amenință în 
mod fățiș congresul cu represiuni 
și ccr să se revizuiască „activita
tea educativă și ideologică" în 
universitățile din Germania occi
dentală.

Prin fuga dictatorului 
Fulgencio Batista din Cu
ba, trusturile americane 
pierd un sprijinitor.

(ziarele)

— Of! Mi-am pierdut „batista !“ Era murdară dar foarte ...ren
tabilă...

(desen de V. TIMOC)

In Cuba a fost format 
noul guvern

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Din Cuba se 
anunță că Urrutia, președintele 
provizoriu al Cubei, a format un 
guvern alcătuit îndeosebi din par- 
ticipanții la „Mișcarea 26 iulie", 
condusă de Fidel Castro, din 
membri ai partidului popular din 
Cuba (care se numește, de ase
menea, partidul ortodox — N.R.) 
și din cîțiva membri ai partidului 
revoluționar din Cuba („Autenti. 
co“) condus de fostul președinte 
Prio Socarras.

Din guvern fac parte: prim-mi
nistru — Jose Miro Cardona 
(președintele Asociației avocaților

din Havana și președintele Fron
tului revoluționar cetățenesc care 
grupează toate partidele politice 
din opoziție); ministru al Aface
rilor Externe — Roberto Agra- 
monte (membru al partidului 
popular) ; ministru al Afacerilor 
Interne — Luis Orlando Rcdri- 
guez (membru al partidului popu
lar) etc.

Urrutia a aprobat, de aseme
nea, numirea lui Fidel Castro în 
funcția de comandant al Forțelor 
Armate ale Cubei. Cîteva porto
folii ministeriale au rămas încă 
vacante.
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