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>IX FIER VECHI Succesele siderurgiștilor 
iiunedoreni

OTEL NOU
Documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din 26—28__________ noiembrie subliniază că descoperirea și 

valorificarea rezervelor interne constituie una din principalele căi de creștere a producției și ae 
reducere a prețului de cost.

Fierul vechi constituie o rezervă internă a economiei noastre naționale, foarte prețioasă, 
întreaga țară tinerii participă cu elan la acțiunea patriotică de colectarea fierului vechi,

. . . In
întreaga țară tinerii participă cu elan la acțiunea patriotică de colectarea fierului vechi, contri
buind astfel la sporirea cantităților de metal necesar patriei, la reducerea prețului de cost al 
produselor, la creșterea acumulărilor socialiste, la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

IrIn primele zile ale anului-— 
primele succese

Rlspttmtnd «arcinii trasate de partid, tineri] din regiunea Con- 
janța •_au angajat să colecteze șl în acest an mari cantități de 
er vechi. Pînă acum în regiune, prin acțiunile inițiate de orga- 
Izațiile U.T.M. au fost colectate și predate organelor de stat 96 
icoane de fier vechi. In mod deo sebit s-au evidențiat în această 

hme utemiștii ți tinerii din raionul U.T.M. Negru Vodă care 
jredat 28.000 kg. fier vechi.

Colectarea fierului vechi continuă în întreaga regiune, ea tiind 
'na din principalele sarcini ale organizațiilor U.T.M. Organizațiile 
J.T.M. din regiunea Constanța s-au angajat să colecteze în ur
cătoarele luni 250 vagoane de fier vechi.

Realizările tinerilor 
din raionul Fetești

I. ȘERBU

In raglunea PiteștiI
Peste 580.080 kg. fier vechi — colectat

Inițiativa patriotică 
s stringere a fieru- 
ii vechi a fost im- 
-ițișati cu căldură 
j utemiștii și tinerii 
in întreprinderile, 
istituțiile, școlile și 
ițele regiunii Pi
ști- Mobilizați de 

’■ganizațiile V.TM. 
au strîns prin 

uncă voluntară în 
nul
Iț
iră
CMi-ului In contul

trecut 523.000
fier vechi pe 

l-au predai

Fruntaș In 
această acțiune a fost 
raionul Găești care a 
colectat și predat 
l.CM.-uIui cantitatea 
de 56.000 kg. fier 
vechi. Rezultate în
semnate au obținut 
in această acțiune și 
tinerii din raionul 
Slatina și orașul Pi
tești care au strîns 
și predat I.CM.-ului 
48.000 kg. și respec
tiv. 47.000 kg. fier 
vechi.

U.TJU. Tinerii din regiu
nea Pitești și-au luat 
angajamentul ca în 
acest an să participe 
cu și mai multă în
suflețire la acțiunea 
patriotică de strîn- 
gere a fierului vechi, 
pentru a colecta prin 
muncă voluntară o 
cantitate de fier 
vechi cu mult mai 
mare decît aceea din 
anul trecut.

ION M. RIZOIU 
corespondent

Brigăzile utetnista de muncă pa
triotică din raionul Fetești, regiu
nea Constanța în cinstea confe
rinței regionale de partid care se 
desfășoară în zilele de 10 și 11 ia
nuarie, au strîns o cantitate de 
peste 20 vagoane fier vechi din 
care au predat I.C.M.-ului pînă în 
prezent cantitataa de 16 vagoane.

In fruntea acestei acțiuni, se a- 
flă tinerii din brigada patriotică 
din orașul Fetești care au predat 
5 vagoane și jumătate fier vechi 
și cei din brigada de la Depoul 
C.F.R. Fetești care au predat can
titatea de 3 vagoane.

Rezultatei de seamă au obținut 
și cele patru brigăzi de muncă 
patriotică ale pionierilor de 
Școala medie Fetești-gară care 
predat cantitatea de 4.500 kg.

TOMA MAREȘ 
«ccretar al comitetului U.T.M.

Fetești

însuflețiți de documentele Ple
narei C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958, oțelarii de la oțelăria Mar
tin nr. 1 a Combinatului siderur
gic Hunedoara au început noul 
an de muncă hotărîți să obțină 
de pe fiecare metru pătrat vatră 
de cuptor o producție de oțel mai 
mare decît anul trecut. Realizări
le obținute pînă acum sînt de 
două ori mai mari decît angaja
mentul luat. Astfel, pînă Ia 8 ia
nuarie fiecare schimb a dat în 
medie zilnic la toate cuptoarele 
cîte 6.135 kg. oțel peste sarcinile 
de plan.

Exemplul oțelarllor a fost ur
mat și de furnaliștil care deser. 
vesc furnalul nr. 6. La acest fur
nal s-au dat în medie zilnic, pe 
fiecare schimb, cite 14.400 kg. de 
fontă peste prevederile planului.

Din fonta șl oțelul dat peste 
plan în primele șapte zile ale a- 
nului de către siderurgiștii care 
deservesc furnalul nr. 6 și oțelă
ria Martin nr. 1 din cadrul Com
binatului siderurgic Hunedoara 
se pot fabrica 210 tractoare 
sau 379 combine de cereale.

Fruntașa secției electrice de la Uzinele „Republica" este brigada de tineret „Tînăra Gardă* 
condusă de Popescu Cristian. Ea își realizează în permanență înainte de termen sarcinile de plan. 
Pe luna Ianuarie brigada s-a angajat să termine lucrările de întreținere electrică cu patru zile mai 
de vreme, și să rebobineze, peste sarcinile ce-i revin, încă cinci electromotoare.

Foto: D. F. DUMITRU

In întreprinderile din Cluj

Mișcarea tinerilor inovatori
poate să devină o mișcare de masă 1

In regiunea Ploeștl

150 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică vor lucra pe șantierele

de hidroameliorații
U «xpunerea făcută le țedinr 

a plenară a C.C. al P.M.R. din 
>6-28 noiembrie 1958 de tovarășul 
iheorghe Gheorghiu-Dej se arată 
ă pentru anul 1959 suprafața de 
eren destinată culturilor agricole 
e -poate mări pe baz,a efectuării 
inor lucrări importante de îndie 
ruirf și desecări. Mărirea supra< 
ețelor arabile și a apărării tere-i 
urilor împotriva inundațiilor cone 
tituie o sarcină de seamă și pen- 
ru tineretul patriei noastre.
Folosind experiența bună a 

ului trecut, biroul comitetului 
egional U.T.M., împreună cu 
irirrîT secretari «1 comitetelor ra- 
onale U.T.M., an studiat recent 
losfbilitatea efectuării unor lu
crări de hidroameliorații, cu for- 
ele tineretului, pentru mărirea 
upnaîeței arabile în regiunea

Ploețtl. Pentru «ceai ■« uternlștll 
șl tinerii din regiune s-eu anga
jat ca din cele 13.000 de ha iden
tificate 
culturii 
ioanele 
să fie 
tre ei. . ,
deschide în aceste raioane 
munci 150 brigăzi utemiste 
muncă patriotică care vor 
create cu acest scop.
I N. PUIU

pentru a fi redate a 
4000 de ha. teren tn 
Buzău, Mizil. Cricov 
redate agriculturii de 
Pe șantierele ce se

la 
au

înainte, în Țara Oașului 
exista cel mai mare număr de 
analfabeți. Astăzi, aici au fost 
înființate școli în fiecare co
mună.

In fotografie: elevii Slomo- 
vici Rahila, Naghi Rodica și 
Mircea Ardeleanu urmăresc 
cu atenție o experiență de fi
zică sub îndrumarea profeso
rului Leontin Cosma.

Foto: AOERPRES

Inițiativa pornită de comitetul 
U.T.M. și cercul A.S.I.T. de la 
fabrica „Encsel Mauriciu" din 
Tîrgu Mureș de a antrena un nu
măr cît mai mare de tineri în 
mișcarea de invenții și inovații a 
căpătat o largă popularitate în 
rîndub tinerilor muncitori, tehni
cieni și ingineri din țara noastră.

Tinerii din întreprinderile ora
șului Cluj au primit cu entuziasm 
chemarea tinerilor de la iabrica 
„Encsel Mauriciu" din Tîrgu Mu
reș și și-au manifestat dorința de 
a se încadra în mișcarea de in
venții și inovații.

In acest scop, comitetul orășe
nesc U.T.M.-Cluj a studiat cu 
mult interes această inițiativă și 
aplicînd-o la specificul unităților 
productive din oraș a ajuns la

concluzia că există toate condi
țiile pentru ca să poată fi apli
cată în toate fabricile și între
prinderile clujene.

Pentru a coordona întrecerea în
tre întreprinderi pentru cît mai 
mulți tineri în mișcarea de inven
ții și inovații a fost constituită 
o comisie orășenească formată 
din ingineri, tehnicieni, tineri i- 
novatori, delegați ai filialei 
A.S.I.T. și din cadrul comitetului 
orășenesc U.T.M. Pentru început, 
comisia a hotărît să introducă și 
să se aplice inițiativa de la 
„Encsel Mauriciu" în 17 între
prinderi unde sînt toate condi
țiile create.

In toate aceste întreprinderi, 
comitetele U.T.M., împreună cu 
cercurile A.S.I.T. și cabinetele 
tehnice, ajutate de membrii comi
siei orășenești, au constituit co
misii pe întreprinderi. In multe 
din ele s-au întocmit imediat pla
nuri de muncă pentru populariza
rea și stimularea tinerilor inova-

în- 
mai

tari In vederea încadrării lor 
tr-un concurs pentru cele 
multe inovații din oraș.

Lucrind cu simț de răspundere 
și existînd o preocupare per
manentă și efectivă față de acea
stă inițiativă, comisiile create la 
uzinele „lanoș Herbak", fabrica 
„Libertatea", uzinele „Tehnofrig", 
fabrica de porțelan și fabrica 
„Triumf" au reușit (în urma unei 
susținute munci de popularizare) 
încă din primele zile să stîrneas- 
că un interes deosebit pentru ino
vații în rîndurile tineretului.

Pînă acum, numai în cadrul a- 
cestor cinci întreprinderi un nu
măr de 92 tineri muncitori, teh
nicieni și ingineri au făcut 64 de 
propuneri de invenții și inovații, 
dintre care o mare parte au 
fost acceptate și aplicate. Așa,

VAS1LE OLTEANU 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Cluj

(Continuare în pag. 3-a)

Studenții facultăților
de istorie

se pregătesc pentru
sărbătorirea

Centenarului Unirii
Întreaga țară se pregătește 

pentru sărbătorirea Centenaru
lui Unirii Țărilor Romine. Stu
denții facultății de istorie u 
Universității „C. I. Parhon" 
au pregătit un program special 
pentru a marca această mare 
sărbătoare a poporului nostru. 
Aci s-a format o comisie de 
organizare a sărbătoririi Unirii
— compusă din decanul facul
tății, cadre didactice și sludenți
— a cărei muncă e ajutată de 
un comitet studențesc pentru 
problemele organizatorice. A- 
ceastă comisie organizează — 
în colaborare cu Universitățile 
„Babeș“ și „Bolyai“ din Cluj 
și „Al. I. Cuza“ din Iași — o 
sesiune științifici studențească 
consacrată Unirii Țărilor Ro
mine . Temele lucrărilor ca și 
lucrările înseși ale studenților 
bucureșteni (unele au și fost 
prezentate la cercul științific) 
promit o sesiune interesantă și 
valoroasă.

O altă inițiativă interesantă 
este organizarea de către Ra
diodifuziunea ramînă (la pro
punerea comitetului U.T.M. fi 
Consiliului asociației studenților 
de la Facultatea de istoria din 
București) a unui concurs 
„Drumeții Veseli" cu tema 
„Unirea Țărilor Romine". 
Confirmarea participării stu
denților ieșeni și clujeni la 
concurs a ți fost primită, bi
bliografia întocmită, partici- 
panții desemnați. Banache Ni- 
colae, Tamaș Maria, Georgescu 
Vlad și alții au început pregă
tirea pentru o reprezenta cu 
cinste Facultatea de istoria din 
București.

Panoul special „Centenarul 
Unirii" închinat activității din 
facultate informează asupra 
stadiului pregătirilor pentru 
sărbătorire. Am găsit aici un 
articol al tovarășului conf. 
univ. V. Maciu, răspunsul ieșe
nilor la invitația de a participa 
la sesiune și mici informări : 
temele lucrărilor prezentate la 
sesiunea științifică, bibliografia 
concursului etc.

Activitatea febrilă și serioasă 
desfășurată pînă acum este o 
chezășie a succesului deplin al 
celor două acțiuni prin care 
viitorii istorici vor sărbători 
Centenarul Unirii Țărilor Ro
mine.

M. CELAC
t—_____

In cinstea zilei de 1 Mai și a zilei de 5 Mai, „Ziua Presei Comu 
niște", ziarul „Scînteia tineretului" organizează un:

CONCURS AL CORESPONDENȚILOR VOLUNTARI
pentru cele mai bune informații, reportaje, note critice, foiletoane, epi
grame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui să fie inspirate 
din viața și munca tineretului patriei noastre, din activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.M. sub conducerea partidului, pentru înde
plinirea și depășirea planului de stat pe anul 1959.
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APORTUL TINERILOR
LA CONSOLIDAREA ECONOMICA 

A COLECTIVEI LOR
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lînărul Ion Cucu din secția Il-a 
necanică a uzinelor „Tudor Vla- 
iimirescu" își depășește zilnic 

planul cu peste 15 la sută.

Foto: N. STELORIAN

• In anul 1958, veniturile gospodăriei colective au fost de 1.798.000 lei. • Producțiile medii la hectar au fost 
cu 1.000 kg. grîu și 1.600 kg. porumb, mal mari decît cele obținute de țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale. • De pe loturile tineretului s-a obținut cu 200 kg. grîu șl 400 kg. porumb peste media realizată pe 

gospodărie.

De curînd a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă a co
lectiviștilor din Izbiceni, prilej de 
trecere în revistă a activității co
lectiviștilor în anul trecut. Cu 
această ocazie s-au stabilit sarci
nile planului pe anul în curs în 
lumina documentelor elaborate de 
partidul nostru, pentru continua 
dezvoltare a agriculturii socia
liste.

Aportul tineretului la consoli
darea gospodăriei colective a fost 
subliniat Intr-un capitol al dării 
de seamă de sfîrșit de an pre
zentată de conducerea gospodăriei 
colective. In darea de seamă s-a 
arătat că, în urma Consfătuirii 
de la Constanța, în gospodăria 
colectivă a crescut simțitor numă
rul animalelor proprietate obșteas
că, s-au extins culturile de orez, 
de legume, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui, precum și lucrările 
de irigație. In aceste direcții, a- 
lături de ceilalți colectiviști tinerii 
mobilizați de organizația de bază 
U.T.M., sub directa îndrumare a 
organizației de partid, au adus 
un aport prețios.

A fost o perioadă cînd în sec
torul zootehnic al gospodăriei 
au lucrat oameni cu o slabă ca
lificare, fapt care a făcut ca pro
ducția animalelor proprietate ob
ștească să fie scăzută. Analizînd 
această situație, organizația de 
partid și conducerea gospodăriei 
au luat măsuri pentru pregătirea 
de cadre calificate pentru secto
rul zootehnic. De aceea, conduce
rea gospodăriei s-a adresat ti
nerilor colectiviști care erau 
cei mai în măsură să învețe și

să aplice învățămintele științei 
zootehnice. Intr-o adunare gene
rală deschisă a organizației de 
bază U.T.M., tinerii crescători de 
animale Ștefan Linca, Mircea 
Baciu, Octavian Deleneanu și 
alții și-au luat angajamentul să-i 
învețe meseria de crescător de a- 
nimale pe toți tinerii colectiviști 
care doresc să muncească în sec
torul zootehnic. Astfel s-a ajuns 
ca sectorul zootehnic să fie de
servit în cea mai mare parte de 
cei mai buni tineri din gospodă
rie. Preocuparea lor față de în-

ale căror lucrări principale au 
fost încredințate tineretului, s-a 
obținut o producție medie 
tar de aproape 4500 kg. 
din valorificarea orezului, 
dăria colectivă a realizat 
nit de peste 900.000 lei.

In adunarea generală a colec
tiviștilor s-a vorbit și despre 
munca tinerilor colectiviști care 
au lucrat pe loturile de grîu și 
porumb, precum și despre munca 
tinerilor legumicultori.

Executînd lucrări de bună ca-

la hec- 
Numai 
gospo- 
un ve-

însemnări de la adunarea de dare de seamă 
de la G.A.C. „Ștefan Gheorghiu** din Izbiceni

grijirea avutului obștesc a dat 
roade bune. In darea de seamă 
s-a subliniat că, paralel cu cre
șterea numărului de animale — 
al vacilor Je la 22 capete la 34, 
al oilor de la 314 capete la 476 
— au crescut și producțiile lor. 
Producția medie de lapte de vacă 
a ajuns de la 1600 litri la 1900 
litri, iar a oilor de la 30 litri la 
38 litri. In gospodăria colectivă 
a luat ființă și o crescătorie de 
porci care a fost declarată sector 
de muncă al tineretului.

Organizația de bază U.T.'M. s-a 
preocupat și de organizarea 
muncii tinerilor din sectorul a- 
gricol. De pildă, s-au organizat 
trei echipe de tineret care au 
lucrat permanent la cultura de 
orez. O altă echipă de tineret a 
lucrat la culturile de grîu, po
rumb, etc.

De pe cele 60 hectare de orez,

loturile 
i s-.au 

hectar 
pe lo- 

: 3400

litate și la timp, de ,pe 1 
de grîu îngrijite de tineri 
obținut producții medii la. 
de peste 2.500 kg, iar de 
turile de porumb de peste 
kg. Cu toată seceta care a bîn- 
tuit, producția medie de grîu a 
gospodăriei colective a fost de 
2300 kg., iar cea de porumb de 
3000 kg, adică cu 1000 kg grîu și 
1600 kg porumb mai mult decît 
în sectorul individual.

Luptînd pentru creștere» pro
ducției vegetale și animale, co
lectiviștii au adus o importantă 
contribuție la sporirea venituri
lor gospodăriei colective, care la 
sfîrșitul anului 1958 au fost de 
peste 1.798.000 lei.

Toate 
bilitatea 
să facă 
la sută

acestea au creat posi- 
ca gospodăria colectivă 

rețineri ma-i mari de 15 
din veniturile în bani și

să facă și rețineri de 3 la șută 
din veniturile în natură pen
tru fondul de bază. ~ 
face cunoscute toate 
gospodăriei colective 
muncii lor, utemiștii și 
lectiviști au invitat la 
de bilanț a gospodăriei colective 
un număr de 300 tineri țărani 
muncitori cu gospodării individu
ale. Invitații tinerilor colectivi
ști au văzut cu ochii lor cum tî- 
nărui colectivist Marin Astra, 
pentru cele 796 zile muncă făcu
te cu soția sa, a primit de la 
gospodăria colectivă : 2096 kg
grîu, 1751 kg porumb, 432 kg 
floarea-soarelui, 378 kg orz, im
portante cantități de legume 
zarzavaturi, nutrețuri și suma 
5.572 lei.

Cantități mari de produse 
bani au primit pentru 
muncă efectuate și ceilalți tineri 
colectiviști. Lucrurile bune afla
te la gospodăria colectivă și fap
tul că în acest an colectiviștii au 
prevăzut ca gospodăria lor să se 
dezvolte și mai mult, a sporit în- 
tr-o măsură și mai mare încre
derea țăranilor muncitori cu gos
podării individuale în gospodăria 
colectivă. La numai o săptămînă 
după adunarea generală de dare 
de seamă, numeroase familii de 
țărani muncitori cu gospodării 
individuale s-au înscris în gos
podăria colectivă. Din acestea, 28 
familii sînt tinere.

P. LUNGU

Pentru a 
succesele 
șr ale 

tinerii co- 
adunarea

Și 
de

Și 
zilele

<•

I»
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Scrieți despre munca entuziastă a tinerilor de pe șantierele de con
strucții, din fabrici, uzine și mine pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost al produselor, pentru sporirea acu
mulărilor socialiste.

Vorbiți în materialele voastre despre lupta tinerilor pentru micșo
rarea consumurilor specifice de materii prime și materiale, pentru scă
derea necontenită a procentului de rebuturi, pentru economisirea meta
lului, despre munca organizațiilor U.T.M. pentru dezvoltarea mișcării 
de inovații în rîndul tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni.

Reflectați în materialele voastre experiența organizațiilor U.T.M. 
în munca de atragere a tinerilor de la sate în sectorul socialist-coope- 
ratist agricol. Scrieți despre lupta tinerilor pentru consolidarea și înflo
rirea gospodăriilor agricole colective și întovărășirilor agricole; despre 
aportul titjerilor la creșterea producției agricole la hectar și în special 
a culturii de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui; despre munca tinerilor 
din sectorul zootehnic pentru creșterea șeptelului, pentru sporirea pro
ducției de carne, lapte, unt și lînă; despre lupta tinerilor pentru a reda 
agriculturii noi terenuri și pentru irigarea unor importante suprafețe de 
teren.

Vorbiți în materialele voastre despre entuziasmul cu care partici
pă tineretul la acțiunile patriotice de muncă voluntară, scrieți despre 
brigăzile de muncă patriotică care se creează și în care muncesc tineri 
din uzine și fabrici, de la sate, din școli și facultăți.

Oglindiți în materialele voastre activitatea desfășurată de organi
zațiile U.T.M. în scopul educării tineretului în spiritul dragostei și 
devotamentului fierbinte față de patrie, față de partid și guvern, în spi
ritul luptei înflăcărate pentru înflorirea patriei-noastre socialiste.

La acordarea premiilor se va ține seamă de numărul coresponden
țelor și de calitatea lor.

Se vor acorda următoarele

PREMIUL I.

2 PREMII II.
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15 MENȚIUNI
Premiile II, III și
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400 lei fiecare
fi acordate în obiecte 
ceasuri, biciclete, truse

mențiunile vor 
aparate radio, aparate fotografice, 
stilouri superioare, serviete de piele, echipament sportiv 
la alegerea cîștigătorilor.

Materialele vor fi trimise pe adresa: „Scînteia tineretului** Piața 
Scînteii nr. 1 București — i 
concursul corespondenților voluntari'**
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Cartea cimenteaz

'IIMINA CÂRTII PĂTRUNDE
IF IIE CA »L1E C A Ă

fră|ia dintre naționaliliA

Un loc important în lupta pentru culturalizarea maselor de țărani muncitori îl au 
bibliotecile sătești. Prin intermediul bibliotecilor, țăraniJcr muncitori le sînt puse la 
îndemînă un număr însemnat de cărți care îi ajută să-și lărgească orizontul cultural 
și politic, să înțeleagă mai profund politica partidului nostru de transformare socia
listă a agriculturii, să cunoască și să-și însușească metodele avansate de lucrare a 
pământului în vederea obținerii unor recolte din ce în ce mai bogate.

Un rol important în activitatea bibliotecilor de la sate, îl are tineretul, căruia îi 
este caracteristică setea de a cunoaște cît mai mult și de a transmite și altora cele 
învățate. Marea majoritate a bibliotecarilor de la sate sînt utemiști, din rîndui celor 
mai buni și mai pregătiți tineri țărani muncitori, cadre didactice și alți tineri in 

telectuali. Acești activiști culturali își închină întregul lor timp liber muncii nobile 
cu cartea, răspândirii științei și culturii în masele de țărani muncitori.

Acum, în perioada de iarnă, cînd gospodarii satelor noastre au mai mult timp li
ber, intensitatea muncii cu cartea a crescut considerabil. Acum mai mult ca oricînd 
tineretul satelor pornește asaltul cuceririi insignelor de „Prieten al cărții" citind 
si pregătindu-se pentru examinare. Pentru a-1 ajuta însă pe tineri să înțeleagă mai 
bine sensul politic și social al cărților citite, bibliotecile trebuie să organizeze o se
rie de acțiuni de masă cum sînt: recenziile, simpozioanele, procesele literare, serile 
literare de întrebări și răspunsuri, dramatizările, consfătuirile cu cititorii, întîlnirlle 
cu scriitorii etc.

>n același timp organizațiile de bază U.T.M. trebuie să-și intensifice șl mal mult 
munca de răspîndire a cărții în rîndui tinerilor țărani muncitori pentru continua ri
dicare a nivelului politic și cultural al acestora.

Pentru a veni în ajutorul organizațiilor U.T.M. în munca de răspîndire a cărții 
în masele largi ale tineretului din satele patriei noastre, publicăm în pagina de față 
cîteva articole din experiența celor mai buni activiști în munca de răspîndire a cărții.

Cartea ne-a ajutat
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să. obținem tee&Lte bogate
Despre gospodăria noastră, prin 

împrejurimi se știu multe lucruri 
bune. Colectiviștii noștri harnici 
au obținut în fiecare an recolte 
bogate. De aceea aproape întregul 
sat se află acum în colectivă.

Organizația de partid și con
ducerea gospcriariei au luat ini
țiativa la sfîrșitul anului 1957 să 
creeze în gospodăria noastră un 
colț roșu, iar organizația U.T.M. 
mi-a încredințat mie sarcina de 
a organiza activitatea lui. De la 
început eu ara căutat să atrag un 
număr tot mai mare de colecti
viști la activitatea (jilțului roșu. 
Am primit în această privință în
drumări prețioase din partea or
ganizației de partid. De asemenea 
organizația de bază U.TJV1. a 
discutat în adunări generale des
pre importanța activității cultu
rale în general și despre munca 
cu cartea în special și în activi
tatea noastră culturală au și apă
rut primele rezultate. Am reușit 
să creăm o brigadă artistică de 
agitație și un cerc de artiști ama
tori care în anul trecut au pre
zentat 6 piese de teatru cu su
biecte privind munca de transfor
mare socialistă a agriculturii.

In privința muncii de răspîn
dire a cărții, un accent deosebit 
am pus pe cartea agrotehnică. 
Brigadierii Costache Rusu și Va- 
sile Jianu, cititori activi ai cărți
lor agrotehnice, au reușit în anul 
acesta să obțină recolte mari la 
hectar cu tot timpul secetos ce a 
fost prin aceste părți. Din brigă
zile de cîmp ale acestor brigadieri 
fac parte și tinerii Costache Breazu,

Ia hectar
o

în satul Valul Traian, cele 212 
familii de țărani muncitori romîni 
și tătari muncesc înfrățiți în ca
drul gospodăriei colective „La- 
zăr Cemescu” Dacă cineva care 
a cunoscut satul nostru în tre
cut, înainte de eliberare, s-ar 
întoarce astăzi în el, cu greu 
l-ar recunoaște. în locul moșieru
lui Hortopan, care avea 3.000 ha. 
și la moșia căruia argățea întreg 
satul, se înalță acum puternicul 
S.M.T. Valul Traian. Soarta lui 
Hortopan au avut-o și moșierii 
Elmi Musledin și Crețoiu. Pe tim
pul lor aproape un sfert din popu
lația satului era analfabetă.

Dacă în trecut din satul nostru 
nu se prea cunosc cazuri oa tinerii 
să urmeze școli medii sau supe
rioare, astăzi 10 fii de colectiviști 
sînt studenți la medicină, mecani
că, sau I.S.E.P., 21 elevi învață 
la școlile medii, profesionale sau 
pedagogice. In comună, toți copiii 
de vîrstă școlară frecventează 
cursurile școlilor de 7 ani, romînă 
și tătară.

Pînă în anul 1957, în satul nos
tru a funcționat o bibliotecă pe 
lîngă căminul cultural, care a 
avut 30 de cititori și 100 cărți ci
tite. într-o adunare generală a 
gospodăriei s-a hotărit ca gospo
dăria noastră colectivă să sprijine 
munca căminului cultural și să 
organizeze o bibliotecă, care să 
fie deservită de un colectivist. 
Comitetul executiv al sfatului 
popular și consiliul de conducere al 
G-A.C.-ului au hotărît totodată ca 
această bibliotecă să se unifice 
cu fosta bibliotecă a căminului 
cultural, formîndu-se o bibliotecă

•

Ion Lihor, Aurel Mustață, Gheorghe 
Breazu și alții care sînt cititori ac
tivi ai cărților agrotehnice. Ei au ci
tit și discutat împreună cu ingine
rul nostru agronom, Ion Corciova, 
cărțile: „Să folosim metode înain
tate în cultura porumbului", „Cum 
trebuie făcute lucrările de între
ținere", „Recoltatul florii-soare- 
lui". „Documentele consfătuirii de la 
Constanța" etc. Rezultatele stu
diului și al muncii științifice des
fășurate pe tarlalele gospodăriei 
s-au văzut în toamnă cînd noi am 
recoltat 6000 kg. porumb dublu 
hibrid la hectar, 2118 kg. floarea 
soarelui, 1680 kg. grîu, 2500 kg. 
orz etc. Ingrijindu-le „ca la car
te", făcînd polenizarea artificială, 
recoltând la timp și repede, colec
tiviștii din Mitoc au reușit să dea 
și în acest an un exemplu grăitor 
tuturor țăranilor muncitori din 
satul nostru care n-au intrat încă 
în gospodăria colectivă.

Activitatea colțului roșu s-a în
dreptat și spre ajutorarea muncii 
politice de educare comunistă a 
tineretului și a tuturor colectiviș
tilor. Aproape în fiecare săptă- 
mînă noi am organizat informări 
politice asupra principalelor eve
nimente interne și internaționale.

Pentru anul 1959, cu sprijinul 
organizației de bază U.T.M., în 
planul colțului roșu de la G.A.C. 
Mitoc noi am prevăzut și o serie

de alte acțiuni. Așa, de pildă, 
ne-am propus să organizăm două 
cercuri de citit cărți agrotehnice 
și un cerc de citirea ziarului în 
colectiv. Vorh căuta de asemenea 
să îmbogățim biblioteca cu noi 
cărți agrotehnice îngrijindu-ne în 
același timp ca citirea și studierea 
lor să se facă mai intens decît în 
anul trecut. Totodată ne vom ocu
pa mai intens de concursul „Iu
biți cartea", lucru pe care organi
zația de bază U.T.M. l-a făcut 
în mică măsură în 1958.

In întreaga noastră activitate cu 
cartea vom continua însă să dăm 
importanța cuvenită cărții agro
tehnice, pentru ca în anul 1959 
producțiile la hectar la toate cul
turile să fie superioare recoltelor 
din

A Tinerii din sat 
p sînt nelipsiți de la
11 biblioteca căminu- 1 
J lui cultural. Aici ei 1 
«I găsesc ultimele ti
ll părituri din litera- 
d tura politică și beletristică, re-i1

. viste și ziare, pot viziona și e- 
p misiunile transmise de postul (i 
d nostru de televiziune la apara- p 
< tul de curând adus la cămin, <'

In fotografie, vă prezentăm^ 
, i un aspect din sala de lectură A 
da bibliotecii căminului cultu-d 
dral din satul Cobia de 'os —d 

( raionul Găești.

d Foto: S. NICULESCU d

1958.

FANICA CERNAT
Responsabilul colțului roșu al
G.A.C. Mitoc, raionul Bîrlad
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8 Tot mai triulți tineri din sa- 8 
g fele și comunele patriei noa- 8 
8 stre au îridr’ăgît cartea. In g 
â sprijinul lărgirii numărului de 8 

cititori vin cercurile de citit | 
8 la care tinerii participă cu g 
g deosebit interes atît la lectura | 
§ cărților cît și la discutarea 8 
ilor. |

In fotografie : un 8 
cerc de citit din co-8 
muna Titu-tîrg, ra- g 
tonul Titu.

Foto: |
N. STELORIAN □

O

Bibliotecile de casă 
și cercurile de citit—forme 
eficace de răspîndire a cărții

Comuna Todireni, așezată la ca
pătul de nord-est al țării, în re
giunea Suceava, este împărțită pe 
dealurile raionului Trușești. 10 sate 
și cătune formează comuna noa
stră. E de la sine înțeles că într-o 
astfel de așezare, munca unei bi
blioteci este destul de anevoioasă. 
E greu să te deplasezi în toate sa
tele, să duci cărți, e greu și pen
tru țăranii muncitori din aceste 
locuri să vină la centrul de comu
nă și să participe la manifestările 
organizate de bibliotecă.

Și totuși cartea trebuia să pătrun
dă în majoritatea caselor de țărani 
muncitori ai comunei noastre. Pen
tru aceasta primul lucru pe care 
l-am făcut a fost să iau legătura 
cu comitetul comunal U.T.M. care 
are organizații de bază în toate 
satele și cătunele și să cer ajutorul 
utemiștilor la difuzarea cărții. îm
preună cu tovarășul Turcu Con
stantin, secretarul comitetului co
munal U.T.M., și cu secretarii or
ganizațiilor de bază .U.T.M. din 
sate, noi am stabilit deschiderea 
unor biblioteci în casele cîtorva 
utemiști. Am înzestrat aceste bi
blioteci cu o serie de cărți, pe care, 
din timp în timp le schimbăm de 
la o bibliotecă de casă la alta. în 
același timp, la gospodăriile agri
cole colective din Jurești, Cernești, 
Todireni, noi am creat biblioteci 
pe lîngă colțurile roșii.

O altă formă mult apreciată de 
țăranii muncitori este cercul de 
citit. Pînă acum, am organizat 10 
asemenea cercuri în care tineri și 
vîrstnici vin și ascultă împreună 
lectura unor cărți agrotehnice be
letristice sau politice.

Cercurile de citit au fost create 
pe circumscripții electorale la 
comuna de reședință și cîte 
unul la fiecare cătun. Ele au 
un program bine stabilit și

sediul fix în 
bilului de cerc. _______
turilor ce urmează să se facă s-a 
ținut cont în primul rînd de biblio
grafia dată pentru concursul „Iu
biți cartea’’. In cercul condus de 
Maria Seremet — de pildă -— în 
fiecare săptămînă se adună 20-25 
de cititori. Aci s-au citit fragmente 
din „Mitrea Cocor" de M. Sadovea- 
nu, „Lența" de Francisc Muntea- 
nu, s-au mai citit și broșurile agro
tehnice „Ingrășămintele și aplica
rea lor", „Prin tăieri regulate la 
pomi, obținem fructe în fiecare 
an’’, „Statutul Model al G.A.C.- 
urilor” etc.

Datorită acestor metode de mun
că noi am reușit în anul 1958 să 
înscriem în rîndui cititorilor bi
bliotecii peste 800 de cititori ute
miști și vîrstnici și 212 pionieri și 
școlari. Rezultatele acestea le vom 
îmbogăți în anul 1959. Avem toate 
condițiile să mărim numărul cercu
rilor de citit la 14 în centrul de 
comună și cîte 2-3 în celelalte sate 
componente. De asemenea pen
tru a-i ajuta pe cititori să înțelea
gă mai profund esențialul din fie
care carte citită vom căuta să or
ganizăm și în cătune o serie de 
manifestări de masă: recenzii, dra
matizări, consfătuiri pe teme agro
tehnice etc., lucru făcut pînă a- 
cum numai la centrul de comună.

Cu sprijinul prețios al organi
zației U.T.M., al tuturor utemiști
lor și sub îndrumarea permanentă 
a organizației de partid, sîntem 
siguri că în 1959 vom îndeplini 
lozinca: „Nici o casă de țărani 
muncitori fără cititori la biblio
tecă”.

casa responsa- 
La stabilirea lec-

FLORICA MANOLE 
responsabilă a bibliotecii 

comunale Todireni, 
regiunea Suceava

CUM MUNCEȘTE 
ORGANIZAȚIA U. T. M. 
PENTRU POPULARIZAREA CĂRȚII

în anul care a trecut, în activitatea celor patru 
organizații de bază U.T.M., a comitetului comu
nal U.T.M., un loc important l-a avut munca de 
răspîndire a cărții în rîndui tineretului. Noi am 
urmărit ca toți tinerii din comună să devină citi
tori activi ai cărților de la bibliotecă, am urmărit 
să transformăm fiecare utemist într-un agitator 
înflăcărat pentru răspîndirea cărții în rândurile 
țăranilor muncitori din comuna noastră.

Sub îndrumarea comitetului de partid, toate a- 
ceste probleme noi le-am dezbătut pe larg într-una 
din ședințele comitetului comunal U.T.M. la care 
au participat și secretarii organizațiilor de bază.

în primul rînd noi am stabilit să nu rămînă nici 
un utemist neînscris la concursul „Iubiți cartea" 
iar birourile organizațiilor de bază U.T.M. să ur
mărească cu atenție modul în care aceștia citesc 
bibliografia indicată. Am stabilit de asemenea ca 
tinerii intelectuali din comună să discute cu tinerii 
înscriși cărțile din concurs, să-i ajute să înțeleagă 
semnificația politică șl socială a fiecărei cărți ci
tite, în așa fel incit atunci cînd se vor prezenta la 
examinare pentru obținerea insignei de „Prieten 

al cărții" să fie cît mai temeinic 
pregătiți. Am hotărît de asemenea 
ca utemiștii cei mai bine pregă
tiți din punct de vedere politic și 
cultural să se ocupe de munca po
litică privind dezvoltarea activi
tății bibliotecii, iar în casele uno
ra dintre ei să deschidem biblio
teci de casă, de care să răspundă 
e| personal.

Toate aceste sarcini au fost dis
cutate . în cadrul adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază 
U.T.M. Cu această ocazie ute
miștii au venit cu o serie de noi 
propuneri, angajîndu-se fiecare să 
îndeplinească diverse sarcini le
gate de munca de popularizare și 
răspîndire a cărții și în special de 
atragerea marei trase de tineret 
la concursul „Iubiți cartea" Așa 
se face că în colectivul bibliotecii 
noastre sătești avem acum înca
drați aproape 60 de utemiști'și ti
neri, colectiviști, întovărășiți, 
lectuali.

Comitetul comunal U.T.M. 
jutat colectivul bibliotecii 
împartă în așa fel muncile

inte-

a a- 
să-și 

. ,___ ... ... încît
activitatea lui să fie multilaterală, 
capabilă să ajute prin răspîndirea 
cărților și lămurirea conținutului 
acestora la creșterea conștiinței
politice a tinerilor țărani munci
tori și la ridicarea nivelului

omuna Murighiol este așe
zată pe partea stângă a bra
țului Sft. Gheorghe și are 

aproape 2.200 de locuitori, în mare 
majoritate ucraineni. Acum 20 de 
ani în această comună erau 95 la 
sută analfabeți. Astăzi această 
plagă de veacuri a intrat în dome
niul amintirilor triste.

Cînd am preluat biblioteca să
tească în noiembrie 1957, în regi
strele bibliotecii erau trecuți foarte 
puțini cititori. Situația aceasta se 
datora faptului că nu a existat o 
obișnuință a oamenilor de a citi, 
de a lua cărți ‘de la biblioteca să
tească și nici nu a existat cineva 
care să se ocupe numai de difuza
rea cărții. Eu m-am oferit voluntar 
să fac această muncă în cadrul 
orelor libere.

Nu am muncit singură. Mi-am 
creat' un larg colectiv din utemiș
ti, deputați și în special din tova
rășii mei, cadre didactice, care să 
mă ajute la atragerea unui număr 
cît mai mare de cititori. Cadrele 
didactice mergeau des pe la oameni 
pe acasă, fie pentru a sta de vorbă 
cu ei, ca părinți ai elevilor de 
școală, fie pentru a le aduce la 
cunoștință diverse acțiuni obștești. 
Noi am stabilit ca fiecare învăță
tor să-și ia la el și cîteva cărți, la 
început din cele privind educarea 
copiilor, basme populare, cărți de 
literatură. încet, încet noi am reu
șit să trezim gustul de citit al ță-

lor cultural. Așa cum fusese stabilit, utemiștii au 
fost repartizați să răspundă special de munca po
litică privind dezvoltarea activității bibliotecii. 
Așa de exemplu, Drăgușin Constantin și Luca Pe
tre folosind ultimele cărți și broșuri sosite la bi
bliotecă, răspund de informarea politică a țărani
lor muncitori asupra evenimentelor interne, inter
naționale, științifice etc. Ciurea Ștefan și Enea 
Marin se ocupă de popularizarea cărților prin ga
zetele de perete și de stradă, de scrierea lozincilor 
aeriene și la sediul bibliotecii și căminului, lozinci 
care cheamă la citirea și folosirea cărții politice 
și agrotehnice; alții se ocupă de mobilizarea țăra
nilor muncitori la acțiunile de masă ale bibliotecii 
— recenzii, consfătuiri, dramatizări, întîlniri cu 
scriitori etc. — discutînd cu ei și explicîndu-le im
portanța acestor manifestări.

Comitetul U.T.M. șl-a organizat în așa fel mun
ca incit să poată ajuta concret cele patru organi
zații de bază U.T.M. în munca de răspîndire a 
cărții în rîndui tineretului. Așa de pildă, membrii 
comitetului U.T.M. împărțiți pe organizații de 
bază Și-au creat un activ din utemiștii cei mai 
buni, fixând sarcini precise unora dintre ei de a 
se ocupa efectiv de intensificarea muncii cu cartea 
în rindul tineretului.

Cele patru organizații de bază U.T.M. în cola
borare cu biblioteca comunală, și-au organizat pe 
lîngă sediul fiecăreia cîte o bibliotecă mobilă cu 
cărți politico-ideologice, pe care le-au difuzat în 
masa utemiștilor, contribuind astfel ia creșterea 
nivelului politic și ideologic al tineretului.

Cu toate acestea, în activitatea noastră s-au 
manifestat și anumite slăbiciuni pe care ne stră
duim să le lichidăm cît mai

Una din lipsurile noastre 
perioadă a fost faptul că 
neglijat atragerea tinerelor
bllotecii. De asemenea ne-am 
popularizarea fruntașilor din G.A.C. și a rezultate
lor obținute de ei în urma studierii cărților agro
tehnice.

Noi sîntem hotărîți să lichidăm de urgență a- 
ceste lipsuri fiind convinși că munca cu cartea este 
unul dintre factorii hotărîtori în creșterea nivelu
lui politic și de cultură generală al tineretului 
în creșterea contribuției sale directe la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața 
poporului nostru.

mai mare care să deservească 
satul.

Cu sprijinul organizației 
partid și U.T.M. eu mi-am < 
un colectiv format din uten 
cei mai bine pregătiți, colecti 
învățători, deputați. Un ac 
deosebit l-am pus pe munci 
fiecare om în parte. Marea n 
ritate a timpului mi-o petrec 
gînd pe la casele cititorilor ro 
și tătari. Pînă acum s-au crea 
biblioteci de casă și 18 cercul 
citit în care săptămînal st 
tește sau se discută despre 
țile citite. La început a fos* 
mai greu. Am creat cercuri ti. 
separate, pentru romîni și a 
separate pentru tătari. Mi-am 
seama că acest lucru nu era 
părat necesar, deoarece apr, 
toți tătarii cunosc și limba roi 
și așa cum înfrățiți lucrează 
pe ogoarele aceleiași gospoj 
colective tot așa voiau să acti 
și în aceleași cercuri de citit. A 
în cercurile conduse de Roman i 
nescu, Victoria Zimia, Ismail St 
Petcu Elena și altele, găsim și 
mîni și tătari care ascultă sau 
cută cu același interes cărțile*ci 

în cercul condus de VI 
Bagîs, unde de asemenea sînt 
tătari și romîni, unii tătari mai 
stnici, Emisali Scifadin, Os: 
Evchireț și alții care nu știau 1 
limba romînă și-au manifestat 
rința de a o învăța și acum ei 
mează cursuri de limba ron 
predate de tinerii învățători.

O participare mare am aș. 
și la concursul „Iubiți carte 
special din partea utemiști. 
ambele naționalități. Printre cei. 
de purtători ai insignei „Pri< 
al cărții" se numără și Gugt 
Elena, Moldoveanu Constar 
Bagis Elifer, Ismail Sabia și a 
Zilele acestea și alți utemiști, p 
tre care și Amet Selveri, Ră 
lescu Tudor și Sandu Marin K 
pregătesc pentru examinare.

înfrățiți, colectiviștii din V 
Traian, romîni și tătari, s-au îi 
drat într-o intensă activitate 
lîngă bibliotecă. Astăzi în fier 
casă avem cîte 2 și chiar 3 citit 
numărul lor ridicîndu-se la l.C 
In cadrul concursului „Nici o c 
de țăran muncitor fără cititor” 
am organizat 45 acțiuni de m 
pentru popularizarea cărțiloi 
scriitorilor, pentru dezvoltarea 
stului de citit al cetățenilor 
comuna noastră. Cititori ca tin 
Voicu Ion, Osman Muedin, EI. 
Rameti și alții au venit cu inte 
sânte sugestii privind aprovizio; 
rea cu cărți precum și acțiunile, 
care să le organizăm pentru po 
larizarea cărții

Cartea, factor însemnat de lu: 
nare a maselor, s-a dovedit în 
muna noastră a fi și un mij 
puternic de strîngere a prietenie 
frăției dintre romîni și tătari ce 
bucură astăzi în țara noastră 
libertăți și drepturi egale.

AMET MERZIE 
bibliotecară, G.A.C. Valul 

Traian

grabnic.
principale în această 

organizația U.T.M. a 
fete în activitatea bi- 

ocupat slab de

PETRE C. VILCAN
secretarul comitetului comunal U.T.M.

Catanele-Noi, raionul Băilești, regiunea Craiova

Intelectualii satului
cultivă dragostea pentru citit
rănilor și în primul rînd al tinere
tului din comuna noastră. Am 
trecut la înființarea a 9 biblioteci 
de casă și a unor cercuri de citit 
conduse nu numai de cadre di
dactice. Utemiștii Alexandru Sica 
și Paulina Cernomoriț, deputatele 
Maria Vihodiță și Paloșca Marti- 
nor, învățătorii Dumitru Vînzu- 
rească și Eftimia Bratu au reușit 
să antreneze, fiecare, zeci de citi
tori pe lingă bibliotecile de casă 
de care răspund.

Pentru a-i ajuta pe țăranii colec
tiviști din comuna noastră să în
țeleagă mai bine cele citite, să pă
trundă sensul politic și social al 
cărților preferate noi am prezentat 
recenzii, am organizat simpozioane, 
citiri în colectiv etc. La toate a- 
cestea au 
mul rînd 
nă, în 
utemiști.
haria, doctorul George Rusa, Anas
tasia Cosencu și Silvia Samovschi

fost antrenați în pri- 
intelectualii din comu- 
marea lor majoritate 
Inginera Valentina Za-

au organizat interesante discuții 
cu cititorii bibliotecii în special 
pe marginea cărților prevăzute în 
bibliografia concursului „Iubiți 
cartea”.

Cei 1.380 de cititori și 16.380 de 
cărți citite în anul 1958 sînt o do
vadă a muncii concrete pe care, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, au dus-o unii utemiști și 
tineri intelectuali din satul nos
tru. Trebuie să arăt însă că rezul
tatele ar fi fost mult mai bune dacă 
organizația U.T.M. ar fi acordat 
mai multă atenție muncii tinerilor 
intelectuali, dacă ar fi analizat 
activitatea lor și ar fi luat măsurile 
corespunzătoare atunci cînd unii 
își neglijau sarcinile obștești. Noi 
am fost lipsiți însă de acest ajutor. 
Din această cauză la noi în co
mună există acum și o altă situație, 
oarecum paradoxală : deși toți u- 
temiștii și tinerii sînt cititori ai bi
bliotecii și au citit numeroase cărți 
de literatură prevăzute în con-

nu a- 
ai in

slabei

cursul „Iubiți carte" totuși 
vem decît cîțiva purtători 
signei de prieten al cărții.

Acest lucru se datorește 
activități a comisiei de examinare
ce nu și-a dovedit prin nimic exi
stența. Sute de tineri ar fi putut 
fi examinați și trecuți în rîndui 
purtătorilor insignei „Prieten al 
cărții". Comisia nu și-a făcut însă 
datoria. Biroul organizației U.T.M. 
nu a întreprins nici el nimic pen
tru activizarea comisiei concursu
lui „Iubiți cartea", intelectualii 
tineri nu au pus nici ei un accent 
mai puternic pe acest concurs și 
toate acestea au făcut ca activita
tea bibliotecii pe linia citirii lite
raturii, în rîndui tineretului, să ră
mînă fără unul dintre rezultatele 
pe care fiecare tînăr îl aștepta : 
să devină purtător al insignei „Prie
ten al cărții". Vinovat se face în 
aceeași măsură și comitetul raio
nal U.T.M. Tulcea care nu a luat

măsuri împotriva delăsării și for
malismului ce a existat în organi
zația noastră U.T.M

Acum, odată cu alegerea noilor 
organe conducătoare, utemiștii au 
ales ca secretar pe comunistul An
drei Grigorov și un comitet care 
va putea să ajute concret și munca 
cu cartea în comuna noastră. Noi 
vrem ca în fiecare circumscripție 
electorală să deschidem cîte un cerc 
de citit și toți utemiștii să fie în
scriși la concursul „Iubiți cartea". 
Acestea sînt obiectivele noastre 
imediate și ne vom strădui să le 
realizăm pînă la 1 aprilie 1959. 
în această direcție cadrele didac
tice și ceilalți tineri intelectuali 
vor munci și pe mai departe, cu 
mai mult elan, pentru ridicarea ni
velului politic și cultural al tutu
ror țăranilor colectiviști din comuna 
noastră.

• în anul 1938 cârti
revenea la 22 de cetățeni 
La sfîrșitul anului 1957 nu 
mărul bibliotecilor sătești 
al bibliotecilor căminelor cui 
turale și al 
din G.A.C. 
cu un fond 
12.399.000 volume. Aceasța in 
seamnă ceva mai mult de r 
carte la un locuitor 
noastră.

colțurilor 
era 

de

roși
de 13.35, 

cărți d<

al saț'"' :

număra 
de la bi 
culturali

• în anul 1958 
cărților citite numai 
bliotecile căminelor 
se ridică la 3.770.752. Bibli
oteca din comuna Tepu, regiu
nea Galați — de pildă — n 
înscris în 11 luni ale anulitk < 
1958 2.120 cititori și a difu
zat 22.383 cărți.

• După date încă incomple
te, în anul 1958 s-au înscris ■ 
la concursul „Iubiți cartea''
650.000 tineri dintre care peste 
150.000 au primit insignele de 
„Prieten al cărții", în raionul 
Alejd, regiunea Oradea, în anul 
1958 s-au înscris 1.300 de ti
neri față de 338 în anul 1957, 
iar în raionul Curtea de Ar
geș sînt 1315 parlicipanți la 
concursul „Iubiți cartea".

• în raionul Fetești în anul 
care a trecut, de la bibliote'** 
sătești au împrumutat cărți 
medie, cîte 1.430 țărani munci
tori, față de 511 în anul 1957, 
iar în raionul Gheorghieni din 
Regiunea Autonomă Maghiară 
media cititorilor la fiecare bi
bliotecă sătească este de 1.432

• în comuna M. Kogălni- i 
ceanu, regiunea Constanța, sînt ' 
2.400 de cititori ai bibliotecii . 
sătești. în medie aici s-au di- • 
fuzat cîte 75 volume pe zi. în ‘ 
comuna Catanele Noi, regiunea , 
Craiova, s-au împrutnutat în i,NATALIA CHERA 

învățătoare în comuna Muri- 
ghiol, raionul Tulcea

Craiova, s-au împrumutat 
II luni ale anului 1958 
număr de 15.309 volume.



Reducerea prețului de cost 
al construcțiilor în discuția 

tinerilor constructori
De curind a avut loc prima con

ferință a organizațiilor U.T.M. de 
pe marile șantiere de la Săvinești, 
pentru alegerea comitetului U.T.M. 
Aproape toți delegații care au luat 
parte la discuții și-au exprimat 
nu'ndria că prin munca lor contri
buie la ridicarea acestor mari o- 
biective industriale, jiare vor duce 
la dezvoltarea economiei naționa
le, la ridicarea nivelului de trai al 
poporului nostru. Atît darea de 
seamă cit și delegații în cuvîntul 
lor au analizat munca desfășura
tă de tineret, de brigăzile de pro
ducție. brigăzile de muncă pa
triotică, pentru continua scădere 
a prețului de cost în construcții. 
Ei au arătat rezultatele bune ob
ținute de cei peste 3000 de tineri 
constructori — veniți din toate 
colțurile patriei. Alături de vîrst- 
nici ei muncesc cu mult elan pen
tru terminarea la timp a construc
țiilor. Astfel cele peste 30 brigăzi 
utemiste de producție au obținut 
realizări însemnate în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea la 
timp a sarcinilor de plan, pentru 
îmbunătățirea permanentă a cali
tății lucrărilor și realizarea de eco
nomii. Așa de pildă, brigăzile, 
conduse de utemiștii Ariton Virgi
nia, Prisecaru Nicolae, Burlacu 
Gheorghe, lună de lună și-au de
pășit sarcinile de plan cu 10-20 
la sută și au realizat însemnate 
economii de materiale ca : ciment, 
faianță, oțel, beton etc. Exemple 
demne de urmat oferă și tinerii 
fruntași în producție ca Vaghnel 
Samoil, șef de lot, care își organi
zează bine lucrările, aprovizionea
ză bine echipele cu materiale ne
cesare, ceea ce a ajutat colectivu
lui de muncitori de la Fabrica de 
azot și amoniu să termine lucrări
le cu mult înainte. Asemenea e- 
xemple oferă și tinerii din brigă
zile conduse de utemiștii Crețu 
Filaret și Chișpov Valentin de pe 
șantierul Fabricii de relon, bri
găzile conduse de Bibeleanu Ion 
de la lotul poliamid, Caminchi 
Gheorghe de la lactamă, care au 
dovedit o înaltă conștiință socia
listă, îndeplinindu-și și depășin- 
du-și planul, dînd lucru de bună 
calitate. De asemenea tinerii de 
la uzina de fibre sintetice relon 
lucrează cu mult elan la mon
tarea utilajului modern, astfel ca 
uzina să intre în funcțiune cît mai 
repede. Cu același elan mun
cesc și tinerii constructori ai 
blocurilor unde vor locui viitorii 
muncitori. Pentru grăbirea lucrări
lor și îndeplinirea la timp a an
gajamentelor luate, tinerii con
structori efectuează multe ore de 
muncă voluntară. In ultima lună

au fost efectuate circa 1500 ore 
muncă voluntară, economisind a- 
proape 15 tone beton, stivuind 
26.000 cărămizi, 46 m* material 
lemnos etc.

Numai de la uzina de relon, din 
cei 180 utemiști — 170 au fost 
cuprinși în brigăzi de muncă pa
triotică.

Pe marginea 
conferinței U.T.M. 

a Complexului 
de șantiere „Săvinești"

Aceste cîteva rînduri ilustrează 
creșterea conștiinței politice a ce
lor mai mulți tineri constructori, 
înaltul lor patriotism, entuziasmul 
și abnegația cu care luptă pentru 
îndeplinirea sarcinilor partidului.

Delegații la conferință însă, pă
trunși de răspunderea ce o au față 
de îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid, au criticat cu asprime lip
surile și neajunsurile ce se mai 
fac simțite. Tovarășul, Popescu 
Constantin spunea: „Noi avem pe 
șantier unii tineri cu concepții îna
poiate, care dovedesc lipsă de gri
jă față de materialele cu care lu
crăm, lăsînd grămezi de ciment a- 
fară în ploaie; sînt de asemenea' 
unii tineri care pun pe foc carton 
gudronat, cherestea, aruncă cără
mizile care se sparg ele. Secreta
rul organizației de partid de la 
uzina de relon a criticat aspru 
comportarea unor tineri care nu 
respectă programul de lucru, întîr- 
zie, lipsesc nemotivat. Nu trebuie 
uitat nici un moment, a spus vor
bitorul, că toate aceste lipsuri 
grevează în mod direct asupra 
prețului de cost al construcțiilor. 
Din această cauză organizațiile 
U.T.M. trebuie să creeze o opinie 
colectivă puternică, combativă îm
potriva tuturor acelora ce se fac 
vinovați de asemenea neglijențe, 
de asemenea lipsuri. Problema 
scăderii continue a prețului de 
cost al construcțiilor trebuie să 
fie o preocupare centrală a orga
nizațiilor de bază U.T.M.

In conferință s-a subliniat de 
asemenea importanța deosebită pe 
care o are munca ce trebuie să o 
desfășoare organizațiile U.T.M. 
pentru creșterea continuă a cali
ficării tinerilor constructori. Ei 
vor avea în felul acesta posibi
litatea de a descoperi cu mai 
multă ușurință noi căi și mij
loace de reducere a prețului de

cost, de creștere a oalității con
strucțiilor.

Atulți vorbitori au criticat de a- 
semenea slaba preocupare a orga
nizației U.T.M. față de munca ti
nerilor ingineri, tehnicieni și 
maiștri. Ei au arătat că aceștia nu 
sînt folosiți suficient în munca de 
calificare a tineretului, în sprijini
rea activității brigăzilor și postu
rilor utemiste de control.

Delegații la conferință, în lumi
na expunerii tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie a.c., 
au făcut prețioase propuneri pen
tru activitatea de viitor a Comi
tetului U.T.M. și a întregii orga
nizații privind contribuția ce tre
buie să o aducă tineretul la înde
plinirea planului de stat pe anul 
1959, pentru intrarea în funcțiune 
a uzinei de relon și realizarea ce
lor 1000 tone de fire și fibre sin
tetice, precum și darea în funcțiu
ne a Combinatului de azotoase și 
a altor obiective.

Pe baza propunerilor prețioase 
făcute de delegați conferința a 
luat importante hotărîri. Așa de 
pildă conferința a hotărît ca or
ganizațiile U.T.M. să lupte pentru 
antrenarea în întrecerea socialistă 
a tuturor tinerilor pe șantier ; să 
dezvolte o largă mișcare de eco
nomii de materii prime, să atingă 
cel puțin 200.000 ore mun
că voluntară pînă la sfîrșitul a- 
nului 1959, astfel îneît cel puțin 
1500 tineri să primească carnetul 
și insigna de brigadier.

S-au stabilit de asemenea mă
suri de creare a peste 30 cercuri 
de minim tehnic care să ajute la 
ridicarea calificării tineretului, la 
cunoașterea utilajului și însușirea 
noii tehnologii. Conferința a cerut 
noului comitet să organizeze mai 
bine munca de educare comunistă 
a tineretului, folosind în această 
direcție variatele mijloace care-i 
stau la îndemînă, să se ocupe _u 
simț de răspundere de felul în 
care muncește și trăiește tineretul 
pe șantier. Sarcina principală 
care stă în fața organizațiilor 
U.T.M. de pe șantier — s-a șu- 
bliniat în conferință — este a- 
ceea de a mobiliza întregul tine
ret la o luptă perseverentă, de zi 
cu zi, pentru reducerea continuă 
a prețului-de cost în construcții, 
pentru îmbunătățirea permanentă 
a calității acestora.

Conferința orgamzațiilar U.T.M. 
de pe șantierul de la Săvinești a 
dovedit entuziasmul trierilor con
structori, dorința lor de a înde
plini în cele mai bune condiții 
marile sarcini trasate de part’id.

IOAN ALBUȘOIU

La uzina „Grigore Preoteasa" din București, brigada de tineret condusă de comunistul Manole Seno- 
ter depășește tunar sarcinile de plan cu 20—25 la sută, in foto grafie; o parte din membrii bri
găzii efectuează controlul contoa relor. Foto: D. F. DUMITRU

Pe urmele 
materialelor publicate

Inovatorii își vor 
primi drepturile

In urma apariției articolului 
„Doi inovatori și mai mulți co
autori", Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei ne-.a trimis 
următorul răspuns; „Referitor la 
articolul critic apărut în nr 2960 
intitulat „Doi inovatori și mai 
mulți... coautori", in urma veri
ficării și analizei făcute, vă co
municăm următoarele:

Cele semnalate in articolul cri
tic au fost pe deplin întemeiate. 
Comisia de inovații a fabricii de 
hîrtie „1 Septembrie” din Bușteni 
a dat dovadă de neprincipialita- 
te, tărăgănare și lipsă de răs
pundere in rezolvarea acestei 
inovații. Pentru această abatere, 
inginerul șef Bîrsan — preșe
dintele comisiei de inovații — a 
fost sancționat cu „mustrare cu 
avertisment". Ordinul de sancți
onare, a fost prelucrat în întreg 
sectorul.

In ceea ce privește drepturile 
autorilor inovației, (Ing. I. Ceciu 
și Sosz Bella n.r.) s-au luat mă
suri pentru întocmirea calcule
lor economice, dispunîndu-se 
plata recompenselor ce în mod 
legal li se cuvin pe baza Regu
lamentului Inovațiilor".

Pentru o cît mai bună 
desfășurare a semi- 

nariilor la învățămîn- 
tul politic U.l.M.

în nr. 2964 al ziarului „Scîn
teia tineretului11 din 21 noiembrie 
1958 a fost analizat modul cum 
s-a desfășurat primul seminar din 
acest an, al cercului politic U.T.M., 
cu tema : „Apărarea unității și 
purității rîndurilor partidului".

în calitate de propagandist am 
fost criticat pentru felul cum am 
condus seminarul și anume pen
tru faptul că unele probleme au 
fost expuse simplist iar altele au 
rămas neclare, sau chiar confuze, 
pentru cursanți.

într-videvăr, acest seminar nu s-a 
desfășurat la înălțimea așteptări
lor, fapt pentru care îmi însușesc 
critica făcută de ziarul „Scînteia 
tineretului".

politic și ideologic al tinerilor 
muncitori din secția noastră.

Pe viitor voi căuta să viu cît 
mai bine pregătit la seminarii, 
conștient fiind de faptul că reu
șita unui seminar depinde în cea 
mai mare măsură de pregătirea 
propagandistului.

DOBRE ACHIM
Secția scule și calibre a uzinei 

.-Republica"

In toate întovărășirile 
agricole vor fi create 

organizații O. T. M.
La articolul publicat în ziarul 

„Scînteia tineretului" în care a 
fost criticat pentru faptul că n-a 
luat cele mai eficace măsuri în 
vederea creării organizațiilor de 
bază U.T.M. în unele întovărășiri 
agricole, biroul Comitetului raio
nal U.T.M. Beceni-regiunea Plo- 
ești, ne răspunde:

„Articolul a fost analizat în 
ședința de birou, pentru ca toți 
membrii biroului Comitetului ra
ional U.T.M. să ia cunoștință de 
critica făcută în acest articol.

In discuțiile purtate, a reieșit 
că criticile făcute sînt juste, iar 
biroul raional a stabilit o seamă 
de măsuri pentru lichidarea lip
surilor arătate.

Pînă în prezent, biroul Comi
tetului raional U.T.M., în urma 
identificării tinerilor utemiști din 
întovărășiri, a luat măsuri pentru 
a se crea în cinci . întovărășiri 
agricole, unde sînt condiții, orga
nizații de bază U.T.M., trasînd 
totodată sarcină activiștilor, ca 
în cel mai scurt timp să facă 
identificarea utemiștilor și în 
celelalte întovărășiri care nu au 
organizații de bază U.T.M.".

La patinoarul 
artificial „23 Au- 
gust" din Capi- jfv 3^
tală. Ua W

l-t": wk W
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In Editura 
Politică

au apărut: ,

MARX — ENGELSf: 1
Opere, voi. 4

668 pag. ' 15 lei

Acest volum cuprinde lucră
rile scrise de K. Ma,rx și F. 
Engels din trai 1846< pînă în 
martie 1848. In afară/ de „Mi
zeria Filozofiei" — lucrare în 
oare Marx combătînd. proudho- 
nismul expune pentru prima 
oară în mod cuprir<z.ător legile 
dezvoltării societății! — și „Ma
nifestul Partidului Comunist" 
— primul docurnent-prograin 
al comunismului șrtiințific, lu
crare elaborată de K. Marx și 
F. Engels, acest volum mai *1 
cuprinde o serie de studii ale | 
lui Engels intitulate „Socialis- 
mul german în versuri și pro f 
ză“ în oare sînt criticate con- j 
cepțiile „Adevănaților socia-i» 
liști".

V. I. LENIN : Despre aii ap.- î 
ța dintre clasa muncitoare și S 
țărănime. ÎJ

ediția a ll-a S
712 pag. 14 lei S

Culegerea cuiprinde principa- S 
lele lucrări al© lui V. I. Lenin i? 
despre alianța dintre clasa S 
muncitoare și țărănime J

* sV. PERLO: Imperiul marii J 
finanțe )

512 pag. 11 lei N
Lucrarea economistului pro J 

gresist american, Victor Perlo, j 
analizează actualul stadiu de ft 
dezvoltare a capitalului finan- K 
ciar în S.U.A., principalele sale ft 
forme de organizare, tendințe- S 
le și perspectivele sale. ft

(Agerpres) ft

In întîmpinarea
Centenarului Unirii

în întreaga țară continuă pregă
tirile pentru sărbătorirea Cente
narului Unirii Țărilor Romîne^

în oriașele și saîtele regiunii Su
ceava vor avea lac numeroase fes
tivități] și manifestări cultural-^ar- 
tisticel consacrare istoricei aniver
sări ă'e la 24 ianuarie. Formațiile 
artistice de amatori ale căminelor 
culftwale și caselor raionale de 
cultuiră pregătesc programe [festive 
legate de acest important eveni
ment din istoria poporului nostru.

In. preajma zilei de 24 ianuarie 
în căminele culturale,, colțurile 
rușii din gospodăriile agricole co- 
Itjclâve, casele de cultură și clubu
rile muncitorești vor fi ținute ex- 
țșuneri cu tema „însemnătatea is
torică a Unirii Țărilor Romîne în 
dezvoltarea socială a Romîniei". 
Țtlevii șaolii medii mixte nr. 2 și 
școlii pedagogice din Suceava vor 
■ participa la un concurs „Drumeții 

i veseli" și un concurs literar cu 
i teme ’inspirate din evenimentele
/________________________________

petrecute în urmă cu un veac p 
teritoriul Țărilor Romine.

în regiunea Hunedoara s-a 
constituit pînă la 8 ianuarie î 
cadrul unor adunări populare l 
comitete raionale și orășenești per 
tru sărbătorirea Centenarului U 
nirii Țărilor Romîne. Din acest 
comitete fac parte 450 persoane - 
mineri, siderurgiști și constructor, 
fruntași, activiști de partid și d 
stat, țărani muncitori, intelectual, 
în această regiune între 17 și 2 
ianuarie, se vor organiza în între 
prinderi, instituții, cluburi munci 
tor ești, cămine culturale numerous, 
șezători literare consacrate lupte 
poporului nostru pentru Unire.

Cu prilejul Centenarului Uniri 
Țărilor Romîne, Studioul de dia 
filme ,,lon Creangă" a realizat did 
filmele „Moș Ion Roată și Unirea6' 
după povestirea lui Ion Creangc. 
și „Unirea Țărilor Romîne". A 
ceste diafilme vor fi puse în cu 
rind în vînzare la toate librăriil 
din țară.

(Agerpres)

Mișcarea tinerilor inovatori
poate să devină o mișcare de masi

Problema împăciuitorismului, 
rămasă neclarificată, trebuia dez
bătută mai serios. Trebuia arătată 
esența oportunistă a împăciuitoris
mului, precum și daunele ce le a- 
duce mișcării muncitorești.

Discuțiile trebuiau purtate ast
fel incit să ducă la creșterea com
bativității revoluționare a cursan- 
ților.

Voi căuta să clarific toate pro
blemele dezbătute in seminar,
pentru ca cercul politic pe care-l 
conduc să constituie intr-adevăr
un mijloc de ridicare a nivelului

Alo?... ați greșit numărul f — 
PATRIA, BUCUREȘTI, GH. DOJA; 
Legea mării - REPUBLICA, I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE; Misterul castelului pără< 
sit - MAGHERU, VICTORIA, 
MIORIȚA; Vraja dragostei — V. 
ALECSANDR1, LUMINA, VASILE 
ROAITA, ALEX. SAHIA ; Călăto
rie peste trei mări — CENTRAL. 
1 MAI ; Romanța periferiei — 13 
SEPTEMBRIE, 8 MARTIE; Ispră
vile otrlionțatului — MAXIM 
GORKI ; Program de filme docu
mentare șl de desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV ; 
S-a întîtnplat la Penkov — TINE
RETULUI, 8 MAI ; Don Giovanni 
— GRIVIȚA; Idolul de sare — 
CULTURAL, AUREL VLAICU; Se

renada mexicană — C. DAVID ; 
Zile de dragoste — FLACARA; 
Anul 1918 — ARTA; Un nou nu
măr de atracție — MUNCA ; Fata 
cu chitara - 23 AUGUST, LIBER
TĂȚII, B. DELAVRANCEA ; Vră
jitoarele din Salem — DONCA 
SIMO ; Cîtaeie grănicerului — 
POPULAR ; Bravul soldat Svejk 
- ILIE PINTILIE; Pe Donul li
niștit (seria 11-a) +- M. EMINES- 
CU, G. BACOVIA; Pasagerul clan
destin - N. BÂLCESCU ; Ulise - 
G. COȘBUC ; Pe Donul liniștit 
(seria Ill-a) - OLGA BANCIC; 
Trapez - DRUMUL SERII ; Arti
colul 420 - 16 FEBRUARIE ; Ini
mă de oțel - 30 DECEMBRIE; 
Tosca - CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT,

(Urmare din pag. l-a)

de pildă, numai la uzinele de în
călțăminte „lanoș Herbak" au 
fost făcute 25 propuneri de ino
vații. S-a evidențiat îndeosebi in
ginerul utemist Teodor Mureșan 
care a făcut propunerea pentru 
uscăAorul de sticlă și altele, care 
ală'zuri de cea făcută de utemi- 
stuâ Fegveresi Zoltan (de ungere 
automată a benzilor rulante) a- 
duc întreprinderii economii ante- 
c a leu late de peste 200.000 lei. La 
uzinele metalurgice „Unirea", tî- 
nărul Peter Gheorghe a făcut o 
propunere de perfecționare a ci
lindrilor canelați — propunere 
care aduce economii antecalcula- 
'te în valoare de 36.443 lei. De a- 

i semenea, tinărul Levy Vasile a 
[ prezentat un dispozitiv de cane- 

lat multiplu care va aduce eco
nomii antecalculate în valoare de 
11.171 lei.

Multe propuneri de inovații au 
făcut și tinerii de la fabrica de 
mobile „Libertatea", uzinele 
„Tehnofrig", fabrica de Porțelan 
și fabrica „Triumf". Rîndurile 
inovatorilor de la aceste între
prinderi se lărgesc, cuprinzînd un 
număr tot mai mare de tineri.

Cu toate că s-au obținut unele 
rezultate bune, extinderea mișcă
rii de invenții și inovații este încă 
departe de posibilitățile existente, 
departe de a fi o mișcare de 
masă, organizată, a tinerilor 
muncitori din orașul Cluj. Acea
stă stare de lucruri se datorește 
faptului că atît comitetul orășe
nesc U.T.M. cît și comisia orășe
nească de organizarea întrecerii 
tinerilor în mișcarea de inovații 
nu au luat măsurile cele mai 
aficace. nu au cerut sprijinul di
rect al organelor și organizațiilor 
de partid, mulțumindu-se doar 
cu constituirea acestor comisii 
din cele 17 întreprinderi stabilite, 
fără a asigura îndrumarea și 
controlul activității acestora, 
fără a sprijini încadrarea parti- 
cipanților în etapele concursului. 
Nu a fost urmărit și popularizat 
punctajul realizat de fiecare în
treprindere pe parcurs, după cum 
nici eficacitatea măsurilor luate 
de comisiile întreprinderilor.

Așa se explică faptul că în u- 
nele întreprinderi cum ar fi „Ate
lierele C.F.R. 16 Februarie", fa
brica „Carbochim", „Armătura", 
„Unirea", „Romînia Muncitoare" 
fabrica de confecții „Flacăra", 
fabrica de țigarete etc. comisiile 
concursului nu au prelucrat incă 
regulamentul concursului cu tine
rii muncitori, i-ngineri și tehni
cieni, nu au luat măsuri de popu
larizare a concursului și de în
cadrare organizată a tinerilor în 
concurs, organizînd cu acești ti
neri pentru început cercuri de 
minim tehnic, cercuri de citit li
teratură tehnică etc.

Dacă și azi în unele unități 
productive din orașul Cluj, tinerii 
nu cunosc inițiativa de la „En-

csel Mauriciu" și dacă concursu 
de invenții și inovații se desfă 
șoară dezorganizat, aceasta s< 
datorește faptului că biroul corni 
tetului orășenesc U.T.M. nu a a 
cordat atenția cuvenită acestu 
concurs, nu a instruit și pregăti- 
suficient aparatul său pentru ; 
ajute organizarea și buna desfă 
șurare a concursului. Nici pin, 
acum nu a analizat modul in can 
se desfășoară mișcarea de inova 
ții. Comisia orășenească a con 
cursului s-a mulfumit numai cr 
luarea unor masuri tehnico-adu i 
nistrative, cu întocmirea unu 
planuri de mutică, fără a se preo 
cupa cu perseverență de popu 
larizarea și cunoașterea de cătri 
tineret a conținutului acestu 
concurs și a scopuiui profund pa- 
triotic a) mișcării de invenții ș 
inovații. Din această cauză n-ai 
fost ajutați tinerii nici să-și per 
fecționeze propunerile, să aplice 
inovațiile.

Conștient de lipsurile care per
sistă in organizarea concursulu 
de invenții și inovații și anali- 
zînd posibilitățile largi care exis
tă. în orașul Cluj pentru dezvo! 
tarea organizată a mișcării d; 
invenții și inovații, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Clttj își propune 
să acorde sistematic un sprijir 
calificat pentru a populariza con
cursul prin presă, gazete de pe
rete, afișe, prin adunări genera it 
U.T.M deschise etc.

Comitetul orășenesc U.T.M. iș 
propune să organizeze în scur* 
timp o consfătuire a tinerilor ino 
vatori unde să analizeze pe Iar; 
organizarea și desfășurarea miș 
carii de invenții și inovații ir 
rindul tinerilor din orașul Cluj 
Consfătuirea va aduce o contri 
buție de seamă în găsirea celo 
mai corespunzătoare măsuri pen 
tru impulsionarea și dezvoltare; 
acestei prețioase inițiative.

Comisiile concursului și eonii 
tetele U.T.M din intreprinder 
trebuie într-un timp scurt să acti 
vizeze concursul, să ia măsuri co 
respunzătoare pentru antrenare; 
a cît mai mulți tineri in mișca 
rea de inovații.

Comitetele U.T.M., cercurili 
A.S.l.T și cabinetele tehnice vo 
trebui să organizeze cercuri di 
citit literatura tehnică, ore d< 
consultații, sesiuni științifice etc 
In aceste activități va trebui an 
trenat wsstt&r cît mai mare di 
tineri.

Inițiativa tineri de la fabri
ca „Encsel Mauriciu" din Tg 
Mureș de a antrena in masă ti
neretul in mișcarea de invenții ș 
inovații va cunoaște o largă dez
voltare și va cuprinde masele 
largi ale tinerilor muncitori din 
întreprinderile clujene, dacă or
ganele și organizațiile U.T.M. vor 
solicite permanent sprijinul și 
ajutorul organizațiilor de partid 
și dacă cercurile A.S.l.T și cabi
netele tehnice vor sprijini efectiv 
aceas+ă acțiune patriotică a or
ganizațiilor U.T.M.

U.R.S.S. în drum spre comunism (I)

Cel mai înalt ritm 
al dezvoltării economice

In întreaga lume, tezele rapor
tului pe care N. S. Hrușciov îl va 
prezenta la Congresul al XXl-lea 
al P.C.U.S. se află în centrul a- 
tenției opiniei publice. Entuziasmul 
pe câre tezele amintite l-au stîrniț 
în rîndul partizanilor socialismului 
și păcii contrastează în mod vădit 
cu neliniștea și iritarea pe care a- 
celeași teze le-au provocat econo
miștilor burghezi și în general lu
mii capitalului.

Reacțiile acestea atît de diferite 
își au explicația simplă în faptul 
că cifrele de control cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale a 
Uniunii Sovietice în următorii 
șapte ani sînt de fapt o par
te componentă a programului 
P.C.U.S. de construcție comunis
tă, o parte componentă a uriașului 
program care va asigura în urmă
torii 15 ani întrecerea S.U.A. de 
către U.R.S.S. în ce privește pro
ducția pe cap de locuitor.

Programul măreț de înfăptuire 
a ceea ce reprezintă visul de aur 
al omenirii — comunismul — in
tră în etapă hotărîtoare. In cursul 
acestei etape, U.R.S.S. își propune 
să îndeplinească practic, în răs
timpul a 15 ani. sarcina istorică 
de a ajunge din urmă și de a în
trece cele mai dezvoltate țări ca
pitaliste atît în ce privește volu
mul absolut al producției, cît și în 
ce privește producția pe cap de 
locuitor. Pe baza unui asemenea 
nivel al producției, Uniunea So
vietică va putea asigura cel mai

înalt nivel de trai din lume al 
populației, iar socialismul va putea 
consemna victoria sa deplină în 
întrecerea economică pașnică cu 
capitalismul.

Sub ochii noștri istoria omenirii 
înscrie astfel cel mai grandios ca
pitol al ei.

Pe baza relațiilor socialiste de 
producție, care numai ele pot des
cătușa forțele de producție ale so
cietății contemporane și acționea
ză ca un motor al dezvoltării lor 
impetuoase și permanente, în anii 
puterii sovietice oamenii muncii 
din U.R.S.S. au lichidat înapoie
rea economică seculară a Rusiei, 
au transformat vechea Rusie 
înapoiată într-o putere industrială 
de prim rang, în țara primei cen
trale atomo-electrice și a primilor 
sputnici, în țara care a creat pri
ma planeită artificială a sistemu
lui solar în țara în care răsar 
strălucitori zorii comunismului.

In fața succeselor pe care eco
nomia sovietică le repurtează, a- 
pologeții burgheziei au încercat a- 
deseori în trecut să se con
soleze cu faptul că din punct 
de vedere al volumului ab
solut al producției, principa
lele țări capitaliste erau încă 
în frunte. Ei n au vrut sau n-au 
putut să înțeleagă că aceasta era 
o situație vremelnică, rezultat al 
nivelului înapoiat industrial pe 
care puterea sovietică îl moșteni
se de la țarism; că această situa

ție trebuia inevitabil să se răs
toarne într-o zi, datorită faptului 
că socialismul creează ritmuri de 
dezvoltare economică mult supe
rioare capitalismului și inaccesi
bile acestuia ceea ce s-a și pe
trecut deja.

Să luăm, de pildă, domeniul 
producției industriale. Ritmul me
diu anual de creștere a producției 
industriale a fost în U.R.S.S., în 
40 de ani de existență a puterii 
sovietice, de 10,1% ; în S.U.A. 
ritmul mediul anual de creștere a 
producției industriale este de 
3,2%, în Franța de 3%, în An
glia de 1,9%. Dar, în 40 de ani 
ai puterii sovietice pentru care a 
fost făcut calculul, 18 ani au fost 
ocupați cu războiul civil, cu cel 
de-al doilea război mondial și. cu 
perioadele de refacere a economiei 
naționale care le-au urinat. Dacă 
luăm în considerare numai anii 
de pace, constatăm că ritmul de 
creștere a producției industriale 
este în U.R.S.S. de 5 ori mai 
mare decît cel atins de principa
lele țări capitaliste.

In domeniu) productivității 
muncii avem o situație asemănă
toare : în 1956 productivitatea 
muncii crescuse în U.R.S.S. de 9 
ori fată de 1913 în timp ce în 
S.U.A., în aceeași perioadă, creș
terea fusese de 2,24 ori, în An
glia de 1,3 ori. iar în Franța de 
1,8 ori. In ceea ce privește veni
tul național, calculat pe cap de 
locuitor, creșterea înregistrată în 
perioada 1913—1957 a fost de 14

ori în U.R.S.S., de 1,8 ori în 
S.U.A. și de 1,7 ori în Anglia și 
Franța.

Datorită acestor ritmuri înalte, 
în care se exprimă superioritatea 
sistemului economic socialist, 
U.R.S.S. a recuperat și recuperea
ză — în condiții în care nici pro
ducția capitalistă nu stă pe loc 
— decalajul care o separa acum 4 
decenii față de principalele țări 
capitaliste și se îndreaptă neșo
văitor spre a ocupa primul loc în 
lume.

Fără îndoială, nici economiștilor 
capitaliști nu le-a fost necunoscut 
faptul că U.R.S.S. ocupă de mul
tă vreme primul loc în lume în 
ceea ce privește ritmul creșterii 
economice ; ei au sperat șî au pro
fețit însă că această superioritate 
ar fi. vremelnică și că pe măsură 
ce timpul va trece, acest ritm im
petuos va scădea. Și în această 
privință, viața i-a desmințit. Este 
suficient, de pildă, să luăm în 
considerare faptul că măsurile 
luate în ultimii ani de 'P.C.U.S. 
și guvernul sovietic — în primul 
rînd, reorganizarea conducerii in
dustriei și construcțiilor și crea
rea consiliilor economiei naționa
le — a intensificat ritmul de creș
tere a producției industriale și a 
îmbunătățit considerabil folosirea 
rezervelor interne de producție de 
care socialismul dispune. In pri
mul an de activitate a consiliilor 
economiei naționale (iulie 1957 — 
iunie 1958), sporul producției in
dustriale a fost cu 17 miliarde 
ruble mai mare decît sporul pro
ducției obținut în anul precedent. 
In același timp, măsurile luate în 
ultimii ani în domeniul agricultu
rii ab făcut ca și în acest dome
niu să se af'rme superioritatea rit
mului de creștere ai socialismului. 
De exemplu, în perioada 1950— 
1953 ritmul mediu anual de creș
tere a producției agricole a fost

în U.R.S.S. de 1,6%, iar în 
S.U.A. de 1,7% ; în schimb, în ur
mătorii 4 ani sporul mediu anual 
al producției agricole a fost în 
U.R.S.S. de 7,1%, iar în S.U.A. 
de 1,1%.

Superioritatea socialismului în 
ceea ce privește ritmul de dezvol
tare se afirmă zi de zi pe întreg 
frontul construcției economice. In 
1957, de pildă, s-au construit în 
U.R.S.S. un număr de 10,6 locuin
țe la 1.000-locuitori ;în timp ce 
în S.U.A. creșterea a fost de 6,7 
locuințe la 1.000 locuitori ; în An
glia de 5,9, iar în Franța de 6,2 
locuințe.

Ritmul mult mai înalț al dez
voltării economice face ca U.R.S.S. 
să progreseze considerabil în 
soluționarea sarcinii sale econo
mice fundamentale. Aceasta se 
exprimă între altele, și în faptul 
că astăzi U.R.S.S. depășește prin
cipalele țări capitaliste nu numai 
în ceea ce privește ritmul de dez
voltare industrială, ci și în ceea 
ce privește proporțiile absolute 
ale creșterii producției principale
lor ramuri industriale. Tabloul de 
mai jos exprimă situația existentă 
în această privință încă în anii 
celui de-al cincilea plan cincinal 
(1951—1955) :

Creșterea producției în decurs de 5 ani

Produsul U/M U.R.S.S. S.U.A Anglia Franța
Germania 
occiden

tală

Fontă Mil. tone 14 11,2 2,9 3,2 7
Otel n tt 18 18,4 3,6 3,9 9,2
Ciment tt tt 12,3 12,9 2,8 3,3 7,9
Cărbune rt n 130 59,8 5,3 4,7 24,3

De atunci, superioritatea socia
lismului s-a afirmat și mai impe
tuos. Astăzi, U.R.S.S. a întrecut 
Anglia, Franța, Germania occiden
tală în ce privește nivelul absolut 
al producției de fontă, oțel, cărbu
ne, energie electrică, ciment, țesă
turi de bumbac etc. Ea a depășit 
S.U.A. în ceea ce privește sporul 
absolut anual la numeroase pro
duse ca minereu de fier, fontă, o- 
țel, petrol, cărbune, ciment și a 
depășit nivelul S.U.A. la unele 
produse industriale și agricole im
portante ca producția de țesături 
de lînă, lemn industrial, grăsimi a- 
nimale, grîu, sfeclă de zahăr, car
tofi etc.

In anii viitori, ritmul dezvoltării

economice nu numai că nu va 
scădea, dar se va afirma și mai 
categoric superioritatea socialis
mului în dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale și cîștigarea 
maximă de timp în întrecerea din
tre socialism și capitalism.

Cifrele înfățișate în această pri
vință de tezele raportului iov. 
N. S. Hrușciov sînt cu adevărat 
impresionante, in decurs de nu
mai 7 ani. producția globală a 
industriei va crește cu 80 la sută, 
volumul producției globale a a 
griculturii va crește de 1,7 ori, iar 
venitul național cu 62—65 la sută

Asemenea obiective de neconce
put în lumea capitalului, devin 
posibile în socialism datorită

imensei sale forț« creatoare, dato
rită superiorității lui. Prin ele, ca 
și prin întregul program al con
strucției practice comuniste, viața 
adeverește profeția lui Lenin care 
în ajunul Marii Revoluții din Oc
tombrie arătase că numai por
nind de la socialism va începe 
înaintarea rapidă, reală, cu ade
vărat de masă, în toate domeniile 
vieții obștești și individuale.

Pe drumul depășirii celor mai 
dezvoltate țări capitaliste, în ceea 
ce privește producția pe cap de 
locuitor, chiar în următorii 7 ani 
vor fi obținute rezultate impor
tante ; astfel, pînă în 1965, 
U.R.S.S. va atinge nivelul S.U.A. 
în ce privește volumul producției 
globale și producția pe cap de 
locuitor la țesături, îmbrăcăminte 
și încălțăminte; va întrece cele 
mai dezvoltate țări capitaliste în 
ce privește nivelul producției pe 
cap de locuitor la o serie de măr
furi alimentare; va depăși S.U.A. 
în ce privește producția celor mai 
importante produse agricole calcu
late la 100 hectare de teren agri
col, etc. In același timp, sarcina 
pe care popoarele sovietice și-o 
propun este de a realiza, în 
mai puțin de 15 ani același lucru 
pe întreg frontul producției in
dustriale și agricole.

Un asemenea ritm impetuos de 
dezvoltare economică îl poate asi
gura numai socialismul. Ritmul 
înalt al dezvoltării economiei este 
caracteristic tuturor țărilor socia
liste. Amploarea și ritmul de dez
voltare al economiei Chinei Popu
lare, al economiei țării noastre, al 
economiei tuturor țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, arată cu limpezime acest 
lucru. Să luăm de pildă R. P. 
Chineză. Obiectivul pus de P. 0. 
Chinez ca în mai puțin de 15 ani

China, pînă nu de mult o țară se
micolonială, să întreacă Anglia,!- 
leagănul industriei moderne, in 
privința volumului producției m- t 
dustriale. se îndeplinește cu suc
ces. Anul trecut, Anglia a produs 
22 milioane tone oțel. Producția de 
oțel a Chinei, care era io 1949 de! 
100 de ori mai mică decît a An-'' 
gliei a fost în 1957 de 5,35 mi
lioane tone, a atins la sfîrșitul lui 
1958 aproape 11 milioane tone iar 
în 1959 va atinge 20 milioane tone 
făcînd un adevărat salt. Cu un 
asemenea ritm, nu încape îndoială, 
că R. P. Chineză va întrece An
glia într-un termen istoric scurt. 
Sau. iată exemplul Cehoslovaciei :| 
dezvoltînd industria sa într-un 
ritm inaccesibil țărilor capitaliste 
celor mai înaintate, Cehoslovacia 
face parte dintre țările cele mai 
dezvoltate din lume din punct de 
vedere al volumului producției in
dustriale.

Un factor esențial pentru reali
zarea unui puternic și continuu 
avînt economic al tuturor țărilor 
din marea familie socialistă îl con
stituie imensa forță economică a 
U.R.S.S., programul ei măreț de 
construire a comunismului. Dato
rită relațiilor frățești de colabora
re și Intr-ajutorare, victoriile eco
nomiei Sovietice se răsfrîng fa
vorabil asupra tuturor țărilor so
cialiste care. împreună, vor pro
duce în 1965 mai mult de jumăta
te din întreaga producție indus
trială a lumii.

Planul de 7 ani al U.R.S.S. re
prezintă astfel nu numai o etapă 
hotărîtoare'în construirea cornu- - 
nismului, ci și veriga de bază în . 
asigurarea superiorității absolute I 
pe plan mondial a socialismului 
asupra capitalismului în domeniul l 
producției bunurilor materiale.

Conf. univ.
COSTIN MURGESCU
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Racheta cosmica sovietica
hi atenția opiniei publice mondiale
Academicianul A. A. Blagonravov 

desminte unele știri fanteziste 
vînturate în Occident

Prințul Norodom Sianuk:

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Știrea lansării 
în Uniunea Sovietică a primei ra
chete cosmice care a îmbogățit 
sistemul solar cu o planetă nouă, 
știre care a făcut ocolul lumii, 
este apreciată pe bună dreptate 
ca știrea despre o realizare colo
sală a științei; stîrnind admira
ție față de succesele oamenilor 
de știință și inginerilor sovietici.

Pot fi însă citate și unele fapte 
curioase. După cum a transmis 
agenția americană Associated 
Press; săptămînalul „Landstem“, 
care apare la Capetown (Uniunea 
Sud-Africană) afirmă în numărul 
său din 7 ianuarie că corespon
dentul său special a reușit să 
obțină prin telefon de la Londra 
un interviu al academicianului 
A. A. Blagonravov care ar fi co
municat date noi cu totul senza
ționale cu privire la planurile de 
viitor ale Uniunii Sovietice în 
ceea ce privește cucerirea Cosmo
sului. Ziarul „Landstem" a afir
mat că, după cum ar fi declarat 
acad. Blagonravov coresponden
tului său de la Londra, în iunie 
a. c. de pe teritoriul Uniunii So
vietice o navă interplanetară își 
va lua zborul spre Marte și Ve-: 
nus, iar în septembrie spre ace
leași planete va plecai un anume 
„Ivan Igorski“, în vîrstă de 30 
de ani; necăsătorit, cîntărind 180 
livre și avînd o înălțime de șase 
picioare doi țoii.

După ce l-a informat pe acad. 
A. A. Blagonravov despre știrea 
apărută în ziarul „Landstem", 
corespondentul agenției TASS l-a 
rugat să-și exprime părerea în 
legătură cu aceste, afirmații.

Acad. Blagonravov a ironizat 
informația apărută în ziarul sud*, 
african.

După cît se pare, coresponden
tul din Londra al ziarului ,-,Land- 
stem“ a folosit o realizare a 
tehnicii, pînă acum necunoscută, 
care a permis transmiterea gîn- 
durilor mele 'de la distanță prin

telepatie, a spus A. A. Blagon
ravov. Chestiunea este că nu 
m-am aflat la Moscova în aceste 
zile și că nu am acordat nici un 
interviu prin telefon unui cores
pondent din Londra.

Cred de asemenea că astfel de 
„informații", care au ca scop să 
„prevină" dinainte realizările, 
care pot fi obținute în viitor de 
știința și tehnica sovietică, nu 
vor putea cîtuși de puțin să di
minueze admirația întregii lumi, 
atunci cînd ele vor fi înfăptuite 
cu adevărat.

Corespondentul agenției TASS 
a pus academicianului Blagonra
vov o întrebare cu privire la afir
mațiile propagandistice ale unei 
părți a presei americane care de
clară că Uniunea Sovietică vrea 
„cu tot dinadinsul" să dețină 
prioritatea în cucerirea cosmosu
lui și că numai astfel s-ar expli
ca faptul că o rachetă în spațiul 
interplanetar a fost lansată pen
tru prima oară în Uniunea Sovie
tică.

Acad. Blagonravov a răspuns: 
Asemenea porniri pline de înfu
murare ar putea fi atribuite în 
mod cu totul întemeiat Statelor 
Unite care, după cum se știe, au 
încercat de patru ori să lanseze 
o rachetă în spațiul interplanetar, 
așa cum s-a aflat în prezent, 
fără să fie sigure că ele vor re
uși să realizeze forța de propul
sie necesară rachetei.

Oamenii de știință sovietici, a 
adăugat A. A. Blagonravov, care 
lucrează pentru progresul științei, 
nu au asemenea porniri.

In încheiere corespondentul a- 
genției TASS 1-a întrebat pe A. A. 
Blagonravov dacă a auzit vreo
dată despre săptămînalul ,-,Land
stem". Acum aud pentru prima 
oară despre săptămînalul „Land
stem", a declarat acad. Blagon
ravov. Sînt doar surprins că a- 
genții de informații renumite din 
țările occidentale răspîndesc năs
cociri atît de fanteziste,

O realizare excepțională 
a savanților sovietici

— declara oamenii de
PEKIN 9 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat corespondentului 
agenției China Nouă, directorul 
Centrului atomic din Birmania, U 
Hla Niunt, a declarat că lansarea 
rachetei cosmice sovietice a produs 
o impresie foarte puternică și a 
trezit admirație față de realiză
rile Uniunii Sovietice în domeniul 
știinfei și tehnicii.

Această măreață realizare, a 
subliniat savantul birman, demon
strează că Uniunea Sovietică a 
avansat foarte mult în domeniul 
construcției rachetelor și că nive-

știință din Birmania —
lui dezvoltării științei sovietice de
pășește cu mult nivelul dezvoltă
rii științei în alte țări.

Dr. U Maung Maung Kha, pro
fesor de fizică la Universitatea din 
Rangun, a subliniat că lansarea 
rachetei cosmice este o nouă rea
lizare excepțională a savanților so
vietici după lansarea sateliților 
Pămîntului: pentru prima oară în 
istoria omenirii racheta cosmică a 
învins atracția Pămîntului. Acest 
vis al oamenilor de știință, a sub
liniat el, s-a înfăptuit datorită e- 
forturilor savanților sovietici.

Felicităm poporul sovietic, 
savanții sovietici

Vizita iui A. I. Mikoian
în S. U. A.

Libertate
lui Manolis Glezos !

g PNOM-PENH 9 (Agerpres). 
g| TASS transmite: Rugat de 
= corespondentul Agenției TASS 
gf să-și exprime părerea în legă- 
ș tură cu lansarea rachetei cos- 
g mice sovietice, prințul Norodom 
H Sianuk, primul ministru al 
g Cambodgiei, a declarat: Este 
§ un succes însemnat al științei 
§ sovietice. Noi felicităm poporul 
= sovietic, savanții sovietici pen

tru această realizare minunată 
pusă în slujba omenirii. Acest 
succes ne bucură și ne însufle
țește. El deschide era comu
nicațiilor interplanetare. Prin 
lansarea primului satelit artifi
cial al pămîntului, Uniunea 
Sovietică a trezit admirația 
întregii lumi. Noul succes este 
și mai uimitor.

Primul pas spre crearea unui puternic 
observator cosmic

PULKOVO 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Planeta artifi
cială sovietică, a declarat profe
sorul Krat, șeful secției de fizica 
Soarelui de la Observatorul din 
Pulkovo, este primul pas spre 
crearea unui puternic observator 
cosmic planetar, care învirtin- 
du-se continuu în jurul Soarelui 
va contribui la studierea ace
stuia, precum și la cercetarea 
planetelor sistemului solar. Acest 
observator, a declarat profesorul

Krat, este conceput sub forma 
unei rachete puternice înzestrate 
cu aparate științifice și posturi 
de radioemisie care să transmită 
în mod automat datele obținute. 
Observatorul va ajuta astronomi
lor să evite total influența atmos
ferei terestre care împiedică ob
servațiile optice, absorbind o 
parte considerabilă a spectrului 
solar, și care denaturează ima
ginile.

între planete: — Ai văzut? O stea de pe pămînt a născut o planetă 
Duen de NELL COBAR

DETROIT 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 8 ianuarie A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și per
soanele care îl însoțesc au sosit 
la Detroit venind de la Cleveland. 
Pe aeroport A. I. Mikoian a fost 
salutat de Walker Seesler, pre
ședintele societății „Detroit Edi
son Company and Association". 
W. Seesler a mulțumit lui A. I. 
Mikoian pentru primirea călduroa
să ce i s-a făcut în timpul recen
tei sale vizite în Uniunea Sovie
tică.

In declarația făcută reprezen
tanților presei, A. I. Mikoian a 
spus că Detroitul este bine cu
noscut oamenilor sovietici ca un 
important centru industrial, oraș 
al muncitorilor organizați și al oa
menilor de afaceri energici. 
Vreau să transmit locuitorilor De- 
troitului un sincer salut, a spus 
A. I. Mikoian. Doresc un singur 
lucru — să nu fie niciodată răz
boi între popoarele noastre.

Ziua petrecută de A. 1. Mikoian 
la Detroit a fost consacrată a- 
proape în întregime vizitării uzi
nelor și laboratoarelor acestui 
centru al industriei de automobile 
american. De la aeroport A. I. Miko. 
ian a plecat la centrul de cerce
tări științifice al companiei „Ford"; 
Aici el a vizitat în mod amănun
țit secțiile și laboratoarele experi
mentale, a pus întrebări amănun
țite colaboratorilor centrului în 
legătură cu experiențele efectuate 
de ei asupra unor ncri materiale, 
a examinat utilajul și aparatura.

In cursul vizitării centrului de 
cercetări științifice A. I. Mikoian 
a remarcat faptul că unele labora
toare efectuează lucrări în domenii 
care nu au legătură directă cu 
industria de automobile. S-a in
teresat printre altele de un aparat 
electronic destinat stabilirii presi
unii interne a inimii asupra că
ruia se lucrează în unul din la
boratoare.

Apoi A. I. Mikoian a vizitat 
secțiile de motoare și de asambla
re ale marii uzine a lui Ford 
„River Rouge" care fabrică piese 
și accesorii de automobile pentru 
uzinele de asamblare a automo
bilelor aparținînd acestei firme, 
care sînt situate în diferite colțuri 
ale țării.

Vizitînd secțiile, A. I. Mikoian a

fost salutat de muncitori cărora 
le-a răspuns la salut. Unii dintre 
ei lăsînd pentru cîteva clipe lu
crul s-au apropiat de A. 1. Miko
ian pentru a-i strînge mîna, alții 
fără a întrerupe lucrul i-au urat: 
„Welcome" (bine ați venit!).

In secția motoarelor s-a legat 
o scurtă convorbire cu un grup de 
muncitori. La întrebarea lui A. I. 
Mikoian în legătură cu atitudinea 
lor față de cauza menținerii păcii 
a urmat același răspuns care i-a 
fost dat lui A. 1. Mikoian de către 
muncitorii uzinei „Lincoln Electric 
Company" din Cleveland: „Mun
citorii sînt împotriva războiului". 
Terminîndu-și vizita A. I. Mikoian 
a spus corespondenților: bună 
uzină, buni oameni. Le doresc 
succese.

Ziua, în clădirea centrală a 
administrației acestei companii, 
Henry Ford jr. a oferit în cinstea 
lui A. I. Mikoian un dejun la care 
au participat reprezentanți de 
seamă ai industriei de automobile 
din Statele Unite, precum și 
cercurilor de

Luîndu-și 
Henry Ford, 
spus: Intre 
noastră au existat întotdeauna re
lații bune de afaceri. Putem spera 
că tradițiile bunicului dv. vor fi 
continuate.

După dejun A. I. Mikoian a vi
zitat centrul tehnico-științific al 
marii corporații „General Mo
tor’s" unde s-a interesat de mun
ca de elaborare a unor noi mo
dele de automobile. Apoi A. I. 
Mikoian a vizitat uzina de motoa
re a unei alte mari corporații de 
automobile — ,.Chrysler".

In timpul vizitării uzinelor de 
automobile și a centrelor de cer
cetări științifice, A. I. Mikoian a 

• fost urmat în permanență de a- 
’ prbximativ 100 de corespondenți 

și fotoreporteri, printre care se a- 
, fia un numeros grup de reprezen

tanți ai presei centrale americane, 
■ precum și corespondenți străini.

Seara, A. I. Mikoian, M. A. 
I Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. 
i în S.U.A., și persoanele care îl 
i însoțesc pe A. I. Mikoian, au par

ticipat la un dineu la clubul oa- 
: inenilor de afaceri din Detroit. La 

9 ianuarie A. I. Mikoian pleacă 
i cu avionul la Chicago.

a-faceri 
rămas
A. I. 

firma

ai 
din Detroit, 
bun de la 
Mikoian a 
dv. și țara

Telegrama de protest a F.D.I.F.
BERLIN 9 (Agerpres). — Fe

derația Democrată Internațională 
a Femeilor a adresat lui Karaman
lis, primul ministru al Greciei, o 
telegramă în care declară că ,.se 
alătură nenumăratelor proteste ale 
opiniei publice și își exprimă ne
mulțumirea în legătură cu măsu
rile de reprimare luate împotriva 
mișcării democratice E.D.A. („Uni
unea democrată de stingă"). „A- 
ceste măsuri, se arată în telegramă,

•ir
ULAN BATOR 9 (Agerpres).—■ 

După cum transmite agenția Mon- 
țame, Uniunea Ziariștilor din R.P. 
Mongolă a publicat o declarație în 
care se protestează împotriva ac
țiunilor autorităților din Grecia 
care supun represaliilor pe frun
tașii progresiști, democrații și pa-, 
trioții din Grecia.

Ziariștii mongoli își exprimă 
indignarea împotriva arestării ile
gale a lui Manolis Glezos, redac
tor al ziarului progresist „Avghi”; 
și a altor democrați greci,

★ .
PRAGA 9 Corespondentul Ager- mocrați greci deținuți în închisori 

preș

Crește lupta popoarelor africane

Semnarea planului de colaborare culturala 
pe anul 1959 între R. P. Romînă și R. P. Ungară

BUDAPESTA 9. — Corespon- străinătatea din Budapesta 
dentul Agerpres transmite: La 9 semnat planul 
ianuarie, la sediul Institutului un- turală pe anul 
gar pentru relațiile culturale cu blica Populară 

blica Populară 
In planul de 

prevăd o serie

pentru independență.
Trăim timpuri cînd mișcarea popoarelor din țările coloniale 

la o amploare tot mal mare, cînd una după alta țările înrobite 
de imperialism rup lanțul asupririi colonialiste, devenind inde
pendente.

Deosebit de activă a devenit lupta pentru independență a po
poarelor africane. O dovadă concludentă a creșterii conștiinței 
popoarelor africane; a luptei lor însuflețite anticolonialiste, o 
constituie recentele evenimente din două țări ale acestui con
tinent — Congo belgian și Togo francez.

Congo belgian

i s-a 
de colaborare cul- 

1959 între Repu- 
Romînă și Repu- 
Ungară.
muncă semnat, se 
de schimburi cul

turale în cursul acestui an meni
te să întărească și mai mult le 
gâturile prietenești dintre cele 
două țări ca, de exemplu, turneul 
la Budapesta al orchestrei Filar
monicii de Stat „George Enescu" 
și turneul în Romînia al ansam
blului de balet al Operei de stat 
din Budapesta.

sînt o grea lovitură dată dreptu
rilor democratice ale poporului 
grec și dreptului recent cucerit de 
către femei de a participa la via, 
ța oolitică a țării.

Cerem cu insistență eliberarea 
tuturor celor închiși și să se pună 
deîndată în libertate eroul națio- 
nai al Greciei, Manolis Glezos, 
care a cucerit respectul tuturor 
popoarelor datorită luptei sale îm
potriva fascismului", u

* ’ . 1 
la sediul Uniunii ziariștilor eebcH 
slovaci a avut loc o adunare ares 
prezentanților tuturor ziarelor din] 
Praga la care au luat parte și ecu 
respondenți străini de presă acrei 
ditați în capitala R. Cehoslovace;

Participanții la adunare au al 
doptat o moțiune prin care își exi 
primă indignarea față de persecu-i 
ția la cărei sînt supuși Manolis! 
Glezos și alți fruntași aț vieții dei 
mocratice din Grecia, Moțiunea! 
adoptată cere încetarea Imediată n] 
acestei persecuții, eliberarea lui 
Manolis Glezos și a celorlalți dei

transmite: Joi după-amiază, și lagăre,

„Grosolana provocare 
polițienească din Grecia" 

Un articol publicat in ziarul francez 
„Liberation0

PARIS 9 (Agerpres). —
Ziarul „Liberation" a publicat 
un articol intitulat „GROSO
LANA PROVOCARE POLI
ȚIENEASCA DIN GRECIA. 
13 LIDERI DE STINGĂ, 
PRINTRE CARE EROUL NA
ȚIONAL GLEZOS, SE AFLA 
DE O LUNA LA ÎNCHISOA
RE. EI SINT ACUZAȚI DE 
SPIONAJ. GUVERNUL STU- 

i DIAZA POSIBILITATEA DE 
i A DECLARA E.D.A. (UNI- 
i UNEA DEMOCRATA DE 
i STINGĂ) IN AFARA LE- 
, GII“.
> In articol se spune: „Acum
i o lună, la 8 decembrie 1958,
i guvernul grec a început o lar-
i gă operație polițienească de
i provocare împotriva E.D.A.,
i operație care s-a soldat cu 
î arestarea a 13 conducători po-
> litici, printre care eroul na- 
i țional Manolis Glezos, care în 
i timpul ocupației naziste a ri- 
i dicat deasupra Acropolei stea-
> gul grec. Manolis Glezos con- 
I ducea ziarul progresist „Av- 
i ghi“, care critica vehement 
i poziția echivocă a primului 
i ministru Karamanlis în pro- 
I blema Ciprului, precum _ și 
i politica sa economică reacțio- 
I nară. După votul nefavorabil 
I în parlament în problema ci-
> priotă, Karamanlis și Kaland- 
l zis, locțiitor al ministrului 
) Afacerilor Interne, au luat 
l măsuri pentru a scăpa de opo-
> ziția tot mai activă a E.D.A.
> și a o pune în afara legii.
> Presa monarhistă a organi-
> zat o campanie împotriva
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E.D.A. care i fost acuwtl de 
legături cu Partidul Comunist 
din Grecia, interzis și aflat în 
ilegalitate din 1947. In timpul 
acesta Ministerul Afacerilor 
Interne a ticluit actualul ro
man polițist cu ajutorul pro
vocatorilor de profesie sosiți 
în Grecia cu pașapoarte false, 
eliberate de un anumit organ 
guvernamental.

Glezos, acuzat că face legă
tura între Partidul Comunist 
din Grecia aflat în ilegalitate 
și E.D.A., a fost aruncat în 
închisoare și deferit justiției 
sub acuzația de spionaj. An
cheta se desfășoară în cel 
mai mare secret. In timpul 
unei conferințe de presă, răs- 
punzînd Ia întrebările ziariș
tilor în legătură cu acest nou 
„complot", Kalandzis nu a 
putut Cita nici un fapt concret 
care să dovedească că există 
vreo legătură între Glezos și 
partidul comunist. Totuși, 
dacă Glezos va fi trimis în 
fața unui tribunal militar, el 
ar putea fi condamnat la 
moarte, ceea ce ar constitui 
un pretext pentru a declara 
E.D.A. în afara legii.

Opinia publică manifestă o 
justificată neliniște în legătu
ră cu primejdia care amenin
ță fățiș pe Glezos și E.D.A., 
deoarece aceasta dovedește 
capitularea guvernului Uni
unii naționale radicale în 
fața elementelor fasciste In
veterate, ceea ce dă temei 
să se aștepte un nou val de 
teroare albă în Grecia".

f

Congo belgian se află în ini
ma continentului negru, întin- 
ztndu-se pe o suprafață de 2,4 
milioane de kilometri pătrați. 
Această țară vastă este popu
lată de circa 12 milioane de lo
cuitori. Congo belgian este una 
din cele mai bogate regiuni ale 
lumii. Subsolul conține bogate 
zăcăminte de crom, cobalt* ura
niu, aur, cupru, nichel, dia
mante. Plantele industriale a- 
coperă mari suprafețe de pă
mînt, constituind și ele la rin- 
dul lor. mari surse de profituri 
pentru colonialiștii belgieni, 
care stăpînesc această țară de 
peste o jumătate de secol. După 
cel de al doilea război mondial, 
bogățiile din Congo belgian au 
început să ia drumul S.U.A In 
urma infiltrării monopolurilor 
americane în această colonie, 
guvernul belgian a fost nevoit 
să „cedeze9* S.U.A. exploatarea 
zăcămintelor de uraniu, cosi
tor, cobalt ele.

De-a lungul anilor de asu
prire colonialistă, Belgia a 
trebuit să recurgă pentru men
ținerea acestei țări sub stăpîni- 
rea sa, la tot arsenalul meto
delor imperialiste de subjugare, 
de la manevre subtile, ca aceea 
a acordării de „statut liber* 
pînă la proclamarea fățișă de 
colonie belgiană în anul 1908. 
Rezultatele exploatării sălbatice 
a poporului din Congb belgian 
se văd la tot păsul. In 70 de 
ani de asuprire colonială, nu
mărul locuitorilor, din cauza 
condițiilor barbare de viață 
impuse de exploatatori, s-a re
dus aproape la jumătate. Ziua 
de muncă este de 16 ore iar

salariul ajunge să fie de 10 ori 
mai mic decît al albilor. Peste 
50 la sută din populație suferă 
de diferite boli cum ar fi : 
malaria, febrd tifoidă, dizente
ria etc. 97 la sută din popu
lație este analfabetă și lipsită 
de cele mai elementare drep
turi și libertăți democratice. 
Acesta-i tabloul misiunii „ci
vilizatoare" sub masca căreia 
asupritorii colonialiști au exter
minat milioane de oameni.

Masele populare din Congo 
belgian și-au manifestat întot
deauna revolta împotriva împi
latorilor colonialiști ; perioada 
postbelică cunoaște un număr 
crescînd de revolte, greve și 
demonstrații.

La 4 ianuarie telegramele de 
presă ne-au adus vestea unor 
tulburări grave în capitala Con- 
go-ului belgian, 
poliția a inter
zis ținerea unui 
miting organizat 
de ABAKO (A- 
sociația Congre
sului Inferior) 
— partid care 
revendică inde
pendența națio
nală absolută a 
populației din 
Congo. Masele 
populare aduna
te pentru a-și 
manifesta dorin
ța de libertate 
și independență 
au protestat cu 
indignare împo
triva acestei mă-

suri. Domon stranții au fosta- 
tacați atunci cu brutalitate da 
autorității. colonialiști. Re- 
presiunea colonialiștilor din 
Congo belgian s-a soldat pînă 
în prezent cu 42 de morți fi 
257 de răniți. Unele agenții de 
presă relatează că numărul 
persoanelor arestate se ridică 
la 800, printre care 12 condu
cători ai partidului ABAKO.

Gravitatea situației o subli
niază ți faptul că parlamentul 
belgian a fost convocat în se
siune extraordinară, iar în Con
go belgian sosesc noi trupe fi 
detașamente de poliție înarmate 
cu tunuri, tancuri și aruncă
toare de mine. In ciuda repre
siunilor brutale la care se de
dau colonialiștii, revolta popu
lației din Congo belgian se ex
tinde, cuprinzînd și orașele 
Kimnenza, Kasambulu, Tisville 
etc.

Recentele demonstrații din 
Congo belgian arată din nou că 
poporul acestei țări este hotă- 
rît să alunge pe colonialiștii 
belgieni care zeci de ani le-au 
supt vlaga și le-au jefuit bogă
țiile.

Togo francez
Togo francez, este situat pe 

țărmul apusean al Africii. El 
are o suprafață de 50 de mii de 
kilometri patrați ți o popu
lație de peste un milion locui
tori. Populația teritoriului 
Togo a cunoscut „civilizația” 
europeană încă din secolele 
XV—XVI, cînd bandele de a- 
supritori îi urmăreau pe băști
nași pînă în jungla de nepă
truns, vînîndu-i ca pe niște a- 
nimale. Cei prinși erau vînduți 
ca sclavi.

Fostă colonie germană, după 
primul război mondial terito
riul Togo trece sub stăpînirea 
franceză, iar din 1922 este îm
părțit între Anglia și Franța. 
După cel de-al doilea război 
mondial. Togo intră în sistemul 
de tutelă al O.N.U., iar acesta 
îl încredințează spre adminis
trare tot vechilor „protectori”. 
Togo englez s-a alipit în 1956 
la Coasta de Aur formînd sta
tul independent cunoscut sub 
denumirea de Ghana. Togo 
francez în schimb, rămîne mai 
departe sub mandatul Franței. 
Și în Togo fran
cez, ca în toate 
teritoriile aflate 
sub stăpînirea co
lonialiștilor, si
tuația economică 
a țării și a popu
lației este foar
te grea, 
potriva 
situații 
lația din Togo 
s-a ridicat ade
sea la luptă. 
Căutînd să înă
bușe aspirațiile 
spre indepen
dență și liberta
te manifestate în 
repetate rînduri 
de către popu
lația din Togo, 
autoritățile co
lonialiste fran
ceze au procla
mat anul trecut 
teritoriul Togo

drept „republică autonomă” în 
cadrul „comunității franco-afri- 
cane’ț Pentru a legaliza masca
rada, colonialiștii francezi au 
organizat și alegeri sub auspi
ciile O.N.U. Farsa însă n-a reu
șit. Majoritatea populației a 
votat pentru partidele care se 
pronunță pentru independență, 
dejucînd astfel planurile colo- 

, nialiste de a transforma Togo 
într-o republică marionetă. De
parte de a fi stăvilită, mișcarea 
maselor din Togo pentru inde
pendență națională crește în 
intensitate. Acest fapt a deter
minat pe colonialiștii francezi 
să efectueze deunăzi deplasări 
de trupe din Dahomey spre 
Togo francez, unde se extinde 
mișcarea de eliberare națională.

Istoria a oferit și contempora
neitatea oferă destule lecții co
lonialiștilor. Ei ar trebui să 
știe că forța armelor nu va pu
tea înăbuși 
bertate și 
popoarelor 
nialiști.

PHENIAN 9 (Agerpres). — 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite: La 9 ianuarie 
s-au încheiat lucrările Congresu
lui cooperativelor agricole din 
R.P.D. Lzireeană. Congresul a fă
cut bilanțul- mișcării pentru coope
rativizarea agriculturii, a examinat 
sarcinile întăririi continue a agri
culturii, a aprobat în unanimitate 
proiectul noului statut model al 
cooperativelor agricole.

Pak Den Ai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncij din Coreea, a prezentat ra-

Puternice lupte 
în Algeria

I

portul cu privire la statutul model 
al cooperativelor agricole. Carac- 
terizîna noul statut ea a subliniat 
că acesta corespunde în întregime 
noii stări de lucruri de la sate și 
va contribui la întărirea politică 
și economică continuă a cooperati
velor agricole.

Delegații au aprobat în unanimi
tate declarația congresului în care 
se face bilanțul dezvoltării agri
culturii în ultimii cinci ani și se 
indică sarcinile dezvoltării rapida 
a agriculturii.

Satul nostru, se spune în decla
rație, s-a transformat într-un sat 
cooperativizat socialist In prezent 
un milion de gospodării țărănești, 
unite în peste 3.800 cooperative a- 
gricole formează o singură mare 
familie.

aspirațiile spre li- 
independență ale 
înrobite de colo-

Agricultura R.P.D. Coreene, se 
spune în declarație, a intrat într-o 
nouă etapă de dezvoltare. A fost 
trasată sarcina importantă a dez-< 
voltării continue a agriculturii 
astfel ca în curs de 2—3 ani să 
se obțină o recoltă de cereale dai 
pînă la 7 milioane tone, de bum
bac — pînă la 200.000 tone, să se 
mărească producția de carne pînă 
la 400.000 tone, a gogoșilor de mă* 
tase pînă la 70.000 tone, să sa 
adune o recoltă de fructe de pînă 
la 250.000 tone.

La sfîrșitul ședinței Kîm Ir Sen,’ 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea șl 
președintele Cabinetului de Mi4 
niștrf al R.P.D. Coreene a rostit 
o cuvîntare de încheiere. |

PARIS 9 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarele pariziene, 
de trei zile în Algeria continuă 
una dintre cele mai crîncene bă
tălii din tot cursul războiului al- 
gerian. La aceste lupte, care se 
desfășoară în regiunea munților 
din Kabilia (Algeria răsăriteană) 
participă 11 batalioane ale infan
teriei franceze, precum și trupe 
aeropurtate. Potrivit datelor 
agenției France Presse, detașa
mentele armatei de eliberare na
țională din Algeria au pierdut 
aproximativ 300 de oameni care 
au fost uciși.

Un discurs al
WASHINGTON 9 (Agerpres).— 

La 9 ianuarie președintele Eisen
hower a citit la ședința comună 
a celor două camere ale Congre
sului S.U.A. tradiționalul mesaj 
cu privire la „starea Uniunii", 
care conține programul activității 
guvernului și o apreciere a situa
ției externe și interne a S.U.A. 
Căutînd să justifice politica de 
tărăgănare dusă de Statele Unite 
în încheierea unor acorduri privind

lui Eisenhower
dezarmarea, președintele Eisenhx 
wer a susținut necesitatea unei 
„politici ferme", adică continua
rea de către S.U.A. a politicii 
cursei înarmărilor.

Ocupîndu-se de activitatea S.U.A; 
în domeniul dezvoltării proiectile-: 
lor balistice, președintele Eisenho-i 
wer a recunoscut că „unele dintre’ 
cele mai noi realizări sovietice în 
acest domeniu într-adevăț
strălucite".

In această zi
îm- 

acestei 
popu-

C. STAN

9 ianuarie a a- 
o conferință de 
de Departamen- 
pe lîngă preșe-
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dată de reprezentantul StateloB 
Unite, au continuat discuțiile în 
jurul documentelor prezentate ani 

. U. ...iL„area ședință val 
avea loc la 12 ianuarie.
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CAIRO. — Comandan-ental for
țelor armate al R.A.U. a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că în ziua de 8 ianuarie a- 
vioane israeliene au pătruns în 
spațiul aerian al R.A.U. în regiu
nea El-Husseim. Ele au fost puse 
în urmărire de către avioane de 
vînătoare ale forțelor militare ae
riene ale R.A.U. In urma luptei 
aeriene, două avioane israeliene 
au fost avariate.

BERLIN. - La 
vut loc la Berlin 
presă organizată 
tul de Presă de 
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane în riențelor cu "arma" nucleară, prezii 
cadrul căreia ziariștilor germani și 
străini le-a fost înmîniat memo- 
nandumul guvernului Republicii terior. Următoa 
Democrate Germane cu privire la

reglementarea pașnică și rezonai 
bilă a problemei Berlinului.

GENEVA. — l.a 9 ianuarie în 
cadrul ședinței ordinare a confe
rinței reprezentanților celor trei 
puteri în problema încetă'ii expei


