
Tineretul participă
prin muncă voluntară
la construirea de noi școli
Școala noastră va fi mai mare, 

mai frumoasă
In cemuna Rășinari din raionul Sibiu există două 

școli Elementare. Totuși, în ultimii ani, datorită nu
mărului mereu crescînd al elevilor clădirile celor 
două țcoli au devenit neîncăpătoare.

La propunerea toy. Virgil Bota, director al școlii 
elementare și al comitetului de părinți, cetățenii co
munei au aprobat în unanimitate construirea prin 
autoirtipunere a încă 4 clase.

La chemarea organizației de partid din co
mună, de a sprijini prin muncă voluntară construi
rea celor patru clase, tinerii au răspuns cu entu^ 
ziasm. In cadrul căminului cultural au fost orga: 
nizate diferite manifestații culturale și banii înca
sați au fost depuși în contul noii construcții.

De cîteva luni, curtea școlii elementare din Răși
nari s-a transformat într-un adevărat. șantier. Zeci 
de. tineri, sute de elevi în frunte :cu, profesorii lor, 
precum și mulți părinți, au cărat piatră, cărămidă, 
var, nisip — au făcut toate muncile, necalificate 
contribuind prin aceasta la reducerea costului con
strucțiilor școlare întreprinse. S-au evidențiat pro
fesorii Bota”Virgil, Iliuț fon, utemiștii Vasile Iliuț, 
C.’î Gheorghe. Ionescu Virgil și alții.

Tn prezent, clădirea este terminată la roșu iar 
pfnă la 1 Alai a.c. va fi terminală.

ILIE CAPOTA 
tipograf

fesori ca Ion Ocolișelan, Cornel Popescu, Ion Hu
mei și alții.

Prin muncă voluntară elevii au transportat pietriș 
pentru fundație cu ajutorul vehicolelor puse la dis
poziție de sfatul popular raional, al fabricilor de cî- 
nepă și ceramică, și au adus cărămizile necesare 
construcției.

Acum, brigăzile utemiste de muncă patriotică pre
gătesc materialul și-l pun la îndemîna meșterilor.

Pînă acum au fost realizate aproape 1000 de ore 
de muncă voluntară.

Prin eforturile unite ale întregului colectiv nu este 
departe timpul cînd elevii se vor muta în noul in
ternat.

ION BRAUNER
director adjunct al școlii medii, Jimbolia

Un nou local de școală

Iși construiesc 
propriul internat

Brigăzile utemiste de muncă patriotică de la școa
la medie mixtă din Jimbolia, regiunea Timișoara, 
participă cu entuziasm la lucrările de supraetaja
re a unei aripi din clădirea școlii.

Prin supraetajare ei vor primi un internat nou, cu 
cele mai optime condiții. Tot în spațiul nou obținut 
se vor amenaja laboratorul pentru științele naturale 
și cabinetul de geografie, precum și cîteva săli de 
clasă.

Cei mai buni elevi la învățătură din secția ro- 
mînă și germană, ca Teodor Găină, Louis Kurt, Vir
ginia Sinani, Ioast Magdalena etc. sînt exemplu și 
în munca pe șantier.

Alături de elevi muncesc voluntar și tineri pro-

Nu de mult, tn comuna Brlncovenl, raionul Slatina, 
a fost dat In folosință un nou local de școală con
struit prin autoimpunere și muncă voluntară. Noua 
clădire — in care învață acum elevii din sat — cu
prinde patru săli de clasă spațioase și luminoase, o 
cancelarie, camera pionierului etc. La construirea a- 
cestei școli, făranii muncitori, printre care numeroși 
tineri mobilizați de organizația U.T.M., au prestat 
peste 1200 zile muncă voluntară, economisind astfel 
100.000 lei. Urmind exemplul comuniștilor Filip An
gela și Călin Constantin, precum și al deputafilor 
Gheorghe Dincă, Constantin Năstase și Ion Nițu- 
lescu, utemiștii și tinerii din această comună au 
muncit cu multă însuflețire la construirea noului 
local de școală.

Printre acei care s-au evidențiat In mod deosebit 
se numără și utemiștii Gheorghe Gherbu, Marin 
Geamparoiu, Dumitru Barbu și T. Gheorghe.

I. RIZO1U

Peste 50.000 lei economisiți |

La casa de cultură
a tineretului

De curînd în comuna Ciuntura. raionul Craiova 
a apărut o nouă construcție ; este noua școală de 
7 ani construită cu ajutorul celor 3 brigăzi utemiiste 
de muncă patriotică formate din peste 130 de tineri 
care au răspuns chemării formată în acest sens 
de către comitetul comunal de partid. Incepind din 
12 ianuarie a.c. sălile de clasă, laboratorul și can
celaria de care dispune noua școală au fost date 
în folosință. Pînă a se ajunge însă la această dată 
n-a fost de loc ușor. Nisipul și balastul necesar 

construcției trebuia adus de la 
mare distanță, ceea ce im
punea cheltuierea unei serioase 
sume de bani. Utemiștii Marin Tu- 
tureanu, Petre Petriuc, Ecaterina 
Dumitriu și alții, studiind cu aten
ție această problemă au găsit so
luția cea mai potrivită. Ei au des
chis o carieră de piatră și nisip 
chiar în satul lor.

Economiile înregistrate de bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică prin descoperirea și folosirea 
nisipului și balastului local, prin 
transportul materialelor, prin 
turnarea fundațiilor de beton și a 
altor lucrări executate în mod vo
luntar, depășesc suma de 50.000 
lei. T. ION

De curînd tinerii din raionul 
Stalin, datorită grijii partidu
lui au primit în folosință o fru
moasă casă de cultură.

Aici tinerii antrenați de or
ganizațiile U.T.M. din raion își 
vor petrece cît mai plăcut 
timpul lor liber, activînd în 
numeroase cercuri artistice, ca 
de pildă cercul de artă plas
tică, coreografie, teatru, cor, 
muzică, radiotelegrafie etc.

Aparatul fotografic a sur
prins un aspect de la seara de 

poezie la care și-au 
dat concursul tine
rii poeți Elena Dra- 
goș, Gh. Vasile și 
Horia Aramă.

Foto:
D. F. DUMITRU

La Combinatul forestier 
„Bernat Andrei" 

organizația U. T. M. 
trebuie să acorde:
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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20 tone de metal

Brigada a 111-a de tineret a fabricii de mobilă I.P.R.OJ’.I.L. 
din București, este o brigadă fr untașă pe întreprindere. Iată-i în 

fotografie, discutînd despre calitatea produselor.

economisit Capitala a îmbrăcat haina albă 
a zăpezii

Paralel eu lupta 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și 
îmbunătățirea trans
porturilor pe calea 
ferată, ceferiștii de 
la Depoul de locomo
tive Craiova se pre
ocupă cu grijă de a 
economisi cît mai 
mult metal.

în prima decadă a 
lunii ianuarie colec
tivul atelierelor au
xiliare, a recuperat 
însemnate cantități de 
bronz prin înlocuirea 
cuzineților de bronz 
cu cuzineți de fontă.

în aceeași perioa
dă, folosind o parte 
din timpul lor liber

colectarea fie- 
vechi, munci- 
depoului au 

12 tone de fier 
și 8 tone de 
pe care le-au

pentru 
rului 
torii 
strîns 
vechi 
fontă 
expediat pe adresa 
Combinatului side-, 
rurgic de la Hune
doara,

(Agerpres)

O ADUNARE
INTERESANTĂ

TINERII,

au reparat drumul comunal
Zilele acestea drumul care lea

gă cătunul Prodești de satul 
Oteșani din raionul Horezu — re
giunea Pitești era un adevărat 
șantier. Deși timpul era destul 
de friguros, o mulțime de tineri

Activitatea științifică a studenților
stzuis legată

de eezințete țiz&dueției
Tn Expunerea tovarășului Gh. 

Gheorghiu-Dej, la Plenara C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958, industriei chimice îi este re
zervat unul dintre locurile cele 
mai importante. Două sînt sarci
nile de bază trasate de partid 
celor ce se ocupă de acest sector 
industrial : darea în funcțiune Ia 
timp și în bune condițiuni a ma
rilor uzine chimice aflate azi in 
construcție și, lucru foarte impor
tant, pregătirea de cadre de o 
înaltă specializare capabile să 
preia imediat munca în noile 
uzine.

In dorința de a afla unele as
pecte ale activității studenților 
chimiști, cum se pregătesc aceștia 
pentru a deveni asemenea cadre 
de specialiști de care industria 
chimică are azi nevoie, ne-am 
adresat tov. Florea Oprea, pro
decanul Facultății de chimie in
dustrială de la Institutul Poli
tehnic București.

— Facultatea dvs. constituie 
unul din rezervoarele de bază 
de cadre de specialiști nece
sare industriei noastre chimice; 
v-am ruga, de aceea, să ne ară- 
tați care sînt măsurile pe care 
le-ați luat. în urma studierii do
cumentelor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958, pentru a contribui la înde
plinirea sarcinilor și directivelor 
trasate de partid ?

— Documentele de partid au 
fost studiate cu multă atenție în 
facultatea noastră, attt de către

Ne vorbește 
conf. univ. Florea Oprea 
prodecanul Facultății de Chimie 
industrială de la Institutul Poli

tehnic — București.'
------e-------

o-

1 Mai multă atentie
I mobilizării tinerilor

la lupta pentru folosirea rezervelor interne
In urmă cu cîteva luni, Com

binatele forestiere din Vatra Dor- 
nei și Vaduri,- au lansat o che
mare la întrecere socialistă către 
toate fabricile din cadrul secto
rului de industrializare a lemnu- liniat însă că la fabrica „Bernat 
lui pentru obținerea unei produc
tivități fizice de cel puțin 1 me
tru cub cherestea de fiecare om,

De atunci au trecut mai multe 
luni și muncitorii din cele două 
întreprinderi, mobilizați de orga
nizațiile de partid, au obținut 
succese însemnate. La Combina
tul „Bernat Andrei" din Vatra 
Dornei de pildă. în luna iunie 
înainte de chemarea la întrecere 
s-a realizat o productivitate fi
zică de U.986 metri cubi chere- 
stea/om, în « ore. După această 
chemare, productivitatea fizică a 
ajuns pînă la 1.043 metri cubi 
cherestea/om, în 8 ore.

In fabrica „Bernat Andrei" lu
crează sute de tineri munctori. 
Organizația de partid, conduce
rea întreprinderii, se bizuie pe 
tineri care au un rol important 
în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Sînt printre aceștia tineri 
fruntași în producție, inovatori, 
responsabili ai brigăzilor de ti
neret ca Ion Ursu, Ion Tufeanu,

Aurel Ursuț și mulți alții, cu
noscut! și stimați de întregul co
lectiv al întreprinderii pentru 
hărnicia lor în muncă.

Cu toate acestea, trebuie sub-

Andrei" sînt încă rezerve nefo
losite prin valorificarea cărora ti
neretul ar putea să aducă contri
buții însemnate sarcinii de sporire 
a productivității muncii. Mai sînt 
încă mari rezerve în ceea ce pri
vește o mai bună organizare a 
muncii ca și în introducerea micii 
mecanizări acolo unde este posibil. 
Și în această direcție tinerii tre
buiau să-și aducă din plin con 
tribuția. Din păcate însă, acest 
lucru nu s-a întîmplat. Așa 
se face că.sînt puțini tineri ino
vatori și raționalizatori ai proce 
sului de producție. Sînt de ase 
menea unii tineri în fabrică care nu 
respectă disciplina socialistă a 
muncii. Tineri ca Done Ambruș 
legător la fabrica de lăzi și alții 
care lipsesc cu regularitate cîte 
2—3 zile pe lună, iar alții care 
lipsesc deobicei sîmbăta. Iulian* 
Ambruș umblă hai-hui prin fa
brică și nu-și îndeplinește sarci
nile de producție. Sînt mulți ti
neri care au o slabă calificare.

Asemenea fapte frînează creșterea 
producției și a productivității 
muncii.

Combinatul „Bernat Andrei" a 
fost unul dintre inițiatorii chemă
rii amintite. Era deci lucrul cel 
mai firesc ca membrii comitetului 
organizației U.T.M. de aici, în 
frunte cu secretarul său (tovară
șul Stefan Vîlcinschi) să-și alcă
tuiască un plan de acțiune multi
lateral care să reflecte aportul ti
neretului la înfăptuirea chemării. 
Dar nu s-a întîmplat așa. Activi
tatea tinerilor în producție s-a 
desfășurat fără un sprijin serios, 
concret, din partea membrilor 
mitetului U.T.M.

In cazurile de indisciplină, 
slabă calificare a unor tineri,
mitetul U.T.M., birourile organi
zațiilor de secție s-au mulțumit 
să le amintească „printre altele" 
cu prilejul adunărilor de alegeri, 
odată în an. Posturile utemiste de 
control aveau datoria să se ocupe 
în primul rînd de problemele acti
vității în producție a tinerilor mun
citori.

Secretarul comitetului U.TM. 
încearcă să justifice toată această 
situație prin faptul că de apro
ximativ 6 luni lipsește din corni-

de 
co-

tet tovarășul care răspundea de 
problemele producției și califi
cării tineretului. Este desigur și 
aceasta o cauză. Dar trebuie spus 
că problemele producției și cali
ficării nu poate fi sarcina exclusivă 
a unui singur membru al. comite
tului, așa cum greșit înțeleg mem
brii comitetului U.T.M. de la 
„Bernat Andrei" și secretarul 
său. Producția și calificarea ti
neretului este sarcina organizației 
U.T.M. și ca atare, de ca trebuie 
să se ocupe întreg comitetul 
U.T.M. Comitetul U.T.M. trebuie 
să îndrume și să instruiască în 
mod periodic (a nu se înțelege 
odată pe an) pe responsabilii bri
găzilor de tineret, ai posturilor u- 
temiste de control. Ei trebuia să 
analizeze problemele legate de dis
ciplina în muncă a unor tineri, de 
ridicarea permanentă a calificării 
lor profesionale și să ia măsurile 
educativ-politice și organizatorice 
corespunzătoare.

Lipsurile arătate își au în pri
mul rînd originea în desfășura
rea unei munci sectare în cadrul

I. BODEA

(Continuare pi pag. 3-a)

din cele 2 sate în frunte cu ute
miștii Șerban Galistrat, Lungu 
Nicolae și alții, munceau de zor 
la repararea drumului comunal 
care nu odată le pricinuise bucluc. 
Pentru netezirea drumului, tine
rii au cărat zeci de metri cubi de 
pietriș, iar din bolovanii care 
altădată împiedicau trecerea, ti
nerii au construit un dig.

Intr-un timp record, renumita 
coastă a Ursului presărată cu 
nenumărați bolovani a fost trans
formată în drum pietruit. Tinerii 
au mai curățat șanțurile și au a- 
menajat drumul pe o lungime de 
cîteva sute de metri.

MIRON P. NICOLAE 
membru în comitetul comunal 

U.T.M.

tov. in- 
Laureat 
despre 

realizat

Din inițiativa Asociației stu
denților, studenții anului II de la 
Facultatea de mecanică din Timi
șoara au organizat o interesantă 
reuniune pentru care au pregătit 
o „Revistă vorbită".

■ „Revista" a fost deschisă de 
inginerul I. Hajdu, care a pre
zentat cronica evenimentelor in
ternaționale.

In continuare a vorbit 
gfner Dan Teodorescu, 
al Premiului de Stat, 
un interesant dispozitiv
de un colectiv de cercetători de la 
întreprinderea „Electromotor" din 
localitate.

In încheierea revistei a vorbit 
Ion 'Maximilian, regizor de la 
Teatrul de stat, despre „Lupta 
comuniștilor în ilegalitate, oglin
dită în piesa ;,Anii negri" de A. 
Baranga și N. 'Moraru".

Revista s-a bucurat de un deo- 
sebit succes. Ea a contribuit la 
lărgirea orizontului cultural al 
studenților, la educarea lor co
munistă.

DAN BRETAN 
student

Duncan Sandys, 
trîmbițaș al militarismului 

vest-german

științifice din facultate s-au 
rientat just în alegerea temelor. 
Voi menționa cîteva dintre ele: 
„Cinetica de oxidare a metanu
lui" pe care o pregătește studen
tul Vintilă Aslan, lucrare foarte 
importantă pentru industria de 
preparare a acetilenei și a altor 
compuși ai gazului metan, „Șarje 
aibe active de silice", la care lu
crează studenta Balaban Viorica 
și care urmărește să descopere 
un procedeu de fabricație nece
sar în industria cauciucului sin
tetic. Din domeniul chimiei ma
selor plastice merită să mențio
năm lucrările : „Polimerizarea în 
sistem continuu" (autor studentul 
Comăneanu Mircea) și „Policon- 
densări în sistem continuu- (a 
studentului Nicolăescu Dumitru).

In ceea ce privește măsurile 
noi luate după apariția documen
telor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
26—28 noierpbrie 1958 menționez 
că organizația U.T.M. a dus o 
importantă acțiune pentru strîn- 
gerea legăturilor dintre cercurile 
științifice și întreprinderile chi
mice din țară. Tovarășii Slabu 
Zamfira și Baltă Petre, respon
sabili cu resortul profesional 
științific în comitetul U.T.M. și 
respectiv în consiliul asociațiilor 
studenților din facultate, au sta
bilit legături cu organizațiile 
U.T.M. de la Combinatul chimic 
nr. 1 Făgăraș, întreprinderea 
„Colorom" Codlea, întreprinderile 
„Izolatorul" și „Spicul” din Bucu
rești. împreună cu specialiștii din 
aceste întreprinderi se studiază 
care sînt cerințele producției, în 
ce domenii trebuie să-și îndrepte 
atenția studenții în activitatea lor 
de cercetare pentru a realiza lu
crări de actualitate.

Aș vrea, în încheiere, să no
tați un interesant concurs științi
fic organizat la nivelul facultății 
intitulat „Pentru cea mai bună 
rezolvare". S-au propus tuturor 
studenților 2 teme „Recuperarea

cadrele didactice, cît și de orga
nizația U.T.M.

In urma dezbaterilor colective 
s-a ajuns la concluzia că trebuie 
să manifestăm mai multa atenție 
la reDartizarea studenților pe 
secții. Pînă acum, de pildă, una 
dintre secțiile cele mai importan
te ale facultății noastre, secția 
„materiale de construcții" era 
privită cu superficialitate și, a Ie
șea, ocolită de unii studenți. Or, 
în documentele de partid, indu
striei materialelor de construcție 
i se dă o deosebită importanță. 
In vederea înlăturării acestei de
ficiențe s-a desfășurat în fa
cultate o interesantă muncă 
de lămurire printre studenți, în 
special la anul III, care se pre
gătește să-și aleagă specialitatea.

— Rezultatele ?
— Rezultatele sînt, de pe acum, 

mulțumitoare. Mulți dintre stu
denții buni, în frunte cu secreta
rul organizației U.T.'M. din anul 
III și-au ales secția „materiale 
de construcții".

Expunerea tovarășului 
Gheorghiu-Dej ne-a făcut să re
flectăm și în ceea ce privește pro
gramele analitice. In documentele 
de partid se spune că pregătirea 
specialiștilor trebuie să fie făcută 
la nivelul științei moderne. Tre-, 
buie să amintim că 
la noi unii profesori ale căror 
cursuri rămăseseră în 
de ultimele cuceriri 
Profesori renpmiți ca acad. C. 
Nenițescu, ■ prof. Janu Aurel, N. 
Mendelshon, conf. Raul Mihail, au 
răspuns prompt cererii de a pre- _____ ......
da în fața. studenților cursuri ia argintului din deșeuriîe de la In- 
un înalt .nivel ’științific, în-'pas' dustria cinematografică" ” 
cu .ultimele; progrese ale, științei. ■ ’ v

— Ați putea să ne spuneți 
ceva în legătură cu participarea 
directă a studenților la îndeplini
rea unor sarcini reieșite din ex
punerea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej ?

— In genere, încă de la înce
putul anului universitar cercurile

Gh.

mai erau

urmă față 
științifice.

și „Va
lorificarea soluțiilor acide de la 
decavarea fierului". Studenții tre
buie să caute cea mai bună și 
cea mai economică metodă de re
zolvare a celor două probleme 
cu totul noi în țara noastră și 
importante prin aceea că vor 
permite serioase economii.

M. FLORIAN
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Știați că lui Duncan Sandys, 
ministrul Apărării al Angliei 
i-a plăcut întotdeauna să po
zeze in îmblînzitor de... bala
uri ? Poziția lui față de 
fascismul german evidențiază 
în mod deosebit talentele sale, 
specializarea sa în acest dome
niu.

Cam prin anii 1935—1936, 
opinia publică britanică era ne
liniștită în legătură cu militari
zarea într-un ritm forțat a Ger
maniei hitleriste. Unul dintre 
politicienii neajunși încă în 
vîrful piramidei cercurilor con
ducătoare britanice, dar care 
peste ani avea să ajungă, dă
dea garanții că 
„balaurul" fas
cist nu e chiar 
așa de periculos, 
că trebuie admi
rat și că poate 
fi îmblînzit. 

Duncan Sandys, 
căci despre el 
este vorba, a- 
plauda. Ce conta pentru el fap
tul că opinia publică britanică 
era în fierbere și își dădea sea
ma de pericolul real pe care-l 
reprezenta o Germanie înar
mată pînă în dinți, plină de 
ambiții cotropitoare ! Pentru el 
era mai important să slujească 
cu credință poftele cotropitoare 
ale burgheziei engleze, care, la 
drept vorbind, sprijineau poli
tica fascistă a lui Hitler.

Duncan Sandys, întotdeauna 
s-a declarat pe față un adept al 
militarismului german, pe care-l 
invidia, și tare ar fi dorit să-l 
poată aplica și în Anglia. In 
urmă cu 20 de ani, Sandys a 
fost unul dintre cei ce au în
curajat cursa de înarmare a 
statului german. Germania fas
cistă constituia pentru el acel 
stat care va putea „termina cu 
comunismul din Europa", și

control la un nouIn hala de montaj a uzinelor „Tudor Vladimirescu" din Capitală se face un ultim 
lot de autobuse gata pentru a fi expediate

care dă un bun exemplu „de ] 
trăinicie". Aceste lucruri s-au j 
văzut concret la sfirșitul celui) 
de-al doilea război mondial, j 
care a dus la falimentul hitle- j 
riștilor. Dar, să-i urmărim pro- J 
priile declarații in numărul din ) 
octombrie 1936 al revistei j 
„Europăische Revue". Cu ochii | 
holbați de admirație pentru j 
fascismul german trîmbița : 1
„Oare nu este de ințeles că zgo- j 
moțul avioanelor germane—)
face ca inima oricărui german j 
să tresară de mîndrie națională j 
fi este salutat ca un simbol al ) 
noii Germanii Puțini ani j
după o asemenea declarație, j 

care reprezenta ) 
de fapt și inte-1 
resele economi- j 
ce ale cercurilor) 
guvernante bri- j 
tonice din acea ] ț 
perioadă avioane ) 
nemțești, „Hein- l 
kel“ și „Stukas”,j 
distrugeau docu-1 

rile londoneze, omorau mii de j 
englezi, aduceau jalea războiu- ) 
lui și în Anglia. j

Englezii, oameni simpli, moi j 
țin minte incă vuietul «’nistrul 
al avioanelor fasciste. In schimb, 
Duncan Sandys nu-și amin- j 
tește de acest lucru. Făli-) 
mentul fascismului german nu j 
i-a rămas întipărit în minte, j 
lată-l din nou, și alaltăieri, și ) 
ieri și azi pledînd cu emfază, 1 
din aceleași motive, pentru re- j 
nașterea puterii militare a) 
Germaniei occidentale. La re- l 
centa sesiune a Consiliului j 
N-A.T.O. el a fost cel mai în- I 
fierbîntat susținător al dotării 1 
forțelor militare vest-germane j 
cu avioane cu reacție și înarma-) 
rea Bundeswehrului cu arma j 
atomică. Ceea ce se și întîm- j 
plă. Primul lot de rachete ame- J 
ricane cu încărcătură atomică !

— ia sosit, iar producția de avioa- j 
f ne cu reacție este în curs de J 
(dezvoltare. Dar la drama mon- 1 
1 dială pe care o poate produce j 
|- revanșismul vest-german, înar- I 
( mat de politicienii occidentali ! 
J de talia lui Sandys, aceștia nu j 
[ se gîndesc. tn schimb din gura ) 
( lui Sandys. s-au auzit la 4 oc- { 
I, tombrie 1958, ca un ecou din j 
J urmă cu 20 de ani următoarele: ) 
( „Observăm cu bucurie dezvol- | 
( tarea noii armate germane și j 
1 salutăm această forță pe care) 
f o aduce în N.Â.T.O.". !
( Concluzia lăsăm s-o tragă j
J revista britanică „Tribune' )

( care într-un fotomontaj publi- { 
( cat recent a demascat politica j 
J lui Sandys față de Germania J 
f occidentală : J
( — „El ne povestește o po- j
f veste vecile, foarte veche — a- ) 
ț cecași care ne-a dus la cel I 
f de al doilea război mondial" | 
[■ Nu trebuie uitat : chiar și J 
f la prima exchibiție, îmblînzi- J 
I torul Sandys a căzut victimă j 
j balaurului fascist. De unde se | 
f vede că, de fapt, nu poate J 
fexista îmblînzitor de balauri... { 
j- Balaurului fascist trebuie să I 
f i se taie capul ! I
I CAROL ROMAN j
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munca politică

în rîndurile tineretului
La noi, în Corbeni se desfășoa

ră în tot cursul anului o bogată 
activitate politică și cultural- 
educativă. Conținutul principal ai 
acestei activități este ridicarea 
conștiinței politice socialiste a ti
nerilor săteni, convingerea lor de 
superioritatea muncii în comun în 
gospodăria colectivă sau întovă
rășirea agricolă.

Organizația de partid ne ajută 
să îmbunătățim neîncetat forme
le muncii politice de masă în rîn
durile tineretului, să găsim mij
loace noi, atractive și interesante 
în munca cultural-educativă a ti

ni

în răstimpul în care s-a organi
zat studierea pe capitole a statu
tului întovărășirii agricole încă 
24 de familii tinere din comuna 
noastră s-au înscris în întovără
șirea agrozootehnică.

La propunerea unor utemiști 
noi am confecționat și un panou 
comparativ, în care sînt puse față 
în față producțiile întovărășiților 
și ale țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale. Din acest 
panou rezultă că —
agrozootehnică a 
producție dublă în 
cu cea

Cîțiva dintre tinerii fruntași ai gospodăriei colective „23 August" din Mădăraș, raionul Satu 
Mare, ale căror nume figurează la gazeta de perete lîngă care i-a surprins fotoreporterul nostru.

Adunări de dâri de seama
în gospodăriile cgricoîe colective

Tinerii contribuie 
la consolidarea 6. A. C. 
• Producția de porumb a G.A.C. cu aproape 
1.400 kg. la ha. mai mare de cît cea din 
sectorul individual e Anul acesta la fiecare 
sută de hectare: 9 vaci, 30 de porci, 80 de oi 

și 3.500 păsări

4'

l

|
<r TV T -are nimic deosebit por--

I \ & un tinăr ‘

S runțel și negricios, rtiț&l 
team sfios la vorbă, dar cu pri~< 
** virea îndrăzneață și pătrunză-' 

toare. E crescător de animale.. 
Am mai cunoscut mulți ca el.* 
Deși distanțe mari îi despart, de\ 
la Satu Mare la Roșiori, au ceva< 
care-i aseamănă și-i apropie < 
nespus de mult între ei pe* 
Mirea și pe Szilagy, amîndoit 
tineri mulgători : în sufletul a-< 
mîndurora *s-a zămislit aceeași* 
conștiință nouă, de ' 
intați, de utemiști 
ruiesc totul marii familii

I
glectiviste din care
^propășirii sale materiale și mo- 
^rale. x

C Szilagy Ștefan n-are decît 18 
» ani și unii îl ..mai cred încă un 
^pușt&n, un flăcăiandru care n-a 
& apucat încă să cunoască prea 

multe din viață. Poate și din, 
cauza firii sale nițel cam retra
se. Fără îndoială, primii oa‘ 
meni din gospodăria colectivă, 
din Medieșul Aurit care s-au< 
minunat de băiatul acesta au' 
fost contabilul gospodăriei care,\ 
calculînd veniturile sectorului < 

g zootehnic — înainte foarte( 
<puțin rentabil — a văzut că\ 

acestea trec de 100.000 lei, câ< 
planul de lapte la vaci a fost < 
îndeplinit la 1 decembrie, șiA 

^tehnicianul Petrescu Constantini 
atunci cînd într-o noapte, pe* 

<Za ora patru sau cinci, ducîn- <

tineri îna- 
care-și dă- 

co- 
fac parte,

Una din gospodăriile agricole 
colective fruntașa din regiunea 
Iași este și gospodăria „Flamura 
Roșie" din comuna Tîrzii, raionul 
Huși. De curînd colectiviștii de 
aci au sărbătorit un eveniment 
de seamă : adunarea generală de 
dare de seamă și alegerea consi
liului de conducere. Cu această 
ocazie s-a făcut analiza activității 
economice pe anul trecut și s-au 
stabilit sarcinile
curs.

Tineretul, care 
sută din totalul 
muncă, cît are gospodăria, a adus 
și el un însemnat aport la dez
voltarea și consolidarea colectivei, 
situîndu-se de nenumărate ori în 
primele rînduri ale luptei pentru 
obținerea da recolte cît mai mari 
la ha. Alături de ceilalți colecti
viști, tinerii au participat chiar și 
în zile de sărbătoare la lucrările 
de întreținere a culturilor de po
rumb. Datorită lucrărilor de cali
tate executate cu mașini moderne, 
precum și aplicării regulilor agro
tehnice și executării prașilei la 
timp optim, gospodăria agricolă 
colectivă „Flamura Roșie" a ob
ținut de pe cele 180 ha. cultivate 
cu porumb cîte 2386 kg. la ha. în 
loc de 2000 cît era planificat, adică 
cu aproape 1400 kg. maj mult la 
hectar decît țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din comună. 
$i la alte culturi, gospodăria a ob
ținut producții peste plan ca de 
pildă: 12.795 kg. orz, 6.885 kg. 
ovăz. 28.288 kg. floarea-soarelui, 
5.400 kg. sfeclă de zahăr, 124.700 
kg. sfeclă furajeră, 3.500 kg. ma
zăre etc.

Recoltele bune obținute au creat 
posibilitatea ca gospodăria să con
tracteze cu statul cantități însem
nate de cereale și alte produse, 
adică 20 tone grîu, 22 tone po
rumb. 24 tone floarea-soarelui, 
320 tone sfeclă de zahăr și altele, 
ceea ce a făcut ca averea obșteas
că să crească pînă la un milion 
și cinci sute mii lei, iar valoarea 
zilei-muncă la șapte kg. cereale, 
8 lei și alte produse.

La discuții s-a vorbit despre 
contribuția tinerilor la obținerea 
acestor succese, precum și despre 
unele lipsuri care au mai fost în 
această privință. Astfel, dacă ma
rea majoritate a tinerilor, printre 
care și cei din echipa utemistului 
Ion Parfenie, a muncit cu dragoste 
în gospodărie, au mai fost și ti
neri care fugeau de muncă. Pen
tru a îndrepta această situație or
ganizația de bază U.T.M., ajutată 
și îndrumată de organizația de par-

pentru anul

constituie 40 
de 276 brațe

în

la 
de

tid, a tras serios la răspundere pe 
utemiștii Gheorghe Buhuși, Vasile 
Stancu, Mihai Crăciun, Maranda 
Nădanie care aveau foarte puține 
zile-muncă prestate In scurt timp 
acești tineri au început să aibă o 
atitudine justă față de muncă.

„In vederea dezvoltării și con
solidării gospodăriei — a spus co
munistul Petru Secobeanu, care a 
luat cuvîntul la stabilirea sarcini
lor pe anul în curs—trebuie să ți
nem seama de indicațiile prețioase 
făcute la Consfătuirea de la Con
stanța în legătură cu mărirea nu
mărului de animale la suta de hec
tare, precum și de învățămintele 
care reies din Expunerea tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej din 26—28 noiem
brie 1958 în legătură cu mărirea 
suprafețelor de sfeclă de zahăr și 
floarea-soaretlui. Astfel, a arătat el, 
dacă în gospodărie anul trecut re
veneau 5,2 vaci, 4,2 porci, 90 de 
oi și 100 de păsăr, la 100 de ha., 
anul acesta gospodăria va trebui 
să aibă la 100 ha. 9 vaci, 30 
porci, 80 oi și 3.500 păsări. De ase
menea, gospodăria va trebui să 
mărească suprafețele cultivate cu 
sfeclă de zahăr față 
trecut cu 32 ha. și la 
relui cu 36 ha

Printre cei care au 
supra darii de seamă 
utemiștii Valentina 
Gheorghe Boț și alții care au ce
rut ca în anul acesta să sa cre
eze două echipe de tineret în ca
drul celor două brigăzi de cîmp.

Datorită succeselor obținute de 
colectiviști, numărul celor care de
pun cereri pentru a fi primiți în 
gospodărie crește din zi în zi. Nu
mai în cadrul acestei ședințe s-au 
discutat încă 45 de cereri printre 
care și ale utemiștilor Virgil Pri- 
cop, Constantin Maxim, Ioan C. 
Popa șî alții, iar tînărul Gheorghe 
Perju a ținut să-și sărbătorească 
logodna prin intrarea în gospo
dărie.

Nu au trecut decît 9 ani de cînd 
primele 36 familii din satul Tîrzii 
și-au unit pămîntul pentru a-1 
munci în comun. Odată cu înființa
rea colectivei, comuna a devenit 
mai frumoasă. In casele colecti
viștilor becul a înlocuit lampa cu 
petrol, s-au construit 70 de case 
noi, și un cămin cultural, unde pe 
lîngă desfășurarea altor activități, 
colectiviștii pot viziona și filme.

Iată un scurt bilanț al realizări
lor unei gospodării colective, care 
prin rezultatele obținute a făcut ca 
întreaga comună să înflorească.

Gînduri
de viitorde anul 

foarea-soa-

Toată grija învățămîntuluiîntovărășirea 
obținut o 
comparație 

obținută de țăranii 
din sectorul individual. Am con

fecționat apoi și 
grafice despre 
creșterea avutu
lui obștesc al 
întovărășirii. Din 
aceste grafice re
zultă că numai 
anul acesta fon
dul de bază al 
întovărășirii noa
stre a crescut 
cu peste 15.000 
lei.

Tinerii se interesează de o mul
țime de alte probleme. Astfel ti
nerii tăietori de lemne, care de 
curînd au coborît din munții 
Clăbucet și Valea Lupului, cit și 
ceilalți tineri din sat, ne-au cerut 
să le lămurim unele probleme de 
politică internațională și altele 
cu caracter științific.

Cu ajutorul comitetului comu
nal de partid, al comitetului ra
ional U.T.M. și al lectorilor 
S.R.S.C. noi am organizat citeva 
informări politice operative asu
pra evenimentelor internaționale 
și un ciclu de conferințe pentru 
popularizarea și răspîndirea știin
ței în rîndurile tineretului. Infor
mările politice 
s-au bucurat de 
interes.

La conferința 
rile democrației 
pacea lumii" 
de tineri și mulți vîrsțnici.

La conferințele 
ceri cosmosul", 
invinsă", „Despre vrăji și leacuri 
băbești" au venit peste 600 de ti
neri și un mare număr de vîrst- 
nici.

Tinerii din comuna noastră își 
manifestă tot mai mult dorința 
de a-și petrece zilele de iarnă 
într-un chip plăcut și folositor.

Pentru aceasta noi am creat o 
brigadă artistică de agitație, am 
organizat cercuri de citit litera
tură, formații de cor și teatru, 
echipe de jocuri populare și 
cursuri pentru amatorii de dans. 
Vom organiza și seri științifice 
de întrebări și răspunsuri, seri de 
curiozități, joi ale tineretului, seri 
distractive, seri de povestiri din 
viața culturală a patriei, șezători 
literare din viața marilor noștri 
scriitori, în cadrul cărora vor 
participa toți tinerii din satele 
comunei noastre.

Din experiența 
comitetului U. 7.M ț

agrozootehnic de masă
din comuna

Corbeni

tineri din comu-

neretului.
Iama, de pildă, 

lucrările agrico
le fiind mai pu
țin aglomerate, 
tinerii săteni își 
consacră cea 
mai mare parte 
din timpul liber 
pentru însușirea 
unor cunoștințe 
care le sînt de 
mare folos în 
munca lor.

Cei mai mulți
na noastră manifestă un viu in
teres pentru întovărășirea agrico
lă, se interesează de rezultatele 
Obținute de întovărășire, de cîști- 
gurile întovărășiților, de modul 
cum este organizată munca in 
întovărășire etc.

Pentru a populariza pe larg 
avantajele muncii în întovărăși
rea agricolă, o mare atenție 
acordăm întîlnirilor dintre ti
neri și tovarășii din conducerea 
întovărășirii, a sfatului popular, 
a organizației de partid etc. în 
aceste întilniri sînt prezentate 
cele mai importante realizări ob
ținute de către întovărășirile din 
raionul și regiunea noastră. La o 
asemenea întilnire tovarășii Di- 
nescu Constantin, președintele 
sfatului popular comunal și Flo- 
rea Ciocan, președintele întovără
șirii agrotehnice au vorbit despre 
munca întovărășirilor din raionul 
Muscel — unde au fost nu de 
mult într-un schimb de experien
ță — pentru consolidarea econo
mică a întovărășirilor lor.

Cu mare interes ascultă tinerii 
săteni din comuna noastră și e- 
misiunile organizate la stația de 
radioamplificare. Aici sînt popu
larizate rezultatele superioare ob
ținute de țăranii întovărășiți în 
comparație cu țăranii cu gospo
dării individuale.

Foarte eficace s-au dovedit a fi 
serile de întrebări și răspunsuri. 
Noi nu am organizat pînă acum 
decît o singură seară de întrebări 
și răspunsuri la care tinerii din 
întovărășirea agrozootehnică „1 
Mai" au răspuns la întrebările 
puse de tinerii din sectorul indi
vidual.

Ne-am convins însă din expe
riența altora și din puțina noa
stră experiență că tinerilor le 
plac foarte mult asemenea seri 
și trag multe foloase de pe urma 
lor.

Toate acestea au îndreptat 
atenția tinerilor săteni către înto
vărășirea agrozootehnică. Numai

și conferințele 
multă atenție și

„U.R.S.S. și ță- 
populare apără 

au luat parte 300

„Lumea va cu- 
„Seceta poate fi

Cursul agrotehnic 
i-a ajutat să obțină 

producții mari
Aplicînd multe din învățămintele 

căpătate la cursurile agrozooteh
nice, colectiviștii din comuna Co
muna, regiunea Constanța, deși 
în condiții de secetă, au obținut 
in anul trecut producții bune Ia 
toate culturile agricole. Astfel, de 
pe o suprafață de 470 hectare 
cultivate cu porumb, colectiviștii 
au obținut o producție medie la 
hectar de 2.470 kg., iar de pe o 
altă parcelă de 150 hectare ei au 
obținut o producție de porumb la 
hectar de peste 4.600 kg.

Producțiile record pe gospodă
rie le-au realizat însă cele patru 
echipe de tineret, care cuprind pe 
toți tinerii din sectorul agricol. 
Spre exemplu, în cultura florii- 
soarelui echipele de tineret au ob
ținut producții medii de 2.000 kg. 
la hectar.

Dornici de a-și însuși din ce 
ce m.ai multe cunoștințe legate 
știința agricolă, care îi ajută 
muncească mai bine pămîntul,
obțină în felul acesta producții 
mari și constante în toți anii, toți 
tinerii colectiviști și marea ma
joritate a colectiviștilor vîrsțnici 
frecventează cursul agrozootehnic 
din gospodăria lor.

I. ȘERBU

Tinerii îngrijitori

în 
de 
să 
să

discutat a- 
au fost și

Bărleanu,

Cînd tehnicienii agricoli 
nu-și fac datoria

Tinerii din comuna Albești, ra
ionul Gilort sînt dornici să-și în
sușească cî-t mai multe cunoștințe 
agrotehnice. Comitetul comunal 
U.T.M., îndrumat de organizația 
de partid, a înființat un cerc 
agrozootehnic, de care a fost nu
mit să se ocupe tehnicianul agro
nom Ion Păunescu. Responsabilul 
cercului se ține însă de chefuri, 
în timp ce tinerii așteaptă de la 
el sprijin și îndrumare.

Comitetul raional U.T.M.
secția agricolă a sfatului popular 
raional trebuie să ia cele mai se
vere măsuri pentru îndreptarea 
situației existente.

Și

președintele acestei gospodării, 
la o consfătuire regională — cu- 
vîntul tinerei inginere Silvia Can
taragiu de la G.A.C. Ziduri. 
Datorită ajutorului pe care ea 
l-a dat colectiviștilor aceștia au 
reușit să aplice cele mai înainta
te reguli agrotehnice la cultura 
sfeclei de zahăr obținînd o pro
ducție de peste 57.000 kg. sfeclă 
de zahăr la hectar pe terenul iri
gat. Desigur și colectiviștii no
ștri ar vrea să învețe dar uite că 
ne lovim de nepăsarea și negli
jența unei tinere inginere care nu 
înțelege să ne ajute.

★ I. TEOHAR1DE 
N. PUIU

DIONISIE DUMITRESCU
secretarul comitetului comunal

U.T.M., comuna Corbeni, raionul 
Curtea de Argeș

Gospodăria de stat „Progresul" 
din raionul Dorohoi are un sector 
zootehnic foarte dezvoltat, sector 
în care lucrează un număr însem
nat de tineri.

in munca de zi cu zi, în îngri
jirea și creșterea animalelor unii 
tineri au obținut rezultate foarte 
bune. De pildă, utemistul Sava 
Urzică, un mulgător cu experiență, 
și-a îndeplinit planul anual la 
lapte cu o lună înainte, iar alții 
au obținut rezultate bune în creș
terea și îngrijirea porcilor. Sînt 
însă și tineri îngrijitori de ani
male ca Aglaia Scripcaru, Vladi
mir Burduja și alții, care n-au 
încă un bagaj serios de cunoștințe 
profesionale pentru a putea aplica 
metodele științifice cele mai înain
tate în vederea sporirii producției

O situație asemănătoare este și 
la G.A.C. Romînești din raionul 
Ploești. Inginera Paula Balea de 
la secția agricolă a Sfatului 
popular raional Ploești, care a 
primit sarcina să se ocupe 
cercul agrozootehnic de aici, 
ținut doar lecția de deschidere și 
atît.

— M-a impresionat plăcut — 
spunea tovarășul Ioniță Procopie, 

de animale învață
de carne, lapte ji unt. Pentru a- 
ceasta începind cu prima lecție, 
„Despre importanța respectării 
programului zilnic de lucrări ali
mentare fi îngrijire a animalelor", 
ținută de către inginerul utemist 
Gheorghe Puiu, organizația U.T.M. 
s-a îngrijit de felul cum reuțesc 
tinerii să-și însușească învățămin
tele căpătate aici. S-au dat cu a- 
coastă ocazie exemple practice de 
modul cum respectă unii tineri 
programul zilnic și s-a pus accent 
pe importanța ce o prezintă buna 
întreținere a animalelor. Discuțiile 
purtate au transformat seminarul 
lecției într-un interesant schimb 
de experiență, fiecare împărtășind 
din cunoștințele și experiența sa.

VASILE APARASCHIVEI

Aici vor fi irigate încă 30 de hectare de porumb. Echipa tineretului de la G.A.C. „Ștefan 
Gheorghiu" din comuna Izbiceni, raionul Corabia a început lucrările de săpare a canalelor de irigație. 

Foto: V. CH1RCEV
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Ldu-se din întîmplare pe la grajd 
pl-a găsit pe Ștefan țesălind va- 
fcile de zor.
' — Te pomenești c-oi fi dor-
? mit aici, l-a mustrat tehnicia- 
*nul cu grijă, Ce-i cu tine așa 
>devreme la grajd?
> — Păi așa vin eu mereu, i-a 
'răspuns Ștefan, simplu și firesc.
> Dumneata știi doar că vacile
> nu dorm așa, mult ca oamenii.
9 Vor să mai ronțăie ceva. Pe 
>urmă, dacă le mulg mai de di- 
tmineață e mai bine.
> Dar nu numai pentru asta vi-, 
Cne el așa de dimineață la trea- 
fbă. Ștefan are răspunderea pen-' 
țtru toate cele 21 de vaci ale.
gospodăriei. Mai are el un aju- - 

^tor, un băiat ceva mai mic,\ 
Zdar nu-și pune încă prea multă, 
țnădejde în el. Prea țesală va-* 
Idle în grabă, le aruncă tainuV 
tin iesle la întîmplare. Pînă o< 
s-ajungă și el la nivelul „pro-' 

rjesorului*, Ștefan are grijă și< 
țde vacile lui. Pentru că de timp< 
țnu se vaită. După ce aranjează <
* totul la grajd. Ștefan se duce4 
tla casa laborator, citește o bro-< 
>șură sau o revistă de speciali- < 
state, mai face o experiență să* 
^vadă cum stă laptele cu grași-ș 
>mea sau altceva. De altfel, la*
* cursurile agrozootehnice diii4 
9 gospodărie pe Ștefan Szilagy nu* 
>prea are cine să-l întreacă, ti]
* place să învețe, atît de mult^ 
9încît poate nu în glumă și nu* 
ț>fără rost îl „văd^ unii deja un^ 
>viitor tehnician al gospodăriei.<
> Organizația U.T.M. care l-a<
> crescut și l-a ridicat pe Ștefan. < 
'are încredere și se mîndreșteț 
>cu el, cu rezultatul lui, el fiind< 
tomul cel mai de nădejde în^ 
'sectorul zootehnic. De altfel, i 
,intr-o adunare generală U.T.M.^ 
Ștefan le-a spus care e visul 1 

'lui : ca întregul sector zooteh~< 
,nic al gospodăriei să fie al ti-4 
>neretului, să se organizeze aici 4 
'o echipă de tineret. „Pentru^ 
.că, le-a explicat el, deja în^ 
afară de un unchiaș cu femeia 
lui, restul de 15 oameni dini 
sectorul nostru sînt numai ti-J 
nerv*. în curînd faptul acesta se3 
va îndeplini. Și gîndindu-se că 5 
la sfârșitul anului acesta se val 
ajunge la 55 de vaci cu lapte și 
la 200 de porci, Ștefan face deÂ 
acum calcule îndrăznețe pentru S 
viitorul gospodăriei colective. J

lA- 9 - ■«
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Zile de iarna la S. M.T. Titu
Strunjilrea pistoanelor e un lucru de mare precizie care cere o bună cali

ficare profesională. Pentru aceasta ele i-au fost încredințate tînărului Stelian 
Ionescu care este un bun meseriaș, (fotografia din stingă).

îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală și a celor profesionale este 
o altă preocupare a tinerilor mecanizatori de la S.M.T. Titu. (fotografia din 
dreapta).

IN RAIONUL BUJOR

Un șantier al tineretului 
pentru irigarea a 500 hectare

Intre satele Umbrărești și 30 
Decembrie din raionul Bujor, re
giunea Galati, se întinde lacul Co- 
vurlui. Ani de-a rîndul apele la
cului, în loc să aducă foloase, pro
vocau pagube localnicilor. După 
ploi abundente sau zăpezi mari, 
pîraiele care alimentează lacul a- 
duceau apă în exces, care se re
vărsa inundînd suprafețe întinse. 
Sute de hectare nu puteau fi cul
tivate din această cauză.

Recent, colectiviștii din comu
nele Băleni, Oasele și Cuca s-au 
hotărît să pună stavilă acestor 
neajunsuri, să schimbe înfățișarea 
locului, să supună apele lacului și 
să le folosească în scopuri produc
tive. Dezbătînd, sub îndrumarea 
comuniștilor, Expunerea tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R, din 26—28 noiem
brie 1958, ei au ajuns la conclu
zia că ceea ce considerau înainte 
calamitate fatală, prin munca lor 
unită poate fi transformat într-o 
adevărată mină de aur pentru a- 
gricultură Și au hotărît astfel, în 
unanimitate, să amenajeze pentru 
irigat o suprafață de 500 hectare, 
folosind în acest scop tocmai a- 
pele lacului care le provocaseră 
atîtea neajunsuri.

Conform planului, în partea de 
sud a lacului trebuie să se con
struiască un dig lung de .'200 
metri și înalt de 3—4 metri. Pen
tru construirea digului este ne
voie să se sape, să se transporte 
și să se așeze în straturi peste 
11.000 metri cubi de pămînt. Vo
lumul mare de lucrări necesită 
muncă multă, dîrzenie, perseve
rență. Treaba nu este ușoară. To
tuși, la îndemnul comuniștilor, 
colectiviștii au hotărît să înceapă 
lucrările. Aflînd de această hotă- 
rîre, utemiștii din gospodăriile co
lective din comunele Băleni, Oa
sele și Cuca au cerut să li se în
credințeze lor această lucrare.

Dorința le-a fost îndeplinită.
Pentru ca să pornești însă cu 

sorți siguri de izbîndă la o ase
menea lucrare, este necesar să știi 
pe ce forțe te bizui, ce ai de fă
cut, cum să-ți organizezi munca 
și, în primul rînd, să cunoști în 
amănunțime importanța ei econo
mică. De aceea, organizațiile de 
bază U.T.M din cele 7 gospodării 
colective, îndrumate îndeaproape 
de organizațiile de partid și ajuta
te de activiștii comitetului raional 
U.T.M. au organizat adunări 
generale deschise, la care au

participat marea majoritate a 
utemiștilor și tinerilor colecti
viști. La aceste adunări pe baza 
unui studiu prealabil al Expunerii 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, și 
în special al capitolului care se re
feră la importanța extinderii iri
gațiilor, s-au purtat discuții, s-au 
făcut propuneri. Au fost apoi in
vitați specialiști care le-au vorbit 
colectiviștilor despre tehnica exe
cutării lucrărilor pentru irigații. 
Agitatorii au desfășurat o largă 
muncă politică de popularizare a 
acestei acțiuni, arătîndu-le tineri
lor scopul și importanța ei pentru 
creșterea producției la hectar, pen
tru dezvoltarea economică a gos
podăriilor colective.

S-au folosit cele mai accesibile 
forme ale muncii politice de masă 
și rezultatele au întrecut aștep
tările. Utemiștii și tinerii s-au an
gajat să execute voluntar toate 
lucrările de pe șantier, contrava
loarea muncii lor voluntare urmînd 
să fie alocată fondurilor de bază 
ale gospodăriilor colective respec
tive. In plus, ei au cerut să li se 
încredințeze însămînțarea și între
ținerea culturilor cuprinse în su
prafața pe care o vor amenaja 
pentru irigat. Planul prevede ca

pe 30—50 hectare din cele 500 
care vor fi irigate, să se cultive 
legume și zarzavaturi, iar pe res
tul porumb. Tinerii s-au angajat 
să obțină 5000—6000 kg porumb 
la hectar.

Există suficiente dovezi că a- 
ceste angajamente vor deveni cu
rînd fapte. Lucrările au început. 
In primele două zile de muncă 
voluntară au fost prezenți pe șan
tier peste 1200 de utemiști și ti
neri și numeroși vîrsțnici care au 
venit să-i ajute. Cei 120 de con
ductori de atelaje au transportat 
în aceste zile la temelia noului 
dig mai mult de 3500 metri cuci 
de pămînt.

Pentru scurtarea perioadei de 
executare a lucrărilor, tinerii vor 
folosi fiecare zi prielnică din iarna 
aceasta. Birourile organizațiilor uc 
bază U.T.M. din gospodăriile co
lective desfășoară în continuare o 
intensă muncă politică în rînduri- 
le tinerilor colectiviști pentru a. 
asigura îndeplinirea înainte de 
termenul planificat a primului 
punct din angajament — termina
rea digului.

ION BORTA
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Bujor
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La activitatea culturală
trebuie «participe întreaga
masă a t Ineretului

La schela Băicoi se desfășoară o 
rodnică activitate cultural-artistică. 
Aci se duce de exemplu o mun
că susținută de culturalizare a pe
troliștilor priln conferințe. Există 
un colectiv închegat de conferen
țiari care elaborează conferințe in
teresante și care se țin de obicei 
înaintea reuniunilor tovărășești, a 
programelor artistice, a spectaco
lelor de film etc.

Pe centre de producție — Băicoi 
și Liliești — au fost organizate 
conferințe tehnilce cum sint: „Des
pre gospodăria chibzuită", „Re
ducerea pierderilor de țiței și gaze" 
și altele, prin care se urmărește 
educarea economică a tineretului.

De asemenea, la club s-a or
ganizat în cadrul ciclului de știin
ță popularizată o serie de confe
rințe, care s-au bucurat de multă 
popularitate în rîndul tinerilor, 
împreună cu conducerea clubului 
comilletul U.T.M. a inițiat un ci
clu de conferințe pe tema: „Ti
nerețe și educație". Pînă de curind 
au fost ținute conferințele „Să ne 
însușim înaltele principii ale mo
ralei comuniste", „Religie și ști
ință", „Dragoste prietenie și to
vărășie" etc.

In cadrul clubului funcționează 
diferite cercuri, care-i ajută pe 
muncitorii petroliști să-și îmbogă
țească cunoștințele generale.

Mă așteptam ca peste tot să gă
sesc un număr mare de tineri par
ticipanți la viața culturală. Eram

ti- 
cu

V' * •* convins că în fiecare domeniu de 
activitate cultural-artistică — așa 
cum e firesc — să predomine 
neretul. Realitatea este însă 
totul alta

Să luăm de pildă, cercurille de 
cultură generală. Surprinde pre
zența deosebit de mică a tineretu
lui. Cercul de fotografi amatori 
este frecventat de un singur tînăr, 
iar la cercul radio-amatori din cei 
12 membri, nu este nici un tînăr. 
Cercul de desen industrial, la care 
se învață lucruri foarte folositoare 
pentru producție, ește urmat doar 
de 7 tineri. Deși clubul are instru
mente muzicale pe care le pune la 
dispoziția celor ce vor să învețe 
acordeonul, vioara, pianul, la cer
cul muzical din 8 cursanți doar 3 
sînt tineri.

Care să fie cauza acestor stări 
de lucruri ?

Să nu-i intereseze oare pe ti
neri activitatea culturală ? Nu se 
găsesc tineri dornici, talentați 

«care să folosească timpul liber ac- 
tivînd în numeroasele cercuri de 
la club ? Nici de cura. Această 
situație se datorește lipsei de 
preocupare a comitetului U.T.M. 
pentru viața culturală a tinerilor,- 
scăzutei atenții pe care comitetul 
U.T.M. o acordă timpului liber al 
tinerilor, lăsîndu-1 să se irosească 
zadarnic, deși tinerii petroliști de 
la Băicoi au toate condițiile să 
desfășoare o intensă activitate 
culturală multilaterală, bogată 
conținut.

Comitetul U.T.M. manifestă 
nejustificată indiferență față 
această problemă, lăsînd probleme
le muncii culturale în rîndul tine
retului doar pe seama celorlalți 
factori care se ocupă de activita
tea culturală din schelă.

Aceeași indiferență a manifes
tat-o comitetul U.T.M. și față de 
mobilizarea tinerilor pentru a 
urma cursurile universității popu
lare în al cărei program sînt tre
cute materii deosebit de interesan
te. Merită semnalat faptul că din 
cei 15 membri ai comitetului

in

o
de

mesa]
comunist OSENEV NICULAI 1VAN0VICI:

- Ial artei plastice sovietice
Expoziția de artă plastică din 

U.R.S.S. — deschisă în sala 
Dalles — reunește trei sute de 
lucrări (sculptură, pictură, gra
fică) aparținînd unui număr de 
,28 artiști. Sînt expuse aici lu- 

_ytrări datate din 1919 (ca unele 
sculpturi de Vera 'Muhina, de 
pildă) alături de altele foarte re
cente ale unor artiști tineri. Pri
vitorul își întipărește mai bine în 
ochi caracteristicile unei opere și 
ale creatorului ei cînd le vede 
ilustrate într-o perioadă mai lun
gă. de evoluție. Nume bine cu
noscute la noi, ca sculptorii 'Mu
hina sau Șadr, ca pictorii Deine- 
ka sau Plastov, ca graficienii Ku- 
krînikcsi sau Favorski, capătă o 
consistentă mai mare după ce le 
cunoști în ansamblu opera, și 
poți fi în stare să-i deosebești 
dintr-o privire, semn că le-ai 
pătruns mai bine viziunea arti
stică. Dar valoarea expoziției 
depășește scopul monografic. Și 
anume, concluzia finală a .celui 
care o parcurge este că toate a- 
ceste linii individuale de evoluție 
se împletesc într-un drum comun, 
al realismului socialist și că par- 

, ticularitățile de viziune se ar
monizează cu o concepție unică 
despre viață și societate, o con-

semn că le-ai

Dar valoarea expoziției

sînt 
mai

i U.T.M. doar unul singur, Irina 
. Finilchiu, urmează cursurile univer

sității.
Este limpede că membrii comi

tetului U.T.M. n-au oferit un bun 
exemplu celorlalți tineri.

Intr-un timp s-a observat din 
partea comitetului U.T.M., respec
tiv din partea tov. Marieta Chivu- 
lescu, responsabila culturală din 
comitet, o oarecare preocupare 
pentru organizarea unor manifes
tări culturale cu cartea. Pe atunci 
s-au apgapizat pentru tineri la 
biblioteca clubului o seară de poe
zie și muzică pe tenia : „Te slăvim 
Rominie, pămint strămoșesc", un 
monolog literar artistic pe tema 
„Răsfoind poeziile lui Coșbuc" și 
s-a ținut pentru căminiștii de la 
Liliești și Băicoi recenzia cărții 
„Ocna Dulce" din Liașco. S-a a- 
menajat în colaborare cu clubul, 
în camera de lectură, colțul con
cursului „Iubiți cartea", unde au 
fost expuse cărțile de citit și re
gulamentul. Totuși numărul pur
tătorilor insignei „Prieten al 
cărții" este infim de mic: din 
peste 700 tineri doar 110 sint pur
tători ai ei.

Realizările njai sus amintite au 
demonstrat că dacă există interes 
și dragoste de muncă se pot face 
lucruri frumoase, că tinerii 
dornici să participe la cît 
multe manifestări culturale.

De multă vreme comitetul 
U.T.M. lasă însă ca tineretul să 
lîncezească în timpul său liber, 
deși există toate condițiile să fie 
antrenat la o vilață culturală bo
gată, interesantă. Așa cum am 
arătat la cercurile de cultură ge
nerală din cadrul clubului partici
pă foarte puțini tineri. Numărul 
acțiunilor întreprinse de comitetul 
U.T.M. pentru a atrage mase mari 
de tineri la activitatea culturală 
este extrem de redus. Zeci de ti
neri trec nepăsători pe lîngă toate 
mijloacele materilale cu care este 
înzestrat clubul pentru că comi
tetul U.T.M. nu a lămurit tine
retului necesitatea participării la 
aceste manifestații, lucrurile mi
nunate pe care le pot învăța aici 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
lor politice și de cultură generală.

Comitetul U.T.M. bazîndu-se pe 
faptul că multe forțe în schelă sint 
îndreptate pentru culturalizarea 
petroliștilor,, și-a neglijat una din 
sarcinile lui importante, aceea de 
a munci pentru ridicarea neînceta
tă a nivelului cultural al tinerilor. 
Din această cauză numărul tineri
lor participanți la manifestările 
culturale este foarte mic.

Această situație trebuie grabnic 
remediată. Comitetul U.T.M. tre
buie să privească în mod cît se 
poate de seribs sarcinile care-i 
revin în opera de ridicare a nive
lului cultural a| tinerilor. El tre
buie să ia de urgență măsurile 
necesare pentru antrenarea 
număr tot mai mare de tineri la 
bogată activitate culturală.

unui 
o

PAUL CIORANU

Viitori feroviari

' cepție care îi călăuzește pe pic
tori dincolo de impulsurile sen
sibilității, imaginației, tempera
mentului propriu. Concepția ace
stei arte este închinată omului 
constructor al socialismului și co
munismului, a unei arte făcute 
să răspundă necesităților sale

neri. Spun „efectiv și obiectiv" 
pentru că, în celelalte, tinerețea 
e implicită și subiectivă: impli
cită în sentimentul de dragoste 
și încredere în omul lumii noi — 
subiectivă fiind afirmată ca ati
tudine manifestă a artistului 
față de realitate. Această viziune

Pe marginea expoziției 
de arta plastica din U. R. S. S

spirituale. De la portret la peisaj 
și de la monument la statuia de 
vitrină, arta sovietică tinde să 
exprime un conținut de viață 
popular în forme accesibile, fă- 
cîndu-te să recunoști nu numai 
realitatea înfățișată ci și semni 
ficațiile ei generale, stimulîndu- 
te să interpretezi sensurile ma
jore ale realității zilnice din Ma 
rea Tară a Socialismului.

Printre componentele sale spi
rituale realismul socialist sovie 
tic afirmă o trăsătură optimistă, 
îndreptată cu fața spre viitor, 
cîntarea tinereții. Numărînd. din 
cele 300 de lucrări, foarte multe 
reprezintă, efectiv și obiectiv, ti-

este însăși reflectarea realității. 
Tinerii aceștia sînt arătați în par
ticiparea lor directă la construi
rea comunismului. Ei stau pe 
schelele clădirilor înalte ca în 
compozițiile lui Șatel sau Pime
nov ; pe șantiere, ca în -acea sce
nă de gen a lui Abdulaev, în 
care fata și băiatul își împletesc 
idila cu munca (tabloul se nu
mește „Constructorii fericirii"). 
Din subiectele acestor tablouri 
se desprinde cronica vieții tinere^ 
tului sovietic, care își închină 
toate forțele construirii comu
nismului. Pictorii însă vor aici să 
exprime plastic și esența etică a 
acestui mod de viață. Ideea mun-

Deschiderea Camerei Naționale a României, de către domnitorul Al. I. Cuza, la 29 februarie 1860 
(Din Arhivele Statului)

In preajma sărbătoririi
Centenarului Unirii Țărilor Romîne

La Muzeal de istorie din Ga
lați se fac pregătiri în vederea 
deschiderii expoziției jubiliare. 
Au fost alese pînă în prezent a- 
proape 250 de documente, texte 
și fotocopii, precum și numeroa
se obiecte de acum 100 de ani, 
printre care și bilele albe și ne
gre care au servit la alegerea 
domnitorului Al. I. Cuza. Multe 
din documente printre care actul 
de numire în postul de pîrcălab 
al lui Cuza, scrisorile adresate 
domnitorului ca și tablouri în o- 
riginal din acea epocă, prezintă 
o importanță deosebită.

Tot la Galați, în fața casei lui 
Alexandru loan Cuza se va ridi
ca un bust al domnitorului, iar 
pe fațada casei se va așeza o 
placă comemorativă.

★
Numeroase manifestări vor a- 

vea loc și pe cuprinsul regiunii 
Oradea, la casele raionale de 
cultură, la cluburile întreprinde
rilor, instituțiilor și în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. 
Cei peste 120 de artiși 
romini și maghiari de la 
tonală de cultură din 
pregătesc în momentul 
mai multe scenete
Unirii. Actorii secției romîne și 
maghiare de Ia Teatrul de Stat 
din Oradea pregătesc un specta
col de cîntece populare, recitări, 
precum și dramatizarea povestirii 
„Dreptatea lui Cuza".

Cu ocazia sărbătoririi centena
rului, secția de istorie și filologie 
de pe lîngă Muzeul regional a 
organizat o sesiune științifică la 
care se vor prezenta referate cu 
tema „Ecoul Unirii în Transilva
nia" și „Kossuth Lajos despre 
Unire". Se vor organiza de ase-

amatori 
casa :a- 
Salonta 
de fată

consacrate

peste 40 de expoziții de
de

sînt

menea 
cărți consacrate trecutului 
luptă al poporului nostru.

★
Numeroase manifestări 

consacrate Unirii Țărilor Romîne 
și în regiunea Pitești. La Slatina 
s-a deschis o interesantă expozi
ție în care sînt prezentate docu
mente istorice valoroase. Printre 
acestea sînt unele documente din 
timpul lui Mihai Viteazu, sub a 
cărui domnie s-au înfăptuit pen
tru prima oară idealurile de Uni
re a Țărilor Romîne. Sînt expu
se de asemenea monede ce poar
tă pe una din fețe stemele Mol
dovei și Munteniei unite. Nume
roase documente ilustrează dom
nia lui Cuza și reformele domni
torului.

Un colectiv de muzeografi din 
cadrul Muzeului regional Pitești 
amenajează în cinstea Centena- 
rului o expoziție la Muzeul Go
lești unde, pe lîngă alte obiecte 
și stampe legate de actul Unirii, 
vor mai fi prezentate manuscrise 
valoroase printre care se află 
scrisorile originale ale lui Al. 1. 
Cuza, Costache Negri, Vasile A- 
lecsandri și alții. Vizitatorii vor 
putea vedea pe unele documente 
și semnăturile în original ale 
membrilor divanului ad-hoc prin
tre care și ale lui Mihail Kogăl- 
niceanu, Moș Ion Roată și alții.

★
O expoziție închinată eveni

mentului Unirii se va deschide și 
la Deva. Colectivele Muzeului re
gional și muzeelor raionale au 
pregătit pentru această expoziție 
numeroase documente istorice. 
Colectivul de istorici de la Mu
zeul regional din Deva a pregă
tit de asemenea o conferință care 
va fi expusă în adunările ce vor 
avea loc în întreprinderi, insti
tuții și la sate.

★
Pentru a participa la serbările 

consacrate Unirii, raionul 

cii împletită cu fericirea e o temă 
principală în această expoziție ; 
acea bucurie a mușchilor elastici 
întinși în gestul muncii la fe
tele din compoziția lui Deineka 
„Pe malul mării" nu are numai 
un efect înviorător asupra privi
torului ci conține însuși mesajul 
filozofic al artistului: munca e 
atitudinea firească a omului nou, 
e libertatea sa, e modul său de 
a se simți trăind. Dar nu e vorba 
numai de efort aici, ci în general 
de participarea fizică și spiritua
lă la viață. Tinerii crescînd în 
soare ca niște elemente viguroa
se și dinamice apar în compozi
țiile lui Plastov „Cînd pe pă- 
mînt e pace", „Adolescență" în 
care aceeași sevă nesecată pare 
să circule de la pămînt la om; 
tineri privind viitorul cu încre
dere sînt în „Viitorii feroviari" 
de Osenev sau „Viitorii aviatori" 
de Deineka; tineri pregătindu-și 
meseria sub îndrumarea mește
rului ca în „Școala de meserii" 
de Șatel; tineri meditativi, con
centrați în gîndire arzîndu-și in
terior energiile, exprimînd un 
potențial de acțiune, reprezintă 
figurile lui Deineka sau unele 
portrete ale lui Efanov.

Tinerețea comunistului e o vîr» 

Muscel au fost organizate ștafe
te culturale. Formații artistice 
din comunele Rucăr, Pucheni, 
Vulturești, Stîlpeni și Bălilești 
vor merge din sat în sat și vor 
prezenta programe artistice. în 
dimineața zilei de 24 ianuarie 
toate aceste echipe culturale se 
vor întîlni în orașul Cîmpulung 
unde vor lua parte la serbările 
populare ce vor avea loc aici în 
această zi.

(Agerpres)

Acord comercial intre

în urma tratativelor purtate 
între delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne 
și Republicii Democrate Viet- 

1959 s-au 
următoa-

schimbul 
pe anii

nam, la 12 ianuarie 
încheiat la București 
rele:

1. — Acordul privind 
de mărfuri și plățile 
1959—1960.

2. — Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 
1959.

Acordul prevede o creștere a 
volumului schimbului de mărfuri 
față de 1958 cu 100 la sută pe 
1959, și cu 130 la sută pe 1960.

In baza acestui acord și a pro
tocolului semnat pe 1959, R. D. 
Vietnam va livra cositor, arahide 
decorticate, orez, iută, apatită, 
ceai, șelac și alte mărfuri nece
sare Republicii Populare Ro
mîne.

R. P. Romînă va livra produse 
petrolifere, utilaje pentru fa
brici de ciment, transforma
tori, diverse mașini și utilaje, 
produse chimice și farmaceutice 
și alte mărfuri necesare Repu
blicii Democrate Vietnam.

Tratativele au fost duse într-un 
spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Au semnat >din partea R. D. 
Vietnam Dang Viet Chau, ad
junct al ministrului Comerțului 
Exterior, iar din partea R.P. Ro
mine, Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului.

stă interioară : vîrsta neoboselii, 
a cercetării aștrilor și a creației 
minunate, a visului și a îndrăz
nelii. La aceasta se referă și pei
sajele pătrunse de prezența crea
toare a omului din regiunile ma
rilor construcții: „Construcția 
unei hidrocentrale în munți" de 
Sarian, „Lumini la Mingheceau- 
ra“ (in care puzderie de stele — 
becuri sclipesc peste priveliște 
grăind despre electrificare) la 
Abdulaev, sau în „Aici va fi hi
drocentrala".

Dinamismul, calitatea tinereții, 
e în sculptură un caracter domi
nant. De la mișcarea zvîcnitoare 
a proletarului lui Șadr („Bolova
nul, armă a proletariatului"), 
pînă la nenumăratele portrete de 
tineri eroi din diferite cîmpuri: 
luptă, construcție, artă, se des
prinde acel sentiment de avînt și 
acea senzație de mișcare ascen
dentă care sînt atributele roman
tice ale realismului socialist. Fi
gurile acestea sînt nobile și 
pure; ele te impresionează prin 
aliajul psihic de puritate și lu
ciditate, de dulceață și severita
te, de prospețime și maturitate, 
acel aliaj tipic produsului uman 
al Revoluției și pe care Fadeev a 
știut să-l definească atît de emo
ționant în figurile comsomoliști- 
lor din „Tînăra Gardă" : tipul tî- 
nărului comunist.

Vera Muhina face din tinerețe 
atributul uman al compozițiilor 
ei alegorice „Muncitorul și col
hoznica" — monument al mersu
lui spre comunism sau „Pîinea" 
— simbol al belșugului ogoare
lor.

Graficianul Pahomov închină 
un ciclu de desene temei „Viața 
fericită a copiilor sovietici", a- 
devărat documentar tandru des
pre micii cetățeni ai Uniunii So
vietice, înfățișați în ocupațiile 
lor zilnice, învățînd sau cîntînd, 
lucrînd sau jucîndu-se.

Conținutul artei sovietice rea- 
list-socialistfe evidențiat în acea
stă expoziție izvorăște din mer
sul înainte al societății sovietice 
și exprimă sentimentul de forță, 
de vitalitate, de fericire care-1 
însoțește pe om în ascensiune 
spre comunism.

ANCA ARGHJR

In legătură cu Conferința experților 
privind prevenirea unui atac 

prin surprindere
In legătură cu propunerea Guvernului Uniunii 

Sovietice de a se relua la 15 ianuarie a.c. lucră
rile Conferinței experților privind prevenirea unui 
atac prin surprindere, un purtător de cuvhit al 
Ministerului Afacerilor Externe ai R.P. Romîne a 
declarat următoarele :
Conferința de la Geneva a experților pentru stu

diul măsurilor eventuale care ar putea contribui 
Ia prevenirea unui atac prin surprindere, și-a în
trerupt lucrările la 18 decembrie 1958 la insistența 
experților din țările occidentale.

Delegațiile Albaniei, Cehoslovaciei, Poloniei, Ro
mâniei și Uniunii Sovietice care s-au pronunțat în 
favoarea continuării lucrărilor, au considerat că 
această întrerupere trebuie să fie de scurtă du

rată și că lucrările trebuie să fie reluate într-un 
viitcr foarte apropiat, pentru a se continua efor
turile în vederea formulării de recomandări reci
proc acceptabile.

Guvernul rcmîn acordă o importanță deosebită 
elaborării și adoptării unor măsuri practice pen
tru prevenirea unui atac prin surprindere al u*;ui 
stat împotriva altor state, ceea ce ar constitui 
un aport însemnat la destinderea internațională.

De aceea, Guvernul romîn consideră necesar ca 
lucrările Conferinței experților pentru studiul mă
surilor eventuale care ar putea contribui la preve
nirea unui atac prin surprindere să fie reluate 
fără întârziere și este dispus să trimită delegații 
săi la Conferință Ia data de 15 ianuarie a.c.

La Fabrica de confecții »Gh« Gheorghiu-De|“ 
din București

4.000 muncitori practică 
gimnastica de producție

Gimnastica de producție a fost 
introdusă la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din vara a- 
nului trecut. Primind din plin 
sprijinul organizației de partid și 
al organizației U.T.M. din fabri
că colectivul sportiv a desfășurat 
o bogată .activitate de mobilizare 
a tineretului și celorlalți munci
tori la practicarea gimnasticii de 
producție. •

Mobilizarea muncitorilor și ac
tivitatea propagandistică dusă de 
organizația U.T.M. și colectivul 
sportiv prin intermediul stației 
de radioamplificare și al gazetei 
de perete nu rezolvau problema. 
Pentru începerea acțiunii erau 
necesari și instructori sportivi. 
Pe aceștia j-a pregătit bine și în
tr-un timp scurt, tînărul profesor 
de educație fizică Petre Sacerdo- 
țeanu, așa că după puțin timp 
tineri ca Lucreția Căileanu, 
Aurelia Mitrea, Elena Ardeleanu, 
Grecu Ștefan și alții au devenit 
instructori sportivi voluntari.

Avînd totul pregătit, s-a trecut 
la activitatea practică. Mai întîi 
la un singur sector și anume la 
sectorul II. Rezultatele bune ob
ținute aici au făcut ca gimnasti
ca de producție să se extindă în 
toate celelalte sectoare productive 
ale întreprinderii. Astfel, de la 
cele cîteva sute de muncitori cîți

Mai multă atentie 
mobilizării tinerilor 

Ia lupta pentru îolosirea 
rezervelor interne

(Vrmare din pag. l-a) 

comitetului U.T.M. de la fabrica 
„Bemat Andrei". Fiecare membru 
al comitetului privește cu oche
lari de cal sarcinile ce-i revin 
fără să-i pese de celelalte proble
me ale organizației. Aceasta por
nește de la înseși metodele de 
muncă ale secretarului comitetu
lui U.T.M., tov. Ștefan Vilcin- 
schi, care în loc să tragă la răs
pundere pe asemenea membri ai 
comitetului cum sint Nicolae Flo- 
rescu, Ștefan Movilă, Lisallotte 
Calivodă, își asumă toate sarci
nile pentru ca pînă la urmă să 
nu le poată duce la îndeplinire.

Slaba activitate privind antre
narea tineretului la rezolvarea 
problemelor producției se dato
rește și comitetului orășenesc 
U.T.M. Vatra Dornei care n-a a- 
jutat suficient comitetul U.T.M. 
de la fabrica „Bernat Andrei" 
pentru ca acesta să se ocupe mai 
serios de problemele producției și 
calificării tineretului.

în Expunerea făcută de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej la șe
dința plenară a C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958 în le
gătură cu proiectul planului de 
stat pe anul 1959 este consacrat 
un capitol special problemelor 
legate de industrializarea și va
lorificarea superioară a lemnului. 
Din expunere decurg sarcini im
portante pentru organizațiile U.T.M. 
din acest sector.

Organizațiile U.T.M. din între 
prinderile de industrializare a 
lemnului pot și trebuie să antre
neze tineretul pe numeroase căi 
pentru sporirea productivității 
muncii. Ele trebuie să stimuleze la 
tineri preocuparea pentru inovații 
și raționalizări, inițiativele care 
privesc introducerea într-o măsură 
și mai mare a micii mecanizări și 
organizarea mai bună a muncii. 
Formarea, instruirea, asigurarea ' 
unei bune funcționări a brigăzilor j 
de tineret, ridicarea prin toate mij- 

au fost antrenați prima, dată, 
s-a ajuns în ultimele luni ale a- 
nului trecut la peste 4.000 de 
muncitori care practică gimnasti
ca de producție.

Extinderea gimnasticii de pro
ducție a constituit o preocupare 
permanentă a organizației U.T.M. 
și a colectivului sportiv. Iată de 
ce s-au obținut realizări frumoa
se în această direcție.

Acum pentru muncitorii de aici 
gimnastica de producție a devenit 
ceva obișnuit dar și ceva nece
sar.

— Cred că mi-ar veni foarte 
greu să lucrez fără să fac exer
ciții de gimnastică, mi-a mărtu
risit utemistul Petre Marin de la 
sectorul III.

Părerea aceasta nu este numai 
a lui, ci și a celorlalți muncitori 
din întreprindere. Gimnastica de 
producție fiind un mijloc de în
viorare, de întărire a organismu
lui cîștigă un teren tot mai mare 
în rîndul muncitorilor vîrstnici și 
tineri. Utemistele Maria Preotea
sa și Georgeta Galan lucrează 
amîndouă ca mașiniste la secto
rul II. Ele ne-au spus :

— Gimnastica de producție nu 
numai că ne fortifică, ne învio
rează, dar ne ajută să lucrăm 
mai mult și mai bine.

LIDIA VIȘAN

toacele a conștiinței socialiste și a 
calificării tineretului trebuie să 
stea în atenția tuturor organizații
lor U.T.M. din întreprinderile de 
industrializare a lemnului.

Alo ? ...Ați greșit numărul! — 
PATRIA, BUCUREȘTI, ALEX. 
SAHIA. CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT ; Numai o femeie — RE
PUBLICA, I. C. FRIMU, VASILE 
ROAITA, LIBERTĂȚII ; Melba - 
MAGHERU, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE ; Vraja dragostei — V. 
ALECSANDRI, LUMINA, 13 SEP
TEMBRIE ; Legea mării — CEN
TRAL, GH. DOJA, 23 AUGUST ; 
Ea ta cu chitara — MAXIM 
GORKI ; Legenda dragostei — 
VICTORIA, CULTURAL ; Program 
de filme docurrenteare și de dese
ne animate — TIMPURI NOI, 
ALEX. POPOV; Două mame — TI
NERETULUI ; Zile de dragoste — 
8 MARTIE : Pasagerul clandestin 
— GRIVIȚA ; Vagabondul (ambe

Pentru următoarele trei zile în 
(ară : vremea se menține în gene
ral închisă și umedă. Precipitații 
sub formă de lapoviță și ninsoare 
vor cădea în toate regiunile țării, 
mai abundente în răsărit, către

• La 12 ianuarie finala cam
pionatului unional de șah a con» 
tinuat cu disputarea partidelor a» 
minate și întrerupte din primele 
două runde. Fără să mai reia jo
cul s-au dat remiză partidele: Pe
trosian-Holmov și Lutikov-lul'x- 
man. Același rezultat a fost fixat 
în partidele Holmov-Nejmetdinov 
și Averbach-Nikitin. Marele maes
tru Spasski și-a realizat în final 
avantajul pozițional și l-a învins 
pe Gufeld.

Partida Tal-Taimanov, desfășu
rată sub semnul luptei poziționale, 
s-a terminat remiză la mutarea 
38. Keres a întrerupt cu avantaj 
în fața lui Polugaevski.

După două runde în clasament 
conduc Averbach, Spasski, Vasiu- 
kov și Iuhtman cu cite U/2 puncte.

• In cel de-al 7-lea joc al tur
neului pe care-1 întreprinde în 
S.U.A., echipa selecționată de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. a întîi- 
nit luni seara la Boston echipa 
universității Harvard. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 11—1. Cei mai buni 
jucători sovietici au fost Gurîsev, 
Priazikov și Dekonski care au în
scris cite trei puncte. Din cele șap- 
te meciuri susținute pînă acum e- 
chipa U.R.S.S. a cîștigat cinci, iar 
două s-au terminat la egalitate.

• Campionatul republican de 
hochei pe gheață din acest an în
cepe astăzi 14 ianuarie pe pati
noarul artificial din parcul sportiv 
„23 August". După cum se știe, ia 
această ediție vor lupta pentru cu
cerirea titlului 6 echipe: C.C.A., 
campioana țării pe anul trecut, 
Știința Cluj, Voința Miercurea 
Ciuc, Recolta Miercurea Ciuc, 
Progresul Gheorghieni și Dinamo 
Tg. Mureș.

Pentru astăzi sînt programate 
următoarele întîiniri : Progresul 
Gheorghieni-Știința Cluj (ora 10); 
C.C.A.-Dinamo Tg. Mureș (ora 
17) și Voința Miercurea Ciuc-Re- 
colta Miercurea Ciuc (ora 19).

• Comisia de organizare a „Cu
pei campionilor europeni" la fot
bal a adus unele modificări în ca
lendarul competiției. Astfel, meciu
rile din cadrul sferturilor de finala 
se vor disputa pînă la 20 martie, 
iar perioada rezervată semifinale
lor a fost prelungită de la 30 a- 
prilie la 5 mai.

(Agerpres)

le serii) — 8 MAI ; Jucătorul ds 
loterie - 1 MAI, B. DELAVRAN. 
CEA ; S-a întîmplat la Penkov — 
UNIREA ; Cei trei din pădure — 
C. DAVID, AUREL*VLAICU ; Mie 
sterul castelului părăsit — FLAe 
CARA, DONCA SIMO, G. COȘ-i 
BUC ; Vrăjitoarele din Salem — 
ARTA; Idiotul - MUNCA, N. 
BALCESCU ; Aida - MIORIȚA ; 
Trapez — POPULAR ; La ordinele 
dvs. - ILIE PINTILIE ; Pe Do
nul liniștit (seria IlI-a) — M. E- 
MINESCU G BACOVIA; Bomba 
— OLGA BANCIC; Romanța pee 
riferiei - DRUMUL SERII ; Bae 
lada voinicului — 16 FEBRUARIE; 
Serenada mexicană — 30 DECEMe 
BRIE.

sfârșitul intervalului. Temperatuna 
în scădere: minimele vor îi cu
prinse între trinus 5 și minus 15 
grade, iar maximele între minus < 
și plus 2 grade. Vțntul va sufla 
potrivit din sectorul" nordic.
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Noile propuneri sovietice 
apârâ interesele poporului german 

$1 pacea lumii

Tot mai multe glasuri 
cer libertate pentru 

Manolis Glezos

Primire călduroasă
la Los Angeles

13 (Agerpres).
La 11 ianuarie

Importante inițiative 
ale studenților din 

Moscova

Propunerile sovietice 
au o uriașă influentă 
asupra opiniei publice 

mondiale — 
scriu ziarele americane

Poporul chinez sprijină aceste propuneri

WASHINGTON 13 (Agerpres).
-22 -------- : Fiind solicitatTASS transmite : 

să comenteze nota sovietică din 10 
ianuarie adresată
White, reprezentantul Departamen
tului de Stat pentru problemele 
presei, a declarat că această notă 
și proiectul Tratatului de pace cu 
Germania anexat au fost primite 
tie Departamentul de Stat și sînt 
studiate cu atenție.

După ce Departamentul de Stat 
ta studia în măsură suficientă a- 
ceastă notă, a declarat în conti
nuare White, ne vom consulta cu 
celelalte puteri occidentale — An
glia și Franța care poartă răspun
derea pentru reglementarea defi
nitivă a situației cu Germania uni
ficată. In afară de aceasta, S.UA. 
se. vor consulta și cu celelalte țări 
membre ale N.A.T.O.

ir
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Materialele pu
blicate în ziarele americane arată 
că eforturile guvernului sovietic 
pentru realizarea unui acord între 
Vest și Est au o influență uriașă 
asupra opiniei publice mondiale 
inclusiv și a celei a puterilor oc
cidentale.

In același timp comentariile pre
sei americane arată că cercurile 
guvernante ale S.UM. nu vor si 
renunțe la vechile lor poziții ne
întemeiate în problema germană 
și că în pofida părerii opiniei pu
blice ele încearcă să dovedească 
că unificarea celor două state ger
mane pe bază de egalitate, neutra
lizarea Germaniei occidentale și 
menținerea actualelor frontiere ale 
Germaniei ar fi „inacceptabilă" 
pentru ele.

Presa menționează de asemenea 
ci puterile occidentale nu prezintă 
nici un fel de propuneri construc
tive pentru reglementarea probe- 
mei germane.

Statelor Unite,

PEKIN 13 (Agerpres). — La 
13 ianuarie ziarul „Jenminjibao" 
a publicat sub titlul „Un pas im
portant spre rezolvarea pașnică 
a problemei germane" un articol 
de fond în care subliniază marea 
importanță a propunerii guvernu
lui sovietic în problema germană 
pentru soluționarea pașnică a 
problemei germane, 
carea Germaniei și

pentru unifi- 
reducerea In-

cordăril în Europa. Poporul chi
nez, scrie ziarul, 
toată inima noua 
guvernului sovietic 
ficarea Germaniei, 
râpa și în întreaga

Noua propunere 
sovietic, se spune 
creat încă o dată condiții favora
bile pentru reglementarea pro
blemei germane.

sprijină din 
propunere a 

urmărind uni- 
pacea în Eu- 
luine.
a guvernului 
în articol, a

Să se înceapâ 
tratative — cere opinia 

publică engieză
LONDRA 13

PRAQA. — Arestarea lui Ma- 
nolis Glezos a provocat în Ceho
slovacia indignarea unanimă. Me- 
talurgiștii din regiunea Ostrava, 
întruniți într-o conferință sindi
cală. au adresat primului ministru 
al Grecicii, Karamanlis, o telegra
mă în care protestează împotriva 
persecutării patrfoților și democra
ților greci și cer eliberarea lui 
Manolis Glezos.

LOS ANGELES 
ȚASS transmite:
A. I. Mikoian a sosit la Los An
geles. Pe aeroport el a fost aștep
tat de numeroși reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii.

Prin intermediul reprezentanți
lor presei, A. I. Mikoian a trans
mis populației din Los Angeles un 
salut șj cele mai bune urări din 
partea poporului sovietic. Apoi el 
a răspuns la numeroase întrebări.

La întrebarea unui corespondent 
dacă Uniunea Sovietică intențio
nează să facă cunoscute celorlalte 
țări datele științifice obținute în 
urma lansării rachete» cosmice so-

vietice, A. I. Mikoian a spus că 
lansarea rachetei cosmice este o 
parte a programului Anului Geo- 
fizic Internațional și că oamenii 
de știință sovietici, care au parti
cipat la înfăptuirea acestui pro
gram, împărtășesc rezultatele cer
cetărilor lor oamenilor de știință 
din celelalte țări. Multe date, ob
ținute în urma lansării rachetelor 
și a sateliților artificiali, a spus 
el, au fost. publicate în presă.

Seara A. I. Mikoian a participat 
la. un dineu qferit în cinstea lui de 
Eric Johnston, președintele Aso- 
cia'ției naționala de cinematogra
fie.

Deruta în cercurile politice oficiale 
de la

BONN 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la tratatul de 
pace cu Germania care deschid în 
fața. întregului popor german pers
pectiva clară a dezvoltării pașnice 
și democratice și a unificării Ger
maniei și care sînt îndreptate spre 
asigurarea unei păci trainice în 
Europa au provocat o adevărată 
derută în riadul cercurilor ooliti- 
ce de la Bonn. Mașina propagan- 

a stîrnit o 
scop este să 

guvernului 
discuta pro- 
legătură cu

distică de la Bonn 
mare zarvă al cărui 
pregătească refuzul 
R. F. Germane de a 
punerile sovietice în

Bonn
încheierea tratatului de pace cu 
Germania.

Cancelarul Adenauer s-a grăbit 
de asemenea să declare ca „inac
ceptabile" propunerile sovietice.

CERCURI LARGI ALE OPI
NIEI PUBLICE VESTGERMANE 
SALUTA PROPUNERILE SOVIE
TICE PENTRU CONVOCAREA 
TRATATIVELOR IN LEGĂTURA 
CU TRATATUL DE PACE CU 
GERMANIA. Această stare de spi
rit a opiniei publice a fost expri
mată ,într-un interviu de Walter 
Beitzel, profesor la Universitatea 
de la Bonn.

(Agerpres). — 
TASS transmite : Comentînd pro
punerile guvernului sovietic în le
gătură cu tratatul de pace cu Ger
mania și notele adresate guverne
lor respective ale puterilor occi
dentale, ziarele engleze din pro
vincie ridică numeroase obifecțiuni 
neîntemeiate și printre altele res
ping propunerea pentru încetarea 
statutului de ocupație a Berlinului 
occidental și transformarea lui în 
oraș liber. Totuși ele cer puterilor 
occidentale să înceapă tratative cu 
Uniunea Sovietică. In acest spirit 
sc exprimă ziarele „Scotsman", 
..Manchester Guardian", „Birming
ham post" și altele. Ziarul „Glas
gow Herald" scrie că „Occidentul 
nu trebuie să manifeste în nici un 
caz lipsa de dorință de a duce tra
tative".

★
PARIS 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: Săptămînalul „France 
Nouvelle" se alătură cererii între
gii opinii publice democratice 
franceze ca autoritățile grecești să 
pună în libertate pe patriotul grec 
Manolis Glezos a cărui viață se 
află în primejdie. Săptămînalul a- 
minteștu că arestarea lui Glezos a 
coincis cu valul de represiuni că
rora le-au căzut victimă după ale
gerile parlamentare din 11 mai 
1958 sute de cetățeni greci. „France 
Nouvelle" arată că S.U.A. care 
dispun în Grecia de numeroase 
baze militare, precum și guvernul 
vestgerman, fac presiuni asupra 
guvernului grec cerîndu-i „să înă
bușe cu orice preț opoziția popu
lară".

Aplauzele prietenești ale stu
denților de la Universitatea

Arta plastică 
romînească la Expo** 
ziția de la Moscova

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Comitetul internațional de organi
zare a expoziției de artă plastică 
a țărilor socialiste a ales cele mai 
bune lucrări prezentate în cele zece 
sectoare naționale ale expoziției 
(în afară de sectorul U.RS.S. și al 
Chinei) pentru a le reproduce în 
albumul „Cele mai bune lucrări 
de artă plastică ale țărilor socia
liste".

Dintre lucrările artiștilor plas
tici romîni au fost alese „Odihnă 
pe cîmp" și „Țăranii” de Corneliu 
Baba, „Ana Ipătescu" de Alexan
dru Ciueurencu, „Toamnă pe Va
lea Mureșului” de Eugen Popa și 
bustul lui George Enescu de Ion 
Jalea.

PE WALL-STREET
— De cînd porți ochelari de 

soare ?
— De cînd a intnat pe orbită.

Desen de NELL COBAR

In spiritul prieteniei și colaborării 
dintre țările socialiste

BERLIN 13 (Agerpres). — 
r Agenția ADN transmite textul 

comunicatului comun al delega
ției guvernamentale și de partid 
a R.D. Germane și a delegației 
guvernamentale și de partid a 
R. P. Albania, care a vizitat 
R.D.G. intre 7—11 ianuarie 1959.

In comuniaat se subliniază că 
succesele realizate în R.D. Ger
mană și R.P. Albania In dome
niul construirii socialismului sint 
o mărturie a liniei juste a poli
ticii Partidului Socialist Unit din 
Germania și a politicii Partidului 
Muncii din Albania, care folosesc 
consecvent experiența Uniunii 
Sovietice, adaptînd-o la condițiile 
concrete din țările lor.

Ambele delegații declară tn 
continuare că ele consideră viito
rul Congres al XX 1-lea al 
P.C.U.S. un eveniment de cea 
mai mare însemnătate interna
țională și trimit gloriosului Par
tid Comunist al Uniunii Sovieti- i 
ce salutul lor frățesc. i

Pretniza necesară pentru suc- ■ 
cesul socialismului, se spune In :

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

continuare în comunicat este 
menținerea purității teoriei 
marxist-leniniste, apărarea ei de 
orice denaturări. Ambele partide 
vor duce ca și înainte o luptă de 
neîmpăcat împotriva oricărei for
me de manifestare a revizionis
mului, care este în etapa actuală 
principala primejdie pentru miș
carea muncitorească internațio
nală.

Ambele părți susțin propune
rea guvernului sovietic in proble
ma Berlinului.

In continuare, ambele părți sa
lută și sprijină noua inițiativă a 
Uniunii Sovietice cu privire 
încheierea Tratatului de pace 
Germania.

Delegația guvernamentală 
de partid a Albaniei a invitat 
primul secretar al C. C. 
P.S.U.G., precum și pe președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R D. Germane să viziteze Alba
nia împreună cu delegația gu
vernamentală și de partid. Acea
stă invitație a fost acceptată.

la 
cu

Ș> 
pe 
al

împotriva creării unui nou bloc 
agresiv în Asia

O declarație a guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN 13 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de ra
dio Phenian, guvernul R.P.D. Co
reene a publicat la 12 ianuarie o 
declarație în legătură cu revi
zuirea trataturi de securitate 
japono-amerresn.

Prin revizuirea tratatului de 
securitate japono-american, se 
subliniază în declarație, imperia
liștii americani intenționează să 
transforme Japonia într-o bază

Guvernul R. P. D . Coreene 
condamnă cu hotărîre intențiile 
agresive ale guvernului Kiși și 
ale guvernului american care ur
mărește să revizuiască așa-numi- 
tul tratat de securitate pentru a 
folosi Japonia ca trambulină pen
tru dezlănțuirea unui nou război 
de exterminare în masă, pentru 
reînvierea militarismului japonez 
și pentru transformarea acestuia 

militară permanentă a Ic-r și s-o în‘.*-un jandarm al Asiei, așa 
atragă într-un război nuclear. cum a mai fost cîndva.

Răspunsul guvernului
R.D. Germane la nota guvernului 

sovietic din 27 noiembrie 1958
MOSCOVA 12 (Agerpres). — curmarea 

TASS transmite: La 7 ianuarie 
1959, guvernul R. D. Germane a 
adresat guvernului U.R.S.S. o 
notă de răspuns la nota acestuia 
din 27 noiembrie 1958. In nota 
sa, guvernul R. D. Germane se 
declară gata să recunoască sta
tutul de oraș liber, demilitarizat 
al Berlinului occidental, uuver- 
nul R.D. Germane este gata ca, 
împreună cu celelalte state inte
resate, să-și asume obligațiile 
care-i revin. Prin transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat, se spune în 
noță, R.D. Germană ar asigura 
comunicațiile între Berlinul occi
dental și toate părțile lumii și ar 
lua toate măsurile, necesare pen
tru ca transportul de încărcături 
și pasageri în Berlinul occiden
tal și din Berlinul occidental să 
se efectueze fără piedici, în con
formitate cu nevoile vieții econo
mice, politice și culturale ale o- 
rașului liber, demilitarizat.

In notă se arata ca guvernul 
R.D. Germane considera drept 
măsuri din cele mai necesare și 
primordiale pentru lichidarea 
centrului de provocări pe care îl 
reprezintă în momentul de față 
Berlinul occidental, încetarea re
gimului de ocupație ilegal, men
ținut de cele trei puteri occiden
tale în Berlinul occidental și re
tragerea trupelor străine din 
Berlinul occidental, precum și

politicii „războiului 
rece" dusă în Berlinul occiden
tal împotriva R.D. Germane și a 
altor state socialiste din ordinul 
guvernului vest-german și gu- 

' r trei puteri occi-vernelor celor trei puteri 
dentale.

In notă se subliniază 
vernul R.D. Germane salută ho- 
tărîrea guvernului U.R.S.S. de a 
transmite R. D. Germane toate 
funcțiile care pe baza acordului 
dintre guvernul R.D. Germane și 
guvernul U.R.S.S. mai sînt încă 
exercitate, vremelnic, de organele 
sovietice. Guvernul R.D. Germa
ne declară că este gata să-și 
exercite în spiritul înțelegerii re
ciproce pașnice drepturile supre
me și în ceea ce privește depla
sarea pe păminț, pe apă și în 
aer, a forțelor armate ale pute
rilor occidentale amplasate în 
Berlinul occidental.

Guvernul R. D. Germane este 
gata ca în toate problemele le
gate de reglementarea pașn.Că a 
problemei vest-berlineze și je a- 
sumarea funcțiilor exercitate vre
melnic de organele sovietice, să 
ducă tratative cu Republica Fe
derală și cu reprezentanții celor
lalte state interesate în proble
mele ce le afectează, tot așa după 
cum Consiliul Municip-al demo
crat al Marelui Berlin este gata 
să ducă tratative cu Senatul 
vest-berlinez și să încheie con
vențiile corespunzătoare.

că gu-

LOS ANGELES 13 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 12 ianuar 
rie, A. I. Mikoian a vizitat Uni
versitatea statului California, tina 
din cele mai mari instituții de în- 
vățămînt superior din S.U.A. A. I. 
Mikoian era însoțit de R. Allen, 
rectorul universității, și de repre
zentanți ai corpului profesoral.

Aflînd de vizita lui A. I. Mikoian 
la universitate, studenții au pără
sit în grabă sălile de curs. Imbul- 
zindu se în jurul său ei au căutat 
să-i strîngă mîna și l-au salutat 
în limbile engleză și rusă.

R. Allen, rectorul universității, a 
declarat într-o scurtă cuvîntare că 
vizita lui A. I. Mikoian are o 
foarte mare importanță pentru pro
fesorii și studenții universității din 
California.

A. 1. Mikoian, a transmis stu
denților și profesorilor de la Uni
versitatea din California salutul 
poporului sovietic. îmi dau seama,

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 ianuarie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis Ambasadei 
S.U.A. la Moscova o notă prin 
care guvernul sovietic propune ca 
la 15 ianuarie să fie reluată con
ferința experților consacrată ela
borării unor recomandări către gu
verne cu privire la măsurile prac
tice de preîntîmpinare a unui atac 
prin surprindere, realizabile încă 
de pe acum.

După cum se arată în notă, gu
vernul U.R.S.S a considerat ne
cesar ca lucrările conferinței să nu 
fie întrerupte și ca să se perseve. 
reze în căutarea unor soluții de 
comun acord în problema exami
nată de conferință.

Note similare au fost adresate 
guvernelor Marii Britanii, Franței, 
Italiei și Canadei, ai căror repre
zentanți participă la această con
ferință.

De ce și-a deslănțuit atacul reacțiunea
din Grecia împotriva partidului E. D. A

< Ziarul „Avghi" din 1 ianuarie a.c. publică sub semnătura lui 
<* H. Manos un articol intitulat : „A crescut împotrivirea poporului
S față de politica aservirii". Articolul trece în revistă evoluția si-

tuației politice din Grecia în anul care a trecut. Din acest ar- 
f ticol spicuim t

Anul 1959 găsește în Grecia 
contradicții tragice. Guvernul, 
redus din punct de vedere politic 
și condamnat din punct de vedere 
moral, continuă să aplice politica 
aservirii care a fost condamnată 
de 59% din greci. In zadar caută 
să-și ascundă slăbiciunea prin 
prigonirea adversarilor săi poli
tici și prin folosirea forței ca 
mijloc pentru rezolvarea greută
ților sale politice.

Marele învingător ăl alegerilor 
(din 11 mai 1958, N.R.) a fost 
E.D.A., în ciuda faptului că nu 
s-a realizat o alianță patriotică 
largă. Propunerile ei privind uni
tatea cu celelalte partide din 
opoziție nu au găsit teren rodnic.

Conducerea partidului liberal 
a colaborat cu guvernul pentru 
impunerea sistemului electoral al 
reprezentării majoritare, în scopul 
de a falsifica voința poporului. 
Dezbinarea forțelor opoziției, îm
păuna cu sistemul electoral, au 
avut consecințele lor. E.R.E. 
(partidul de guvernămînt Uniu
nea Națională Radicală. N.R.), 
deși a fost minoritară și a pierdut 
10% din efectivele sale în compa
rație cu 1956. a reușit totuși să-și 
sporească numărul mandatelor. 
E.D A. a devenit primul partid al 
opoziției și a participat la al doi
lea tur de scrutin cu 24% din vo
turi, în timp ce partidul liberal a 
ocupat locul al 3-lea cu 20%.

Rezultatele alegerilor au per
mis E.R.E. să se mențină la pu
tere. dar în schimb s-a conturat 
o nouă realitate politică. Majori
tatea poporului a respins politica 
Construirii de baze atomice, poli
tica aservirii și subminării de
mocrației. Ea a votat pentru uni
tatea poporului și pentru schim
bare. Rezultatul alegerilor a con
stituit o victorie , a forțelor pro
gresiste, ■ în ciuda componenței

noului parlament, care limitează 
posibilitatea creării de formații 
guvernamentale.

Orientarea principală a politicii 
externe a țării continuă să fie 
consecventă comunității atlantice.

★
Problema instalării de baze 

pentru rachete teleghidate, evo
luează pe tăcute. Faptul că con
struirea de astfel de baze nu a 
fost încă realizată are doar o va
loare relativă, din moment ce 
mările Greciei se află la dispo
ziția flotei a 6-a americane. Gu
vernul pășește dealtfel metodic 
la instalarea acestor baze. Un 
detașament grecesc a fost trimis 
în S.U.A. pentru a fi instruit pe 
cheltuiala guvernului american. 
Au fost livrate Greciei rachete de 
tipul „Honest John". O unitate 
americană de arme teleghidate a 
participat la manevrele N.A.T.O. 
din Grecia. In sfîrșit, recent mini
strul adjunct al Apărării al Gre
ciei, înapoindu-se de la confe
rința N.A.T.O. de la Paris, a de
clarat că au fost îndeplinite con
dițiile prealabile pe care le pre
văzuse Karamanlis pentru insta
larea de 
planurile își urmează cursul lor. 
De acest fapt este dealtfel legată 
și zarva care se face astăzi cu 
afirmația că in celelalte țări bal
canice au fost cohstruite baze a- 
tomice.

baze atomice. . Astfel,

★
Politica guvernului în proble

ma Ciprului a înregistrat o serie 
de eșecuri tragice,' ceea ce în
seamnă condamnarea drepturilor 
grecești. In ciuda voinței poporu
lui și a reacției sale, și datorită 
politicii conciliatoare a guvernu
lui, problema Ciprului nu mai 
cade în competența Națiunilor 
Unite — care din cauza împotri
virii americanilor s-au dovedit 
incapabile de a soluționa proble-

ma — ci în ghiarele dușmanului. 
N-A.T.O. Guvernul grec și arhie
piscopul Makarios au abandonat 
principiul autodeterminării și 
propunerea acordării independen
ței. Combativitatea Greciei, se 
epuizează fără a putea zădărnici 
împărțirea insulei. Prin felul în 
care a fost tratată, problema a- 
ceasta se soldează printr-o cala
mitate națională. Și partidele au 
cerut, în mod ''justificat demisia 
guvernului.

Noua realitate politică, conturată 
după rezultatul alegerilor de la 
11 mai, și lupta activă parlamen
tară și extraparlamentară a E.D.A. 
pentru unitatea națiunii în vederea 
rezolvării marilor probleme ale 
țării, au făcut mai dificilă poziția 
guvernului și au creat multe în
doieli în ce privește soarta dreptei. 
Astfel, după alegerț forța a fost 
stabilită ca mijloc de răsturnarea 
noii realități politice. Timid la în
ceput și mai fățiș ulterior, a înce
put subminarea sistematică a in
stituțiilor democratice și persecu
tarea stîngii. Din provincie valul 
persecuțiilor se extinde la Atena 
și de la simplul cetățean ea ajunge 
la conducerea E.D.A., pentru a 
culmina cu arestarea lui Manolis 
Glcizos, acuzat de spionaj. Atacuri 
banditești sînt întreprinse împo
triva sediilor din provincie ale 
E.D.A. Sindicaliști, membri ai coo
perativelor agricole, reprezentanți 
ai autoconducerii locale sînt ares
tați și deportați. Guvernului îi sînt 
indiferente consecințele pe care și 
le va atrage prin folosirea forței 
în viața politică. Aceist lucru . nit-1 
sezisează nici' celelalte partide din 
opoziție. Ele au privit problema 
mai mult ca o problemă a E;D.A. 
și mai puțin ca o problemă a exis
tenței democrației. Și persecuta
rea ca mijloc de exterminare a ad
versarilor politici, nu cunoaște li
mite.

tidelor din opoziție, deoarece una 
din caracteristicile principale ale 
acestor alegeri a fost aprobarea 
politicii unității șj condamnarea 
celor care dezbină forțele demo
crației. Prin atitudinea sa, E.D.A. 
a ajutat la realizarea revendicării 
populare. A doua zi după alegeri 
conducerea E.D.A. a chemat toate 
forțele democratice la coordonarea 
eforturilor lor în vederea soluțio
nării problemelor naționale și 
populare. Propunerea E.D.A., care 
prin aceasta a dovedit că nu ur
mărește să monopolizeze opoziția, 
nu a găsit din păcate ecoul cores
punzător. Acest lucru se datorește 
faptului că cele mai multe par
tide ,mai ales cel liberal, n-au reu
șit încă să depășească criza poli
tică în care se zbăteau înainte de 
alegeri, criză care s-a agravat 
după înfrîngerea lor electorală. 
Problema unității continuă să e- 
xiste. Opoziția trebuie să acțio
neze pentru apărarea punctelor de 
vedere comune și pentru stabili
rea unei politici comune.

★
Bilanțul anului ce a trecut 

tă rolul patriotic al E.D.A. și 
tribuția e; neprețuită în lupta 
tru schimbare. Prin lupta sa
lamentară și extraparlamentară 
E.D.Al- a exprimat cerințele celor 
mai 
linii 
celui 
Prin

ara- 
con- 
pen- 
par-

W
Rezultatul alegerilor din mai ă 

creat un climat favorabil pen
tru coordonarea activității par-

largi pături populare, și îh 
generale a corespuns rolului 
mai mare partid din opoziție, 
activitatea sa a înmulțit le

găturile sale cu poporul și a 
jinit lupta pentru schimbare. 
Iul său pentru colaborarea 
ror forțelor patriotice din 
colaborare care stă la baza 
ticii sale, găsește un larg ecou în 
rîndurile maselor populare, aver- 
tizîndu-le asupra noilor pericole 
care se întrezăresc la orizont.

spri-
Ape- 
tutu- 
țară, 
poli-

a declarat A. I. Mikoian. că inte
lectualii americani manifestă un 
viu interes față de Uniunea So. 
vietică. Acest lucru este filresc. 
După Revoluția din Octombrie, în 
țara noastră au avut loc transfor
mări uriașe, iar acum Uniunea 
Sovietică a devenit o mare putere 
socialistă. Astăzi, aproape un mi
liard de oameni au pășit pe dru
mul socialismului. Acesta este un 
fapt istoric și nu poți să nu ții 
seamă de el.

în S.LLĂ., a declarat A. 1. 
Mikoian, se răspîndesc din păcate 
multe minciuni despre viața și 
munca poporului sovietic. Cred 
insă, a declarat el in continuare, 
că ideile preconcepute nu trebuie 
să slăbescă interesul dv. față de 
U.R.S.S. și dorința de a studia 
viața din Uniunea Sovietică, pen
tru a vă forma o părere proprie, 
bazată pe fapte, despre această 
țară.

A. I. Mikoian a vorbit amănun
țit despre reorganizarea industriei 
și agriculturii în U.R.S.S. și des
pre trecerea unor funcții pe care 
le îndeplinea înainte statul asupra 
unor organizații obștești și îndeo
sebi asupra sindicatelor.

In cursul întîlnirii cu studenții, 
lui A. 1. Mikoian i-a fost prezen
tată Camela Simon, o studentă de 
culoare, redactoare la un ziar lo
cal al studenților. Căldura cu care 
A. I. Mikoian a strîns mîna stu 
dentei și convorbirea cordială pe 
care a avut-o cu ea i-a determi
nat pe studenți să-și manifeste 
zgomotos aprobarea. Cînd A. 1. 
Mikoian și persoanele care îl înso
țesc au părăsit Universitatea din 
California, studenții l-au petrecut 
cu aplauze prietenești.

După aceea, A. I. Mikoian a 
participat la un prînz oferit de 
Consiliul penjru problemele inter
naționale.

După-amiază A. I. Mikoian a 
plecat la Hollywood, unde a vizi
tat studioul societății cinematogra
fice Paramount.

A. 1. Mikoian a vizitat două 
studiouri in care se turna, și a 
stat de vorbă cu cunoscuții actori 
americani Marlon Brando și Gar
ry Lewis, precum și cu alți ac
tori. Apoi în cinstea lui A. I. 
Mikoian și a persoanelor care îl 
însoțesc a fost organizată o recep
ție

Seara, A. I. Mikoian a dat un 
interviu 
viziune, 
ianuarie 
avionul

I
 MOSCOVA. — In întrecerea 

în cinstea celui de-al XXI 
Congres al P.C.U.S. studenții 
citorva institute din Moscova 
au luat inițiative importante. 
Comsomoliștii de la institutele 
tehnologic, de energetică, de 
mecanizare și electrificare a a- 
griculturii și de la alte institute 
s-au angajat si ajute la recon
struirea. macanizarea complexă 
și automatizarea procesului de 
producție a 27 de întreprinderi 
din Moscova. 1 Consilii formate 
din studenți, muncitori și teh
nicieni conduc munca pentru 
aplicarea inovațiilor și raționa
lizărilor. pentru ridicarea ran
damentului utilajului.

Ședința Comitetului 
Național al U. T. C. 

din Franța
PARIS. — La Paris a avut Ioc 

C ședința Comitetului Național al 
£ Uniunii Tineretului Comunist 
j® din Franța. Henri Malherg, 
E care a prezentat raportul la șe- 
£ dința, a subliniat că în ultima 
f® perioadă Uniunea Tineretului 
E Comunist din Franța a obținut 
£ rezultate însemnate în activita- 

tea în rindul tineretului fran
jo ctz- 
jo Comitetul Național a hotărît '
io să desfășoare în lunile vii- 
° toare două campanii. Intre 5 
o și 14 februarie va fi organi- 
o zată ;O campanie pentru apăra- 
® rea revendicărilor economice alo 
o tinerilor muncitori și funcțio- 
o nari. La sfîrșitul lunii februa- 
° rie Comitetul Național organi- 
o zează o campanie pentru înce- 
o tarea războiului în Alger a, 
° pentru reducerea termenului 
o serviciului militar și pentru 
o eliberarea soldațîlor deținuți în 
° închisoare.
o Comitetul Național a hotărît 
o să convoace în luna mai la Pa- 
° ris cel de-al doilea Congres 
o Național al Uniunii Tineretului 
“ Comunist din Franța.

Convorbirea
O. Grotewohl 

J. Nehiu
DELHI 13 (Agerpres).

lui
CU

DELIII 13 (Agerpres). — ADN 
transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat, Oțto Grotewohl, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, care a sosit la 12 ia
nuarie la Delhi, a făcut o vizită 
lui J. Nehru,■. primul ministru; al 
Indiei. J. Nehru a avut cu el o 
convorbire care p. durat trei ore 
și s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere prietenească.

O. Grotewohl și J. Nehru au a- 
vut un schimb de păreri în diferite 
probleme, ale situației internațio
nale ; principala atenție a fost a- 
cordată problemei germane și pro
blemei Berlinului.

•-----

împotriva 
istoriei celui 

război
la
In 
A. 
Ia

studioul local de tele- 
dimineața zilei de 

I. Mikoian a plecat 
New York.

★
YORK 13 (Agerpres).

13
cu

AEJF YORK 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : In comentariile 
în legătură cu vizita lui A. 1. 
Mikoian în Statele Unite presa 
subliniază că această vizită exer
cită o mare influență pozitivă a- 
supra opiniei publice americane.

Roberts, comentatorul ziarului 
„Washington Post and Times He
rald", scrie că politica guvernului 
american în problema vizitării ță
rii de către reprezentanții oficiali 
sovietici este o politică „de du
plicitate". Pe de o parte, scrie el, 
guvernul dorește să intensifice 
schimbul de vizite cu conducătorii 
Uniunii Sovietice, pe de altă par
te însă, se tem că acești conducă
tori, și îndeosebi N. S. Hrușciov, 
ar putea într-un fel oarecare să 
schimbe poziția opiniei publice 
americane față de războiul rece cu 
Uniunea Sovietică. Roberts subli
niază că vizita lui A. I. Mikoian 
în S.U.A. are o mare însemnătate 
și constituie o etapă importantă 
în relațiile sovieto-americane.

MOSCOVA 13 
TASS transmite : 
triva falsificării istoriei celui de-al 
doilea război mondial" apărută re
cent, mareșalul Uniunii Sovietice 
Eremenko restabilește adevărul is
toric in ce privește o serie de eve
nimente petrecute în cel de-al doi
lea război mondial. Mareșalul Ere
menko, cunoscut comandant militar, 
a participat activ la război, a fost 
martorul ocular al multor lupte și 
a comandat o mare unitate opera
tivă.

Analizînd cartea lui Guderian, 
apărută în R.F.G., Eremenko de
mască pe baza unor exemple con
crete cum este falsificată istoria 
războiului, cum tint denaturate eve
nimente bine cunoscute. Atît Gude
rian, cit și Manstein (care dease- 
menea a publicat o carte cu pri
vire la ultimul război mondial) 
falsifică fără rușine faptele, atri
buind deseori fără jenă trupelor 
sovietice ceea c« au făcut hitle- 
riștii.

Autorul cărții dovedește de a- 
semenea lipsa de temei a afirma
țiilor cu privire la „ajutorul uriaș" 
pe care Statele Unite ale Americii 
l-ar fi acordat Uniunii Sovietice.

(Agerpres). — 
tn cartea „lmpo-
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PRAGA. La 13 ianuarie a fost 
semnat la Praga planul de co
laborare științifică pe anul 1959 
dintre Academia R. P. Romine și 
Academia je Științe a R. Ceho
slovace,- , ;■ j** *?£**’’ Jf*'*•*

La festivitatea ' semnSrtp iTau 
fost de față ambasadorul R. P. 
Romîne in Cehoslovacia, Gheor- 
ghe Vidrașcu, membrii delega
ției Academiei R.P.R. aflate în 
Cehoslovacia și numeroși acade
micieni cehoslovaci.

MOSCOVĂ. Pînă Ja 14 ianua
rie, ora 6 JLifnineața. cel de-ti 
treilea satelit artificial sovietic 
a înconjurat pămintul de 3.370 
ori.

WASHINGTON. — Un grup de 
42 de fruntași ai vieții publice din 
Statole Unite au adresat tio apel 
Congresului Ș.U.A., în care cer 
încetarea războiului rece, interzi
cerea experiențelor cu arme nu
cleare și recunoașterea Chinei 
Populare, ca o parte a revizuirii 
integrale a politicii externe a 
S.U.A.

Intre semnatarii apelului se nu
mără Eleanor Roosevelt, savantul 
Linus Pauling, laureat al premiu
lui Nobel, profesori universitari, 
conducători ai bisericii și oameni 
de știință.

---------- ii------ :I

SAN JUAN. — La sfîrșitul lunii 
decembrie in Porto Rico a fost or
ganizat un marș ai cărui parlici- 
panți au cerut evacuarea trupelor 
americane din Porto Rico și acor
darea .independenței acestei colo* 
nii'ia S.U.A. '!

SOFIA. După cum anunță agen
ția BTA, D. Ganev, președintele 
prezidiului Adunării populare a 
R.P. Bulgaria, a adus la cunoștința 
lui M. Urrutia, președint-ie pro
vizoriu al Cubei, hotărirea guver
nului Republicii Populare Bulga
ria de a. recunoaște guvernul pro
vizoriu al Cubei.

PARIS. In dimineața zDt\' de 
13 ianuarie, în suburbia v/'iziană 
Ivry, s-a deschis plenara ” omite- 
tului Central al PartidutiP Jontu- 
nist Francez, Raportul Ct privire 
la situația politică din ftă și mt 
privire la pregătirile ii- vederea 
alegerilor municipale a fost pre- 

" (js, membru, 
tecrelv «J

zentat de Jacques Dud 
al Biroului Politic (l 
C.C. al P.C. Francez.

LONDRA. — La 1R 
avut loc la Londra O 
C.C. al Partidului Comunist al 
Marii Britanii la care a fost discu
tată politica partidul «I în ajunul 
alegerilor parlamentare.

ianuarie a 
plenară a

S.UA

