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Tinerii participă 
la construcții locale și la 
modernizarea drumurilor

IN RAIONUL
SEGARCEA

Anul acesta întreg raio
nul Segarcea se va trans- 

. - forma într un vast șantier, 
unde tineretul va munci 
cu elan pentru a da sate
lor și comunelor, o nouă 
înfățișare.

Pianul de perspectivă 
al comitetului raional 
U.T.M. își propune o se
rie de acțiuni mari, în
drăznețe. Astfel, începînd 
din luna februarie, se va 
organiza Șantierul națio
nal de la Tuglui, pentru 
desecarea a 1000 de hec
tare pămînt arabil. La 
munca aceasta, deosebit de 
grea, vor lua parte 30 de 
brigăzi de 
tică.

începînd 
aceasta 800 
munci pe 
din comuna Segarcea pen
tru construirea casei ra
ionale de cultură, iar 
4000 de tineri constituiți 
în brigăzi patriotice vor

șoselei Se-
Și

muncă patrio-

din primăvara 
de tineri vor 
șantierul local

începe pavarea 
garcea — G.A.C.-Gară 
a altor șosele și drumuri 
importante din raion.

Multe din brigăzi și-au 
și început activitatea. De 
pildă, tinerii din comuna 
Goicea au amenajat pe o 
distanță de 10 km. șo
seaua Goicea—Miceș. în
comuna Bîrca peste 50 de 
tineri au transportat 1500 
m.c. de piatră pentru a- 
menajarea drumului re
gional Podari—Bistrița.
Nici cei din comuna 
garcea nu au rămas 
urmă. De curînd ei au 
rat 860 de m.c. pietriș 
care l-au împrăștiat 
șoseaua din comună.

T. POPESCU 
prim-secretar al Comi
tetului raional U.T.M.

Segarcea

ița. 
Se

in.
că-
pe 
pe

~ Au construit un cămin cultural
Da. Cinci săli mari, luminoa- 

6e, atîta cuprinde noul cămin 
cultural din centrul comunei Tăi- 
pași, raionul Ainaradia, regiunea 
Craiova.

Ani de-a Tîndul. de cîte ori 
au vrut să facă repetiții cu echi
pa artistică, să joace sau să as
culte la radio tinerii din Tălpași 
trebuiau să meargă trei kilometri 
pînă la clădirea sfatului popular.

De aceea, în toamna anului 
trecut s-au hotărît ca din resur
se locale și prin muncă vo
luntară să-și construiască un 
cămin. S-a găsit imediat în co
mună lemnăria necesară, s-au gă- 

f sit comuniști și utemiști tîm- 
plari, zidari, care au muncit vo
luntar.

Acum au tot ce le trebuie și 
scenă mare unde să facă repe
tiții și bibliotecă și sală de ci
nematograf.

Intr-una din aceste seri de 
Iarnă, echipa artistică a prezen
tat primul program artistic pe 
scena noului cămin cultural. _

Și era greu de ghicit la sfîrși- 
tul spectacolului dacă ropotul de 
aplauze era dăruit numai echipei 
artistice sau tuturor tinerilor din 
comună care au participat la 
construirea căminului.

DUMITRU BADULESCU 
țăran muncitor

ÎN REGIUNEA
CONSTANȚA

Peisajului dobrogean i-a fost adău
gată încă o notă caracteristică. Astfel 
pe marginea șoselelor constănțene se 
înșiruie nesfîrșite grămezi de piu~ 

tră albă aduse de colectiviști în vederea construe’ 
ției și modernizării drumurilor. Tinerii din re
giunea Constanța, mobilizați de organizațiile 
U.T.M. se numără printre cei mai entuziaști con
structori ai șoselelor.

în vederea asigurării pietrei necesare 
pentru modernizarea șoselei Cocargeaua—Ostrov 
din raionul Adam-Clisi, utemiștii au luat sub pa’ 
tronaj carierele de piatră de la Zorile și Șipote 
Pînă acum, utemiștii din comuna Zorile și Ur- 
luia, au scos o cantitate de 180 m.c. de piatră.

în raionul Negru-Vodă, 26 de brigăzi de muncă 
patriotică utemiste din comunele Topraisar, Cotu- 
Văii, Albești și altele au extras 8630 metri cubi 
și au spart 4670 metri cubi piatră.

Utemiștii din comunele Vadu-0ii, Topalu, Cio 
banu din raionul Hîrșova afară de piatră au că
rat pe marginea șoselelor și pămîntul necesar pen
tru umpluturi.

Acestea sînt numai cîteva exemple care demon
strează convingător ecoul mare pe care l-a găsii 
în rîndurile tineretului sarcinile ce reies din do
cumentele plenarei C.C. al P.M.R. din 26—28 no
iembrie 1958 cu privire la construcția și moder
nizarea drumurilor.

GEORGETA POPA
activistă

Elevii Ion Hulea, Dumitru Micu și Ion Ceanac din clasa l-a D. 
sudori a Școlii profesionale „Electroaparataj" din Capitală la 

ora de mecanică și electrotehnică.
Foto: N. STELORIAN

Colectivul uzinei „Vasile 
(? Roaită" din Capitală a obți- 
(? nut succese însemnate în mun- 
â că. Numai în ultimul trims* 
Q stru al anului trecut au fost 
(j expediate G.A.C.-urrlor și 
j) G.A.S.-urilor peste 800 de ma- 
0 șini de semănat cereale, pre- 
$ cum și un însemnat număr de 
O pompe centrifuge necesare te- 
C> renurilor agricole.
() Anul acesta colectivul s-a 

angajat să dea peste plan 240 
<0 pompe centrifuge, 100 mașini 
y de semănat cereale și să rea- 
d lizeze economii în valoare de 
d 1.078.000 lei.
d In fotografie: Florea Stoian, 
<2 Ion Radulescu și Ion Dumitru 

lăcătuși monturi la secția de 
P mașini, fac ultimele verificări 
() unei mașini de semănat ce- 
d reale. Ei sînt fruntași în pro- 

ducție și depășesc norma zil
ei nic cu 20 Ia sută.
0 Foto: AGERPRES

Plecarea delegației U. A. S. R.
la ședința Corni 

al U.
Luni a părăsit Capitala îndrep- 

tîndu-se spre R.P. Polonă o dele
gație a Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P. Romînă care va

tefului Executiv
I. S.

participa la Lodz, între 21 și 23 
ianuarie, la ședința Comitetului E- 
xecutiv al Uniunii Internaționale 
a Studenților.

Importante succese 
ale siderurgiștilor 

hunedoreni
Valorificarea rezer

velor interne in vede
rea sporirii producției 
de metal, constituie u 
preocupare permanen
tă pentru muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
Combinatului siderur
gic din Hunedoara.

In perioada 1—20 
ianuarie, furnaliștii 
care deservesc fur
nalul nr. 6, obținînd 
indici înalți de folo
sire a volumului util 
al furnalului, au pro
dus în plus peste sar
cina de plan 1.391 to
ne de fontă. La oțelă- 
ria „Siemens Martin” 
nr. 1 s-au elaborat 
de la inceputul anu
lui și pînă la 20 ia
nuarie 166 de șarje

rapide, cu aproape 70 
de șarje rapide mai 
mult decît au fost e- 
la'oorate la aceleași 
cuptoare în perioada 
corespunzătoare a a- 
nului trecut.

Elaborînd în medie 
zilnic, de fiecîre 
schimb și la fiecare 
cuptor, cîte 6.240 kg. 
oțel peste sarcina de 
plan, colectivul oțe- 
lăriei Marlin nr. 1 a 
dat peste plan pină 
la 20 ianuarie 1.777 
tone oțel. Echipele de 
oțelari conduse de 
prim-topitorii Jescu 
Silvestru și Traian 
Bîrlea și-au depășit 
norma de lucru în 
medie zilnic cu 30,8 
și respectiv 30,6 la 
sută.

Din fonta și oțe
lul date peste plan 
intre 1 și 20 ianua
rie, de siderurgiștii 
care deservesc furna
lele 3, 4 și 6, ca și o- 
țelăria Martin nr. 1 
ți oțelăria electrică 
se pot fabrica 826 
tractoare UTOS-26 
sau 837 autocamioa
ne „Steagul roșu".

Laminatorii combi
natului au dat în a- 
ceeași perioadă, peste 
prevederile planului 
419 tone de laminate, 
iar colectivul uzinei 
cocsochimice a pro
dus și dat furnalelor 
pește sarcina de plan 
49u tone de cocs me
talurgic.

(Agerpres)

Să organizăm temeinic
studiul cadrelor de organizație
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Partidul a încredințat organizației 
U.T.M. sarcina de mare răspundere de 
a se ocupa de educarea tinerei generații 
în spirit comunist. In îndeplinirea cu 
cinste a acestei sarcini, un rol deosebit 
îl au activiștii, cadrele care lucrează ne
mijlocit cu tineretul.

Comitetul regional U.T.M. Bacău, ți- 
nînd seama de rolul și răspunderea ce o 
au activiștii ca educatori ai tineretului, 
se preocupă cu grija de creșterea 
și formarea unor cadre bine in
struite și pregătite multilateral. în 
această muncă, biroul comitetului re
gional U.T.M. a primit un prețios sprijin 
din partea bit oului comitetului regional 
de partid prin analizele periodice ale 
muncii în acest domeniu, prin încadra
rea unui mare număr de activiști la uni
versitățile și cursurile de marxism-leni
nism și prin pregătirea unor cadre în 
școlile de partid. Anul acesta, nici un 
activist nu se află în afara unei forme 
de studiu. O bună parte din activiștii 
comitetului regional, comitetelor raiona
le și orășenești U.T.M. urmeaza și înva- 
țamîntul de stat pentru complectarea 
studiilor.

Formele de ridicare a nivelului ideo
logic. politic și cultural al cadrelor sînt 
multiple. La baza tuturor sta însă stu
diul individual multilateral. De aceea, 
biroul comitetului regional a acordat 
acestei probleme o atenție deosebită.

Membrii biroului comitetului regional 
U.T.M., au exercitat și exercită un con
trol sistematic asupra studiului indivi

dual al aparatului comitetului regional, 
comitetelor raionale și orășenești.

Formele de control ce le folosim pen
tru a urmări felul cum studiază acti
viștii, sînt diferite. In primul rînd, con
trolul se face prin discuțiile individuale, 
care au un caracter mai organizat, atunci 
cînd activiștii se află la sediu. Bineînțe
les, ne interesăm, de acest Jucru și în 
controlul ce-1 exercitam pe teren. O me
toda eficace a constituit organizarea dis
cuțiilor colective cu activiștii pe diferite 
teme. Astfel, atunci cînd vin la regiune 
primii secretari sau alți activiști pentru 
diferite instruiri discutăm cu ei ce stu
diază și ce citesc, organizînd totodată 
discuții colective pe teme. La recentele 
consfătuiri de la regiune s-au purtat dis
cuții colective cu activiștii în jurul unor 
teme ca : prețul de cost și caile de ri
dicare a productivității muncii în indus
trie, despre mijloacele ce duc la întări
rea • economico-organizatorica a întovără
șirilor și gospodăriilor colective, despre 
principalele probleme discutate la re
centa sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., despre caracterul mistic al ri
tualurilor și sărbătorilor religioase și 
despre folclorul și tradițiile lui în regiu
nea Bacău.

Discuțiile acestea, făcute fără a fi a- 
nunțate în prealabil, s-au dovedit a fi 
utile. Ele ne-au dat posibilitatea să ve
dem în ce măsură studiază activiștii pro
blemele economice actuale, ridicate 
de documentele Plenarei din noiem
brie 1958 a C.C. al P.M.R., dacă

citesc presa și urmăresc sistematic mer
sul evenimentelor interne și internațio
nale. Discuții asemănătoare s-au organi
zat și la unele comitete raionale așa cum 
a fost la Tg. Neamț, Buhuși, Tg. Ocna, 
Adjud etc. Biroul comitetului regional 
a tras concluzia din aceste discuții asu
pra orientării ce trebuie să o dea în 
studiul activiștilor. Văzînd, de exemplu, 
ca o parte din activiștii comitetelor ra
ionale, precum și unele cadre din apa
ratul regional nu stapînesc suficient pro
blema formarii prețului de cost, a cailor 
creșterii productivității muncii, am orga
nizat cîteva expuneri pentru lămurirea 
deplina a acestor probleme. Asemenea 
expuneri s-au făcut și pe teme privind 
munca din agricultura, știința și religia 
și alte teme cerute de activiști. Cu pri
lejul discuțiilor, noi am constatat ca ac
tiviștii, în majoritatea lor, își organizează 
în mod satisfăcător studiul individual. 
Se pot da nenumărate exemple de acti
viști, care studiază cu pasiune. Tov. 
Constantin Finder, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. Roman, prin 
felul cum și-a organizat studiul indivi
dual, a reușit să termine cu ca
lificativul „foarte bine“ toate exa
menele la cursul universității sera
le de marxism-leninism de pe lîngă 
comitetul regional de partid. In prezent, 
pe lîngă munca de prim-secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. conduce ca
tedra de filozofie — în cadrul cabinetu
lui de partid Roman.

Printre activiștii care studiază și ci

tesc cu pasiune se numără și tov. Ni- 
colae Țugui, prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Buhuși, loan Miu și Gar- 
galas Costas, activiști ai comitetului re
gional, Dumitru Chiriac, Ecâterina Cioi- 
neag — instructori teritoriali și mulți 
alții.

In jurul problemei „există sau nu 
timp de studiu** se mai poartă însă și 
acum discuții. Cei care motivează însă 
lipsa de timp, nu fac altceva decît să 
justifice comoditatea și lipsa de preocu
pare față de pregătirea lor multilatera
lă. Practica ne-a arătat că acei acti
viști care muncesc bine, dovedesc iniția
tivă și au rezultate bune, sînt tocmai 
oamenii care studiază cu perseverență. 
Mai avem și tovarăși care se văicăresc 
că nu găsesc timp pentru studiu, fiind 
preocupați pînă peste cap de „proble
mele mari ale muncii**. Dacă rezultatele 
muncii lor ar fi mai bune decît ale ace
lor tovarăși care găsesc timp de studiu, 
atunci, ne ar îndreptăți să-i credem. Din 
păcate, lucrurile stau cu totul altfel. 
Tocmai în munca acesțor tovarăși există 
numeroase lacune privind modul în cam 
organizează și conduc sectoarele de ac
tivitate de care răspund. In categoria a- 
cestora se află activiștii : Marin Ciuciu, 
secretar al Comitetului raional U.T.M. 
Bacău, Mihai Timofte, secretar al Comi-

STELIAN DUMITRIU 
secretar al Comitetului regional U.T.M.

Bacau
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1(Continuare în pag. 3-a)

SARCINI 
pc care partidul 

le încredințează tineretului
I Plenara C.C, al P.M.R. din 
26-28 noiembrie 1958 pune în 
fața ministerului nostru și a con
structorilor din țara noastră sar
cina realizării în 1959 a unui vo
lum sporit de construcții indu
striale, de locuințe și clădiri so
ci al culturale, de mai bună cali
tate și la un preț de cost reduși.

La realizarea acestei importan
te sarcini, un rol deosebit revine 
tineretului nostru, atît la proiec
tarea și realizarea fizică a con
strucțiilor cît și în lupta pentru 
stîrpirea risipei și apărarea avutu
lui obștesc pe șantiere.

Desfășurarea în bune condiții 
a lucrărilor de construcții și pune
rea în funcțiune la termenele pre
văzute în planul de stat a diferi
telor obiective industriale din di
versele ramuri ale economiei 
naționale, cum sînt în sectorul in
dustrializării lemnului (combina
tele de la Tg. Jiu, Balta Sărată, 
Blaj și Suceava), în sectorul bu
nurilor de consum (fabricile de 
zahăr din regiunile Cluj și Su
ceava, filaturile din Tălmaciu și 
Brănești, țesătoria de la Păulești, 
fabrica de sticlărie de la Sighi
șoara), în sectorul materialelor de 
construcții (fabricile de geamuri 
— Scăeni-Blejoi și fabrica de 
materiale de construcții Țăndă- 
rei), precum și a altor numeroase 
mari obiective industriale, repre
zintă condiția de bază pentru ri
dicarea continuă a nivelului in
dustrial al țării noastre.

Tinerii din organizațiile de pro
iectare trebuie să contribuie efec
tiv la predarea documentației teh
nice în termenele prevăzute prin 
graficele de proiectare, astfel ca 
proiectele necesare desfășurării 
normale a execuției să fie puse la 
dispoziția șantierelor în timp util. 
Trebuie subliniat că de calita
tea proiectelor și de modul cum 
sînt soluționate diferitele proble
me de proiectare, depinde în ma
re măsură felul cum sînt folosite 
sumele importamte alocate pentru 
lucrările de investiții capitale, re-

Vom putea viziona 
programele de 

televiziune 
so viet ice

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : în următorii ani 
în Polonia, Cehoslovacia, Republi
ca Democrată Germană, Romînia, 
Ungaria și Bulgaria vor putea fi 
vizionate programele centrelor so
vietice de televiziune, a declarat 
unui corespondent al TASS-ului, 
Alexandr Kakunin, ministru adjunct 
al Telecomunicațiilor.

La rîndul lor, a adăugat el, tele
spectatorii sovietici vor putea vi
ziona emisiunile din aceste țări, 
în viitorul septenal între centrele 
de televiziune din Uniunea Sovie
tică și Praga, Berlin, București, 
Varșovia, Sofia, Budapesta se vor 
stabili legături prin intermediul 
unor centre de retransmisie și prin 
radio-relee.

Ing. Mihai Suder 
ministrul Construcțiilor, 
Industriei Materialelor 

de Construcții și Industriei 
Lemnului

------•-------

ducerea continuă ■ costului con- 
•trucțiilor.

Tinerii din institutele dc pro
iectare trebuie să se considere 
mobilizați pentru a întocmi pro
iecte bine studiate și economice 
pe baza tehnicii celei mai 
avansate și a celor mai noi 
procedee de construcție. De ase
menea, trebuie îndreptată atenția 
către folosirea unor noi materia
le de construcții cum ar fi blocu
rile de beton celular autoclavizat, 
blocurile celulare silico calcare, 
blocurile de diatomit-argilă, tu
buri de asbociment, materiale în
locuitoare, mai ușoare și mai ief
tine.

Acolo unde tineretul din insti
tutele de proiectare s a preocupat 
de aspectele economice ale proiec
tării și ale luptei pentru scurtarea 
termenelor de proiectare, s-au ob
ținut unele succese importante. 
Astfel, în cadrul Institutului de 
Proiectare a Construcțiilor Indu
striale —- I.P.C.I. — brigada de 
proiectare compusă din inginerii 
utemiști Mircea Ionescu, Florin 
Stroescu și Liviu Gojinescu, au a- 
dus o contribuție economică valo
roasă la întocmirea proiectelor 
funicularelor de la Pietreni — Go
vora și Clăbucet, dînd soluții de 
structuri judicioase și realizînd e- 
conomii de 30-40 la sută față de 
soluțiile anterioare.

Pe șantiere este necesar o* tine

retul să lupte pentru desfășurarea 
uneț activități intense ți ritmice, 
care să asigure respectarea atit a 
termenelor intermediare cit și a 
termenului final de dare în func
țiune.

Ritmul de execuție nu trebuie 
în nici un caz să aibă urmări nefa
vorabile asupra calității lucrărilor, 
oare trebuie să rămînă în tot 
timpul desfășurării procesului dc 
construcție, un obiectiv de primă 
importanță. Pentru aceasta trebuie 
să se urmărească executarea în
grijită a lucrărilor, astfel ca si 
nu mai fie necesare remedieri și 
refaceri, datorite în general neres- 
pectării tehnologiei execuției și a 
calității lucrărilor. Legat de acea
sta trebuie să existe preocuparea 
permanentă pentru efectuarea 
unor construcții la un preț de 
cost cit mai redus.

Căile prin care se pot realiza 
construcții ieftine și de bună ca
litate sînt multiple. Ele se com- 
plectează una pe alta și se pot 
rezuma în cîteva categorii prin
cipale de măsuri, pentru realiza
rea cărora tineretul de pe șantiere 
are datoria să se angajeze eu toa
te forțele.

O primă ți deosebit de impor
tantă problemă, este calificarea 
tinerilor în meseriile din construe, 
ții. Conducătorii șantierelor, ingi
nerii și tehnicienii de pe șantiere 
trebuie să cultive la tineret dra
gostea pentru meseria de construc
tor să popularizeze metodele cele 
mai avansate de muncă, în care e- 
fortul fizic să fie minim iar pro
ductivitatea muncii maximă. In a- 
cest scop este necesar ca organi
zațiile U.T.M. de pe șantierele de

(Continuare in pag. 2-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

București

Din tot sufletul vă mulțumim, dragi tovarăși, și în per
soana dv. întregului popor frate al Republicii Populare 
Romîne pentru felicitările prietenești în legătură cu lan
sarea cu succes a primei rachete cosmice în U.R.S.S.

N. HRUȘCIOV
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Și
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

K. VOROȘILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Moscova-Kremlin, 19 ianuarie 1959.

In acțiunea de reducere a consumurilor specifice

ECONOMII
echivalente cu 1885 perechi ghete

Inițiativa pielarilor clujeni a fost 
larg îmbrățișată de colectivul fa
bricii „Partizanul" din Bacău. Ho- 
tărîți să se alăture acțiunii de re
ducere a consumurilor specifice, 
tinerii din brigada noastră acordă 
o mare atenție așezării și combi
nării tiparelor. Astfel, în ultima

lună a anului trecut, tinerii din 
această brigadă au economisit 
21.132 dm. p. piele, economie care 
echivalează cu cantitatea de piele 
necesară pentru 1885 perechi fețe 
ghete.

La obținerea acestei realizări au

dat o mare contribuție tinerii Ion 
Stafie care a economisit 1921 
dm.p. piele. Ion Burciu 1764, 
dm. p., N. Bungescu 1611 dm. p., 
I. Bocancea, C. Stoleru și alții.

S. ION
corespondent voluntar

Cercul de minim tehnic de la uzina , 21 Decembrie" din București este condus de secretara organizației
U.T.M. a secției strungărie, inginera Aurica Deheleanu. lat-o în fotografie explicînd cursanților cum'st 
face executarea unei piese după schiță.

Foto: D. F. DUMITRU



♦

„IUBIT! CARTEA"
în afara concursului
Nici tio. otemist

raional

Sarcini pe care

Din experiența organizațiilor U.T.M. din raionul Focșani 
în munca cu cartea

unea eu cartea în raionul 
Focșani a cunoscut în anul 
care a trecut o însemnată 

creștere. Succesele obținute se da
torase în primul rind faptului că 
am avut asigurată conducerea și 
îndrumarea comitetului raional de 
partid in desfășurarea concursu
lui „Nici o casă de țăran muncitor 
fără cititor la bibliotecă". Trebuie 
să arăt de asemenea aportul mul
tilateral ce ne-a fost dat de către 
comitetul raional U.T.M. și de că
tre toate organizațiile de bază 
V.T.M. din raion, care au folosit 
acest concurs ca un nou prilej de 
intensificare a participării tinere
tului la concursul „Iubiți cartea".

Comitetul raional V.T.M. 
secretar tov. Gabriel 
— a luat o serie de măsuri orga
nizatorice încă din perioada de 
pregătire a întrecerii intre biblio
teci. Afâ de pildă, s-a făcut o te
meinică instruire a instructorilor 
teritoriali V.T.M., iar în cadrul 
unei „Zile a secretarilor" acestora 
li s-a adus la cunoștință instrucți
unile și regulamentul concursului 
precum și sarcinile ce le revin in 
mobilizarea utemiștilor și a tine
rilor intelectuali la răspindirea 
cărții in masele largi ale țărănimii 
muncitoare. Ei au fost îndrumați 
să folosească întrecerea organizată 
între biblioteci, in scopul ridicării 
numărului de participant la con
cursul „Iubiți cartea" și de pur
tători ai insignei „Prieten al căr
ții"

Munca politică desfășurată de 
organizațiile V.T.M. in acest sens 
în rindul tineretului s-a concre
tizat in faptul că în momentul de 
față toți utemiștii raionului Foc
șani au devenit cititori activi ai 
bibliotecilor. De asemenea, organi
zațiile V.T.M. au mobilizat ute- 
miștii la diferite acțiuni de popu
larizare a cărții, de atragere a noi 
cititori la bibliotecile sătești, din 
rindul țăranilor muncitori mai 
vîrstnici sau al femeilor, de a-i a- 
juta să înțeleagă sensul social și 
politic al cărților citite. Așa de

■prim
Bistrițeanu

CRONICA FILMULUI

7) t&f-iLnda 
pTiiieipiaLitat^ 
a omului sovietic

pildă, in comuna Urechești, unde 
secretar aț comitetului comunal 
V.T.M. este tov. Nicolae Cătană, 
utemiștii, împreună cu cadrele di- 

proces 
„Pîine 

această 
400 de

dactice, au organizat un 
literar asupra romanului 
albă" de D. Mircea. La 
acțiune au participat peste 
țărani muncitori.

Instructorii comitetului 
U.T.M. Focșani și in special San
du Dima din sectorul Suraia-Bi- 
liești și Sandu Păroiu din sectorul 
Răstoaca-Gologanu, au dat un 
sprijin prețios organizațiilor
U. T.M. și bibliotecilor în întrea
ga organizare a muncii cu cartea 
la sate. Ei au ajutat birourile or
ganizațiilor de bază V.T.M. să or
ganizeze mult mai temeinic munca 
cu cartea în rindul tineretului, au 
controlat activitatea comisiilor con
cursului „Iubiți cartea" ajutindu- 
le să-și întocmească planuri de 
muncă concrete, controlabile. In 
felul acesta ei au creat posibilita
tea examinării temeinice a celor 
peste 700 de tineri ce au devenit 
în 1958 purtători ai insignei de 
„Prieten al cărții".

Instructorii comitetului raional
V. T.M. au indrumat tinerii bibli
otecari in organizarea unor mani
festări menite să ajute pe cititori 
in înțelegerea mai profundă a căr
ților citite. Tovarășul Sandu Păro
iu, de pildă, s-a ocupat de organi
zarea unei seri de ghicitori litera 
re, pe baza cărților prevăzute in 
concursul „Iubiți cartea". Datori
tă muncii perseverente depusă de 
bibliotecarii tineri, cu sprijinul or 
ganisațiilor V.T.M in comunele 
Suraia, Popești, Odobești. Răstoa-

' '------ rr_--L—„• I- -n

e-
ca, Jariștea, Urechești și altele, 
fiecare casă de țăran muncitor 
xistă acum cel puțin un cititor la 
bibliotecă.

In aceste comune, extinzindu se 
munca cu cartea in circumscrip
țiile electorale, cercurile de citit și 
bibliotecile de casă, întreaga acti
vitate a muncii cu cartea au fost 
strins legate de sarcinile econo
mice și politice ale tineretului de

Toate aceste acțiuni au 
să crească in mod consi- 

numărul tinerilor par
ia concursul ,dubiți 

Astăzi avem 15 comune 
numărul purtătorilor in-

la sate, 
făcut i 
derabil 
ticipanți 
cartea", 
in care 
signei „Prieten al cărții" a trecut 
de 40. In total, in raionul Focșani 
in anul 1958 au devenit cititori ai 
bibliotecilor aproape 25.000 de ță
rani muncitori. Numărul cărților 
citite a ajuns la aproape 125.000 
ceea ce, comparativ cu anii din 
urmă, reprezintă o creștere a nu
mărului cititorilor cu 200 la sută 
și a cărților citite cu peste 100 la 
sută.

tn perioada de iarnă, comitetul 
raional U.TM. și biblioteca raio
nală Focșani ne-am fixat ca, sub 
conducerea comitetului raional de 
partid și cu sprijinul organizați
ilor U.T.M., să muncim in așa fel 
incit pină la 1 aprilie in întregul 
raion, nici o oasă de țăran munci
tor să nu rămină fără cititor de 
la bibliotecă, nici un utemist in 
afara concursului „Iubiți cartea ‘. 
Pentru aceasta se vor organiza 
incă 6 biblioteci sătești in lunile 
ianuarie-februarie. In cadrul bibli
otecilor, cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M și al intelectualilor satu 
lui, vom organiza săptămînal re
cenzii, simpozioane, procese litera- 
re, seri de întrebări și răspunsuri 
pe tematica bibliografiei dată la 
concursul „Iubiți cartea", seri li
terare etc. Toate aceste acțiuni au 
menirea nu numai de a mări nu • 
mirul tinerilor cititori de la bi
blioteci, ci și de a-i ajuta să în
țeleagă cu mai multă claritate și 
ușurință mesajul politic și social 
pe care il trasmite fiecare carte.

în felul acesta noi vom ajuta 
la educarea politică a tineretului, 
la mobilizarea acestuia la aplica 
rea in viață a politicii partidului 
nostru de transformare socialistă 
a agriculturii.

OPREA NEDELCU 
responsabilul bibliotecii raionale 

Focșani

partidul le încredințează
tineretului

Muncitorii lom 
Băișan și Emi
lia Ghioc de la 
fabrica de in
strumente in:..I 
cale „Doina" din

° Capitală, sînt fruntași în pro- . 
o ducție. Ej își depășesc zilnic 
° norma cu peste 15 la sută.
o 6 Foto: AGERPRES
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Lenin la unul din primele „subotnice*

construcții, în colaborare cu comi
tetele de întreprinderi, sub condu
cerea organizațiilor de partid, să 
se ocupe de organizarea diferite
lor forme de calificare a tineretu 
lui, cum ar fi cursurile de minim 
tehnic și economic, citirea litera 
turij tehnice, schimburi de expe
riență etc. La funcționarea acesto
ra trebuie să dea un sprijin cali
ficat tinerii ingineri care lucrează 
pe șantiere. Pentru ca tineretu] 
să-și dea o contribuție cit mai 
mare la lucrările de construcții 
este necesară planificarea și orga
nizarea judicioasă a muncii sale 
prin constituirea brigăzilor com 
plexe sau de specialitate cu 
obiective bine stabilite. în cadrul 
brigăzilor, sarcinile vor fi defalca
te pe oafnebi, astfel ca fiecare să 
știe precis ce trebuie să producă 
și să cunoască termenul la 
trebuie să predea lucrarea.

Tineretul se poate afirma 
ales în munca organizată pe
găzi, dînd dovadă . de disciplină, 
de hotărî™ în ducerea la bun 
sfârșit a sarcinilor. Tot în brigadă 

>se va duce lupta pentru respecta
rea condițiilor tehnice de calitate 
‘și a tehnologiei celei mai avan- 
>sate.
j Folosirea rațională a mașinilor 
.și mecanismelor trebuie, de ase- 
’menea, să constituie o 
‘permanentă a tinerilor 
.tiere. în ultimii ani au 
jtiți prin școli mii de 
‘nipulanți ai mașinilor de construc
ții. Realizarea integrală a 
’eiilor de folosire a mașinilor 
‘buna lor întreținere

I Csarcină deosebit de
T Mecanizarea și mica 
^judicios aplicată, pe
Crea muncii fizice, trebuie să de- 
cvină factorul principal în reduce

rea costului execuției lucrărilor de 
construcții.

Tineretul de pe șantiere este 
chemat să fie în fruntea luptei pen
tru stîrpirea risipei de orice fel, 
caTe astăzi încă ridică prețul de 
cost al construcțiilor. Este bine ca 
pe fiecare șantier să se organizeze 
posturi utemiste de control care,

preocupare 
de pe șan 
fost ptegă- 
tineri ma-

indi-
Ș> 

constituie o
importantă, 
mecanizare 

lingă ușura

prin raidurile pe care le organi 
zează, să urmărească felul cum 
sînt folosite materialele și să cri
tice pe tinerii care Iac risipă la 
materiale. Fiecare cărămidă, fie
care seîndură, orice fel de mate
riale de construcții trebuie bine 
gospodărite, eliminîndu se pierde
rile la descărcate, depozitare, 
manipulare și punerea în operă. 
Astfel, numai prin reducerea la 
jumătate a pierderilor de manipu
lare ce mai există la ciment, var 
și la cărămizi, s-ar putea obține 
pe șantierele ministerului nostru 
— fără șantierele trusturilor loca
le de construcții sau ale altor mi 
nistere — economii echivalente cu 
costul a 40 de apartamente. Dacă 
luăm în considerare faptul că ma
terialele reprezintă peste 60 la 
sută din costul construcțiilor, se 
vede cît de importante sînt acți
unile care duc la reducerea pier
derilor ptin buna gospodărire și 
folosire a materialelor.

Pe lihia manipulării și folosirii 
atente și economice a materialelor 
și a exploatării raționale a utilaje 
lor, a creșterii vigilenței și simțu
lui de răspundere față de averea 
statului sarcini deosebite revin 
tinerilor, utemiștilor de pe șan
tierele de construcții. Lipsurile 
manifestate în cursul anului tre 
cut pe unele șantiete, în ceea ce 
privește conlucrarea organelor ad
ministrative cu organizația U.T.M. 
trebuie lichidate cu desăvîrșire în 
interesul îndeplinirii sarcinilor 
generale trasate de partid lucrăto
rilor din construcții. Conducerile 
trusturilor de construcții trebuie 
să acorde o mai mare atenție ini
țiativelor tineretului de pe șan
tierele de construcții, să sprijine 
extinderea experienței înaintate în 
vederea reducerii costului con
strucțiilor.

Pentru toți oamenii muncii, 
pentru întregul nostru tineret re
punerea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej la Plenăra C.C. al PJM.R. 
din 2&—28 noiembrie 1958, 
constituie un vast program de 
muncă și luptă pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre socia
liste.

(<îiVEM ATOGHARE)
Alb?... ați greșit numărul! — 

Patria, -București. Miorița, Liber
tății ; Omul meu drag — Repu
blica, 1. C. Frimu. înfrățirea în- 
tte popoare, Alex. Sahia ; Două 
mame — Magheru: Cerul infer
nului — V. Alecsandri, Lumina, N. 
Bălcescu ; Drumul spre stele și 
Vă invităm tn Uzbekistan — Cen
trat ; Roma, oraș deschis — 13 
Septembrie; Numai o femeie — 
Maxim Gorki. 8 Martie. 23 Au
gust : Casa in care locuiesc — 
Victoria ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi, Alex. Popov ; Zboa
ră cocorii — Tineretului : Melba 
Gh,. Doja. 1 Mai ; Vraja dragostei 
— Grivița : Legea mării — Vasile 
Roaită. Flacăra ; Trapez — Cul
tural, B. Delavrancea : Ultima
stație — 8 Mai : Afacerea nu s-a 
clasat — Uriireâ ; Legenda dra
gostei — C. David, Munca : Pa
sagerul clandestin — Arta ; Călă
torie peste .3 mări — Donca Simo; 
Idiotul Populat ; Un nou nu
măr de atracție — Ilie Pintilie, 
G. Cdșbuc ; Serenada mexicană — 
Mihail Eminescu ; Zile de dragos
te — Olga Bancic ; Fata cu chi
tara — Aurel Vlaicu ,

Marile succese ale Uniunii 
Sovietice în toate domeniile 
provoacă uimirea și deruta Oc
cidentului. Dacă oamenii de 
răspundere din țările capita
liste ar fi mai realiști, nu ar 
ttebui să fie atit de uimiți ; 
ceea ce se petrece în Uniunea 
Sovietică nu este o minune su
pranaturală, este vorba in fond 
de mărețele succese ale socia
lismului, ale poporului elibe
rat de exploatare, condus de 
partid spre comunism.

Vladirnir Ustimenko nu a 
fost un copil minune, un geniu 
precoce. A fost un băiat ca atâ
ția alții dintr-un oraș al Sudu
lui însorit, A primit însă o e- 
ducație cu adevărat comunistă 
de la societatea sovietică, de la 
tatăl său. Ceea ce l-a caracte
rizat pe Vladirnir încă de mic 
a fost principialitatea, consec
vența față de idealul comunist, 
așa ctim a învățat de la tatăl 
lui care și-a dat și viața pen
tru acest ideal, murind în lup
ta împotriva fascismului în 
Spania.

De la începuturile vieții
conștiente, micul Volodea n-a 
încetat a fi frămîntat de între
barea : „pentru ce trăiește 
omul ?“ și n-a încetat de a da 
un răspuns demn acestei între
bări, străduihdu-se să viețuiască 
astfel îrtcît să contribuie din 
toate puterile la făurirea ferici
rii poporului.

tntr-un moment însemnat al 
vieții lui, plecînd ca tânăr 
medic să muncească la țară, s-a 
supărat pe fata pe care o iu
bea de ani și ani, părîndu-i-se 
că ea șovăie să-l urmeze. Dar, 
profunda lui umanitate, stator
nicia sentimentului său a reieșit 
tocmai din faptul că, deși s-a 
despărțit de Varia, n-a uitat-o, 
a continuat să o păstreze în 
inima lui, să o iubească. Gestul 
lui, deși dur, dovedea cinstea 
și constința lui lipsită de pa
tă, precum și faptul că, departe 
de a fi uscat sufletește, el în
țelege să pună tot ce are mai 
bun în munca lui, în slujbă 
cauzei comunismului.

Vladirnir însă nu face nici o 
dată caz de cinstea lut, de dra
gostea pentru oameni, e sobru

mai
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*) „Omul meu drag" — o 
nouă producție a studioului 
..Lenfilm"

și tăcut, ascunde cu modestie 
munca sa neobosită sub înfăți
șarea unui om sever și preocu
pat continuu. Această înfățișare 
poate să fie greșit înțeleasă ; 
nu și-au dat seama de adevărul 
lui sufletesc cele două doctorițe 
din spitalul militar și l-au crezut 
un nepăsător, dar repede a- 
poi l-au îndrăgit, ca pe un 
om adevărat. Nici infirmiera 
Vera nu a priceput ce vrea de 
fapt Vladirnir, l-a crezut un om 
slab, ușor de condus în viață pe 
orice căi spre parvenire. Dar 
planul nu i-a reușit. Vladirnir 
nu a vrut să devină „academi
cian" cu orice preț, pentru a-i 
da ei posibilitate să se mîn- 
drească cu merite străine, ci a 
preferat, ca întotdeauna, să a- 
lerge acolo unde e mai greu, 
acolo unde e nevoie de mai 
multă abnegație și spirit de sa
crificiu.

Principalitatea, patriotismul 
și moralitatea desăvîrșită a lui 
Ustimenko nu întârzie să intre 
în conflict cu meschinăria u- 
nor elemente înapoiate, gata să 
facă orice tranzacție cu con
știința lor. Și doctorul nostru 
nu se sfiește să le spună ade
vărul în față, să se hărțuiască 
cu asemenea oameni cu riscul 
de a-și pierde liniștea, de a fi 
părăsit de soția dornică de par
venire. In clipele cele
grele se verifică adevărata dra
goste. Varvara, care nu l-a ui- 1 
tat nici ea pe Vladirnir, va veni 1 
alături de el să-l ajute in no- 1 
bila luptă, care înseamnă pen- < 
tru el viața. Intr-un fel „Omul 1 
meu drag" e un film fără 1 
sfîrșit. Și e firesc să fie așa, 1 
spectatorul înțelege astfel că * 
munca și lupta lui Ustimenko * 
nu s-au terminat, că, plecînd in- ' 
tr-0 regiune care deabia acum 
se dezvoltă, în condiții grele, 1 
doctorul Ustimenko ia viața 
de la început. Cu aceeași ar
doare și entuziasm ca și la în
ceputul practicii sale medicale, 
că bătălia pentru construirea 
comunismului în toăte dome
niile, ca și in sufletele oameni
lor, continuă cu succes.

Alexei Batalov și Inna Mako- < 
rova fac parte din tânăra gene- ( 
rație de actori sovietici de ci- ( 
nema care au avut de acum pri- ( 
lejul să se impună atenției și ( 
simpatiei spectatorilor prin ta- ( 
lentul și sinceritatea interpre- ( 
tării ce le sînt specifice. Bata- ( 
Iov a mai jucat rolul unui' tî- ( 
năr sovietic credincios înaltelor ț 
principii ale moralei cornu- ) 
niște și în filmul „Cazul Rume- / 
anțev” după cum Inna Maka- ) 
rova a mai jucat rolul unei / 
fete sovietice în „înălțimi" ; z 
talentul ți măiestria lor pot fi Z 
apreciate însă tocmai după fap- Z 
tul că ei Știu să redea trăsătu- ( 
rile generale ale personajelor, Z 
trăsături pe care le-au mai re- c 
dat și le vor mai prezenta și G 
altădată, prin ceea ce este 6 
propriu unui anume personaj : C 
catacterul, temperamentul lui, v 
formele lui specifice de mani- i 
festare. Astfel creează, de pildă, C 
Batalov pe cinstitul, severul, v 
sobrul, dar profund umanul v 
Ustimenko și Makarova pe Ve- x 
sela și aparent zvăpăiata Var- V 
vara dar care e în fond o mi- x 
nunată tânără sovietică demnă X 
de „omul ei drag". x

Iată un nou film sovietic din X 
care tinerii noștri vor avea de y 
tras înalte învățăminte morale. X
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Din primele zile ale instalării 
Guvernului Sovietic la Moscova, 
Vladirnir Uici a luat cuvîntul la 
mitinguri, adunări și întîlniri cu 
muncitori, țărani, oameni de știin
ță, militari. Uneori participa la 
cîte două sau chiar la cîte trei 
mitinguri în aceeași zi. I’mi pare 
rău că nu mi-am însemnat zilnic 
drumurile noastre. Multe din ele 
le-am uitat. Unele însă le păs
trez și astăzi în amintire.

Intre 1918 și 1922. Vladirnir 
Ilici a vizitat la Moscova nume
roase fabrici și uzine. L-am con
dus cu mașina la uzina „Dinâma" 
la fosta uzină „Goujon" (astăzi 
„Secera și Ciocanul"), la fosta u- 
zină „Michelson" (astăzi,.Vladirnir 
Uici Lenin") la „Octombrie 
Roșu" și ia multe altele. La in 
trarea principală a multor fabrici 
și uzine din Capitală se mai află 
și astăzi plăci de marmură, pe 
care sînt înscrise cuvintele : „Aici 
a luat cuvîntul V. I. Lenin".

In anii grei ai războiului civil, 
Vladirnir Ihci a ținut cuvîntări în 
sala cinematografului „Luci" de 
pe strada Rusakovskâia. la uzina 
A.M.O. (astăzi uzina de automo
bile „Lihacev"), pe Hodinka — în 
fața ostașilor roșii ai regimentului 
revoluționar Varșovia si în alte 
locuri.

în targa lui 1918-1919, l-am 
condus deseori la școala-proven - 
totiu din Sokolniki, str. Lueevoi 
Prosti* nr. 21 unde se afla pe a- 
tunci Nadejda Konstaniinovna 
Krupskaia. O dată, pe la începu
tul lui 1919, a participat și la 
mul de iarnă organizat pentru 
piii școlii.

Clădirea Teatrului de Stat 
Comsomolului, de pe strada
hov. este un adevărat monument

po-
co-

al
Ce-

istoric al revoluției. In iulie și au
gust 1919, Lenin a ținut în aceas
tă clădire, în fața studenților U- 
niverșității comuniste „Sverdlov", 
prelegeri despre partid și stat. In 
octombrie 1920, la cel de-al Ill-lea 
Congres Unional al Comsomolului 
din Rusia, Vladimir Ilici a rostit 
istorica sa cuvîntare cu privire la 
«arcinile Comsomolului.

...In primăvara anului 1919. Vla
dimir Ilici putea fi văzut destul 
de frecvent în strada Tovarișces- 
kaia nr. 3. Acolo a luat cuvîntulîn 
fata primei promoții de coman
danți de artilerie. La Casa Sindi
catelor. în sala Coloanelor, de ne
numărate ori a prezentat l.enin ra
poarte și a rostit cuvîntări.

A vizitat și orășelul Kunțevo de 
lîngă Moscova. In august 1918, la 
adunarea muncitorilor de la între
prinderile din Kunțevo, Lenin a 
vorbit despre necesitatea unei pu
ternice alianțe între clasa munci
toare și țărănimea muncitoare și 
despre consolidarea Puterii Sovie
tice. A chemat oamenii muncii din 
Kunțevo să sprijine prin toate mij
loacele Armata Roșie, care lupta 
împotriva dușmanilor revoluției.

Un grup de tineri s-a apropiat 
atunci de Vladimir Ilici. In fruntea 
lor, un băiat cu păr cîrlionțat i s-a 
adresat astfel :

— Vă rugăm să ne scuzați, to
varășe Lenin, Vrem să vă cerem 
sfatul într-o chestiune importantă... 
Vladimir Uici i-a privit cu atenție-

— Poftim, vorbiți. Vă ascult. 
Cine sînteți dumneavoastră ?

— Sîntem niște tineri din loca
litate, a început tînărul cîrlionțat. 
Sîntem și noi muncitori și vrem 
să mergem cu toții pe front, să 
luptăm N-ați putea să ne spuneți 
cui trebuie să ne adresăm ? Sau

poate că nu trebuia să vă batem cîteva detașamente de voluntari și 
capul, tovarășe Lenin ? Vladimir 
Ilici a rămas o clipă tăcut. Pri
vind țintă lâ tinerii din 
le-a spus, cu un zîmbet 
viințare:

— Nu, dragi prieteni, 
adresat greșit. Inițiativa 
e bună și am să vă ajut. Sînteți 
adevărați fii ai proletariatului și 
aveți datoria să apărați revoluția 
noastră.

Vladirnir Ilici a rupt o foaie din 
carnețelul lui de notițe, a scris

fața lui. 
de încu-

nu v-ați 
voastră

le-au trimis pe front.
In 1920, Vladirnir Ilici a asistat 

la un miting al muncitorilor și 
țăranilor din plasa Kunțevo. De 
data aceasta, el a vorbit despre 
situația internațională și internă 
a țării.

La sfîrșitul mitingului, un grup 
de țărănoi s-au apropiat de Le
nin și ț-au cerut permisiunea sâ-i 
trimită la Kremlin ceva alimente.

— La Moscova e foamete 1 au 
spus ele. Am auzit că nici dum-

asta. Cît despre mine, mă descurc 
eu 1

Femeile i-au făgăduit că vor 
trimite la spitalul de copii făină și 
«rupe și l-au rugat să mai vină în 
catul lor.

Petrecut de o mulțime imensă, 
Lenin s-a urcat în mașină și a 
plecat spre Moscova.

In perioada trecerii de la siste
mul predării obligatorii a surplu
sului de produse la impozitul în 
natură, Vladimir Ilici cutreiera 
satele și sovhozurile din împreju-

țară. Vladimir Ilici supraveghea ...Lui Lenin îi plăcea mult să 
personal organizarea sovhozului viziteze întreprinderile din cartie- 

al lucrărilor.
Cu timpul, le spunea el țăranilor, 

această mică gospodărie va deveni 
mare și bogată, iar voi ca pioneri, 
vă veți bucura de recunoștința în
tregului popor. Poate că finii din
tre voi au îndoieli în această pri
vință, dar eu am convingeea nes
trămutată că așa va fi. Pentru asta 
e necesar să vă interesați cu toții 
de treburile sovhozului așa cum se

fabricii era plină pînă la refuz. 
Toate scaunele, mesele, pervazu
rile ferestrelor, pînă și cărările de 
trecere erau ocupate.

După ce au vorbit cîțiva tovară
și dintre cei care au participat la 
evenimentele Revoluției din Octom
brie, președintele, cu o voce do- 
moală, a anunțat:

— Tovarăși 1 Are cuvîntul de
putatul fabricii noastre în Sovietul 
Moscovei, Vladimir Ilici Lanin.

Vladimir Ilici s-a urcat pe estra
dă, dar multă vreme nu a putut 
să-și înceapă discursul. Sala a- 
plauda furtunos, dă pretutindeni 
se auzeau exclamații entuziaste, 
muncitoarele își ridicau copii de-a 
supra capului.

Președintele nu putea să liniș
tească sala. Zgomotul creștea și 
era greu de prevăzut cînd va în
ceta. Pentru a-și începe cuvînta- 
rea, Lenin s-a apropiat cu pas 
hotăra de rampă și a ridicat 
mîna stingă. Intr-o clipă s-a 
făcut liniște. In sală se simțea în
cordarea așteptării. Lenin a înce
put să vorbească.

A vorbit despre uriașele greu
tăți întîmpiriate în lupta împotri
va dușmanilor revoluției și ăi cla
sei muncitoare, despre ticăloșia și 
perfidia burgheziei internaționale. 
Voia ca muncitorii să cunoască as
prul adevăr despre greutățile, eco
nomice prin câte trecea țața

Dar cuvîntarea lui nu era de tel 
pesimistă, ci conținea o viguroasă 
chemare la luptă. In. cuvintele lui 
vibra credința nestrămutată în Vic
toria clasei muncitoare.

și dădea sfaturi pentru bunul mers rul Krasnaia Presnia, unde se află 
1—-11.L.. și fabrica de textile Triohgornaia

manufactura". Cei de la „Trioh- 
gornania" îl iubeau foarte mult și 
era de ajuns ca el să apară în 
fabrică pentru ca sute de oameni 
să alerge din toate părțile spre el.

Oamenii îl ascultau pe conducă
torul lor cu răsuflarea oprită. își 
întipăreau în minte fiecare cuvînt 
și fiecare gest al său. Discursuri
le lui Lenin chemau la luptă, la 
biruirea greutăților, sădeau în 
sufletul muncitorilor încredere în 
victorie. Poporul credea în fieca
re frază a lui Lenin, orice cuvînt al 
său emana forță și înțelepciune.

Am fost de multe ori martor la 
discuțiile dintre Lenin și munci
tori. El le răspudea la întrebă
ri și la tîhdul său punea întrebări 
muncitorilor. Pe Lenin îl interesa 
munca lor, viața lor de toate zi
lele, felul lor de a judeca și a pri
vi viitorul

Odată, dorind să-i ajute pe 
muncitorii de la „Triohgornaia", 
care' se aflau într-o situație grea 
din cauza lipsei de alimente, Le
nin ie-a dat uri sfat practic.

— Puneți la punct vagoanele, 
reparați locomotivele și duceți-vă 
să aduceți pîine. Și nu mai ami- 
nați, tovarăși I

Muncitorii i-au ascultat sfatul, 
iar la următoarea vizită i-au mul
țumit cu recunoștință. Obținuseră 
bune rezultate.

îmi amintesc de ultima lui vi
zită la „Triohgornaia", în toam
na anului 1921, cu ocazia unei 
ședințe festive consacrate celei de-a 
patra aniversări a Revoluției din 
Octombrie. Imensa sală de mese a

LE IVI IV printre ostași,
muncitori și țărani '

ceva cu creionul și a întins-o tî- 
nărului cîrlionțat. Acesta i-a mul
țumit și s-a dat la o parte.

In primăvara anului, 1919 Lenin 
a fost de două ori la Kunțevo. ceva de-ale gurii • 
La o mare adunare a muncitorilor, 
Lenin a expus, ca de obicei, situa
ția de pe front. A făcut apel la 
muncitori să apero de interven- 
fioniști Statul Sovietic. Ca întot
deauna, cuvîntarea lui a fost în
flăcărată, pătimașă, și totodată 
simplă, pe înțelesul tuturor

După cuvîntarea lui Lenin, 
muncitorii din Kunțevo au format

neavoastră tovarășe Lenin nu prea 
mîncați cit ar trebui.

E adevărat ? Nu vă supărați, 
tngăduiți-ne să vă trimitem cîte

Vladirnir Ilia a rîs și le-a li
niștit :

— Mulțumesc, mulțumesc, dar 
aînt nevoit să vă refuz. La Mos
cova merge într-adevăr cam greu 
cu alimentația, ca și în restul ță
rii, de altfel, dar ce să-i faci ?! 
Dacă vă prisosește ceva, aveți gri
le de creșe și de case de copii. 
V-aș fi foarte recunoscător pentru

rimile Moscovei, luîrid cuvîntul la 
adunări și explicînd oamenilor în 
ce constă această schimbare.

In vara anului 1918, Vladimif 
Uici își petrecea cîteodată timpul 
liber la Tarasovka, în apropiere de 
Moscova, pe malul string al rîu- 
luî Kleazma, o regiune păduroasă, 
foarte pitorească, unde Bonei — 
Bruevfci avea o vilă

In satul Malțevo — Brodovo s-a 
înființat din inițiativa lui Lenin 
uri sovhoz numît „Lesnîe poliartî" 
(„Luminișuri în pădure"). A fost 
unul dintre primele sovhozuri din

interesează omul de tot ce-1 priveș
te direct și personal, să aveți curaj, 
să nu vă temeți de inițiativă, să 
porniți cu avînt la muncă. Sînt 
absolut convîns că veți munci așa, 
veți izbuti cu siguranță.

Au trecut mulți ani de atunci. 
Astăzi, acest sovhoz, condus de 
I. Golubaș, Erou al Muncii Socia
liste. a devenit o gospodărie model 
și este cunoscut nu numai în țara 
noastră, dab chiar și pestă hotare. 
Printre bătrînii sovhozului mai 
sînt și azi unii care au stat cîn- 
va de vorbă cu marele conducător.

*) Din volumul lui S K Gh#
..Șase ani cu Lenin".



Roadele îndrumării concrete
a atefii pioirle’iești

de către organizația U.T.M
Organizația U.T.M. de la uzi

nele „Țimpuri Noi" s-a ocupat și 
înainte vreme de unitatea noastră 
de plbnieri. Dar mai ales 
Plenara a V-a a C.C. al U
s-a simțit în activitatea pionie
rească din școală, mai din plin, 
grija și răspunderea cu care au 
înțeles utemiștii să sprijine mun
ca de educație comunistă a copii
lor.

Nu odată au venit în mijlocul 
pionierilor noștri membrii comite
tului U.T.M. de la „Timpuri Noi“ 
să stea de vorbă cu ei despre 
munca pionierească. Aceste luări 
de contact cu pionierii n-au fost 
desigur intîmplătoare, dat fiind că 
printre primele măsuri pe care co
mitetul le-a luat a fost aceea de 
a da detașamentelor un grup de 
instructori de pionieri dintre cei 
mai buni tineri ai uzinei. Aceștia, 
încă în ziua cind i-am cunoscut 
la comitetul U.T.M. din uzilnă, 
și-au arătat interesul pentru apro
piata lor activitate cu pionierii 
Venind în școală, s-au pus repe
de în curent cu principalele pro
bleme legate de activitatea pionie
rească din școală și au intrat in 
legătură cu cadrele didactice în 
vederea colaborării lot viitoare. 
Și, au pornit la lucru.

încă un fapt pozitiv ar mai tre
bui adăugat aici: comitetul 
U.T.M. a înțeles că nu-i deajuns 
să selecționezi un număr de tineri 
și să-i trimiți să lucreze cu pio
nierii : ei mai trebuie și contro
lați, îndrumați îndeaproape. Iar 
tovarășul Petre Petre, câre răs
punde în cadrul comitetului U.T.M. 
de munca cu pionierii, a tras de 
aici concluzia că activitatea lui 
personală trebuie să se desfășoa
re mai mult la școală, acblo unde 
lucrează și tovarășii săi — im- 
sttuctOri de detașamente. Și aju
torul sau s-a făcut simțit.

Instructori ca Florea Badea, E- 
lena Gogonatu, Ion Chivu, Petre 
Găman, Gh. Staicu și alți tineri 
de la „Timpuri Noi", sînt azi 
printre cei mai iubiți instructori 
din unitatea noastră. Aceasta pen
tru că prezența lor în școală a în- 
rîurit puternic dezvoltarea unei ac
tivități pionierești vii, atractive, 
cu un bogat conținut educativ în 
școala noastră, iată, de pildă, de 
ce-1 iubeau atit pionierii din cla
sa a Vl-a A. pe instructorul lor, 
Florea Badea : pentru că e un 
bun muncitor la el în uzină, pen
tru că de cîte ori vine în mijlocul 
lor organizează ceva plăcut pentru 
ei — ba joacă șah împreună la 
camera pionierilor, ba merg cu to
ții să vadă un film, ba pornesc 
în excursie pe străzile cartierului 
nostru pentru ca sa-1 cunoască 
mai bine. L-am întrebat odată :

— Ce te spui copiilor ctrtd ești 
cu ei în „excursie" prin cartier ?

— Ce sa le spun ? — mi-a răs
puns tovarășul Badea. Ii ajut să 
vadă cu proprii lor ochi construc
țiile care se ridică, străzile care 
se refac, parcurile care apar peste

tot, casele noi, date în folosință 
oamenilor muncii intr-un cuvînt 
realizările regimului nostru de de- 
mocrație-populară. Toate acestea 
vorbesc de la sine, intr-un limbaj 
cum nu se poate mai concret des
pre viața noastră nouă tot mai 
frumoasă, pe care o datorăm grijii 
partidului și guvernului nostru.

Intr-adevăr, multe au aflat co
piii cu ocazia acestor acțiuni de 
cunoaștere a cartierului natal. Au 
aflat desigur și despre situația din 
trecut, dar mai ales despre ceea 
ce a adus nou puterea populară, 
despre importanța construcțiilor 
noi, despre avînful muncii produc
tive în uzilnele și fabricile din ra
ion. Despre toate acestea pionierii 
și-au propus să vorbească pe larg, 
intr-o monografie a cartierului

Cum sprijină utemițtii 
de ia uzinele „Timpuri 
Noi" activitatea unei 

unități de pionieri

nostru pe care o vor alcătui pînă 
la sfirșitul anului școlar. Așa a 
înțeles tovarășul Florea Badea că 
se pot realiza, practic, indicațiile 
Plenarei a V-a a C.C. al U.T.M. 
privind educarea pionierilor în spi
ritul dragostei față de patrie, față 
de partidul nostru.

Exemplul tovarășului Florea Ba
dea a fost urmat de mulți dintre 
instructorii de detașamente din 
școala noastră, care s-au străduit 
să organizeze activități atractive 
și educative pentru pionieri.

Una din acțiunile care urmăresc 
educarea pionierilor în spiritul dra
gostei față de patrie, față de 
munca fizică, al dorinței de a-și 
da propria lor contribuție la înflo
rirea patriei — este aceea de 
strîngere a fierului vechi și a ma
culaturii, acțiune care a cunoscut 
la noi în unitate o largă participa
re din partea pionierilor și școla
rilor. S-a pornit chiar o întrecere 
între detașamente pentru strînge- 
rea celei mai mari cantități de fier 
și hîrtie. Instructorii au explicat 
copiilor scopul urmărit prin aceas
tă acțiune, importanța ei patrioti
că. Totodată, au hotărit împreună 
cu comitetul U.T.M. ca dim fierul 
vechi adunat să se toarne la uzi
nă o șarjă a pionierilor la care să 
participe detașamentul cîștigător 
al întrecerii, astfel ca pionierii să 
vadă cu ochii lor la ce ajută lit
rul adunat de ei. Acest lucru 
suflețit întreaga unitate și a 
ca întrecerea să ia un mare 
nu numai între pionieri ei și

instructori, care au mobilizat de
tașamentele pentru cîștigarea în
trecerii.

Comitetul U.T.M. și tinerii 
muncitori care au venit să mun
cească printre pionieri au acordat 
de asemenea, așa cum cerea Ple
nara a V-a a C.C. al U.T.M., de
osebită grijă cultivării la copii a 
dragostei față de învățătură. S-au 
ținut cu pionierii, in acest sens, 
interesante adunări cu temă care 
au urmărit în mod deosebit stimu
larea setei de cunoștințe a copii
lor ; s-au organizat, în sprijinul 
politehnizării, vizite în întreprin
deri pentru a-i obișnui pe pionieri 
cu procesul de producție, pentru a 
le Orienta gîndurile de 
alegerea unor meserii 
Peste tot instructorii 
frunte și au căutat să 
acțiuni pline de folos 
pentru pionieri, lată 
cum a înțeles tov. 1. 
structor la clasa a V-a să insufle 
pionierilor din detașamentul lui 
dragostea față de munca fizică. A 
considerat că nu este suficient 
doar să vorbești pionierilor în di
ferite adunări, despre muncă, des
pre fruntași în producție; ei tre
buie să vadă practic ce înseamnă 
dragostea de muncă. In scopul a- 
cesta, a hotărit să organizeze o 
intilnire cu pionierii din detașa
ment la locul lui de producție. A 
făcut toate pregătirile necesare cu 
pionierii. A cerut și comitetului 
U.T.M. de Ia uzină să-l sprijine 
in această acțiune. In ziua fixată, 
pionierii, au pășit pe poarta uzi
nei, indreptîndu-se spre secția în 
care lucrează instructorul lor. E- 
moționat tov. Chivu le-a vorbit 
despre frumusețea muncii sale, 
despre satisfacția pe care o încear
că atunci cînd reușește să-și de
pășească sarcinile de plan. Apoi, 
au vizitat unele secții ale uzinei. 
Se citea pe fețele copiilor mîn- 
dria de a avea un asemenea in
structor.

Am redat aici numai cîteva as
pecte din munca pe care o des 
fășoară tinerii de la „Timpuri 
Noi“, care sînt instructori ai uni
tății noastre. Totuși, chiar și a- 
ceste citeva fapte, ilustrează apor
tul comitetului U.T.M. de la „Tim
puri Noi“ la îndeplinirea indica
țiilor Plenarei a V-a a C.C. al 
U.T.M. privind îmbunătățirea acti
vității organizației de pionieri. Ele 
ilustrează orientarea justă pe 
care comitetul a dat-o preocupări
lor sale față de unitatea de pio
nieri, preocupare care nu se rezu
mă doar la sprijinirea din punct 
de vedere material a organizației 
de pionieri, ci urmărește în primul 
rînd 
te
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viitor spre 
productive, 
au fost in 
organizeze 
și interes 

de pildă, 
Chivu, in-

realizarea educației comunis- 
pionierilor.a

a în- Prof. SILVIA DIACONU
făcut instructoare superioară
avînt la Șc. de 7 ani nr. 72
între București

| In cinstea zilei de 1 Mai și a zilei de 5 Mai, „Ziua Presei Comu- < 
| niste“, ziarul „Scîntela tineretului" organizează un:

CONCURS
al corespondenților voluntari

pentru cele mai bune informații, reportaje, note 
grame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor

critice, foiletoane, epi

trebui să fie inspirate 
din viața și munca tineretului patriei noastre, din activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.M. sub conducerea partidului, pentru înde
plinirea și depășirea planului de stat pe anul 1959.

TINERI $1 TINEREI
Scrieți despre munca entuziastă a tinerilor de pe șantierele de construcții, din fabrici, uzine și 

mine pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor, pentru 
sporirea acumulărilor socialiste.

Vorbiți in materialele voastre despre lupta tinerilor pentru micșorarea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, pentru scăderea necontenită a procentului de rebuturi, pentru economisirea 
metalului, despre munca organizațiilor U.T.M. pentru dezvoltarea mișcării de inovații în rîndul tine
rilor muncitori, ingineri și tehnicieni.

Reflectați în materialele voastre experiența organizațiilor U.T.M. in munca de atragere a tineri
lor de la sate în sectorul socialist-cooperatist agricol. Scrieți despre lupta tinerilor pentru con
solidarea și înflorirea gospodăriilor agricole colective și întovărășirilor agricole: despre aportul 
tinerilor la creșterea producției agricole la hectar și în special a culturii de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui; despre munca tinerilor din sectorul zootehnic pentru creșterea șeptelului, pentru spo
rirea producției de carne, lapte unt și lină: despre lupta tinerilor pentru a reda agriculturii noi 
terenuri și pentru irigarea unor importante supra fețe de teren.

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

Oglindiți în materialele voastre activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. în scopul edu- 
carii tineretului în spiritul dragostei și devotamentului fierbinte față de patrie, față de partid și 
guvern, în spiritul luptei înflăcărate pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

La acordarea premiilor se va ține seamă de numărul corespondențelor și de calitatea lor.
Se vor atorda următoarele
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mențiunile var 
dparate radio, aparate fotografice, 
stilouri superioare, serviete de piele, echipament sportiv 
la alegerea cîștigâtoritor.

Materialele vor fi trimise pe adresa: „Scînteia tineretului" Piața 
Scînteii nr. 1 București — raionul I. V. Stalin cu mențiunea „Pentru 
concursul corespondenților voluntari".

Colectivul fabricii de țigarete „București" a încheiat anul tre
cut cu însemnate realizări. Astfel pianul producției globale a fost 
realizat în procent de 102,8 la sută, iar al producției-marfă în 
procent de 103,8 la sută. Tot anul 
4 sortimente noi de țigarete prin tre 
rient" și „Favorit" (nou produs cu 
lectivul de muncă al acestei fabrici
încă două țigarete cu filtru în care scop fabrica a fost dotată 
cu mașini speciale de confecționat țigarete cu filtru.

In fotografia : muncitoarea Ele na Pătrașcu lucrând la mașina 
de aplicat filtrul Ia țigaretele „Favorit".

Foto: AGERPRES

trecut au intrat în fabricație 
care „Pinguin", „Golf", „O- 
filtru). Pentru anul 1959 co- 
va introduce în fabricație

REVISTA
Uniunea Sovietica"

apare si în limba romînă
începînd cu numărul din 

„Sovetski Soiuz" apare și în 
nea Sovietică".

Revista „Sovetski Soiuz" este cunoscută de mult unui larg nu
măr de cititori din țara noastră, ca o oglindă vie și interesantă a 
vieții clocotitoare din Uniunea Sovietică. Apariția în limba ro
mînă a revistei „Uniunea Sovietică" este menită să facă și mai 
accesibilă cititorilor romini cunoașterea realității sovietice, acti
vitatea multilaterală a oamenilor sovietici constructori ai comu
nismului.

Numărul pe ianuarie 1959 (primul care apare și în limba ro
mînă). pune la îndetnina cititorului un bogat material oglindind 
felul în care au întâmpinai oamenili sovietici planul de 7 ani, 
și evenimentul de o deosebită importantă: Congresul al 
XXI-lea «1 Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Cifre comparative, reportaje, grafice, fotografii, demonstrează 
convingător avîntul în muncă al milioanelor de oameni sovietici, 
hotărîrea lor neabătută de a cîștiga întrecerea pașnică cu S.U.A. 
„Planul măreței construcții", „Ritmul dezvoltării noastre", „Ato
mul lucrează pentru șeptenal", „Petrol pentru Siberia" — iată 
numai cîteva din articolele publicate în legătură cu această te
mă. Cititorii care vor să afle cum s-a dezvoltat Bielorusia în cei 
40 de ani de putere sovietică, cum se desfășoară" viața într-o fami
lie letonă, cum prelucrează savanții sovietici datele privitoare te 
Lună — pot găsi în acest număr răspuns la întrebările lor.

Numeroase informații de actualitate, declarații ale unor oaspeți 
străini despre diverse aspecte ale vieții sovietice, rubrica de cu
riozități intitulată „De toate", o rubrică de sport și alta de hu
mor, complectează acest număr făcîndu-1, așa cum s-au obișnu't de 
mult cititorii revistei, bogat și interesant.

luna ianuarie a acestui an, revista 
traducere romînească, cu titlul „Uniu-

încadrate în marea pregătire a 
sărbătorii Centenarului Unirii, ca
sele de cultură raionale ale tine
retului din Capitală, sub îndruma
rea comitetelor raionale de partid 
și comitetelor raionale U.T.M. des
fășoară o vie activitate în alcătui
rea programelor pentru manifes
tările ce vor avea loc 
prilej. Manifestările 
Unirii vor avea un puternic ca
racter educativ, cultivând în rîn- 
dul tineretului patriotismul socia
list, dragostea nețărmurită față de 
patria noastră scumpă Republica 
Populară Romînă.

Un exemplu în acest sens îl con
stituie manifestările 
tice ce vor avea loc 
lei de 24 Ianuarie la 
tură ale tineretului 
„23 August" și ,Gh. Gheorghiu- 
Dej “. Astfel în raionul „23 Au
gust" casa de cultură va organiza 
o vizită colectivă la colecția de 
stampe a Aoademiei R.P.R., unde 
tinerii vor putea afla multe lu
cruri noi și interesante din isto
ricul luptei poporului pentru 
Unirea Țărilor Romîne. Tinerii 
care activează în cercul de artă 
plastică, în colaborare cu cercul 
de artă plastică al uzinelor „23 
August", pregătesc de asemenea o 
serie de lucrări în care tema cen
trală este Unirea Țărilor Romîne.

Sub auspiciile casei de cultură 
va avea loc la 22 ianuarie un con
curs „Drumeții veseli" cu tema 
„Unirea Țărilor Romîne", la 
care-și vor da concursul clasele a 
IX-a de la Școlile medii nr. 29 
și nr. 8.

în cadrul manifestării din ziua 
de 24 Ianuarie, programul artistic 
va fi susținut de colectivele artis
tice ale uzinelor „Republica", 
„Ștefan Gheorghiu" și de devii 
Șoolii medii nr. 29. îmbinînd 
munca a mai multor formații, casa 
de cultură va stimula propriile 
sale cercuri artistice, care vor 
cîștiga mult din aceste schimburi 
de experiență.

Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Gh. Gheorghiu-Dej “ și-a 
propus să mobilizeze pe toți mem
brii cercurilor sale pentru sărbăto
rirea Centenarului Unirii. Avînd 
un cerc de artă plastică cu o acti
vitate în continuă creștere, condu
cerea casei și-a propus să organi-

eu acest 
închinate

cultural-artis- 
în cinstea zi- 
casele de cui- 
din raioanele

zeze o seară de discuții cu tema 
„Cum se oglindește Unirea în arta 
plastică". Vizitarea Muzeului Uni
rii este programată să se faeă în
dată ce se va inaugura.

Cu sprijinul unor actori de la 
teatrele din Capitală programul în
chinat zilei de 24 Ianuarie va cu
prinde pe lîngă cîntece și dansuri, 
recitări despre Unire.

In conferințele care se vor ține 
cu această ocazie în casele de cul
tură, tinerilor li se Va vorbi pe 
larg despre realizările regimului 
nostru, despre sarcinile pe care 
partidul și guvernul le-au pus în 
fața poporului, a tineretului pen
tru continua întărire și dezvoltare 
a patriei noastre socialiste.

O astfel de conferință va avea 
loc și la Casa de cultură a tinere
tului din raionul „N. Bălcescu", 
unde vor participa tineri din în
treprinderile și instituțiile raionu
lui. Tinerii de la cercul de teatru 
pregătesc recitări și o scenetă în
chinată Unirii. Orchestra și soliștii 
pregătesc cîntece populare romî- 
nești. Aci am întîlnit pe tînăra țe
sătoare Niculina 
terpreta vechi 
romînești.

Fără îndoială 
tre cele mai frumoase numere din 
programul dedicat aniversării Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne, 
pe oare tinerii de la Casa de cul
tură a tineretului ,.N. Bălcescu" îl 
pregătesc este „tabloul evocativ" 
realizat de membrii cercului co
regrafic. Acest tablou inspirat din 
pînza pictorului Nicolae Popescu 
va aduce pe scenă poporul, făuri
torul Unirii, bărbați femei și copii, 
care participă cu entuziasm 
Hora Unirii, toate acestea pe

Luster care va in- 
cîntece populare

însă, că unul din-

La Ce

la 
un

r

fond de recitări la microfon * 
unor poezii dedicate acestui mare 
eveniment politic'\ și istoric din 
viața patriei noastre\Repetițiile au 
început. Tiperi ca Fleica Nistor, 
bobinatoare, Victoria Petceseu, Ion 
Ciocan, mecanic auto și tegătorul 
Mihai Miecliie de la I.P.-4, â;au 
întâlnit la casa de cultură pentkți 
a pune în scenă acest tablou co-a pune în scenă acest tablou 
regrafic.

Tînăra casă de cultură din 
ionul ,.Tu>dor Vladimirescu", 
întâmpina acest eveniment 
tr-un interesant simpozion la care 
vor pairricipa tineri din raion. De 
asemenea se va organiza o adunare 
festivă, unde după expunerea artei 
conferințe închinată Unirii Țărilor 
Romîne va urma un bogat pro
gram artistic, compus din recitări 
de poezii ale poeților care au mi
litat pentru ideea Unirii. De ase
menea se va interpreta o scenetă 
cu aceeași temă.

★ • >
tn activitatea lor menită să dez

volte patriotismul socialist al tine
retului, casele de cultură ale 
tineretului se bucură de tot 
sprijinul din partea Academiei 

Scriitorilor,. 
trimite în

ta
va 

prin-

R. P.R., a Uniunii
S. R.S.C. — care vor _____ _
mijlocul tineretului tovarăși cu o 
înaltă pregătire, care prin cuvin
tele lor vor îhfățișa lupta poporu
lui pentru înfăptuirea Unirii, vor 
arăta drumul parcurs de poporul 
nostru de-a lungul unui veac, de la 
lupta pentru Unire și înfăptuirea 
ei, pînă la realizarea idealurilor 
clasei muncitoare condusă de par
tid, construirea socialismului.

->
A. BÎRCA
M. IONESCU

năvod a

Tinerii se pregătesc să sărbătorească 
Centenarul Unirii

Casa de cultură și comitetul o-Casa de cultură din Cernavodă Casa de cultură și comitetul o- 
în colaborare cu comitetul orașe- ră?enesc V,T,M pregăteac 0 Joia
nesc U.T.M. pregătește numeroase 
manifestări legate de Unire.

Campionatul republican
de

lolanda 
și ute- 
Valeria 

efec-

In
de
I.I.S.
din București in
ginera 
lancovici
misia
Poenaru
tuează controlul 
materiilor prime 
și al produselor 
finite.

laboratorul 
analize a 

Cosmetica

| M

Să organizăm temeinic 
studiul cadrelor 
de organizație

(Urmare din pag. l-a)

tetului orășenesc U.T.M. Roman, Vasile 
Sava, activist al Comitetului raional 
U.T.M. Zeletin, loan Rațoi, instructor re
gional etc.

Neobișnuind să citească în mod per
manent presa și alte materiale ce apar 
în reviste cu privire la situația inter
națională, acești tovarăși s-au dovedit 
slabi cunoscători ai evenimentelor poli
tice. Așa stînd lucrurile, ei nu sînt în 
măsură să facă diferite expuneri Compe
tente în fața tineretului. Atitudinea lor 
a constituit obiectul unei serioase dis
cuții în care cei amintiți aU fost aspru 
criticați.

Atunci cînd vrei să studiezi, găsești și 
tiinp. Și aceasta este dovedit și de faptul 
că la noi în regiune sînt tot mai rari 
activiștii care pleacă pe teren fără să 
aibă la ei o carte. Ei folosesc orice mo
ment liber pentru a citi sau studia, chiar 
dacă pe teren nu au întotdeauna condi
ții dintre cele mai bune. Printre aceștia 
poate fi numărat tovarășul Nico'ae Piu- 
garu, activist teritorial al raionului 
U.T.M. Bacau. care reușește ca în fie
care deplasare să citească cîte o carte, 
două. Sînt însă și unii activiști în ser
vieta cărora vei găsi. într-adevar cîte o 
carte. Aceștia însă o plimbă cu ei cîte

50—60 de zile. Cînd ajung la sfîrșitul 
ei îșî dau seama însă ca i-au uitat în- • 
ceputul, că nu-și mai aduc aminte ce 
trata pe la mijloc și că în general este 
o carte „cu un conținut cam confuz" de 
vreme ce ei nu au putut să-l țină minte. 
Cu asemenea mod de a citi „se laudă"

. tovarășii Gh Stoica, Gh. Lungu, Marin 
Drăgoi etc.

O importanță deosebită o are în mun
ca noastra modul în care noi reușim să 
ne exprimăm concret și precis, să trans
mitem tinerilor cu claritate și convin
gere sarcinile partidului nostru. De aici 
și necesitatea ca în studiul individual o 
atenție de seama sa se dea studiului li
teraturii și limbii romîne

Studiul individual multilateral dă po
sibilitate creșterii nivelului de înțelege
re și a capacității de muncă a cadre
lor de organizație

De aceea este necesar și de datoria 
fiecărui activist, să-și organizeze în așa 
fel munca, încât să consacre o bună par
te din timpul liber studiului individual. 
Și în acest sens atenția principală trebuie 
s-o acordăm studierii și însușirii temei
nice a problemelor economice, condiție 
absolut necesară pentru a organiza și 
mobiliza tineretul Ia îndeplinirea sarci
nilor economice puse de partid în fața 
poporului nostru.

hochei pe
Marți seara a luat 

sfîrșit pe patinoarul ar
tificial, prima parte a 
campionatului republi
can de hochei pe gheață. 
Titlul de campioană a 
turului a revenit echipei 
C.C.A. care îtl meciul 
decisiv a învins cu 6—1 
(5-0, 0-1, 1—0)) pe 
Recolta Miercurea Ciuc.

In celălalt joc al pro
gramului echipa Voința

gheață
Miercurea Ciuc a între
cut cu scorul de 9—7 
pe Știința Cluj.

Clasamentul turului: 
1. C.C.A. 9 puncte; 2. 
Știința Cluj 6 puncte; 
3. Recolta 6 puncte ; 4. 
Voința Miercurea Ciuc 
5 puncte; 5. Dinamo 
Tg. Mureș 4 puncte; 6. 
Progresul Gheorgheni 0 
puncte.

(Agerpres)

Pe scurt
• tn cursul zilei de ieri, cluburile sportive C.C.A. 

fi Honved Budapesta au căzut de acord privind da
tele întilnirilor pentru „Cupa campionilor europeni*1 

la baschet. Primul meci se va disputa la 7 februarie 
la Budapesta, urmind ca returul să aibă loc lia 28 
februarie la București.

• Prima mare reuniune pugilistica a anului se 
va desfășura sîmbătă de la ora 19 în sada sporturilor 
de la Floreasea. Este voita de reuniunea organizată 
de clubul sportiv I.S.B. în cinstea „Centenarului 
Unirii", la care participă unii dintre cei mai buni 
boxeri din țară. Din programul reuniunii se desprind 
meciurile : N. Mîndreanu (C.C.A.) — A. Morăruș 
(Locomotiva), E. Cismaș (C.C.A.) — I. Boceanu 
(Locomotiva), A. Olteanu (Metalul) — D. Fieraru 
(Spartak), V. Czekeli (C.C.A.) — I. Militaru (Voin
ța) și Șerbu Neacșu (C.C.A.) — C, Stăneecu (Lo
comotiva).

• Federația finlandeză de hochei pe gheață a 
anunțat că va deplasa echipa națională La apropia
tele campionate mondiale care vor avea loc în 
R. Cehoslovacă. In felul acesta la actuala ediție a 
acestei importante competiții vor participa 12 
echipe: U.R.S.S., Canada, S.U.A., Suedia, R. F. 
Germană, R. D. Germană, Finlanda, Elveția, R. P. 
Polonă, Norvegia, Italia și R. Cehoslovacă.

După cum s-a mai anunțat, jocurile din prelimi
narii vor începe la 5 martie în 3 orașe (Brno, 
Ostrava și Bratislava). întâlnirile din turneul final 
slnt programate la KLadno și Praga. Concomitent 
cu aceste jocuri se va desfășura și un turneu re
zervat echipelor de categoria B., la care s-au în
scris formațiile R. P. Ungare, Austriei, R. P. Ro
mîne, Iugoslaviei și R. Cehoslovace (juniori).

• Concursul de combinată nordică la care au 
participat schiori din Norvegia, Finlanda, R. D. 
Germană și U.R.S.S. s-a terminat cu victoria so
vieticului Dimitri Kocikin. El a totalizat 462,39 
puncte, întrecînd pe finlandezul Iusilă, care a ob
ținut 451,69 puncte. Norvegianul Knusten a ocupat 
locul trei, cu 443,70 puncte. Proba de săritură de 
la trambulină a fost cîștigată de Kocikin, iar cea 
de 15 km. fond a revenit reprezentantului U.R.S.S. 
N. Gusakov cu timpul de lh 01’53”. In această 
probă Kocikin s-a clasat pe locul 3 cu timpul de 
lh 02’29”.

• Deși sîntem în plin sezon de iarnă, din Lenin
grad ni se anunță o remarcabilă performanță atletică 
la aruncarea greutății : Vladimir Lipsnis este primul 
sportiv sovietic care depășește granița celor 18 m. 
intr-un concurs desfășurat in sală, el a realizat o 
aruncare de 18,08 m., care bate cu 15 cm. recordul 
unional deținut de Ovsepvan și este totodată cea mai 
bună performanță europeană obținută pe teren aco
perit.

(Agerpres)

tineretului* cu tema Unirii, uni
tățile de pionieri un concurs dru
meții veseli" pe aceeași temă iar 
în comunele Rosova, CochirlOni, 
Siemenii Mari, Saligny și Dunărea, 
tinerii din colectivele artistice ale 
casei de cultură se vor deplasa a- 
jutînd organizațiile U.T.M. de aici 
în pregătirea programelor sărbăto
ririi Unirii, Conferința pe care o 
pregătește colectivul de conferen
țiari va fi multiplicată și difuzată 
organizațiilor U.T.M.

Pentru ziua de 24 Ianuarie, ar
tiștii plastici amatori pregătesc des
chiderea unei expoziții cu tablouri 
inspirate din evenimentul Unirii 
Țărilor Romine.

Da Casa de cultură din Cernavodă 
se desfășoară intens activitatea ti
neretului în vederea sărbătoririi 
Centenarului Unirii.

I. ȘERBU
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Vizita ini A. I. NlKoian în S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres), 

TASS transmite: In dimineața zi
lei de 19 ianuarie, A .1. Mikoian 
a vizitat Departamentul de Stat 
al S.U.A. unde a avut o convor
bire cu D. Dillon, secretar de stat 
adjunct pentru problemele econo
mice. Răspunzînd la întrebările 
corespondenților, A. I. Mikoian a 
spus că în timpul convorbirii cu 
Dilton nu au avut loc nici un fel 
de tratative oficiale. El a arătat . 
totuși că Departamentul de Stat 
nu parc dispus să renunțe la res
tricțiile și barierele discriminatorii 
care împiedică extinderea comer
țului sovieto-american.

La Departamentul de Stat, a 
spus A. I. Mikoian, se mai resim
te încă războiul rece, ceea ce in
fluențează comerțul internațional. 
A. I. Mikoian a spus de asemenea 
că pentru a crea din nou condiții 
favorabile unui comerț normal în
tră U.R.S.S. și S.U.A., așa cum 
au existat în trecut, trebuie ca 
Statele Unite să înlăture actualele 
lor restricții privitoare la comerț.

In cursul zilei, A. I. Mikoian a 
luat cuvîntul la dejunul organizat 
în cinstea lui la Clubul național 
al Presei de la Washington. In 
vestibulul clubului A. I. Mikoian 
era așteptat de numeroși cetățeni 
și cetățene americane care venise
ră să-l întîmpine pe înaltul oas
pete sovietic.

In cuvîntarea sa, A. I. Mikoian , 
a spus printre altele»:

In țara dv. s-au făcut multe lu
cruri pe linia culturii materiale. 
S-au construit noi imobile, fabrici, 
șosele. V-ați îmbogățit și mai mult. 
Trebuie să spun că ati avut no
roc : pe teritoriul dv. nu a fost

război, nu ați suferit considerabi
lele distrugeri pe care războiul 
le-a pricinuit Uniunii Sovietice. Și 
doar în războiul trecut nu s-au fo
losit tipurile ucigătoare de arme 
care există astăzi. Să sperăm însă 
că nu va fi un nou război și cei 
care cred în dumnezeu să se roage 
să nu fie, iar țările noastre și ce
lelalte țări să nu dea nici un fel 
jertfe.

Am impresia că poporul dv. 
cercurile de afaceri sînt obosite 
„războiul rece" și doresc să i 
pună capăt. Toată lumea știe 
„războiul rece" poate duce la 
„război cald". Și dacă va fi 
război, businessul nu numai că 
va prospera, dar va pieri în acest 
război.

Este evident că poporul și cercu
rile de afaceri din țara dv. sînt 
pentru pace, dar politica rămine pe 
vechile poziții ale „războiului re
ce". Trebuie să spun că convorbi
rile mele cu oamenii dv. de stat 
au fost sincere și foarte corecte și 
că schimbul de păreri a fost util. 
Președintele Eisenhower, vicepre- 

secretarul de 
exprimat in 

noastre dorin- 
relațiile între 
venea insă

de

și 
de 
se 
că 
un 
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Guvernul R. D. G. salută 
noua inițiativă remarcabilă 

a guvernului U. R. S. S.
guvernului R. D.— Nota de răspuns a 

adresată guvernului U. R, S. S.
BERLIN 20 (Agerpres). — După cum anunță A.D.N., la 19 ianua

rie Walter Ulbricht, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, a remis lui M. G. Pervuhin, amba
sador extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în R.D.G., nota de 
răspuns a guvernului R.D.G. la nota guvernului sovietic din 10 ia
nuarie a.c. și la proiectul Tratatului de pace cu Germania.

„Guvernul R. D. Germane, se 
spune în nota de răspuns, salută 
inițiativa guvernului sovietic în 
domeniul stabilirii unei. păci trai
nice și îndelungate în centrul Eu
ropei. El constată cu 6- mare sa
tisfacție că nota guvernului sovie
tic și proiectul Tratatului de paco 
sînt în același timp răspunsul cel 
mai pozitiv și constructiv la nota 
din 4 septembrie 1958 a guvernu
lui R.D.G., în care s-a,propus ce
lor patru puteri să înceapă ime
diat examinarea măsurilor pregă
titoare pentru încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania.

Guvernul R. D. Germane apre
ciază propunerea Uniunii Sovietice 
de a se încheia neîntîrziat fără 
alte amînări Tratatul de pace cu 
cele două state germane și — în 
cazul cînd aceasta va fi creată 
pînă la acea dată — cu Confede
rația Germană, drept un pas im
portant în direcția slăbirii încor
dării internaționale și încetării răz
boiului rece funest".

„In conformitate cu propunerea 
guvernului sovietic, se spune în 
continuare, în notă, tratatul de 
pace oferă poporului german un 
viitor asigurat, minunat și măreț. 
Ițn astfel de tratat, împiedicînd 
pregătirea războaielor agresive, 
neadmițînd alăturarea Germaniei la 
blocurile militare agresive ți obli- 
gînd și partenerii Germaniei în 
cadrul tratatului să respecte aceste 
condiții, va asigura pacea. Tratatul 
de pace va oferi Germaniei suvera
nitate deplină și nelimitată. El va 
asigura retragerea tuturor trupelor 
străine din Germania și lichidarea 
tuturor bazelor militare străina 
Germania va căpăta libertate de
plină pentru dezvoltarea economiei 
și comerțului, ceea ce va da posi
bilitate poporului german să desfă
șoare în mod nelimitat uriașele sale 
forțe creatoare. Astfel, Tratatul de,< 
pace ar elibera Germania occiden
tală de cătușele relațiilor unilate
rale cu grupările da state. Ger
mania, se spune în continuare 
în notă, va ocupa un loc demn 
în familia popoarelor ca țară pu- ; 
ternică. din punct de vedere eco
nomic, dar pașnică și cu o cultură i 
înfloritoare, deoarece datorită Tța- î 
tatului de pace ambele state ger
mane vor putea intra în O.N.U. •
și în celelalte organe interna
ționale, putînd deveni membri
cu drepturi depline ai acestora, i
Totodată, Trataful de pace va da i 
tuturor popoarelor, care în cursul ! 
celor două războaie mondiale au '■

G.

suferit agresiunea militarismului 
și imperialismului german, garan
ția securității, crciînd în feml a- 
cesta o bază trainică pentru dez
voltarea între aceste popoare, pe 
de o parte, și poporul german, pe 
de altă parte, a unor relații de 
bună vecinătate și prietenești.

In baza celor expuse mai sus, 
noua ini- 

guvernului 
acordul de

In baza celor expuse 
guvernul R.D.G. salută 
țiativă remarcabilă a 
U.R.S.S. și își exprimă 
principiu cu proiectul sovietic al 
Tratatului de pace. Guvernul 
R.D.G. sprijină în întregime și în- 
trutotul propunerea guvernului 
U.R.S.S. de a se convoca în cel 
mai scurt timp o largă conferință 
de pace. Totodată el se declară 
gata să participe la această con
ferință, precum și la tratativele 
preliminare corespunzătoare cu 
cele patru puteri.

Guvernul R. D. Germane va 
continua eforturile pentru a obține 
un punct de;vedere unic al între
gului popor german asupra pro
blemei cu privire la tratatul de 
pace".

Guvernul

Organizație 
vestgermană de tineret 
critică guvernul R.F.G.

BONN 20 (Agerpres). — La 
Frankfurt pe Main a avut loc o 
ședință a conducerii organizației, 
vest-germane de,, tineret „Tinerii 
democrat^- Participant^ au ce
rut guvernului R.F.G. să mani
feste inițiativă în problema reu- 
nificării Germaniei.

După cum anunță agenția 
DPA, președintele acestei organi
zații, Gerhardt Daub, luînd cu
vîntul la ședință- a criticat gu
vernul R.F.G. pentru faptul că 
în problema reunificăru tării 
răspunde cu „nu“ la propunerile 
Uniunii Sovietice.

ședințele Nixcn și 
Stat Dulles și-au 
cursul convorbirilor 
ța de a îmbunătăți 
țările noastre. Cînd 
vorba de propuneri concrete, ni se 
spunea că în S.U.A. există o po
litică externă bipartizană, care este 
sprijinită de aliați și care nu va fi 
schimbată. Cînd am întrebat dacă 
este bine ca o politică să rămînă 
întotdeauna neschimbată, mi s-a 
răspuns că ea va fi schimbată nu
mai cînd se vor schimba condițiile.

Am avut întîlniri plăcute cu stu- 
denți și profesori de la Universita
tea California din Los Angeles. 
Cînd stăteam de vorbă cu ei uitam 
că mă găsesc în S.U.A. și nu în 
Uniunea Sovietică (Aplauze). In 
California și aici la Washington 
am fost invitați de americani 
simpli la ei acasă și trebuie să 
spun că ne-am intîlnit acolo cu oa
meni foarte simpatici și cumsecade. 
Este chiar greu să găsesc cuvinte 
care să redea căldura cu care am 
fost primiți. M-am întîlnit și cu 
copii.

Dintre problemele asupra căro
ra am avut un schimb de păreri 
cu oamenii de stat din țara dv., 
reține atenția problema Tratatului 
de pace cu Germania. După Cum 
se știe, proiectul nostru de tratat 
de pace cu Germania a fost tri
mis celorlalte țări. Dorim să pu
nem capăt situației care s-a creat 
după război, încheind-o prin 
semnarea în comun a tratatului 
de pace. Și vom lupta pentru 
aceasta,

Oricît de ciudat ar părea, pri
mul care s-a pronunțat împotriva

■ acesei soluții, spunînd „nu*, a 
I fost cancelarul Adenauer.
i S-ar părea că un tact elemen-
■ tar ar fi trebuit să-i sugereze că 
! reprezentantul țării învinse nu 
i poate lua primul poziție, respin- 
i gînd tratatul de pace. Cancelarul
■ Adenauer voia să influențeze po-
■ litica Statelor Unilie. Și, după cit 
! se pare, a reușit deoarece la re

centa sa conferință de presă se-
i cretarul de Stat al țării dv.
. alăturat.

In războiul trecut am fost aliați
, cu dv. Trebuie să semnăm
i preună Tratatul de pace cu Ger

mania. Reiese însă că în prcble- 
! ma Tratatului de pace, Germania 

învinsă s-a dovedit a fi aliata dv. 
Nu avem nimic împotrilva poporu
lui german. Este un popor talen
tat și harnic. Noi întreținem re-

■ lății foarte bune cu R. D. Germa- 
' nă și dorini să ne îmbunătățim

relațiile cu R. F. Germană.
Trebuie să spun că după cum 

: m-am convins în cursul recentei 
1 mele călătorii ■ în R. F. Germană,
■ populația acestei țări, în majori- 
’ tatea ei vrea pace. Și cercurile de 
' afaceri diln țară se pronunță pen

tru pace.
Totuși în R. F. Germană există

■ și cercuri revanșarde care prezin
tă un pericol potențial. Nu trebuie

; să uităm experiența istoriei.
Revanșarzii din R. F. Germană 

’ nu doresc încheierea tratatului de 
i pace, și, spre regretul nostru, 

Statele Unite îi urmează în aceas
tă chestiune.

Vreau să spun cîteva cuvinte
■ asupra unei alte probleme impor

tante. Trebuie să se înțeleagă un
■ adevăr simplu : statele trebuie să 

se privească unele pe altele ca 
egale, mai ales dacă este vorba 
de două puteri atît de mari ca 
U.R.S.S. și S.U.A. Politica de 
dictat eșuează întotdeauna. Tre
buie luate în considerare nu nu
mai interesele proprii, ci și inte
resele celeilalte părți.

In încheiere, vreau să mențio
nez o manifestare care a 
cu ceea ce au spus alte persona
lități politice ale dv. Ieri, fostul 
dv. președinte, dl. Truman, a fă
cut o declarație ne la locul ei. El 
se pronunță împotriva întrevede
rilor mele cu oamenii de afaceri 
americani, se teme că sub in
fluența acestor întrevederi po
porul american va avea o atitu
dine mai favorabr’ă față de Uni
unea Sovietică. Este evident că 
el nu dorește acest lucru. Se 
știe că relațiile dintre noi s-au 
înrăutățit pe vremea cînd dl. 
Truman era președintele S.U.A. 
și este bine că acum, nu mai

i s-a

ÎÎH-

distonat

conduce el treburile. (Rîsete, ani
mație în sală).

După cuvîntarea lui A. I. Miko
ian, președintele Clubului națio
nal al presei a citit numeroasele 
întrebări puse de asistență. A. I. 
Mikoian a răspuns.

După dejun, președintele 
Clubului naționali al presei, Law
rence, i-a înmînat lui A. I. Miko
ian Diploma clubului pe care, 
conform tradiției, o primesc oa
menii politici de seamă care iau 
cuvîntul în cadrul Clubului.

La plecare, A. I. Mikoian a 
fost aplaudat îndelung de întrea
ga asistență care s-a ridicat în 
picioare.

★

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
TASS transmite? In după-amiaza 
zilei de luni, A. I. Mikoian a avut 
o întrevedere cu Strauss, ministrul 
Comerțului al S.U.A.

Apoi, la Ambasada U.R.S.S. de 
la Washington în cinstea lui A. I. 
Mikoian a fost oferită o mare re
cepție la care au participat nu
meroși oaspeți, inclusiv membri ai 
Congresului S.U.A.,

Marți, A. I. Mikoian a plecat cu 
trenul la New York, de unde se va 
înapoia în patrie pe calea aerului.

TEZELE RAPORTULUI 
pe care tov. Todor Jivkov îl va prezenta 

la sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres). — La 
Sofia au fost date publicității 
pentru a fi discutate de către în
tregul popor tezele raportului pe 
care Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, îl va- pre
zenta la apropiata sesiune a 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria. Raportul este 
intitulat „Cu privire la accelera
rea dezvoltării economiei națio
nale, ridicarea nivelului material 
și cultural al oamenilor muncii, 
și cu privire la reorganizarea 
conducerii de stat și economice".

Tn teze se subliniază realizări
le pe care poporul bulgar le-a 
obținut sub conducerea partidului 
comunist pe drumul construcției 
socialiste, pe drumul transformă
rii patriei sale dintr-o țară a- 
grară înapoiată Intr-lin stat îna-

:: uîntorc spatele „libertății
\ Zi de zi crește șuvoiul de re- 
a fugiați din Germania occidentală 
\ în R.D. Germană. „M-am sătu- 
\ rat de „libertatea** care mi-a 
\ fost oferită în Germania occi- 
ă dentală1* — a declarat Dieteț 
a Schimanski din Lubeck, atunci 
a cînd s-a prezentat autorităților 
a de frontieră ale R.D. Germane. 
a Schimanski este un sportiv bine- 
\ cunoscut. Ca portar al echipei de 
\ fotbal Phdnix—Lubeck, el se 
ă numără printre cei m>ai buni 
a fotbaliști ai Ligii Nord ți prin- 
\ tre cadrele olimpice din Germa- 
a nia occidentală. Pentru că Dieter 
\ Schimanski n-a mai vrut să facă 
a serviciu în armata N.A.T.O. a 
\ Bonn-ului, asupra sa s-a exer- 
x citat o presiune economică. Nu 
\ i s-a dat de lucru. Atunci el a

■ \ ales unica cale justă — a întors 
a spatele regimului lui Adenauer. 
a Numai în august ți septembrie 
\ anul trecut 820 de metalurgiști 
a vest-germani au trecut în R. D. 

'S Germană. Cuvintele rostite de 
a unul dintre acești metalurgiști 
;a sînt caracteristice pentru situa- 
\a ția în care se află milioane de 
\a muncitori din Germania occiden- 
a tală: „Nu regret că am părăsit 
a Germania occidentală. Acolo si- 
a tuația se înrăutățește lună de 
a . lună".
(J) Gerhard Philipp, un alt mun- 
Z) citor vest-german, îți motivează 
/) fuga din Germania occidentală 

spunînd între altele: „în Ger
ty mania occidentală nesiguranța a 
ty crescut tot mai mult. Criza eco- 
ty nomică din Germania occidenta- 
ty lă înrăutățește tot mai mult si- 
ty tuația oamenilor muncii. Statul 
ty de la Bonn nu poate oferi ace- 
ty stora nici o perspectivă. Data- 
ty riile și mizeria cresc săptămînă 
ty de săptămînă**.
0 Numai în Schdnebeck sosesc 
v zilnic peste 50 de refugiați sau 
() de oameni care se întorc în 
(/ R.D. Germană. Printre refugiați, 
0 afară de muncitori calificați din 
v industria oțelului ți cărbunelui, 
7 se întâlnesc mulți tineri. Potrivit

planurilor militariștilor vest-ger- 
rnani, ei urmau să fie încorpo
rați peste puțin timp în armata 
N-A.T;O. a Bonn-ului. Tinerii 
însă nu vor ca în numele inte
reselor N.A.T.O. să fie hărțuiți 
în curtea cazărmilor de foștii 
instructori ai Wehrmacht-ului 
fascist. Fără a mai aștepta or
dinul de chemare, ei trec fron
tiera în RJ). Germană. Ei știu 
că aici au cu toții posibilitatea 
să-și făurească un viitor fericit.

Renunțînd la libertățile înșe
lătoare oferite în Occident, mulți 
tineri din Germania de vest, nu 
se lasă intimidați de patrulele

O imagina care te cutremură. 
După fuga dictatorului Batista 
s-au descoperit nenumărate do
vezi ale terorii sale în Cuba. 
Sute de patrioți cubanezi au 
fost împușcați sau spînzurați. 
S.U-A, nu vede însă cu ochi 
buni victoria insurgenților lui 
Fidel Castro fi în prezent duce 
o campanie mîrșavă de apărare 
a asasinilor care au servit re-, 
gimul sîngeros al lui Batista.

intat, socialist, cu o industrie 
dezvoltată, cu o mare agricultură 
cooperativizată și mecanizată, în 
care nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii a 
crescut considerabil. In teze se 
subliniază importanța excepțional 
de mare a plenarelor din octom
brie și noiembrie ale C.C. al 
P.C.B. pentru accelerarea con
strucției societății socialiste în 
Bulgaria.

In teze sînt arătate principale
le lipsuri existente în etapa ac
tuală în organizarea, structura și 
metodele de conducere pe linie 
de stat și în domeniul economic 
și sînt indicate măsurile îndrep
tate spre lichidarea acestor lip
suri, spre ridicarea conducerii pe 
linie de stat și în domeniul eco
nomic la nivelul noilor sarcini 
ale construcției socialiste.

In teze se subliniază că în pre
zent este indicat să fie cît mai 
limitată centralizarea administra
tivă după criteriul ramurilor de 
producție și să fie creată condu
cerea de stat și economică după 
criteriul teritorial prin formarea 
a aproximativ 30 regiuni admini- 
strativ-economice în locul celor 
13 regiuni și al celor 117 raioa
ne existente în prezent.

In teze se subliniază că prin
cipala unitate economică de pro
ducție în agricultură în cadrul 
regiunii administrativ-economice 
va fi gospodăria agricolă coope
rativă de muncă.

Pe teritoriul unei regiuni, prin
cipala unitate de producție 
domeniul 
prinderea 
nemijlocit 
regional.

In teze 
la funcție 
regionale și se subliniază că pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității Consiliului de Miniștri și 
pentru exercitarea cu și mai mult 
succes a funcțiilor statului so
cialist trebuie să fie desființate 
unele ministere existente pînă în 
prezent și anume Ministerul In
dustriei Grele, Ministerul Indu
striei Ușoare, Ministerul Gospo
dăriei Comunale, Ministerul In
dustriei Alimentare și o serie de 
alte ministere. In locul lor ur
mează să fie create, pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, Comisia de 
Stat a Planificării, Comitetul 
pentru industrie și progresul teh
nic; Comitetul pentru construcții 
și arhitectură, Comitetul pentru 
muncă și prețuri, Comitetul pen
tru ocrotirea sănătății și pentru

în 
industriei va fi între- 

industrială condusă 
de consiliul popular

se precizează principa- 
a consiliilor populare

problemele 
Controlului 
Centrală de

In teze se 
tie problemelor întăririi și 
voltării continue a orînduirii coo
peratiste.

In teze se subliniază că pro
cesul de comasare a gospodării
lor agricole cooperative de mun
că (G.A.C.M.), care în linii mari 
s-a desăvîrșit în Bulgaria, în
seamnă începutul unei etape noi, 
superioare, în dezvoltarea 
duirii cooperatiste în satul 
gar.

Tezele subliniază uriașul 
pozitiv pe care l-au avut stați
unile de mașini și tractoare în 
întărirea și victoria orînduirii 
cooperatiste în Bulgaria. Coma
sarea G.A.C.M. pune problema 
oportunității trecerii, după exem
plul Uniunii Sovietice, la reor
ganizarea treptată a stațiunilor 
de mașini și tractoare și la vîn- 
zarea tractoarelor, combinelor și 
celorlalte mașini agricole direct 
gospodăriilor cooperatiste, astfel 
îneît spre sfîrșitul cincinalului, 
G.A.C.M.-urile din toate regiuni
le țării să fie capabile să preia 
principala parte a mijloacelor 
tehnice ale S.M.T.-urilor.

In teze șe arată că s-a și ivit 
necesitatea desființării livrărilor 
obligatorii de produse agricole 
către stat și a înlocuirii lor 
printr-un nou sistem unic de a- 
chiziții de produse agricole, la 
prețuri unice de achiziții ceea ce 
va contribui la avintul rapid 
continuu al agriculturii care are 
de îndeplinit o sarcină uriașă : 
triplarea în decurs de 
producției agricole.

îndeplinirea tuturor 
sarcini economice, se 
teze, va crea premizele 
pentru trecerea treptată a țării 
de la socialism la comunism.

In teze se spune că măsurile 
prevăzute sînt actuale și obiectiv 
necesare. Acest program va avea 
o însemnătate istorică pentru 
dezvoltarea continuă multilatera
lă a Bulgariei, pentru creșterea 
puterii sale economice, pentru ri
dicarea considerabilă a nivelului 
material și cultural al poporului 
bulgar. Conducerea înțeleaptă de 
către Partidul Comunist Bulgar, 
hărnicia poporului bulgar, unita
tea și coeziunea lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică; constituie o garanție a 
cestei victorii.

•oclale, Comitetul 
de Stat, Direcția 

Statistică.
acordă o mare aten- 

dez-

onn- 
bul-

rol

doi ani a

acestor 
arată în 
materiale

a-

na-

SCRISOARE
DIN BERLIN

întărite ale grănicerilor vest- 
germani, de clini sau de apara
tele de semnalizare ale acestor 
patrule. Alarmate de acest exod 
în R. D. Germană, autoritățile 
vest-germane au procedat la în
locuirea vechilor soldați-grăni- 
ceri cu alții. Zadarnic insă I

Paralel cu numărul refug'.ați- 
lor din Germania occidentală, 
crește și numărul acelora care, 
părăsind cîndva patria, părinții 
și prietenii lor, locuințele și 
locurile lor de muncă, se întorc 
acum în RJ). Germană dezamă
giți de „raiul" oferit de Bonn. 
La mulți tineri goana după aven
turi a fost factorul determinant 
care i-a impus să treacă cîndva 
în partea de vest a Germaniei. 
Ei doreau să ducă o viață ușoir 
ră, fără să muncească. Ei au 
fost orbiți de reclamele înșelă
toare ale Occidentului, creierul 
lor fiind îmbibat de frazele pro
pagandistice lansate cu mult zel, 
zi de zi, de posturile de radio 
vest-germane.

Toți aceștia s~au trezit însă

repede la realitate. Chiar din 
prima zi, închiși în lagăre de 
refugiați, înghesuiți pînă la 16 
persoane în camere de 4x4 m., 
ei trebuiau să aștepte uneori 
luni de zile ca să capete de lu
cru. Organizațiile de spionaj 
vest-germane n-au întârziat să-ți 
facă apariția. Ele cereau infor
mații ți date cu privire la în
treprinderile naționalizate din 
R.D. Germană, repartizarea ți 
mișcarea unităților armatei
ționale populare etc. Toate a- 
cestea prin amenințări ți țantaj. 
Pe urmă victima era predată 
rînd pe rînd serviciilor de spio
naj american, englez ți francez.

în lagărul Westertimke patru 
tineri au fost constrînți să 
meargă în legiunea străină. Fiica 
unui preot în vîrstă de 16 ani, 
care a fugit din R.D. Germană 
a devenit prostituată. „Am pără
sit patria noastră ți o ducem prost 
•— ne scriu foștii cetățeni ai R.D. 
Germane.
cu marcă 
întoarcem 
noastre".

Iluziile ^despre „democrația" jp 
Bonn-ului ți despre „libertatea*1 ty 
din Occident au fost spulberate $ 
chiar ți în mintea celor mai naivi.

Dezamăgiți, acețtia se întorc 
în patrie.

Noi condamnăm ți disprețuim 
bineînțeles pe cei care părăsesc 
republica, construcția noastră so
cialistă. Dar noi nu-i izgonim a- 
tund cînd dîndu-ți
greșeala lor, se întorc ți dovedesc 
printr o muncă susținută bunele 
lor intenții. Așadar patria îi re
primește pe cei înșelați, dar cin- 
știți, considerîndu-i cetățeni cu 
drepturi depline ai R.D. Ger
mane.

HERBERT HEMMANN

Acum stringent marcă 
pentru a putea să ne 
din nou la familiile

scama de a

Semnarea convenției 
culturale dintre 

R« P« Romînă 
și R. P. Bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres). — 
19 ilanuarie a. c. a avut loc la 
Sofia semnarea planului de apli
care a convenției culturale dintre 

și R. P. Bulgaria

La

R. P. Romînă 
pe anul 1959.

Din partea 
Romîne, -planul 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne la 
Sofia, Mihail Roșianu, iar din 
partea guvernului R. P. Bulgaria 
de Katia Avramova, președinta 
Comitetului de prietenie și rela
ții culturale cu străinătatea.

Noul plan pe 1959 prevede 
schimburi mai largi în domeniul 
științei, culturii, învățămîntului și 
artei, o mai strinsă colaborare în
tre instituțiile și așezămintele cul
turale similare dintre cele 2 țări, 
editarea în comun a unei lucrări 
referitoare la lupta comună a po
poarelor romîn și bulgar împotri
va jugului otoman în timpul răz
boiului din 1877—1878, traduceri 
din autori romîni și bulgari, or
ganizarea de festivități în ambele 
țări cu prilejul celei 
aniversări a eliberării 
gul fascist.

Planul prevede de 
editarea în R. P. Bulgaria a unei 
antologii a prozei romînești. Dis
cuțiile s-au purtat într-o atmos
feră prietenească.

guvernului R. P. 
a fost semnat de

de-a 15-a 
de sub ju-

asemenea

mm
i MOSCOVA. — La 20 ianuarie. 
[ N. S. Hrușciov, președintele Con 
. siliulul de Miniștri al U.R.S.S., a 
, primit pe dr. William Dubois, re- 
' prezentant de seamă al vieții pu- 
1 blice din S.U.A., membru al Con

siliului Mondial al Păcii, și pe 
, cunoscuta scriitoare americană 

Shirley Graham, care se oflă in 
U.R.S.S. ta invitația Comitetului 
sovietic pentru apă-rarea păcii.

BUDAPESTA. — La 20 ianua1, 
rie a avut loc la Ambasada R.P. 
Romîne din Budapesta o conje 
rință de presă consacrată împli
nirii a 100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne. Au fost de fa/ă 
Varkonyi Peter, director al Direc
ției Presei din Ministerul Afaceri
lor Externe al R. P. Ungare, Bo- 
loni Gyorgy, președintele Consi
liului literar, redactor șef al re
vistei ,,Elet es Irodalom", membri 
ai colegiilor de redacție ale ziare
lor centrale 'ungare, precum și re
dactori șefi ai ziarelor din pro
vincie.

MOSCOVA. — Pentru merite 
remarcabile în „domeniul științei 
și pentru rolul însemnat pe care 
îl are în mișcarea progresistă 
mondială Conșiil.ul științific al Uni
versității de stat „Lomonosov" 
din Moscova a'ales ța 20 ianuarie 
pe cunoscutul savant american 
prof. Wiliarr Dubois, doctor hono
ris causa în științe istorice al Uni
versității. In prezent 
bois face o vizită în 
vietică.

MOSCOVA. - La 
In orașul Dubna 
piere de Moscova s-a . _
ferinta reprezentanților . ;mputerni 
elfi ai statelor membre ale Insti
tutului unificat de cercetări nu 

cleare.

Wiliam Du- 
Uniunea So

19 ianuarie 
din apro- 

deschls con-

PARIS. — La 17 și 18 ianuarie 
a avut loc la Theatre des Champs
Elysees din Paris, ooncertul or
chestrei Conservatorului, dirijată 
de Constantin Silvestri. Publicul a 
ovaționat cu o deosebită căldură, 
magistrala 
rului

interpretare a dirijo- 
romîn Constantin Silvestri.

In 1958 pe harta U.R.S.S. au 
apărut 40 de orașe și aproxi- 7- 
mativ 300 de așezări muncito
rești. Suprafața locativă a cre
scut cu 85 milioane metri pa- 
trați, cu peste 15 la sută mai 
mult decît în anul 1957. Uniu
nea Sovietică deține primul loc 
în lume atît în ce privește volu
mul total al construcțiilor de 
locuințe cît și în ce privește 
construcția de apartamente la 
mia de locuitori.

In planul septenal se preve
de să se construiască încă 15 
milioane apartamente cu o su
prafață totală de aproximativ 
650—660 milioane metri patrați.

In fotografie: șantierul de 
construcții al noii așezări mun
citorești de pe lîngă uzinele me
talurgice din Siberia de vest.

Greva generala 
din Argentina 

continua
★
★
*

Armata în stare de alarmă 
Activitatea în țară paralizată 
Poliția a atacat sediul C.C. 

al P.C.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). 
TASS transmite: Greva generală 
a oamenilor muncii din Argentina, 
care a început la 18 ianuarie, con
tinuă. Greva a paralizat activita
tea celor mai importante ramuri 
ale economiei naționale a țării. în
treprinderile industriale și institu
țiile nu lucrează. Transportul oră
șenesc este complect paralizat. Nu 
apar ziarele, nu lucrează serviciile 
poștale și telegrafice.

Guvernul a declarat greva ile
gală. Armata, poliția și jandarme
ria se află în stare de alarmă. 
Gările, întreprinderile și institu
țiile importante se află sub contro
lul armatei. Au fost mobilizați ce
tățenii născuți în anul 1937. Poli
ția a atacat sediul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Argentina, sediile unor comitete 
regionale ale partidului, precum și 
redacțiile ziarelor „La Hora" și 
„Nuestra Palabra". Aceste ziare au 
fost interzise.

CONGO: Se extinde 
lupta împotriva 

colonialiștilor belgieni
LEOPOLDVILLE 20 (Ager

pres). — Lupta patrioților congo
lezi împotriva dominației 
niale belgiene s-a extins 
alte localități ale țării. ... 
litatea Stanleyville, aflată 
depărtare de 200 kilometri 
Leopoldville, atmosfera este 
asemenea 
din această localitate au organi
zat numeroase greve. Autoritățile 
coloniale belgiene au adus aici 
trupe și au întărit unitățile poli-< 
țienești. Au fost semnalate cioc- 
niri între muncitori și poliție.

La 18 ianuarie autoritățile beli 
giene au interzis și confiscat ul
timul număr al săptămînalului 
„Horizon", editat de africani.

co lo
gins și în
i. In loca-

la- o 
de 
de

încordată. Muncitorii

Prima familie cosmică

[
Cățelușa Albina care a călătorit de mai multe ori în rache
tele sovietice în Cosmos a născut trei căței și se simte minunat. 
Repetatele zboruri la o înălțime de peste 100 kilometri dea
supra pămîntului nu au afectat sănătatea animalului de expe
riență și nu au împiedicat-o pe Albina să devină mamă.

■ Iată prima familie cosmică din lume — Albina și cei trei 
| căței. Cățeii stnt veseli, au o bună poftă de mîncare și cresc 
i rapid în greutate.
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