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TOATE FORȚELE TINERILOR DIN TURNĂTORII
împotriva rebuturilor

s

Proletari din toate țările, uniți-vă!

deschisă de
„Scînfeia
tineretului64

INIȚIATIVA SE EXTINDE
în noi întreprinderi

Acțiunea „Scînteii tineretului" privind antre
narea tuturor forțelor tinerilor muncitori din 
turnătorii împotriva rebuturilor, ..........
una cu organizațiile U.T.M. 
„1 ----- - - 
RlHlIikUI, tl 3111'1111 MII viujnwiw >»■ 
ri'.or din numeroase fabrici și uzine. Zi de zi, 
:ot mai multe colective de tineri din întreaga 
{ară se alătură cu însuflețire acestei, inițiative 
patriotice în dorința de a lupta cu toate forțele 
lor tinerești împotriva rebuturilor. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub conducerea organi-

din 
inițiată impre- 

____, . de la uzinele 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin și I.M.S. — 
Roman, a stîrnit un viu interes în rîndul tine-

zațiilor de partid, ei discută în adunări gene
rale, în consfătuiri de producție sarcinile și 
posibilitățile existente în vederea reducerii con
tinue a procentului de rebuturi 
pentru creșterea productivității 
cerea prețului de cost.

TINERI Șl TINERE !
PARTICIPIND CU TOȚII I

PATRIOTICA DE REDUCERE
LUI DE REBUTURI, CONTRIBUIȚI 
REALIZAREA A CIT MAI MULTE ECONOMII 
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI SOCIA
LISTE.

în turnătorii, 
muncii și redu-

LA MIȘCAREA 
A PROCENTU- 

LA

La fabrica de locomotive

a Combinatului Metalur

gic Reșița:

ta reduce coeficientul 
de rebut cu 10 la sută

Aflînd de Inițiativa ziarului 
nostru privind mobilizarea tutu
ror tinerilor împotriva rebutu
rilor, tinerii de la Fabrica de lo
comotive Diesel electrice a Com

atului Metalurgic Reșița au 
cutat într-o adunare generală 

posibilitățile reducerii rebuturilor 
și obținerii unor piese de cea mai 
bună calitate.

Din analiza făcută a reieșit că 
în anul trecut procentul de rebu
turi a fost depășit, încărcîndu-se 
astfel în mod nejustificat prețul 
de cost. Calculînd pierderile înre
gistrate din pricina rebuturilor 
participanții la consfătuire au a- 
rătat că din valoarea tuturor re
buturilor realizate în anul trecut 

‘ de colectivul turnătoriei s-ar fi 
‘ putut construi circa 45 aparta
mente pentru muncitorii secției.

Vorbind despre pagubele mari 
pe care le aduc rebuturile bunului 
mers al întreprinderii, utemistul 
Petru KoSnik, responsabilul unei 
brigăzi de tineret, a subliniat fap
tul că numărul mare de rebuturi 
a influențat în rău nu numai rca- 

; lizarea planului în secția turnăto
rie ci și in atelierele prelucrătoa
re.

Scoțînd la iveală cauzele care 
fac să se producă multe rebuturi, 
rt.aistrul comunist Carol Mihat a 
arătat că deși unii tineri caută să 
motiveze numărul mare de rebu
turi prin faptul că în secție nu 
există condițiile optime pentru 
fabricație — turnătoria intrînd 
doar parțial in funcțiune — sînt 
unele echipe ca cea condusă de 
comunistul Veselofsky care în 

■ cursul anului trecut a realizat 
| carcase de turbină de bună cali

tate și fără nici un rebut.
în dorința de a lupta pentru 

reducerea procentului de rebuturi 
tinerii din secția turnătorie a fa
bricii de locomotive de la Reșița 
au făcut și o seamă de propuneri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
muncii. Astfel, tov. Brădeanu, se
cretarul organizației U.T.M. a 
propus să se organizeze un cerc 
de citit desenul tehnic.

In încheierea consfătuirii ute
miștii și tinerii secției s-au anga
jat să lupte împotriva rebuturilor 
în așa fel îneît să reducă procen
tul de rebuturi cu 10 la sută față 
de indicele admis, și cu 17 la 
sută față de realizările anului 
trecut.

Inginer MIRCEA POPA 
Fabrica de locomotive Reșița 

(Material sosit în cadrul con
cursului corespondenților 
tari).

țire acțiunii deschisă de „Scînteia 
tineretului" privind mobilizarea 
tuturor forțelor tinerilor din tur
nătorii împotriva rebuturilor. Din 
analiza situației rebuturilor la 
piesele turnate făcută cu prilejul 
unei consfătuiri a rezultat că în 
anul 1958, la mai multe repere 
(vane pentru capetele de erupție, 
roți dințate pentru poduri rulante 
etc.) s-a realizat un procent mare 
de rebuturi peste cel admis.

Analizînd pe larg și cu simț de 
răspundere contribuția pe care ti
neretul din turnătoria de oțel poa
te și trebuie s-o aducă la ridica
rea calității produselor, la reduce
rea continuă a rebuturilor, tinerii 
și au luat angajamente importante.

• în anul 1958, rebutul la vane 
a fost in medie de 15 la sută. Ti
nerii și-au propus ca in acest an 
procentul de rebut să scadă sub 
5 la sută.

• în anul 1958, rebutul la ro
țile dințate pentru podurile rulan
te a fost in jur de 30 la 
Prin îmbunătățirea tehnologiei 
de formare și turnare tinerii vor 
contribui la scăderea procentului 
de rebut sub 7 la sută.

Reducerea substanțială a pro
centului de rebuturi va duce la 
realizarea unor importante eco
nomii. Astfel, prin reducerea coefi
cientului de rebut la oțel lichid 
cu 10 la sută față de procentul 
admis se va realiza o economie 
anuală de 21.000 lei. De aseme
nea, prin reducerea cu 10 la sută, 
față de cifra admisă, a coeficien
tului de rebuturi la piesele turna
te se vor realiza economii in va
loare de loO.OOO lei anual.

Pentru asigurarea realizării aces
tor angajamente, comitetul U.T.M. 
și-a propus o serie de măsuri poli- 
tico-organizatorice concrete. Se vor 
întări astfel formele de organiza
re și participare a tineretului in 
producție. Postul utemist de con
trol va fi îndrumat spre descope
rirea rezervelor interne în scopul 
reducerii rebuturilor. Tinerii vor fi 
mobilizați pentru a acorda o aten
ție deosebită îngrijirii utilajelor. 
Se va acorda de asemenea o mare 
atenție organizării și desfășurării 
cursurilor de minim tehnic, mobi- 
lizîndu-se toate forțele pentru ri
dicarea calificării profesionale a 
tineretului.

rătînd unele cauze care au dus 
la creșterea rebuturilor și-a ex
primat convingerea că tineretul 
din turnătorie este capabil să re
zolve această problemă, să redu
că rebuturile și a propus organi
zației U.T.M. ca periodic, în adu
nările generale, să analizeze cali
tatea pieselor și felul cum tinerii 
contribuie la reducerea procentu
lui de rebuturi.

In cadrul consfătuirii, o serie 
de tineri arătînd că se alătură 
cu însuflețire inițiativei și-au luat 
angajamente concrete privind re
ducerea procentului de rebuturi. 
Printre alții tinerii turnători Vai-

da Alexandru II, Mjhai Ștefănes- 
cu și multi alții și-au luat anga
jamentul să reducă procentul de 
rebuturi la turnare cu 6 la sută. 
Totalizînd angajamentele luate, 
consfătuirea a hetărît ca pe în
treaga turnătorie procentul de re
buturi să fie redus de la 5,2 le 
sută la 4 la sută, ceea ce va în
semna economii de circa 20 tone 
de metal, din care se vor putea 
turna piese pentru trei pompe pe
trolifere.

In încheierea consfătuirii, bi
roul organizației U.T.M. de sec
ție, pe baza discuțiilor purtate și 
a propunerilor făcute de partici
panții la consfătuire, și-a întoc
mit un plan de măsuri concrete 
care să urmărească reducerea 
procentului de rebuturi în turnă
torie.

ION STAN
Instructor al Comitetului orășe

nesc U.T.M.-Orașul Sta’in
(Material sosit în cadrul con

cursului corespondenților volum 
tari),

sută.

I. BODEA

La uzinele „Strungul":

vo/un**

-*>uzinele

,,Mao Ize-dun":

Reducînd rebuturile 
la piesele turnate 

vor realiza 
160.000 lei economii

Tinerii de la turnătoria de oțel 
a uzinelor „Mao Țze-dun“ din 
București s-au alăturat cu însufle-

Ne alăturam 
cu însuflețire 
inițiativei
Biroul organizației U.T.M. de ia 

turnătoria uzinelor „Strungul" din 
Orașul Staiin, sprijinit îndeaproa
pe de organizația de partid și co
mitetul U.T.M. pe uzină, a orga
nizat nu de mult o consfătuire 
cu tineretul din turnătorie în care 
a analizat cauzele care au dus ca 
în anul trecut să se depășească 
procentul de rebut, realizîndu-se 
5,2 la sută în loc de 4,5 la* sută 
cît era cel admis.

, Din referatul prezentat de in
ginerul Gheorghe Pîrvu, membru 
în comitetul U.T.M. pe uzină, cit 
și din discuțiile purtate de o 
mare parte din participanții la 
consfătuire, a reieșit că una din
tre cauzele rebuturilor în turnă
torie este neatenția de cărei dau 
dovadă mulți tineri așa cum e ca
zul miezuitoarei Stela Ștefănescu 
care a rebutat 100 de miezuri, ne- 
fiind atentă la închiderea com
plectă a formei.

Ing. loan Tiron, șeful secției a-
—-&0000

inteia retului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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mari suprafețe de pămint
în țara noastră peste 8 milioa

ne ha. terenuri agricole sînt situa
te în pantă, predispuse fenomenu
lui de spălare și distrugere a so
lului fertil de către ape.

Datorită defectuoasei gospodă
riri a acestor terenuri de către 
vechile regimuri din trecut, pro
ducția agricolă pe aceste terenuri 
a scăzut simțitor. Peste 3 milioa-

Brîgada de producție condusă de Constantin Bărbulescu, candidat de partid din secția tur
nătorie oțel a uzinelor „Mao Țze-dun“, realizează lunar o depășire a planului cu 10—15 la sută, 
Membrii brigăzii acordă o atenție deosebită calității pieselor turnate. Ei se găsesc astfel întot
deauna sub plafonul planificat de rebuturi. Foto: D. F. DUMITRU

rioiica
încă de la începutul anului șco

lar, la chemarea Comitetului oră
șenesc U.T.M.- Iași, elevii Școlii 
medii „Mihail Sadoveanu" au răs
puns cu entuziasm sarcinii de a 
participa la muncă patriotică acolo 
unde era nevoie de ajutorul lor. 
Elevii au depus sute de ore de 
muncă voluntară la culesul viilor, 
sau la desfăcutul porumbului î i 
gospodăriile agricole de stat Bu
cium și Miroslava.

Constituirea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică, care urmă
resc să dea acțiunilor obștești ale 
tineretului un caracter organizat, 
permanent, cu obiective și sarcini 
precise a fost primită cu bucurie 
de elevii acestei scoli, dornici să 
contribuie la realizarea sarcinilor 
economice ale gospodăriilor de 
stat și să trăiască o adevărată viață 
de brigadier.

Sîntem încă în plină iarnă. în 
școală s-au discutat însă de pe 
acum obiectivele muncii pe care 
o vor desfășura elevii în primăva- 
ră și în timpul vacanței de vară, 
cînd gospodăriile de stat vor avea 
nevoie de ajutorul lor. Comitetul

U.T.M. al școlii a hotărît ca brî* 
găziie de muncă patriotica să-și ia 
răspunderea executării muncilor 
agricole de primăvară și de vară 
la grădina de zarzavat a G.A.S.- 
Cristești, care are o întindere ce

Angajamcntela brigăzii da 
muncă patriotică c clasei a X-a 
C din Școala medio „Mihail 

Scdovcanu" — lași

La cre$a căminului fabricii textile din Buhușl

20 de hectare. Această hotărîre a 
entuziasmat pe elevi, ei știu de pe 
acum ce vor avea de făcut, se 
pregătesc de pe acum să înceapă 
munca în bune condiții. Elevii 
din brigada utemistă de muncă 
patriotică a clasei a X-a C, consi
deră că această hotărîre ar putea 
fi îmbrățișată de toate școlile. în- 
tr-o adunare a brigăzii, sub în
drumarea organizației U.T.M. de 
clasă, ei și-au luat angajamentul 
de a realiza cît mai multe econo-

mii statului prin munca voluntară 
depusă în cadrul gospodăriilor de 
stat și al gospodăriilor agricole 
colective, atît în campania agrico
lă de primăvară cît și în campa
nia de vară.

Angajamentele lor au pornit de 
la o scurtă socoteală. S-au gindit: 
dacă fiecare elev va munci cite 
patru zile pe lună, atunci brigada 
clasei a X-a C formată din 28 de 
membri, va totaliza în lunile 
martie, aprilie, mai, 336 zile mun
că, deci 3.360 lei economii (aceas
ta în condițiile etnd munca va fi 
retribuită la un preț minim). Eco
nomiile pe care le vor putea rea
liza cele 10 brigăzi de muncă pa' 
triotică din școală se ridică la 
50.500 lei. Asemenea economii 
pot aduce, prin munca lor, fiecare 
brigadă de elevi din școlile patriei 
noastre.

Entuziasmați, utemiștii brigăzii 
clasei a X-a C, luînd cuvîntul în 
adunare și-au exprimat hotărirea 
și în același timp angajamentul 
să lupte pentru realizarea obiecti- 

unanimitate 
ur-

velor propuse. în __ v.....
membrii brigăzii au aprobat 
motoarele angajamente :

★ ★
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enara C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 a pus în 
fața întregului popor importante sarcini privind dezvoltarea 
economiei noastre socialiste și ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii din patiia noastră.

Noi, utemiștii și elevii clasei a X-a C, constițuîți în brigada 
de mancă patriotică, în numele tuturor brigăzilor ce muncă 
patriotică din Școala medie „Mihail Sadcveanu“ ne exprimăm 
hotărlrea ca alături de-toți oamenii muncii din patria noastă, 
să contribuim, prin forțele noastre, la realizarea cifrelor de 
plan pe anul 1959. In acest scop ne .uăm următoarele angaja
mente :

1. Nici un elev în afara brigăzilor de muncă patriotică.
2. Brigada să-și ia răspunderea unei lucrări agr coie 

inir-o gospodărie agricolă de stat sau colect.vă în perioada 
campaniei de primăvară și o altă lucrare agricolă in cam
pania muncilor agricole de vară.

3. Fiecare membru al brigăzii să efectueze min’mum 
20-25 ore muncă voluntară lunar și să dea lucru de bună 
cal tate.

4. Să nu existe nici un repetent în brigadă.
5. Brigada să respecte toate regulile de disciplină sta

bilite.
6. Fiecare brigadă să învețe trei cîntece brigadiereștî, 

sa formeze o brigadă artistică de agitație care să susțină 
trei programe artistice în gospodăria agricolă sau colect.vă 
unde va lucra.

Bilanțul muncii se va face în două etape : la sfîrșitul 
campaniei de primăvară și la sArșitul campaniei agricole 
de vară'*.

Brigada de muncă patriotică a clasei 
a X-a C din Școala medie 

„Mihail Sadoveanu'-lașl

Ing. Cristofor Birar 
director general adjunct al 

Direcției generale a organizării 
teritoriului din Ministerul Agricul

turii și Silviculturii
——

ne ha. au devenit terenuri parțial 
erodate cu producții scăzute pen
tru care sînt necesare masuri de 
combatere a eroziunii solului în 
vederea păstrării stratului arabil 
fertil și ridicării fertilității solu
lui. De asemenea peste 960.000 ha. 
sînt terenuri neproductive pentru 
a căror punere în valoare sînt 
necesare plantații de vii și pomi, 
lucrări și măsuri speciale de com
batere a eroziunii solului și refa
cere a stratului fertil de sol dis
trus.

Aplicarea măsurilor și lucrărilor 
de prevenire și combatere a ero
ziunii solului pe terenurile în pan
tă și punerea în valoare a terenu
rilor slab productive și neproduc
tive degradate prin eroziune, fac 
parte din preocupările partidului 
și guvernului nostru pentru creș
terea producției agricole 
rea de noi terenuri în 
agricol.

Dezvoltarea sectorului 
în agricultură, a permis aplicarea 
complexa a măsurilor și lucrări
lor de protecția solului și 
terea 
cetei, 
riului 
liste.

Portrete de tineri muncitori 
forestieri fruntași realizate 

de pictorul amator 
ELISEI RUSU — țăran 

muncitor din satul Roșu, 
raionul Vatra Dornei

Brigada de tineri tractoriști 
condusă de utemistul Eugen Man- 
dache realizează economii în va
loare de 18 la sută, la combusti
bil, iar printr-o bună întreținere a 
tractoarelor prelungesc cu 500 de 
ore perioada de funcționare a trac
toarelor între reparațiile capitale.

(Material primit în cadrul Con-, 
cursului pentru corespondenții vo^ 
luntari , )

A

Chemarea consfătuirii de la 
Constanța a țăranilor ți muncito
rilor din sectorul socialist al agri
culturii, a antrenat în executarea 
lucrărilor unitățile agricole coo
peratiste, G.A.S.. și țărani cu gos
podării' individuale.

A luat avînt executarea lucrări
lor de combatere a eroziunii so
lului prin muncă obșteasca în re
giunile PIoești, Pitești etc. unde 
s-au prestat peste 15.000 ore mun
că voluntară, în special de către 
utemiști și pionieri.

Plenara C.C. al P.M.R. din 26- 
28 noiembrie 1958, trasează sar
cini importante și pe linia punerii 
în valoare a terenurilor erodate 
și combaterii efectelor daunatoare 
ale secetei — combaterea eroziu
nii solului și lupta cu seceta 
pe terenurile în pantă.

Mergînd pe linia traducerii în 
viața a sarcinilor trasate de ple
nara 
1959 
crări 
triva 
peste 
zintă 
ori mai mare față de cel executat 
pînă în prezent.

In scopul prevenirii eroziunii 
solului pe o suprafață de 100.000 
ha. se vor aplica regulile tehnice 
minime antierozionale prin execu
tarea araturilor, însamînțărilor, 
prașitului etc. de-a curmezișul 
coastelor, prin plantarea rînduri- 
lor de vie și pomi pe curba de 

(Continuare în pag. 3->a)
ooooo----------

ți reda- 
circuitul

socialist

efectelor dăunătoare 
odata cu organizarea 
unităților agricole

comba- 
ale se- 
terito- 
socia-

din noiembrie 1958, în anul 
se vor aplica masuri și lu* 
de protecția solului împo- 
eroziunii pe o suprafața de 
130.000 ha. ceea ce repre- 
un volum de lucrări de 3-4

EUGEN MANDACHE 
responsabilul brigăzii de tineri 

tractoriști

LttiiivLeeimea
pâdurll PETRU 1UGA 

tractorist fruntaș

să stea și~n patru labe în 1 
fața lui Simon. ș

Bucuros, Gavrilă era toată = 
ziua beat. Se lungea în maga- ș 
zie și dormea. Treburile le i 
conducea (mai bine zis le în- = 
curca) un om de serviciu, A- = 
lexandru Bolfă și acesta bețiv ș 
iremediabil. Gavrilă se simțea E 
la l.F.E.T, mai bine ca-n sî- = 
nul lui Avram. Aer curat și : 
umbră deasă, fără griji, dacă : 
avea nevoie de-o mie~două de = 
lei lua ceva din magazie și i 
vindea, modifica o factură și = 
totul se licoarea. Simon, di
rectorul, care tocmai își con- = 
struia și el o căscioară avea și : 
el nevoie de multe și cu o : 
„atenție" bine plasată totul era 
aranjat. Simon era <aici om 
„greu1*. Șeful depozitului era i 
omul lui, o rudă, Grigore Ma~ 
rincat, care nu ieșise nici el 
prea de mult din pușcărie, la 
fel și un alt șef de depozit, 
Aurel Melean. Cu ajutorul lor i 
Simon și-a dus acasă o canti
tate de bușteni în valoare de 
peste 22.000 Ici. Cum am spus, 
avea omul de gînd să-și facă 
și el o căscioară. Pădurile sta
tului erau ca ale lui, lua din 
ele după pofta inimii, fără să 
se jeneze. Dădea lemne cadou, ; 
le vindea la prețuri derizorii i 
oricui avea el chef. Pe oamenii 
lui îi învăța tot el cum să fure, i

— Luați, dar să nu se vadă, ș 
eu nu știu și nu văd nimic. | 
Țineți minte asta.

Gavrilă Zeican l-<a ascultat, = 
a băgat mina în bani și a luat. | 
A luat așa, fără să clipească, | 
aproape 96.000 lei. Melean a = 
avut lipsă din depozit peste i 
1.000 m.c. de rășinoase în va- | 
loare de 300.000 lei. Alții au x 
ciupit mai puțin.

în pădurile bogate ale Rod- | 
nei pungașii, care roiau in ju- E 
rul lui Simon, și chiar el în- = 
suși, furau ca-n codru. Ascunși ș 
in întunecimea pădurii acești = 
indivizi dușmănoși și des'com- = 
puși, escroci și hoți cu vechi- ș 
me, adunați in bandă, aveau i 
impresia că mina necruțătoare | 
a poporului n o să-i poată = 
inhățn. |

Se vede însă că pădurea în- g 
sași n-a putut suferi să țină g 
într însa haita aceasta de șna- = 
pani și-a fremătat indignată — | 
muncitorii forestieri, muntenii | 
din satele dimprejur le-au sim- ș 
țit mina păroasă jefuind pădu- = 
rile și-au cerut pedeapsa, care g 
a venit necruțătoare. S-a do- = 
vedit astfel că nici în codru g 
bandiții nu se pot ascunde. | 

Pădurile țării, al căror sim- ș 
bol poporul l-a pus pe stema g 
țării, freamătă și cresc vigu- s 
roase, apărate cu grijă împotri- = 
va haitelor prădătoare.ION BAIEȘU |
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creasta muntelui de hotar, Ga
vrila Zeican și-a scos ciubotele 
din picioare, și-<a suflat colbul 
de pe dinsele pentru ca și ur
ma și mirosul să i se piardă. 
Așa că in clipa în care a in
trat Iu biroul lui Simon Gheor- 
ghe, fostul director al l.F.E.T- 
ului din Rodna, pe capul lui se 
înfășurase idilic o aureolă roza- 
lie, iar în 
vingător a 
ioc.

— Și cu 
drăguțule, 
întrebat directorul blînd, pri- 
vindu-l cu simpatie.

— Am fost m cîmpul mun
cii — a răspuns Gavrilă cu 
precizie, și pe fața lui tinără 
și cu grijă bărbierită nu s-a 
mișcat nici o fibră.

Simon l-a mai privit odată 
și apoi a zîmbit competent.

— Bravo. Și ... (aici a
făcut o pauză și a clipit semni
ficativ din ochi) 
pîrnaie n-ai fost 
Spune, spune, nu 
ascunzi de mine, 
înțeleg omul.

Gavrilă l-a privit fix, înmăr
murit, a clipit din ochi și apoi 
a plecat capul, doborît.

— Am fost ... a șoptit el 
șuierind un oftat.

— Cît ? l-a întrebat directo
rul.

— Cinci ani.
— De ce ?
— Am furat un cec în alb 

de la Banca de Stat.
Directorul Simon a oftat 

adine ...
— Deh, ce să-i faci, cite ru 

i se poate întîmpla unui om în 
viață. Cred c ai suferit mult și 
vrei să te îndrepți acum, nu ?

— Doresc din tot sufletul 
meu — a strigat pate, ic Ga
vrilă, izbind cu palma pe par
tea stingă a pieptului.

— Bine, uite am să te fac 
magaziner la magazia noastră 
centrală. Ai acolo milioane pe 
mina ta. Fii cinstit.

— Cinstit ... a promis aces 
ta cu o voce dogită de bețiv 
și-a ieșit pe ușă de-a-ndarate- 
lea.

Așa a ajuns Gavrilă Zeican, 
pungaș notoriu, să aibă pe 
mina lui milioane de lei din 
averea statului, ceea ce nu spe
rase pînă atunci. Pentru favoa
rea asta Gavrilă era în stare

juru-i mirosea con- 
•ambrozie și busu-

ce te-ai ocupat tu, 
pin-acuma ?, I a

eja, pe la 
tu nițel ? 

trebuie să ie 
Eu știu și

E=

IACOB ZAHANIUC 
mecanic de întreținere 
fruntaș in producție

- - O<e0OO- -  
Construcții agricole 

ieftine din materiale locals 
în G. A. C.-urile 

din regiunea Galați
Gospodăriile agricole colective 

din regiunea Galați au acumulat 
o bogată experiență în executa
rea de construcții bune și ieftine 
prin folosirea de materiale din 
resurse locale ca paie, lemn de 
salcie, chirpici, stuf etc. In raio
nul Macin, gospodăriile colective 
din comunele Turcvaia și Greci 
și-au creat cuptoare de var, iar 
cele din raionul Filimon Sirbu — 
cărămidarii. La G.A C.-urile din 
comunele Independența, Silistra- 
ru, Vîăcești și altele construcția 
unui grajd din baloți de paie a 
costat de aproape zece o-i mri 
ieftin față de cele construite cu 
materiale obișnuite.

Valoarea economiilor realizate 
in anul trecut la ridicarea celor 
1.015 construcții depășește suma 
de 31.000.000 de lei. Din această 
sumă s-ar putea executa, folosind 
materiale din resurse locale, 
peste 1.500 grajduri cu o capaci
tate de 100 capete fiecare.

Anul acesta, gospodăriile agri
cole colective din regiune vor ri
dica 806 noi construcții. Se va ex
tinde construcția de adăposturi 
pentru animale din materiale lo
cale folosindu-se baloți de paie, 
lemnul de esență moală și stuful. 
In prezent se studiază posibilita
tea construirii de grajduri la un 
preț de cost sub cel realizat în 
anii trecuți.

(Agerpres)
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PREGĂTIRI• 302 cercuri ale tinerilor naturaliști ® Conferințe șfiinfifice • 200 
de tineri ia Universitatea populară • 1/ brigăzi științifice care 

organizează seri de întrebări și răspunsuri
în procesul complex al munci! de educare comu

nista a tineretului un rol important îl are activi
tatea* ^estașurată de organele și organizațiile 

științifice, materialiste despre 
O fc-rmă importantă și eficace 
științei în rindurile tineretului 
cercurile tinerilor naturaliști.

In regiunea noastră funcționează 302 cercuri ale 
na tura ii ști lor, care desfășoară o intensa muncă de 
propagandă științifică. Sub conducerea comitetului 
regional de partid, in colaborare cu S.R.S.C., co
mitetul regional U.T.M. a elaborat un program cu- 
prinzînd principatele teme prevăzute pentru a fi 
expuse și dezbătute anul acesta in cadrul cercu
rilor naturaliștilor.

Sub conducerea organizațiilor de partid, orga
nizațiile U.T.M. s-au preocupat de antrenarea unui 
număr din ce în ce mai mare de tineri la activi
tatea cercurilor naturaiiștitor. Un exemplu bun îl 
constituie activitatea cercului din comuna Țițești, 
raionul Pitești, la care iau parte toți tinerii. Ei vi 
zîonează în fiecare săptămână diafiime cu caracter 
ști nțîfic ; de asemenea cu ajutorul stației meteoro
logice ținerii află lucruri interesante, care-i ajută 
să înțeleagă mai bine fenomenele naturii.

m co.aborare cu S.R.S.C., secția de propagandă 
a comitetului nostru regional a trimis comitetelor 
raionale U.T.M. conferințe pe diferite teme științi- 
f.c? ca de pildă „Ce este cerul", „Somnul și vi
sele", „Știința și religia" și altele.

Comitetele raionale U.T.M. au sprijinit și îndru
mat organizațiile U.T.M. pentru alcătuirea unor 
pi ograme interesante și educative în cadrul joîîor 
și duminicilor tineretului cere să priiejuiască și 
ecȚuni de propagandă științifică. Organizarea du- 
m nicilor și joilor tineretului în raioanele Slatina, 
Rm. Vîlcea, Pitești, Cîmpulung, Golești a devenit 
de-acum o tradiție în viața multor organizații de 
bază U.T.M.

De asemenea tinerii din întreprinderile și insti- 
tuții ie orașului Pitești frecventează cursurile uni
versității populare pentru tineret, organizată fn ca
drul Casei de cultură a tineretului din oraș. In 
secțiile socialism-științific și științele naturii — 
s'nt înscriși și frecventează cu regularitate aproa
pe 200 tineri.

O formă deosebită jn munca de propagandă știln- 
ți.'teă desfășurată în regiunea noastră în rindurile 
tineretului o constituie activitatea brigăzilor științi
fice. La indicația Comitetului regional de partid, 
comitetul nostru regional a stabilit ca fiecare or
ganizație raională U.T.M. să-și aducă contribuția 
în constituirea brigăzilor științifice. Din aceste bri
găzi fac parte profesori, învățători, medici, tehni- 
cteni ingineri, juriști — între 4 și 8 la număr —, 
oameni cu o bună pregătire de specialitate care în 
urma unei documentații speciale se deplasează în 
comune și sate și cu sprijinul organelor locale, 
si b conducerea organizațiilor de partid, inițiază 
d’scuțiî cu tinerii și vîrstnicii pe diferite teme știin
țifice.

U.T.M. pentru înarmarea tineretului cu cunoștințe 
lume și societate, 

de răspîndire a 
s-au dovedit a fi

In atenția acestor brigăzi, în mod deosebit stă 
explicarea științifică a diverselor probleme și feno
mene ale naturii și societății, mai dificil de înțeles. 
De pildă în comuna Pădureți, raionul Coslești, in 
deplasarea sa, brigada științifică a organizat o 
discuție cu țăranii muncitori, tineri și vîrstnici, pe 
o temă de știință medicală. Aici, doctorul Gh. Safer, 
directorul spitalului din Costești, după ce a vorbit 
despre necesitatea îngrijirii sănătății explicînd pe 
înțelesul țăranilor rolui tratamentelor medicale, a 
adus în discuție exemple concrete din viața satului, 
ca și din satele vecine, cu privire la „credința 
oarbă" a unora in vindecările cu ajutorul diferitelor 
descintece, buruieni și leacuri băbești.

O deosebită influență a avut activitatea brigăzii 
științifice din raionul Cimpuiung-MusceL Organi
zed cu tinerii din comuna Stîlpeni discuții pe 
teme ca „Știința și religia", „Să luptăm împotriva 
superstițiilor" etc. membrii brigăzii au lămurit ti
nerilor rădăcinile de clasă ale religiei.

In regiunea noastră, în raioanele Costești, Go
lești, Drăgănești, Cîmpulung-Muscel etc., funcțio
nează 11 asemenea brigăzi științifice. Activitatea 
lor a dovedit că această formă nouă de propagare 
a științei in rîndul tineretului este deosebit de 
eficace. Tinerii participă cu muită plăcere la ase
menea întî'niri și dovedesc un viu interes față de 
problemele explicate de membrii acestor brigăzi. 
Temele științifice sînt multiple iar discuțiile sînt 
din ce in ce mai numeroase, mai vii, tinerii do
rind să cunoască cit mai multe. Brigada științifică 
din raionul Golești, de pildă, din rîndul căreia s-a 
evidențiat în mod deosebit utemistul Gh. Stroe, 
profesor, a organizat discuții asupra uriașelor pro
grese ale științei și tehnicii sovietice, trezind un 
Viu interes atît în rîndul vîrstnicilor cât și al ti
neretului. La fiecare întrebare pusă de tineri, pro
fesorul Stroe a răspuns pe larg, folosind tna- 
teriale documentare, desene, grafice apărute in 
ziare și reviste.

In multe comune, ca de exemplu Mozăceni (raio
nul Costești), Băsești, Crîmpoaia, Stoicănești (ra
ionul Drăgănești), Vișina și Slobozia (raionul Go
lești) și altele, brigăziie științifice au contribuit la 
răspândirea în masa tinerilor țărani muncitori, co
lectiviști, întovărășiți a celor mai înaintate metode 
agrozootehnice, avînd' drept rezultat aplicarea pe o 
scară tot mai largă a acestor metode.

îndrumate îndeaproape de organele și organiza
țiile de partid, brigăzile științifice urmăresc prin în
treaga lor activitate popularizarea în masele largi 
ale țărănimii muncitoare a politicii partidului no
stru, mobilizarea acestora la înfăptuirea ei.

Rezultatele obținute pînă în prezent prin folo
sirea acestor forme noi de propagandă a științei 
dovedesc că ele trebuie permanentizate și răspîn- 
dite, iar temele să fie axate din ce în ce mai mult 
pe problemele majore și specifice satelor și co
munelor din regiunea noastră care se află în plin 
proces de transformare socialistă. Pentru aceasta 
considerăm că este necesar ca fiecare comitet ra
ional U.T.M. să-i-ș! mărească răspunderea față de 

activitatea acestor brigăzi și sub 
conducerea organelor de partid, 
să îndrume cu mai multă atenție 
munca acestora pentru răspândi
rea științei și culturii în masa 
largă a tineretului.

CONSTANTIN NEAȚA 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M.-Pitești

Elevii din anul I secția acordeon a Școlii de artă populară 
din Petroșani în timpul unei lecții. Foto: V. RANGA

Versuri de la cititori

Cuvîntul 
partidului

Ai semănat pe-a mea lăută, 
De mult, un cînt abia șoptit 
Biruitor, din luptă-n luptă 
Azi cîntul tău a Înflorit 1

Ai semănat atunci Partid iubit 
Puternic, cuvîntul tău în mine - 
Lăstar de soi, neprețuit 
Și-azi crengile-s de roade pline !

Și nu e trăznet, nu-s topoare 
Copacu-acesta să doboare!

DIM. RACHICI 
studqpt

CERCUL LITERAR
în mijlocul vieții noi a poporului

9 •

Activitatea cercului literar de 
la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din București 
s-a îmbunătățit simțitor în ul
tima vreme, depășind perioada 
în care suferise o delăsare se
rioasă. Cercul literar lucrează 

pe baza unui plan de muncă în
tocmit cu seriozitate, plan care 

prevede acțiunile principale : 
discutarea lucrărilor membrilor 
săi, îmbogățirea cunoștințelor 
acestora, organizarea de mani
festări cultural-artistice, de 
schimburi de experiență ș.a.m.d. 
In linii generale prevederile 
planului sînt îndeplinite, cercul 
se întrunește cu regularitate 
pentru a discuta creațiile mem
brilor, manifestările progra
mate sînt realizate. Nu de mult 
a avut loc, de pildă, o șezătoa
re închinată marelui nostru poet 
Mihail Eminescu, iar acum 
membrii cercului pregătesc o 
seară liternr-artistică dedicată 
aniversării eroicelor lupte ale 
ceferiștilor, conduși de partid, 
din februarie 1933.

Biroul de conducere îndrumă 
îndeaproape creația membrilor 
cercului literar ajutîndu-i să 
oglindească în lucrările lor as
pecte din lupta de zi cu zi a po
porului nostru pentru pace și 
socialism. Tovarăși ca Alexan

drina Romocea, Aurel lari, Ion 
Velniciuc, Anica Pavel, Livia 
Radu, Ioana Gheorghe, Stelian 
Dr&gușin și alții scriu poezii, 
povestiri și schițe interesante 
tratind despre viața nouă crea
tă poporului muncitor de par
tidul nostru iubit, spre deose
bire de trecutul de suferință 
în regimul burghezo-rnoșieresc, 
despre marile succese ale oame
nilor sovietici în drum spre- 
comunism, fn dosarul lucrărilor 
bune discutate în cercul literar 
pot fi întâlnite asemenea 
poezii ca „Octombrie cald 
și viu" in care tov. Livia Radu 
cîntă Marea Revoluție Socia
listă ce a deschis un drum nou 
tuturor popoarelor, povestiri ca 
„Zile de neuitat" in care tov. 
Aurel lari evocă chipul înălță
tor al unui luptător comunist 
din februarie 1933 sau ca .,/n 
zece ani" de Stelian Drăgușin 
în care se povestește despre 
transformările minunate petre
cute în viața muncitorilor fa
bricii și despre felul cum mul
țumesc ei partidului prin mun
că avîntată. O realizare a cer
cului literar o constituie faptul 
că unii membri ai săi iși pun 
priceperea în slujba muncii de 
educație din fabrică, fiind co
respondenți ai gazetelor de pe-

Aspect de la un spectacol prezen tat de o echipă de dansuri popu Lare din Sibiu

Corul
DIN OTEȘANI-SAT
La început, în corul căminului 

cultural din satul Oteș.ani, raionul 
Horezu i 
de tineri, 
de gîndit 
De aceea, 
generale, 
despre necesitatea 
muncii cullural-ed.cative în sat. 
Cu acest prilej au fost scoase in 
evidență și posibilitățile de mă
rire a efectivului de coriști.

Pentru a face tinerii să înțe
leagă că numai contribuind din 
plin la munca cuitural-educativă 
au prilejul să-și ridice nivelul lor 
de cultură generală, comitetul 
organizației U.T.M. a organizat 
reuniuni tovărășești, seri cultura
le, șezători, simpozioane etc. Co
rul are 
neri.

După 
m una le 
curs al 
amatori, 
ruinului cultural din Oteșani-sat, 
raionul Horezu, a fost promovat 
pentru faza raională.

MIRON P. NICOLAE 
țăran întovărășit

era un număr restrîns 
Această situație ,a dat 

organizației U.T.Al. 
, într-una din adunările 
utemiștii au discutat 

intensificării

în prezent peste 60 ti-

disputarea fazei interco- 
a celui de-ad V-lea con
formațiilor artistice de 
corul de tineret al că-

rete, scriind materiale satirice 
pentru brigăzile de agitație etc. 
In asemenea materiale sînt cri
ticate cu haz elementele îna
poiate, care întîrzie de la lu
cru, dau rebuturi sau nu îngri
jesc cum trebuie utilajul, unii 
purtători ai rămășițelor mora
lei burgheze.

Precum se vede, cercul lite
rar a obținut unele realizări dar 
nu se poate încă spune că a 
ajuns intr-utotul la înălțimea 
sarcinilor sale. Planurile care 
se fac sînt îndeplinite, dar nu 
trebuie uitat că principalul nu-l 
reprezintă numărul manifestări
lor organizate ci calitatea con
ținutului lor. felul cum ele sînt 
strîns legate de viața fabricii, 
cum contribuie la îmbunătățirea 
muncii în producție. Membrii 
cercului nu trebuie obișnuiți să 
scrie schițe și poezii numai pen
tru diverse ocazii festive, ci 
trebuie îndrumați să considere 
ca o datorie a lor a oglindi cu
rent evenimentele de zi cu zi 
ale producției, a încuraja pe 
fruntași, a sprijini inițiativele 
bune și a lua poziție hotărită 
față de lipsuri, față de chiu
langii și oameni care nu mani
festă grijă pentru avutul obș
tesc. Unii membrii ai cercului 
c. e se avintă în încercări deo-

camdată peste puterile lor, care J 
mai au obiceiul de a rătăci în < 
scrierile lor în domenii rupte <
de problemele vieții și activi
tății oamenilor muncii trebuie ,
făcuți să înțeleagă că și calitatea < 
lucrărilor ar crește tocmai prin <
reflectarea acestor probleme, că >
măiestria lor s-ar valorifica pe <
deplin punînd-o în slujba sar- <
cinilor cele mai actuale ale ,
producției și ale luptei pentru <
transformarea conștiinței oame- \
nilor, pentru educarea comu- )
nistă a tineretului. Pentru acea- <
sta ar trebui în primul rind in- S
tensificată munca de educare )
politică a membrilor cercului, <
toți utemiștii și tinerii trebuie $
încadrați în învățământul poli- ?
tic U.T.M. Trebuie de ase- <
menea ținute cit mai des în >

fața membrilor cercului refe- /
rate pe teme politice și ideolo- <
giCe, economice și cultural-ar- >
tistice care le-ar lărgi orizontul /
și i-ar ajuta să înțeleagă și să 9
oglindească mai bine în lucră- >
rile lor viața ce pulsează din 

plin în fabrică. Cercul literar y
de la Fabrica de confecții „Gh. >
Gheorghiu-Dej" are toate con- ?,
dițiile să-și îmbunătățească ('
munca, ridieînd-o la nivelul in- z
semnatelor lui sarcini.

B. DUMITRESCU X

TINERETUL —
SUFLETUL ACTIVITĂȚII 
CĂMINULUI CULTURAL

devenit 
atracție pentru să- 
în care toți se adu- 
afle lucruri noi, fo
se distreze. Confe- 
țin aici săptăminal,

In fața muncii politice de masă 
se ridica sarcini noi izvorîte din 
însăși realitatea în continua trans
formare a satului nostru. Activi
tatea politică de masă trebuie 
desfășurată în așa fel îneît ea să 
cuprindă masele largi de tineri și 
vîrstnici ; să militeze pentru în
deplinirea principalelor obiective 
economice și politice puse de par
tid și guyern în fața oamenilor 
muncii de la sate. Ținînd seama 
că culturalizarea și educarea ma
selor de țărani este o sarcina po
litica de mare însemnătate^ or
ganizația de partid, pe baza unui 
plan comun de activitate, a unit 
toate eforturile factorilor răspun
zători în formarea și educarea 
conștiinței politice a sătenilor.

S-a impus cu toată seriozitatea 
și în satul nostru folosirea cu 
pricepere a activității culturale în 
scopul educării maselor de tineri 
și vîrstnici. Pentru aceasta efor
turile trebuiau unite, desfășurată 
o munca continuă de zi cu zi. Că
minul cultural din sat a 
un centru de 
teni, un lăcaș 
na cu drag să 
lositoare, să 
rințele ce se 
contribuie nemijlocit’ la formarea 
conștiinței politice a maselor de 
tineri și vîrstnici. Expunerile pe 
teme politice interne și interna
ționale sînt urmate de discuții, 
numeroasele întrebări și răspun
suri dovedind interesul crescînd 
al tinerilor de a cunoaște mai 
bine politica partidului nostru, de 
a cunoaște realizările regimului 
nostru democrat-popular.

Organizația U.T.M. în cadrul 
„joilor tineretului" a invitat dese
ori să vorbească tinerilor despre 
viața din trecut, țarani vîrstnici 
foști argați, care au trudit cea 
mai mare parte a vieții lor pe 
moșia boierului din sat. Tineretul 
a fost ajutat astfel să cunoască 
mai bine condițiile grele de ex
ploatare din trecut, să înțeleagă 
sensul adînc al transformărilor 
din viața satului nostru, să iu
bească și să lupte cu entuziasmul 
creator ce-1 caracterizează pentru 
înfăptuirea politicii partidului nos
tru. Tineri ca Bunilă St. Zlote, 
Bălescu R., Bălescu M., Lambă S., 
s-au convins ei înșiși de superio
ritatea muncii în comun, devenind 
agitatori neobosiți ai muncii de 
transformare socialistă a agricul
turii.

înarmați cu cunoștințele primi
te în cercul de învățămînt poli
tic, la cămin, în fața hărții pa
triei, tinerii învață să prețuiască 
realizările regimului nostru, oa
menii noi care — conduși de par
tid — înfăptuiesc opera de con
struire a socialismului. Și ei vor
besc cu multa însuflețire despre

’’ 1 ” ’ ’ l comunarealizările din raionul și 
noastră.

Unindu-și eforturile în munca 
politică și culturală de masă, or
ganizațiile U.T.M., de femei, că
minul cultural, intelectualii din 
sat — duc o susținută muncă de 
educație științifică a tineretului 
combătînd misticismul, supersti
țiile, toate influențele vechiului 
ce mai persistă în mentalitatea 
unora. Aceste expuneri pe baza

Tinerii care formează bri
gada artistică de agitație 
„Vede tot, știe tot“ de la Fa
brica nouă de mașini din ca
drul Combinatului Metalurgic 
Reșița au dat piuă în prezent 
peste 200 de spectacole.

lată-i în clișeul nostru în 
timpul unul spectacol satiric.

existente în sat, 
Ia luminarea și

faptelor concrete 
contribuie mult 
educarea oamenilor în spirit știin
țific.

Tineretul, mobilizat de organi
zația U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid, este sufletul 
activității cultural-artistice. Tine
retului îi place să cînte, să se dis
treze. Organizația U.T.M., îndru
mată de organizația de partid, mi
litează și la noi în sat pentru o 
distracție educativa. In formațiile 
de cor, dans sau teatru, tinerii au 
posibilitatea să-și dezvolte aptitu
dinile, talentele, dar munca în 
aceste formații trebuie sa-i edu
ce, și ei înșiși să contribuie la 
educarea întregii mase, în spiritul 
dragostei fața de patrie, fața de 
clasa muncitoare, de partidul ei. 
De aceea conținutul activității 
cultural-artistice a fost îndreptat 
spre educarea acestor înalte sen
timente ce trebuie să caracterize
ze omul zilelor noastre. învățarea 
cîntecelor revoluționare, patrioti
ce, a contribuit și contribuie la 
educarea tinerilor și vîrstnicilor 
în spiritul cunoașterii și dragostei 
pentru trecutul de luptă al parti
dului și clasei muncitoare, al dra
gostei și luptei continue pentru 
dezvoltarea realizărilor regimului 
nostru democrat-popular. Piese, 
scenete — ca de pilda „Munca cu 
cîntec" — jucată de tinerii din 
formația de teatru a căminului, 
militează prin conținutul lor pen
tru lămurirea tuturor sătenilor a- 
supra superiorității muncii pămîn- 
tului în comun, pentru întărirea 
și consolidarea formelor 
existente la noi în sat.

Dar căminul cultural 
cuprinde întreaga masă 
lor. De aceea activitatea 
a fost extinsă și în circumscrip
țiile electorale, pe grupuri de ca
se. Organizarea celor 12 cercuri 
de citit, fiecare cu cîte 20 de citi
tori, a fost o preocupare a tutu
ror factorilor de răspundere din 
sat.

Cadrele didactice, ‘ intelectualii 
din sat duc o susținută muncă 
politică de masă în aceste cercuri. 
Se fac informări politice pe prin
cipalele probleme de politică in
terna și internaționala, oamenii 

socialiste

nu poate 
a sâteni- 
culturală
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fiind dornici să cunoască crt mai 
mult despre realizările științei 
sovietice, despre înfăptuirile regi
mului nostru în opera de con
struire a socialismului. în aseme
nea discuții se dau exemple con
crete cu privire la roadele mun
cii în comun. Astfel toți sătenii 
cunosc viața pe care a dus-o I. 
Nicolae, D. Sfetcu și alții în tre
cut. Roadede muncii lor sînt al
tele de cînd muncesc în întovără
șire și recoltele bogate obținute 
de ei se datoresc tocmai superio
rității muncii în comun.

De o deosebită apreciere se 
bucură în aceste cercuri cartea. 
Eforturile tuturor factorilor sînt 
îndreptate spre lămurirea conți
nutului fiecărei cărți. Opere ca 
4,Șecerișul“, „Pămînt desțelenit", 
„Fără haturi" etc. au ajutat pe 
mulți să înțeleagă că drumul sa
tului nu poate fi altul decît dru
mul muncii în comun a pămîntu- 
lui, drumul socialismului.

Cuin este și firesc* la întreaga 
activitate culturala din satul nos
tru un aport însemnat a adus și 
organizația U.T.M., care a reușit 
sa antreneze un număr mare de 
tineri la viața cultural-artistică. 
Utemiștii și tinerii, mobilizați de 
organizația U.T.M., contribuie cu 
entuziasmul ce-i caracterizează la 
înflorirea muncii cultural-educati
ve, organizația U.T.M. militînd, 
sub conducerea organizației de 
partid, pentru ridicarea conștiin
ței politice a tinerilor, pentru mo
bilizarea lor la aplicarea în viață 
a politicii partidului nostru de 
transformare socialistă a agricul
turii. E bine ca și pe viitor orga
nizația U.T.M. să-și intetisifice 
eforturile în antrenarea unui nu
măr din ce în ce mai mare de ti- 
taeri în activitatea cultural-educa- 
tivă, preocupîndu-se în mod spe
cial de mărirea volumului de ac
țiuni interesante, cu un bogat 
conținut educativ, care să-i ajute 
pe tineri în permanență să-și ri
dice nivelul de cunoștințe politi- 

ideologice și culturale.

DUMITRA T. DUMITRU 
secretara organizației de bază 
P.M.R., 
comuna

ce,

satul Corbii-Ciungi, 
Vînătorii Mici, raio
nul Titu

PENTRU FESTIVALUL

TINERETULUI

Activitatea culturală 
răspunde problemelor 

curente ale satului
Babșa arte un sal mic în raio

nul Lugoj. Aci tinerii, mobilizați 
de organizația de bază U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
desfășoară o rodnică și multilate
rală activitate.

O problemă însemnată care a 
preocupat comitetul organizației 
de bază U.T Af. și colectivul artis
tic «2 tineretului în legătură cu 
pregătirea festivalului comunal care 
va avea loc în curând a fost alcă
tuirea unui repertoriu legat de 
principalele probleme politice și - 
economice din viața satului. De 
mult succes în sat se bucură echi
pa de teatru a tineretului. De a- 
ceea, pentru acest festival al tine
retului, vor fi pregătite două pie
se a căror tematică se potrivește 
cu unele aspecte din satul nostru. 
Nu demult, în Babșa a fost inau
gurată gospodăria agricolă colec
tivă. La lucrările de comasare - 
pământului a reieșit o suprafață f 
teren în pliu față de cea calcu
lată.

Țăranii muncitori și tehnicienii 
s-au întrebat de unde a ieșit acest 
pămînt ? Nu cumva calculele au 
fost greșite ? După multe discuții 
s-a văzut că „plusul" provine de 
la haturile care despărțeau bucă
țile de ogor ale țăranilor muncitori 
cu gospodărie individuală, astăzi 
colectiviști.

Pentru a explica măi bine acest 
„fenomen" despre care a vorbit 
tot satul, noi am ales piesa „Cum 
a crescut... pămîntul" de B. Moldo- 
vanu. Rolul agitatoric al piesei va 
fi cu atât mai mare cu cit în sat 
mai sînt țărani muncitori care nu 
s-au înscris încă în G.A.C. și care 
prin intermediul piesei vor cu
noaște unele din marile avantaje 
ale muncii în comun. Pentru a 
contribui la educarea tinerilor că
sătoriți și mai ales a acelor soți 
care subapreciază munca femeilor, 
noi am ales piesa „Lucruri de ni
mic" de Gr. Grodov.

Afară de teatru tineretul nostru 
pregătește și un program al bri
găzii artistice de agitație. Anton 
Ștefan, prezentatorul brigăzii, reci
tatoarele Floare Petriți și Colerica 
Pluton și alți membri ai brigăzii 
adună îh momentul de față dife
rite întîmplări din sat necesare în
tocmirii programului. Valorica Plu
ton, Care este și o bună cântăreață, 
învață cîntece închinate luptei pen
tru pace. Concomitent cu pregăti
rile artistice, tinerii participă și 
la acțiunile de muncă voluntară ce 
se desfășoară pentru înfrumuseța
rea satului nostru.

MARIA CICĂ 
învățătoare

(Material sosit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

----- ooOoo------

0 nouă bibliotecă sătească 
îd raionul Pașcani

Zilele trecute țăranii muncitori 
din comuiia Cristești, raionul Paș
cani au trăit o mare bucurie : în 
comuna lor a luat ființă o biblio
tecă sătească cu un fond de pr' 
500 cărți literare, științifice, agfi5'' 
cole etc.

în numai cîteva zile de la în
ființare, datorită muncii de îndru
mare dusă de bibliotecară, învăță
toarea utemistă Maria Roznovăț, 
s-a și înregistrat un număr de 
peste 300 cititori. S-a vădit un in
teres special pentru cărțile agro
zootehnice.

PETRU PEPELEA 
activist al Comitetului raional 

U.T.M.-Pașcani



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

In adunarea generală
să discutăm problemele principale

Problema îmbunătățirii continue 
B conținutului adunărilor, gene
rale U.T.M., a creșterii rolului lor 
în educația comunistă a tineretu
lui, în mobilizarea acestuia la în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
întreprinderii, a stat în atenfia co
mitetului U.T.M. a uzinelor con
structoare de mașini și utilaje a- 
fricole „7 Noiembrie" Crailova. 

tudllind cu ateriție documentele 
Plenarei C.C. ai P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958, însușin- 
du-și indicațiile Plenarei a Vl-a 
a C.C. al U.T.M., comitetul U.T.M. 
al uzinei a îndrumat organizațiile 
de secție să pună în dezbaterea 
utemiștilor sarcinile de producție 
cele mai importante care le reve
neau în secția sau sectorul de ac
tivitate respectiv, să găsească 
cele mai bune căi cpncrete de mă
rire a contribuției tineretului la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Pe ntargilnea expunerii tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958, s-au purtat dis
cuții aprinse în adunările gene
rale U.T.M., utemiștii venind cu 
propuneri prețioase pentru înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor care stau în fața întreprin
derii. Problemele ridicate de ti
neri cu această ocazie au consti
tuit subiectul unor adunări gene
rale U.T.M. foarte interesante. 
Astfel la sectorul nr. 2 prelucră
tor, a avut loc o adunare generală 
pe tema: „Pentru sporirea pro
ductivității muncii, să îngrijim 
utilajul și mașinile în așa fel in
cit durata dintre două reparații 
generale să fie prelungită cu cel 
puțin trei luni de zile11. Acest re
ferat expus de Marin Băluțoiu — 
secretarul biroului U.T.M. de sec
ție, a fost legat în mod deosebit 
de calitatea mașinilor pentru 
agricultura noastră socialistă, de 
randamentul pe care trebuie să-l 
dea aceste mașini.

In organizația de secție U.T.M. 
de la turnătorie, s-a constatat că 
unii utemiști, datorită unei munci 
îndreptată exclusiv spre realiza
rea cantitativă a plăntiiui, nu au 
dat atenția cuvenită calității pie
selor turnate. Sub conducerea or
ganizației de partid, organizația 
U.TJW., pe baza unui referat mi
nuțios întocmit de un grup de 
tineri specialiști în frunte cu se
cretarul biroului U.T.M-, a supus 
această problemă dezbaterii adu- 
pării generale U.T.M. In această 
«dunăre au fdSt aspru criticați cei 
tare manifestă neglijență și grabă 
In muncă. De asemenea, mulți 
dintre fruntași au expus aîlci me
todele folosite de ei pentru a se 
lucra și repede și bine. Rezulta
tele acestor dezbateri pe tema în
datoririi ce o au utemiștii de a 
lucra mai repede dar și mai bine, 
jchimbul de experiență organizat 
lupă aceea între brigăzile de ti
neret, sprijinul primit din partea 
iomuniștilor cu experiență în 
munca profesională, i-au ajutat pe 
tineri să-și îmbunătățească sub
stanțial munca.

Dezbaterea în cadrul adunărilor 
generale U.T-M. a unor astfel de 
teme a făcut ca din cei 320 de 
utemiști existenți în întreprindere, 
260 să devină fruntași pe uzină, 
iar brigăzii de turnători condusă 
de utemistul Aurel Tudose, să i 
se decearnă drapelul de brigadă 
fruntașă pe oraș.

De multe ori tinerii de la sec
torul III montaj (secția Bucovăț) 
nu aveau de lucru din cauza lip
sei de material. (Aici trebuie a- 
dăugat faptul că pe lingă repe
rele finite utemiștii mai au și în
sărcinarea de a lucra unele întă
ritori și capace din tablă de oțel 
moale). In scopul economisirii

acestei table pentru a nu mai 
duce lipsă în diferite peribade de 
materii prime, organizația de bază 
U.T.M. a dezbătut într-o adunare 
generală tema „Economia de me
tal, o datorie patriotică de mare 
răspundere a utemiștilor11. Refera
tul expus de secretarul biroului 
U.T-M. de secție — Constantin 
Vasiilescu — a chemat tineretul la 
găsirea unor mijloace pentru fo
losirea tablei în mod mai rațional. 
De unde pină atunci utemiștii sec
torului III montaj se plîngeau că 
nu au tablă, în numai două luni, 
pe baza propunerii utemistului 
Sioacă life din brigada lui Aurel 
Mincă, consumul tablei folosită la 
construcția remorcilor cisterne, a 
tocătorilor de nutreț, etc a fost 
redus cu 1 la sută. Acest 1 la 
sută aduce economii din care ti
nerii lucrează fără salturi, calita
tiv și cu minimum de eforturi.

Dar tematica adunărilor gene
rale U.T.M. nu se rezumă numai 
la dezbaterea problemelor de pro
ducție. Utemiștii diseută în adu
nările lor și o seamă de alte pro
bleme importante de educație, de 
conduită morală. Utemiștii de la 
secția tineretului — secția forjă — 
de pildă, au fost martorii unui 
„spectacol*1 nemaiîntîlnit în viața 
uzinei: utemistul Marin Siclitaru 
a săvîrșit un act de huliganism 
demn de întregul dilspreț și revol
ta tovarășilor săi față de maistrul 
Marin Bosnea, cînd acesta a 
încercat să-l tragă la răspundere, 
pentru neglijențe în muncă. Por
nind de la acest caz, s-a organi
zat o adunare generală U.T.M. 
care a avut la ordinea de zi un 
singtir punct : „Trăsăturile morale 
ale lînărului comunist". Partici
pant» la adunarea generală au 
criticat cu asprime aceste apucă
turi huliganice, ele fiind conside
rate ca influență a moralei bur
gheze. Subliniind trăsăturile mo
rale înaintate ale unor tineri 
muncitori ca Ion Popescu, loță 
Hie, Ilinca Matache și alții, par
ticipant la adunare l-au criticat 
cu asprime pe Siclitaru pentru a- 
titudinea lui huliganică. Opinia 
utemiștilor a condamnat la Sicli
taru nu numai aceste apucături 
huliganice dar și ploconirea lui 
în fața strailelor de paiațe occi-

In regiunea Pitești

SPARTACHIADA
în plină desfășurare

CCISCMATOttHAHE)
Prima zi — Patria, București ; 

Căi greșite — Republica I. C. 
Frimu, Alex. Sahia, N. Bălcescu ; 
Razia — V. Alecsandri; Viața nu 
iartă șl complectarea ,,7 arte" — 
Magheru, 13 Septembrie ; Fata eu 
chitara — C. David, Munca ; Ce
rul infernului — Lumina, Aurel 
Vlaicu ; Misterul castelului pără
sii — Central; Alo?... ați greșit 
numărul; — Maxim Gorki, 8 Mar
tie, B. Delavrancea, 30 Decem
brie ; Facerea lumii — Victoria ; 
Marinarul îndrăgostit — Gh. Doja, 
1 Mai ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi; Cel 3 din pădure — 
Tineretului ; Lupta nu s-a sfîrșit 
încă — înfrățirea între popoare, 
Drumul Serii; Africa (seria I-a)
— Alex. Popov ; Comoara căpita
nului Martens — Grivlța ; Melba
— V. Roaltă, 23 August ; Danț/ — 
Cultural ; Romanța periferiei — 8 
Mai ; Inimă de oțel — Unirea ; 
Procesul se amină — Flacăra, Mio
rița ; Patru păși in nori — Arta, 
Libertății ; Pasagerul clandestin
— Donca Simo ; Pe Donul liniștit 
(seria Uî-a) — Popular ; Trapez— 
llie Plntilie; Omul meu drag — 
M. Eminescu, Olga Bancic G. 
Bacovia ; V'aja dragostei — G. 
Coșbuc, Clubul C F.R. „Grivița 
Roșie" ; Zile de dragoste — 16 Fe
bruarie ; Pe Donul liniștit (seria 
II-a), — Clubul Boleslaw Bierut.

(TIMFin MMmAIIIL)

Pentru următoarele trei zile în 
tară : vreme în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, tem
porar noros în Moldova, Dobrogea 
și cîmpi.a Dunării, unde va ninge 
local. Vîntul va sufla în general 
slab cu excepția părții de răsărit 
a țării, unde se vor produce in
tensificări de scurtă durată. Tem
peratura în creștere ușoară : mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
2 și 12 grade, local mai coborîte 
Jn podișul Transilvaniei, iar rraxi- 
jnele între minus 6 și plus 4 grade.

t ti an
-x- f

dentale. Lecția aceasta aspră l-a 
ajutat pe Siclitaru să facă primii 
pași de îndreptare. El a cerut ier
tare maistrului Bosnea pentru 
fapta sa, iar hainele „malagam- 
biste“ îi e acum rușine să le mai 
poarte. De asemenea, atitudinea 
combativă a tinerilor manefestată 
în adunarea generală l-a făcut pe 
Siclitaru și pe alți cițiva ca el, să 
se rupă definitiv de diferite gru
puri de huligani, aflați în afara 
uzinei, care-i țineau sub influența 
lor dăunătoare- Venilnd alături de 
tovarășii săi utemjști din secție, 
acesta a început să lucreze mai 
bine, să-și petreacă tirttpul liber 
în mod cu adevărat plăcut și edu
cativ, participind la activitatea 
culturală a uzinei, la vizionarea 
de spectacole colective, încădrîn- 
du-se în activitatea brigăzilor de
muncă patriotică. Cu alte cuvinte 
a început să trăiască o viață 
frumoasă, demnă, lingă adevărații 
săi prieteni.

Adunările generale care s-au 
ținut în toate cele opt organizații 
din secțiile U.T.M. din uzina „7 
Noiembrie11, pe tema : „Să întă
rim colaborarea dintre oraș și 
sat11, i-a mobilizat pe utemiști să 
înfăptuiască lucruri ce dovedesc 
cu adevărat eroism în muncă. Pe 
lingă faptul că au construit vo
luntar o sapă rotativă și un tăvă
lug inelar, ei și-au luat angaja
mentul ca cele 800 de sape rota
tive — care folosesc la prașila po
rumbului — să fie terminate pină 
cel tîrziu la, 1 aprilie pentru a pu
tea fi livrate și folosite încă de la 
prilma prașilă. Totodată ei s-au 
mai angajat ca lunar să facă eco
nomii — pe baza croirii combinate 
a unor loturi mari de produse — 
de cel puțin 5.000 kg. metal. De 
altfel pe luna ianuarie angajamen
tul a și fost îndeplinit, iar acțiu
nea continuă.

Toate acestea sînt dovezi grăi
toare, că atunci cînd în adunările 
generale, se dezbat probleme po
litice importante, care preocupă 
viața și activitatea tineretului, ele 
au un puternic ecou în conștiința 
tinerilor în întreaga lor activitate.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii ti
neretului11 pentru regiunea 

Craiova

De curînd a fost dat în folosință In orașul Pitești un nou bloc de locuințe cu 42 apartamente. 
Foto: AGERPRES

<><>O'

In cinstea Zilei 
ceferiștilor

VIZITELE DELEGAȚIEI 
Ministerului In Yătămintului 

al R. P. Chineze
Ceferiștii prețuiesc mult expe

riența și metodele de lucru ale 
feroviarilor sovietici, acestea con
stituind izvorul multora din suc
cesele dobindite în dezvoltarea 
transportului pe căile noastre fe
rate.

Rezultate deosebit de bune în 
ceea ce privește creșterea capaci
tății de transport se obțin prin fo
losirea metodei marșrutizării tre
nurilor. In cursul lunii trecute ce
feriștii au încărcat în trenuri 
marșrute mai mult de un sfert 
din volumul total al mărfurilor 
transportate pe rețeaua căilor 
noastre ferate, depășind planul 
de marșrutizare cu 71.600 tone. 
Pe lingă faptul că produsele 
transportate în acest fel ajung la 
destinație într-un timp mult mai 
scurt, se realizează importante e- 
conotnii de mijloace de transport. 
Luna trecută, de pildă, la volu
mul de mărfuri încărcate în tre
nuri marșrute s-au economisit 
aproximativ 6.600 vagoane, care 
au putut fi folosite pentru satis-

facerea altor necesități de trans
port.

Printre metodele sovietice folo
site cu succes de ceferiști este și 
aceea a feroviarilor de la Osno- 
va, de a transporta un volum 
sporit de mărfuri, cu mai puține 
locomotive. Metoda constă în u- 
tiiizarea mai rațională a locomo
tivelor, pe baza colaborării intre 
muncitorii din sectoarele mișcare 
și tracțiune. In prezent, datorită 
folosirii acestei metode se reali
zează, la același volum de trans
port, o economie de peste 30 de 
locomotive. Numai pe cuprinsul 
regionalei C.F.R. lași, unde me
toda a fost introdusă pentru pri
ma dată, se 
motive.

economisesc 10 loco-
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Au început din nou cursurile universitar*. Fotoreporterul nostru a «aprins un aspect de la era de 
zootehnie specială de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu"-Bucureștl.
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muncitori ceferiști, 
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rie 1933, tinerii muncitori urmași 
ai vechilor luptători de la Ate
liere s-au adunat vineri după- 
amiază în sala clubului C.F.R. 
„Grivița Roșie" pentru a urmări 
simpozionul literar consacrat lup
telor ceferiștior și petroliștilor de 
acum 26 de ani.

Tov. Dumitru IMăcicoșanu, se
cretar al Comitetului raional 
„Grivițe Roșie" al P.M.R., a înfă
țișat tabloul sumbru al anilor de 
cruntă exploatare și mizerie ce au 
precedat evenimentele din 1933 și 
a vorbit despre însemnătatea lup
tei desfășurate de clasa munci
toare, sub conducerea partidului 
comunist romîn. împotriva ex
ploatării burghezo - moșierești, 
pentru o viață mai bună. Vorbi
torul a reamintit că în urma 
sîngeroasei represiuni organizată 
de guvernul burghezo-moșieresc 
au căzut eroic numeroși ceferiști 
și alți fii ai clasei noastre munci
toare. In continuare el a 
arătat condițiile noi de viață și 
de muncă oreaie de clasa munci
toare în anii regimului de demo
crație populară sub conducerea 
partidului.

Poeții Ion Bănuță,- Mih-u Dra- 
gomir, Dumitru Corbea, Maria 
Banuș, Nicolae Tăutu, Cicerone 
Theodorescu și Nicolae Ghercu, 
muncitor la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie", au citit din ver
surile lor dedicate luptelor cefe
riștilor și petroliștilor din februa
rie 1933, eroismului luptătorilor 
comuniști, vieții luminoase 
astăzi a oamenilor muncii 
țara noastră.

Numeroși
printre care se laflau și par 
p-anți la eroicele luipte din feb:

Membrii delegației Ministerului 
Învățămîntului al Republicii Popu
lare Chineze, în frunte cu Liu Tzi- 
Tzai, ministru adjunct al Invăță- 
mîntului, care se află de aproape 
trei săptămîni în tara noastră, au 
vizitat în ultimele zile diferite in
stituții de învățămînt și cultură, 
unități agricole cooperatiste, pre
cum și întreprinderi industriale din 
Sinaia, Orașul Stalin și Cluj. De 
asemenea oaspeții au făcut vizite 
la Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii11, Institutul de fizică ato
mică al Academiei R.P.R., Insti
tutul agronomic „Nicolae Bălces- 
cu“, fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, combinatul agro- 
alimentar „30 Decembrie", la di
ferite instituții de învățămînt și 
cultură din Capitală

Joi dimineața, membrii delega
ției au avut o întrevedere cu tov. 
Mihai Alexandru, secretar general 
al Ministerului învățămîntului și 
Culturii.

Joi seara, tovarășul acad. Ata- 
nase Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul Tn- 
vățămîntului și Culturii, a oferit o 
masă în cinstea membrilor dele
gației Ministerului învățămîntului 
al Republicii Populare Chineze. A 
luat parte și ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Ke Bo-nian.

(Ager preș)

Tradiționala competiție Spar- 
taehiada da iarnă a tineretului își 
va consuma peste puțiii timp ulti
mele întreceri diti cadrul etapei 
ha — faza pe colectiv. De aceea, 
ea cunoaște în aceste zile o par
ticipare deosebită, în sensul că sui 
de mii de tineri își dispută cu ar
doare calificarea la fazele urmă
toare.

Și în regiunea Pitești, ca de alt
fel in întreaga țară, SparMchiada 
de iarnă cunoaște o participare 
masivă, dat fiind faptul că peste 
100.000 tineri din satele și orașele 
regiunii s-au întrecut pină acum 
la probele prevăzute de regula
ment. (Anul trecut la întreceri «u 
participat 80.000 de tineri). Acea
sta se datorește în primul rînd 
muncii politice de masă dusă și 
măsurilor organizatorice luate de 
către comitetul regional U.T.M. și 
U.C.F.S.

Astfel, în ședințele comisiei re
gionale a Spartachiadei, la cure au 
participat secretarii comitetelor 
raionale U.T.M., președinții comi
siilor raionale ale Spartachiadei 
s-au luat o serie de mături 
menite să contribuie la o și 
mai largă antrenare a maselor de 
tineri din regiune în întrecerile 
Spartachiadei. Printre rtcestea im 
putea enumera : editarea de afișe 
mobilizatoare pe plrin regional; 
popularizarea prin presa locală « 
Spartachiadei, organizarea cu aju
torul Federației de schi a cinci 
tabere pentru antrenamente în 0- 
rașele : Cîmpulung-Muscel, Hore
zu, Curtea de Argeș și Rîmnicu Vil- 
cea, Pitești. Pentru stimularea colec
tivelor sportive Comitetul raional 
U.T.M. și U.C.F.S. Drăgănani, au 
organizat un concurs dotat cu pre
mii, care vor fi acordate colecti
velor sportive ce vor reuși să mo
bilizeze în întrecerile Spartachia
dei cel mai mare număr de tineri, 
în raionul Cimpulung s au întoc
mit calendare sportive ale asocia
țiilor și colectivelor Sportive de pe 
întreg cuprinsul raionului. O 
mare atenție a fost acordată aici 
lărgirii bazei materiale, pentru 
asigurarea unei bune desfășurări a 
disciplinelor prevăzute de regula
mentul Spartachiadei. Astfel, In 
„Motorul" I.M.S, Cimpulung și 
„Minerul" Schitul-Golești, au fost 
confecționate haltere din resurse 
proprii. (De altfel aceste două 
colective sînt și fruntașe pe raion

în ceea ce privește mobilizarea C4- 
narilor la Spartaehiadă).

Toate aceste măsuri au făcut c« 
numărul tinerilor antrenați în în- 
trecerile Spartachiadei să sporeas" 
că foarte mult. Citeva date sînt 
edificatoare în acest sens, în ra
ionul Drăgășani pină acum citeva 
zile peste 5000 tineri s-au mintal 
în întreceri, in orașul Cimpulung 
aproape 6000, în raionul Găești, 
aproape 16.000, iar în raionul 
Curtea de Argeș peste 6000 de 
participanți. Și în orașul Pitești 
există aceeași preocupare din par
tea comitetului orășenesc U.T.M., 
a organizațiilor de bază U.T.M. și 
at-------- - ■ • - - • ■U.C.F.S.-oraș. Datorită rodnicei 
munci de mobilizare a tineretului 
numărul particip anților se ridică 
[a aproape 7000. In raionul Pi" 
tești, aproape 14.000 de tineri, 
dintre care peste 3000 tinere fete, 
s-au avintat pină acum în iureșul 
întrecerilor.

Datorită muncii intense dusă de 
organizațiile U.TM. și colectivele 
sportive din orașele și satele regiu
nii, o serie de colective sportive 
și-au desemnat deja campionii pri
mei etape a Spartachiadei, acea
sta în special la schi, patinaj și 
trîntă (in comunele Dărmănești 
din raionul Pitești, Ticveni din ra
ionul Curtea de Argeș, Crîmpoava 
din raionul Drăgănești, Smeura, 
Mar&ș, Albota din raionul Pitești 
și altele). In orașul Curtea de 
Argeș a avut loc, recent, pe pir- 
tiile de ba Căuta, faza pe oraș la 
probele de schi, la care au parti
cipat 60 de tineri. Dreptul de a 
participa la faza următoare a re
venit lui G-heorghe Enache de la 
asociația sportivă „Progresul11, lui 
Tătăroiu de la colectivul sportiv 
„Forestierul" și tinerei eleve Elena 
Săvulescu din colectivul sportiv 
„Șiiiiița“.

Rezultatele bune obținute pină în 
prezent demonstrează destul de 
convingător că în regiunea Pitești 
Spartachiadei de iarnă a tineretu- 
lui i s-a acordat toată atenția de 
către comitetul regional U.T.M. și 
U.C.F.S., de către organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive din 
satele și orașele regiunii. Prin am
ploarea sa, prin tradiția pe care 
și a cîștigat-o în rîndul tinerilor 
piteșteni, Spartachiada de iarnă ta 
contribui la lărgirea bazei de 
mase a mișcării de cultură fizică 
și sport din regiunea

• Vineri a părăsit țara plecînd 
cu avionul în Republica Arabă 
Unită echipa de fotbal UT-Arad.
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Pitețti.
O. DUȚA

Cu ajutorul tineretului
I 1 _ • 1 J • • •putem reda agriculturii mari

(Agerpres)

suprafețe de pămînt
(Urmare din pag. l-<a)

nivel, prin trasarea de drumuri 
corespunzătoare, etc. Prin aplica
rea acestor lucrări se creează ob
stacole importante în calea scur
gerilor de apă și sol pe coaste, 
mărindu-se umiditatea 
contribuind în acest fel 
rea producției agricole.

Utemiștii, tinerii din unitățile 
agricole socialiste-cooperatiste au 
datoria să sprijine activ cu for
țele lor aplicarea tuturor acestor 
masuri indicate de partid și gu- 
tern.

In scopul creșterii producției de 
masă verde la ha., pe o suprafață 
de 20.000 ha. pășuni slab produc
tive se vor executa lucrări de re
facerea covorului erbaceu, prin 
reînsămînțari și supraînsămînțări 
cu ierburi valoroase, executarea 
de brazduiri și valuri de pămînt, 

[ plantații de protecție și lucrări de 
j stabilizarea ogașelor și ravenelor. 
! Peste 8.000 ha. terenuri slab 

productive și neproductive care 
se pot valorifica numai prin plan
tații de vii și pomi se vor ame
naja în terase sau cu canale de 
coastă, benzi inierbate, etc.

Pe 2.000 ha. terenuri alunecă
toare și coaste abrupte improprii 
culturilor agricole se vor planta 
în primăvara acestui an nuci.

De asemenea se vor planta 1000 
ha. perdele antierozionale pe 
coaste, în scopul reținerii apei din 
ploi și zăpezi în cadrul unităților

din sol, 
la crește-

agricole locialiăte cu planuri de 
organizarea teritoriului. Se vor 
mai planta cu specii silvice 1.000 
ha. terenuri ce nu mai pot fi re
date agriculturii. ,

O contribuție de seamă la exe
cutarea acestor lucrări trebuie să 
fie dată de utemiști, organizați în 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, care lucrînd pe șantierele ce 
se vor deschide în acest an pot 
aduce mari economii în executa
rea lucrărilor.

Astfel, la plantarea în primăva
ra acestui an a 2.000 ha. cu nuci 
în regiunile Pitești, Ploești, Sta
lin, Suceava, Iași, Galați, etc. ti
neretul poate contribui la execu
tarea gropilor și plantatului, fă- 
cînd economii de 1.000.000 Iei. 
Materialul saditor va fi livrat de 
M.A.S., iar asistența tehnica ne
cesară pichetajului și amenajărilor 
va fi data de organele agricole de 
la regiuni și de centrele de com
batere a eroziunii solului.

La amenajarea terenurilor pen
tru plantații de vie și pomi se 
pot executa lucrări, 
ale tineretului, pe o 
peste 2.000 ha. în 
teșii, Constanța și 
tența tehnică fiind 
centrele de combaterea eroziunii 
solului din comuna Ștefănești (Pi
tești), Constanța, comuna Aldeni, 
și comuna Bucov (Ploești) care
vor contribui și cu utilajele spe
ciale existente la centre. Prin
executarea acestor lucrări prin

prin șantiere 
suprafața de 
regiunile Pi- 
Ploești, asis- 
asigurata de

se pot aduce
5.000.000 lei.

muncă voluntar* 
economii de peste

Prin executarea lucrărilor de 
plantare a perdelelor anti-erozio- 
nale și a plantațiilor silvice pe • 
suprafață de 2.000 ha. în G.A.C., 
G.A.S., și pășuni comunale din re
giunile Galați, Constanța, etc. cu 
sprijinul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică și al țărănimii 
muncitoare, se vor putea aduce 
economii de 1.000.000 lei.

Pregătirea terenului urmează a 
fi făcută de gospodăriile respecti
ve iar asistența tehnică va fi asi
gurată de centrele de combaterea 
eroziunii și Serviciile O.T.A. de la 
regiuni și faioane.

O contribuție de seamă o pot 
aduce utemiștii și pionierii mobi
lizați de organizațiile U.T.M. sub 
conducerea organizațiilor de par
tid în executarea lucrărilor de 
stingerea ogașelor și ravenelor ac
tive, care prin inundațiile și îm
potmolirile produse, aduc pagube 
mari terenurilor arabile și așeză
rilor omenești. Prin strîngerea de 
piatră, nisip și pietriș pentru exe
cutarea de baraje, și material lem
nos, pentru executarea cleionaje- 
lor, se pot obține economii de 
peste 2.000.000 lei, executîiid lu
crări pe o suprafața de 1.000 ba. 
în regiunile Galați, Cluj, Ploești, 
Suceava etc. O asemenea acțiune 
poate începe imediat în raionul 
Beceni, regiunea Ploești, materia
lele necesare găsindu-se suficient 
în această tona.

Trebuie aa subliniem eu satis
facție acțiunea începută pe acea
stă linie de tinerii din comuna 
Priboieni, regiunea Pitești.

Asigurînd documentația tehni
că necesară și asistența tehnică la 
teren, stabilind din timp punctele 
de lucru și perioadele de execuție 
a lucrărilor pe șantierele tineretu
lui care se pot crea, și la locurile 
de muncă ale brigăzilor patriotice 
ale tineretului, se pot executa cu 
ajutorul tinerilor lucrări de pune
re în valoare a peste 7.000 ha. 
terenuri erodate. Aceasta va pu
tea aduce statului nostru econo
mii de circa 8 milioane lei.

Pentru realizarea acestor sar
cini secțiunile agricole regionale 
și raionale împreună cu centrele 
de combatere a eroziunii solulfii și 
comitetele regionale și raionale 
U.T.M., vor trebui să stabilească 
un plan concret de acțiune în care 
sa se stabilească în mod concret 
contribuția tineretului la aceste 
acțiuni. (

Prin această acțiune patrotica 
tineretul mobilizat de U.T.M., sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid va putea contribui 
la redarea de noi terenuri în agri
cultură sprijinind în felul acesta 
creșterea producției agricole în 
scopul ridicării continue a nivelu
lui de trai al poporului muncitor 
și în scopul asigurării solului fer
til pentru agricultura de mîine — 
bun al generațiilor viitoare*

Sy^i^H^tințelede 

aplicați le in școală și familie!

Fotbaliștii romîni vor 
multe jocuri în Siria, 
liștilor arădeni cuprinde 18 jucă
tori printre care se numără Pet- 
schowski, Coman, Kapaș, Sereț, 
Țîrlea, Igtia, Gali, Tăuceanu și 
alții. Antrenorul echipei este K. 
Braun.

în primul joc echipa UTA va 
întîlni duminică la Âlep o selec
ționată locală. După turneul din 
Siria, fotbaliștii romîni vor evolua 
în Liban.

• Campionatul republican de 
hochei pe gheață se reia astăzi pe 
patinoarul artificial eu desfășura
rea jocurilor din cadrul primei 
etape a returului. în program fi
gurează trei intîlnîri care se vor 
desfășura astfel : Știința Cluj — 
Progresul Gheorgheni (ora 10); 
C.C.A. -— Dinamo Tg. Mureș (ora 
16) și Recolta Miercurea Ciuc — 

Voința Miercurea Ciuc (ora 18).
în fruntea clasamentului turu

lui se află echipa C.C.A. cu 9 
puncte, urmată de Știința Cluj — 
6 puncte, Recolta Miercurea Ciue 
— 6 puncte, Voința Miercurea 
Ciuc — 5 puncte, Dihamo Tg. Mu
reș — 4 puncte-și Progresul Gheor- 
ghieni —- zero puncte.

• Competiția internațională de. 
volei dotată cu „Cupa 16 Februa
rie" continuă astăzi în sala sportu

rilor de la Floreasca. Primul joc, 
în care se vor întîlni echipele fe
minine Rapid si Dinamo, începe 
la ora 15,30. în continuare pro
gramul se prezintă astfel : Loco
motiva Praga — Combinatul Poli
grafic București (f); Rapid — Di
namo (m); Locomotiva Praga — 
Cetatea Bucur (m). Competiția se 
încheie duminică dimineața odată 
cu desfășurarea întîlnirilor t 
C.P.B. — Dinamo (f); Locomotiva 
Praga — Rapid (f); Cetatea 
Bucur — Dinamo (m); Locomoti
va Praga — Rapid (m). Primul 
meci începe la ora 8.

(Agerpres)
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U.R.S.S. va acorda 
ajutor economic 

și tehnic Nepalului
KATMANDU. — TASS transmi

te : La 12 februarie. în capitala 
Nepalului a sosit o delegație eco
nomică sovietică în frunte cu E. 
R. Volkov, reprezentant al Comi
tetului de stat pentru relațiile eco
nomice externe de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. De
legația va duce tratative în ve
derea încheierii unui acord cu 
privire la acordarea de ajutor e- 
conomic și tehnic Nepalului.

POPORUL SOVIETIC
înaintează într-un ritm pe care societatea 

capitalistă nici nu-l poate visa 
Cuvîntarea rostită de N. S. HRUȘCIOV 

la mitingul din Riazan
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 12 februarie N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., președintele Con‘- 
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a venit în orașul Riazan pentru a 
înmîna regiunii Riazan Ordinul 
Lenin, decernat regiunii pentru 
realizările obținute în dezvoltarep 
agriculturii, a rostit o cuvîntare 
la un mare miting al muncitorilor 
de la uzinele de construcții de ma- 
șini-unelto din localitate.

In cuvîntarea sa Hrușciov a a- 
rătat că acelora care ironizau 
cîndva planurile sovietice acum 
nu le mai arde de rîs. ei sînt pă
trunși de teamă pentru viitorul 
lumii capitaliste, ei văd ce este 
în stare să facă un popor, elibe
rat de jugul capitaliștilor și mo
șierilor, atunci , cînd a luat pu
terea în propriile sale mîini.

In fața poporului sovietic, a 
spus N.S. Hrușciov, se deschid 
posibilități nemaivăzute, el înain
tează într-un ritm pe care socie
tatea capitalistă nici nu-1 poate 
visa.

Au apus pentru totdeauna vre
murile, a declarat Hrușciov, 
cînd poporul nostru putea fi je
fuit. De aceea imperialiștii spun 
că este greu să se cadă la înțe
legere cu conducătorii sovietici, 
că ei nu acceptă să facă concesii. 
Intr-adevăr, a subliniat Hrușciov, 
cu cei ce vor să profite de pe 
urma noastră este greu, ba chiar 
imposibil, să se cadă la înțele
gere, dar celuia ce vine în țara 
noastră cu intenții curate, cu a- 
cela ne este lesne să cădem la 
înțelegere. La prietenie răspun
dem cu prietenie — a spus 
Hrușciov.

N. S. Hrușcrov a declarat că 
nimeni nu se îndoiește că planul 

Acest 
fel 
să 
ri
de

ție în valoare de peste 900 mili
arde ruble. Acumulările supli
mentare, a spus Hrușciov, vor fi 
folosite în primul rînd pentru 
construirea de locuințe în vede
rea reducerii termenelor de execu
tare a programului de construcții 
de locuințe.

N. S. Hrușciov a elogiat iniția
tiva colhozurilor și sovhozurilor 
din regiunea Riazan, care au ho- 
tărît să sporească de 3,8 ori pro
ducția de carne în decursul a- 
nului 1959.

Relevînd că numeroase repu-

blici și regiuni din țară își iau 
angajamente avînd ca scop spo
rirea producției, N. S. Hrușciov 
a declarat că în curînd va fi so
luționată problema satisfacerii 
depline a necesităților de carne 
ale U.R.S.S.

In încheierea cuvîntării sale 
N. S. Hrușciov a subliniat că pla
nul septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a Uniunii So
vietice urmărește, prin întreaga 
sa esență, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului so
vietic.

----------- QOOOO--------

Senatorul american Mansfield 
critică vehement poziția guvernului 

S. U. A. în problema Berlinului
WASHINGTON 13 (Agerpres) — 

Intr-un amplu discurs rostit în Se
nat. senatorul Mansfield (partidul 
democrat) a criticat poziția gu
vernului S.U.A. în problema Ber
linului.

Referindu-se la „situația reală" 
din Germania, Mansfield a spus că

,nu pot ignora faptul" că 
Democrată Germană

septenal va fi îndeplinit, 
plan a fost alcătuit în așa 
încît să existe rezerve care 
ofere mari posibilități pentru 
dicarea continuă a nivelului 
trai al poporului sovietic.

Hrușciov a subliniat că dacă 
întreprinderile industriale vor de
păși planul, de pildă cu 2 la sută, 
țara va obține suplimentar, în 
decursul septenaluiui, o produc-

■c-oo

Opinia publică din Grecia 
protestează împotriva recentului 

acord greco-turc în problema Ciprului
LONDRA 13 (Agerpres). — 

prima declarație făcută după 
trevederile cu miniștrii de Externe 
ai Greciei și Turciei, ministrul de 
externe britanic, Selwyn Lloyd, 
s-a grăbit să sublinieze că „Ma
rea Britanie nu va renunța la su
veranitatea asupra bazelor brita
nice din Cipru".

Un membru al Comisiei parla
mentare pentru afacerile Common- 
vvealthului și-a exprimat părerea, 
după cum anunță agenția U.P.I., 
că planul greco-turc de transfor
mare’ a Ciprului într-o „Republică 
independentă" ar fi acceptabil nu
mai dacă Cipru ar rămîne în si
nul Commonwealthului.

Alți membri ai aceleiași Comisii 
eu declarat că o administrație 
greco-turcă în Cipru „nu ar fi 
viabilă".

In ceea ce privește modul cum 
primește opinia publică din Gre
cia acordul greco-turc realizat la 
Zurich, agențiile occidentale .de 
presă subliniază că nemulțumirea 
se accentuează. Agenția France 
Prcsse transmite din Atena că 
„discuțiile parlamentare în pro
blema Ciprului vor fi foarte a- 
prinse- Opoziția a adoptat de pe 
acum o atitudine foarte critică și 
o serie de ziare susțin că un vot 
al majorității parlamentare, con
stituite numai din partidul primu-

Tn 
în-

lui ministru Karamanlis, nu poate 
fi suficient cînd este vorba despre 
o problemă care angajează întrea
ga națiune".

Unele ziare afirmă în comenta
riile lor că modul de rezolvare a 
problemei Ciprului prin acordul 
greco-turc va duce la o adevărată 
„criză națională". Presa sublinia
ză că s-a ajuns aici datorită pre
siunilor exercitate de S.U.A. care 
nu urmăresc altceva decît menți
nerea cu orice preț a „solidarității 
atlantice" în Mediterana.

Ziarul independent „Athinaiki" 
relatează că partidele de opoziție 
vor depune în parlament o moți
une de cenzură cerînd stabilirea 
precisă a răspunderilor. In afară 
de aceasta, ele vor anunța că „nu 
recunosc obligațiile asumate de 
guvern prin acordul de la Zurich 
și că, odată ajunse la putere vor 
denunța acest acord".

Liderul politic grec Aîarkezinis 
a declarat că amănuntele acordu
lui, cunoscute pînă în prezent, 
provoacă „o adîncă îngrijorare și, 
indignare în rîndul opiniei publice 
grecești".

De asemenea președintele Uniu
nii Democrate de stînga Eda, Pa- 
salidis, a adresat președintelui Ca- 
n»erei Deputaților o scrisoare în 
care exprimă „adînca îngrijorare 
a națiunii".

A9-a aniversare 
a încheierii Tra
tatului de prie
tenie sovieto- 

chinez
Adunarea festivă 
de la Moscova

IIRIKTATI
lui Manolis Glezos!

Scrisoare deschisă profesorului Constantin Papaioanu

LOGICA RASISTA

După cum vezi, John, trebuie 
poate suferi 1.^ j ‘

. 4 ♦ te .4 4% A -

să te concediez : mititelul nu te

(deeen de V. TIMOC)

La cfteva din întrunirile științifice internaționale 
din anul trecut am aflat că sinteți unul din reprezen
tanții de frunte ai mecanicii grecești, unul din profe
sorii apreciați de studenții din capitala vechii Elade.

In aceste zile de grea cumpănă pentru unul din 
cei mai minunați fii ai poporului grec, ca unul din 
reprezetanții cercetărilor în domeniul mecanicii din 
Rominia, vă trimit aceste rinduri cerindu-vă ca ală
turi de întreaga opinie publică mondială să faceți 
tot ce vă este posibil pentru a obține eliberarea lui 
Manolis Glezos, încetarea represiunilor antidemocra
tice din Grecia.

Istoria ultimelor decenii ne arată că nici o forță 
din lume, nici un fel de Bastilie modernă, nu pot înă
buși aspirațiile popoarelor.

Uriașul val de proteste dezlănțuit în toate punctele 
g'obului față de măsurile arbitrare ale autorităților 
grecești împotriva elementelor democratice, constituie 
cea mai elocventă dovadă a faptului că in zilele noa-

stre, orice încercări de a înăbuși glasul luptătorilor 
pentru pace și democrație, întîmpină oprobiul hotărit 
al opiniei publice mondiale.

Manolis Glezos eroul naționai al Greciei, cel care 
în anii ocupației hitleriște și-a pus în pericol viața 
smulgînd steagul cu zvastică de pe Acropole, trebuie 
cinstit și în nici un caz acuzat.

Noi oamenii de știință, care ne dăruim toate for
țele progresului omenirii trebuie să facem tot ce ne 
este in putință pentru a obține eliberarea unui om 
care și-a dăruit toate forțele progresului, păcii.

Puteți avea certitudinea, stimate domnule profesor, 
că iuptind pentru elibera»ea lui Manolis Glezos, aveți 
alături de dv. pe toți admiratorii străvechiului po
por grec, pe iubitorii păcii și democrației din întreaga 
lume.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In seara zilei de 13 februarie 
la Moscova s-a sărbătorit într-un 
cadru festiv cea de-a noua ani
versare a semnării Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență mu
tuală intre U.R.S.S. și R.P. Chi
neză. In sala Octombrie a Casei 
sindicatelor a avut loc o mare 
adunare consacrată acestui 
ment.

Cuvîntu'. de deschidere 
rostit de Andrei Andreev, 
dintele conducerii Uniunii 
prietenie sovieto-chineză, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. EI a vorbit despre le
găturile tot mai strînse dintre 
cele două țări. Popoarele sovietic, 
și chinez unite printr-o prietenie 
frățească, a spus el, pășesc umăr 
la umăr din victorie în victorie. 
Prietenia dintre popoarele noas
tre este veșnică și mai trainică 
ca orieînd. și nu există forțe în 
lume care să fie în stare să 
zdruncine această unitate fră
țească

Particiipanții la adunare au fost 
salutați de Liu Siao, ambasado
rul R.P. Chineze în U.R.S.S. In 
cuvîntarea sa. el a subliniat im
portanța istorică a celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. care 
a

eveni-

a fost 
preșe- 

de

Scrisoarea
din Berlin

Prof. univ. dr. CAIUS IACOB
Membru corespondent al Academiei R.P.R,

a 300 de
adresata

tineri muncitori
guvernului grec

BERLIN 13 (Agerpres). — 
Populația Republicii Democrate 
Germane continuă să ceară elibe
rarea patriotului grec Manolis 
Glezos. Potrivit relatărilor agen-

sită. Germanii înșiși trebuie să ia 
hotărîrile principale în ce pri
vește reunificarea, dacă vrem ca 
aceasta să se facă intr-un mod 
pașnic, a spus el".

In afară de aceasta, a continuat 
Mansfield, în condițiile actuale pun 
la îndoială politica care prevedo 
unificarea pașnică a Germaniei ex
clusiv pe baza alegerilor libere pe 
întreaga Germanie.

„Și, în sfîrșit, pun la îndoială po
litica care consideră probabil sa
crosancte actualele măsuri militare 
luate in Germania și in Europa 
centrală".

Mansfield expune un program 
propriu în ce privește Germania. 
Acest program pornește de la rea
litatea existenței celor două state 
germane și de la necesitatea ca 
germanii înșiși să-și soluționeze 
problemele.

fiei A.D.N., 300 de tineri munci
tori din Berlin în scrisoarea adre
sată guvernului Greciei protes
tează împotriva intenției reacțiunii 
grecești de a trimite în fața tri-

bunalului militar pe Manolis Gle- 
zos. Autorii scrisorii cer elibera* 
rea imediată a eroului național al 
Greciei.

S.U.A. „i 
Republica 
există și că își întărește pozițiile".

Senatorul 
politica guvernului S.U.A. în pro
blema germană ca fiind nerea- 
listă.

Lucrul cel mai bun pe care îl 
pot face acum marile puteri este 
după părerea lui Mansfield, „să 
contribuie la unificare, exercitînd 
influența de care dispun pentru a-i 
stimula pe germanii înșiși să gă
sească o modalitate rezonabilă de 
unificare și, sancționind această 
modalitate în căzu) cînd va fi gă-

------------ooo------------

Sesiunea Consiliului de solidaritate 
a țărilor. Asiei și AJricu

american a criticat

CAIRO 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La deschiderea sesiunii Consi
liului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii au rostit cuvintări

amenințarea. baionetelor forțelor 
armate străine. Marea Chină con
tinuă să fie lipsită de locul său 
legitim la O.N.U- Vietnamul și 
Coreea continuă să rămînă încă 

Anvar Sadat, președintele Consi- .dezmembrate. Trupele străine con- 
liului, și Ramisnwari Nehru, mem
bră a Consiliului.

Făcînd o analiză a evenimente
lor din perioada care a trecut, 
Anvar Sadat a arătat că imperia
lismul face eforturi pentru a sub
mina mișcarea de solidaritate a 
popoarelor.

Pină în prezent toate eforturile 
imperialiștilor în această direcție 
au suferit un eșec inevitabil. Nici 
încercărilor lor viitoare nu vor fi 
încununate de succes, pentru că 
imperialismul nu va putea găsi 
puncte vulnerabile în mișcarea 
noastră.

Apoi a rostit o amplă cuvîntare 
Ramishwari Nehru (India) mem
bră a Consiliului de solidaritate. 
De la data conferinței de la Cai
ro mișcarea de solidaritate a po
poarelor din țările Asiei și Africii, 
a spus R. Nehru, s-a lărgit și s-a 
întărit.

Referindu-se la situația din 
Asia, R. Nehru a arătat: „Și în 
acest caz noi vedem puterea cres- 
cindă a forțelor populare care 
luptă pentru menținerea libertății 
lor naționale, împotriva amestecu
lui străin și a agresiunii, împotri
va pactelor și bazelor militare. To
tuși primejdia nu a fost încă în
lăturată. Cu toate protestele din 
lumea întreagă continuă încălca
rea apelor teritoriale chineze. Nu 
a fost rezolvată problema Taiva- 
nului. Insulele Tzînmîndao și 
Matsushan continuă să se alle sub

tinuă să rămînă în Vietnamul de 
sud și Coreea Ge sud. Guvernele 
reacționare de astăzi din aceste 
părți ale Vietnamului și Coreei 
continuă represiunile lor împotri 
va poporului, folosind ajutorul mi
litar străin.

R. Nehru a chemat la o întărire 
și mai mare a solidarității po
poarelor din Asia și Africa, la 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului.

CAIRO 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: In dimineața zilei de 
12 februarie la sesiunea Consiliu
lui de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii a avut loc o ședință a 
comitetelor care și-au continuat 
lucrările în vederea elaborării 
proiectelor de Tiotărîri ale sesiunii 
consiliului. A. V. Sofronov, secre
tar responsabil al Comitetului So
vietic de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii, participant la lu
crările Sesiunii consiliului, l-a vi
zitat la 11 februarie pe Anvar Sa
dat, președintele Consiliului de so
lidaritate, și în numele Comitetu
lui Sovietic de solidaritate și al 
Comitetului de Stat pentru legă
turi culturale cu țările străine de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S-, l-a invitat să viziteze 
în luna aprilie a.c. Uniunea So
vietică. Anvar Sadat a primit cu 
recunoștință această invitație. In 
dimineața zilei de 13 februarie va 
avea Ioc ședința plenară de închi
dere a sesiunii.

Biblia actualizata
Propaganda misti

că în Occident ține 
permanent pasul cu 
moda. Recent, din 
ziarul „Le Figaro" 
ne parvine știrea că 
în Italia va a.pare în 
fascicole bilunare, 
timp de 3 ani. Bi
blia sub formă de 
roman cinematogra
fic. Rolurile de 
sfinți, arhangheli și 
profeți vor fi inter
pretate de cei mai 
„en vogue" actori de 
cinema. Poantele

pornografice nu vor 
lipsi însă, de data 
asta cu... acoperire. 
Cenzura catolică nu 
va putea probabil să 
spună nimic, dacă 
Adam și Eva vor fi 
înfățișați — după 
cum specifică „Le 
Figaro" — în costu
mele lor naturale.

Pentru ca Biblia 
să fie cît mai „la 
zi", ar fi cazul 
ca actrița de cine
matograf Brigitte

Bardot să simbolize
ze capitolele îndem- 
nînd la pocăință. Iar 
nimbul de deasupra 
capului sfinților să 
fie un cerc din ma
terial plastic folosit 
la hula-hoop. Pa
rabola cu cele5 pîini 
și 3 pești care au să
turat un popor în
treg să fie actuali
zată prin ajutorul a- 
merican pentru po
poarele slab dezvol
tate.

Rasismul nu face excepții
Cînd rasiștii americani vor să dovedească că nimic nu e ade

vărat din ce se spune despre ei iau întotdeauna drept argument pe 
sportivii negri care se luptă pe stadioane și terenuri de 
sport pentru culorile Statelor Unite. Minciună. Om de ser
viciu sau cîntăreț, sportiv cri elev de școală, negrul tot negru 
rămine. Elgin Baylor, steaua echipei profesioniste de basket-ball 
„Minna polis Lakes" a refuzat să joace acum cîtva timp într-un 
meci din cadrul campionatului Asociației Naționale de basket-ball 
împotriva echipei Cincinalti, ca semn de protest împotriva politicii 
de segregație practicată ia un liotei local din orașul Charleston (Vir
ginia de Vest).

Jucînd fără Baylor, echipa a pierdut meciul. întreaga echipă 
a părăsit hotelul atunci cînd iui Baylor și altor doi jucători negri 
li s-a refuzat accesul acolo. Ei și-au închiriat apoi camere într-un 
mic hotel destinat negrilor.

Baylor a declarat că la hotelul unde era găzduită echipa sa li 
s-a spus că nu vor putea lua nici măcar masa și că singurul lucru 
ce le rămîne de făcut este să cumpere ceva de la o băcănie și să 
mănînce tartine. In semn de mărinimie, însă, li s-a specificat că 
tîrguielile le pot face și la un negustor alb.

avut loc recent la Moscova.

Adunarea festivă 
de la Pekin

PEKIN 13 (Agerpres). — La 13 
februarie a avut loc la Pekin o 
adunare festivă a reprezentanților 
vieții publice din capitala R ,P. 
Chineze, cu prilejul celei de-a 9-a 
aniversări a încheierii Tratatului 
de prietenie, alianță și asistență 
mutuală dintre RP. Chineză și 
Uniunea Sovietică.

Adunarea a fost deschisă de U 
Iui-cijan, vicepreședinte al condu
cerii centrale a Asociației de prie
tenie chino-sovietică. S-a dat citi
re telegramei de salut adresate de 
Sun Țin-lin, președinta conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
chino-sovietică, lui A. A. Andreev, 
președintele Asociației 
nie sovieto-chineze, cu 
lei de-a 9-a aniversări 
tratatului.

Tzian 
de stat 
al C.C. 
Chinez, 
Sovietică în cadrul delegației la 
sărbătorirea celei de-a 41-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a rostit o am
plă cuvîntare.

Prietenia dintre popoarele chi
nez și sovietic, a subliniat Tzian 
In, este prietenia a două țări so
cialiste frățești. Prietenia noastră, 
care se bazează pe principiile in
ternaționalismului proletar, este 
veșnică și indestructibilă. Impe
rialiștii în frunte cu S-U.A. și re
vizioniștii contemporani iugoslavi 
întreprind cele mai nerușinate ma
nevre pentru a-și argumenta 
cocirile 
pretinse 
Chineză 
nu face 
se află într-o situație fără ieșire, 
încercările lor nu vor da rezul
tate și sînt menite unui eșec la
mentabil.

Poporul chinez, a spus Tzian 
In, păzește ca lumina ochilor ma
rea prietenie dintre popoarele so
vietic și chinez, considerînd întot
deauna întărirea unității dintre 
China și Uniunea Sovietică ca o 
datorie a sa internațională sfîntă.

de priete- 
prilejul ce- 
a încheierii

ControluluiIn, ministrul
al R.P. Chineze, membru 
al Partidului Comunist 
care a vizitat Uniunea

năs- 
niște" 
R.P. 
însă

lor în legătură cu 
„divergențe" dintre 
și U.R.S.S. Aceasta 
decît să dovedească că ei

Guvernul francez este
în legătură cu înfrîngerile

neliniștit 
din Algeria

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Un mare 
grup de ostași ai Armatei alge
riene de eliberare a reușit să 
străpungă barajul electrificat de 
sîrmă ghimpată al așa-zisei „linii 
Morice" de la frontiera algcro- 
tunisiană. Un comunicat publi
cat de comandamentul militar 
francez din Algeria anunță că in 
cursul luptelor au fost uciși 100 
de algerieni, în timp ce alți 100 
au reușit să străpungă barajul. 
Din sursă tunisiană se subliniază 
că este vorba nu de 100, ci de 
1.000 de .soldați algerieni care au 
străpuns acest baraj. In această 
regiune muntoasă se desfășoară 
lupte grele, trupele colonialiste 
folosind aviație și artilerie.

Agravarea situației militare în 
Algeria neliniștește în cel mai 
înalt grad cercurile colonialiste, 
într-un articol semnat de direc-

torul ziarului ultrareacționar 
„L’Echo d’Alger", de Serigne, se 
cere ca guvernul francez să tri
mită noi efective în Algeria pen
tru a se putea face față situației. 
In cercurile din apropierea statu
lui major de la Alger se preci
zează că or fi nevoie de încă cel 
puțin 60.000 de oameni ca forțe 
de întărire. Problema aceasta a 
fost dezbătută într-o ședință a 
Consiliului de Miniștri care a 
avut loc sub președinția lui De 
Gaulle la 12 februarie, după în
toarcerea primului ministru De- 
bre din călătoria în Algeria. 
Debre a prezentat un raport în 
care a arătat că generalii fran
cezi comandanți de unități în Al
geria sînt neliniștiți 
țat că .aceștia 
mentare.

Consiliul de 
examinat de

și a anun- 
cer efective supli-

Miniștri francez a 
asemenea g-avul

ooooo

DELHI. — După cum relatează 
Agenția Indinfo, președintele In
diei. Rajendra Prasad, a acceptat 
invitația președintelui Republicii 
Democrate Vietnam. Ho Și Min. 
do a vizita R. D Vietnam. E| va 
pleca în Vietnam în ultima săptă- 
mînă a lunii martie 1959.

PEKIN. — Reprezentanții gu
vernelor Republicii Populare Chi
neze și Republicii Populare Romî
ne au semnat la 13 februarie la 
Pekin un acord cu privire la de
conturile comerciala curente și la 
plățile necomerciale dintre cele 
două țări.

VARȘOVIA. — La 13 februarie 
a avut Joc la Varșovia cea de-a 
87-a întîlnirg .a ambasadorilor R.P. 
Chineze și S.U.A. Intîlnirea a du
rat două ore șl jumătate. Urmă
toarea întîl>nire dintre ambasado
rii Republicii Populare Chineze și 
S.U.A. va avea loc la 19 martie.

rul R.P. Romîne la Moscova, Mi
hai Dalea, a oferit în saloanele 
ambasadei o masă tn cinstea de
legației oamenilor de știință ro- 
mîni.

ROMA.— La 12 februarie lide
rul democrat creștin Antonio Seg 
ni, însărcinat cu formarea noului 
guvern italian, a făcut o declara
ție în fața grupului deputaților 
democrat creștini, pronunțîndu-se 
în favoarea unui guvern democrat 
creștin omogen și afirmînd că 
aceasta ar corespunde „situației 
excepționale".

conflict 
Tunisia 
unei rețele franceze de spionaj în 
Tunisia. Guvernul francez afirmă 
că dorește îmbunătățirea relații
lor francq-tunisiene, dar numero: i 
observatori politici din capitala 
Franței consideră că o condiție 
esențială pentru îmbunătățirea re
lații.or este reglementarea pașni
ca a problemei algeriene.
Referindu-se la descoperirea rețe

lei de soionaj franceze în Tunisia, 
Burghiba a anunțat că această 
rețea de spionaj activa pe terito
riul tunisian incă din 1953 evind 
ca principală sarcină să suprave
gheze acțiunile guvernului tuni
sian iar nu acțiunile Frontului de 
Eliberare Națională algerian, așa 
cum pretinde guvernul francez. 
Intr-adevăr, Frontul de Eliberare 
Națională algerian nu luase încă 
ființă pe vremea cînd organizația 
de spionaj franceză și-a început 
activitatea pe teritoriul tunisiin. 
Burghiba a subliniat de asemenea 
răspunderile care revin în acea
stă afacere de spionaj anumitor 
consilieri ai ambasadei Franței la 
Tunis, precum și guvernului fran
cez. El a adăugat că această afa
cere va avea repercusiuni seri
oase asupra relațiilor dintre auto
ritățile tunisiene și funcționarii 
francezi care se mai află pe teri
toriul tunisian, deoarece guvernul 
tunisian ,,nu mai poate avea în
credere în ei“.

izbucnit între Franța și 
ca urmare a descoperirii

MOSCOVA. — Cu prilejul sem
nării Convenției de colaborare 
științifică dintre Academia R. P. 
Romîne și Academia de Științe a 
U.R.S.S. pe anul 1959, ambasado-

Doctorul în filozofie ]ost von Rennings 
măturător de stradă
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Cînd apelezi la serviciile satelitului 
artificial american...

Un întreprinzător particular din 
Australia, cunoscînd bine probabil 
psihologia colegilor lui americani, 
s-a gîndit să dea o folosință prac
tică satelitului american „Atlas" 
care — după multe încercări ne
reușite — se stabilise înfine pe 
orbită. Adică de ce semnalele 
transmise de acesta pe pămînt 
n-ar putea să facă reclamă frigi
derelor și aparatelor de condițio
nat aer pe care le producea firtra 
sa ? Atunci a trimis autorită
ților americane de la Cap Cana

veral (localitatea din Florida de 
unde a fost lansat satelitul) urmă
toarea telegramă : „Rugăm comu
nicați tariful pentru a transmite 
publicitate cu „Atlas" spre Pă
mînt, circa 30 minute privind fir
ma noastră".

Să presupunem că i s-ar fi ac
ceptat oferta. Amatorii de pe Pă
mînt însă, nici n-ar fi apucat să 
afle prea multe amănunte în le
gătură cu capacitatea, sau con
sumul de electricitate al frigide
rului cu publicitate în cosmos, atit 
de scurtă a fost existența sateli
tului american „Atlas".

Răscoala care a cuprins Hon
durasul la începutul lunii februa
rie ia amploare. Agențiile de pre
să anunțau ieri că forțele răscula- 
ților, conduse de colonelul Ar
mando Velasquez Cerrato, care 
luptă pentru răsturnarea dictaturii 
lui Villeda Morales au deschis 
patru fronturi și au ocupat mai 
multe orășele și sate.

Hondurasul este situat pe pun
tea care unește cele două Ame-

rici, ocupind o suprafață de 
112.000 km.2 Economia țării este 
prin excelență agrară. Datorită 
faptului că bananele se cultivă pe 
întinderi uriașe, Hondurasul este 
numit „republica bananieră“. Aci 
se mai cultivă cafea, arborele 
de cauciuc și cacao. Circa 15 la 
sută din populația țării, care nu
mără peste 1,5 milioane de locui
tori, se ocupă cu agricultura, tră
ind în condiții de sclavi pe întin
sele latifundii ale monopolurilor 
nord americane și ale moșierilor 
autohtoni. Ga și în Nicaragua, 
Guatemala, Salvador etc., econo
mia țării se află în mîna „mon
strului verde", a cunoscutului 
trust american implicat în toate 
loviturile de stat, comploturile și
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HOND
asasinatele din republicile sud~ 
americane, „United Fruit Compa
ny'’. Și celelalte ramuri ale eco
nomiei din Honduras ca industria 
extractivă, liniile aeriene, finanțe
le și căile ferate se găsesc în pro
prietatea trusturilor americane.

De pe urma exploatării crînce- 
ne a bogățiilor țării și a forței de 
muncă, ieftină, monopolurile nord- 
americane încasează profituri 
fabuloase. Numai „United Fruit 
Company11 încasează anual aproxi
mativ 17 milioane de dolari.

Lupta patrioților din Honduras 
se încadrează în lanțul luptei ge
nerale a popoarelor Americii La
tine împotriva imperialismului 
yankeu, pentru independență eco
nomică și politică, pentru ca po-

UR AS
poarele Americii de sud să devi
nă stăpîne în țările lor.

Numeroasele acțiuni întreprin
se anterior și actuala răscoală îm
potriva dictatorului Villeda Mora
les vîndut Wallstreet-ului, dove
desc hotărîrea poporului din Hon
duras de a-și cuceri independen
ța economică și politică pentru că, 
așa cum se arată în chemare? 
Partidului Comunist din iunie. 
1958, „Clasa muncitoare și po
porul din Honduras au dreptul la 
bunăstare socială și progres na
țional. Hondurasul are dreptul de 
a fi o republică liberă, suverană 
și independentă".
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