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Cît mal multe economii
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pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste” 

activului U. T. M. de la CombinatulAdunarea

la avînt mișcarea brigăzilor utemiste 

de muncă patriotică din București

Sa facem și mai frumoasa
Capitala patriei noastre
Plenara a IlI-a a C. C. al

U. T. M. din decembrie 1957 
analizînd munca de educare a 
tineretului în spiritul patriotis
mului socialist și al internaționa
lismului proletar, arată că, cu toate 
rezultatele obținute în educarea 
patriotică a tineretului „multe or
ganizații ale U.T.M. nu urmăresc 
sau nu reuțesc să împletească mun
ca de crețtere a conțtiinței patrio
tice a tinerilor cu activitatea de 
mobilizare a acestora în produc
ție fi la acțiuni de folos obțtesc".

Constatînd că lipsurile sezisate 
de plenară se manifestă și în acti
vitatea multor organizații U.T.M. 
din București, conștient de sarci
nile ce-i revin pentru întărirea 
muncii de educație patriotică a 
tineretului, comitetul orășenesc 
U.T.M. a intensificat acțiunile de 
educație comunistă a tineretului 
prin muncă.

Multe
U.T.M. din 
transformat 
tineri, cum 
ducție ale 
utemiste de 
tice în adevărate școli de educare 
politică, patriotică și etică a tine
retului.

Să luăm 
producție din 
Complexului 
șie“ condusă 
Zamfir. De-a 
stă brigadă a 
de tineri. Mulți au devenit oameni 
de nădejde în aparatul de partid 
și de stat, ingineri sau tehnicieni. 
Sînt cîțiva ani de cînd în această 
brigadă nu mai poate fi vorba de 
neîndeplinirea planului, de lipsuri 
nemotivate de la servici sau de re
buturi. Ca răsplată a muncii de
puse, Comitetul orășenesc U.T.M. 
București i-a decernat steagul de 
brigadă fruntașă pe Capitală în in
dustria grea, pe care îl deține

*--------------------------

Peste 500.000 
participant! 

la învățămîntul 
agrozootehnic de masa

Paralel cu pregătirea campa-

la sate participă în număr spo- 
la învățămîntul agrozootehnic 
masă pentru a-și însuși meto- 
înaintate în cultura plantelor, 
creșterea animalelor, în folosi- 

randament a

Alexandru Sidorenco,
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. București
—oxo—

în prezent. Dar activitatea acestei 
brigăzi nu s-a mărginit numai la 
producție. De multe ori, după șe
dințele din cadrul brigăzii asupra 
îndeplinirii planului, s-a mers în 
colectiv la cinematograf, la vizio
narea unei expoziții, la teatru etc. 
Ca urmare a muncii politico-edu
cative desfășurată în colectivul a- 
cestei brigăzi, a sprijinului și în
drumării concrete a biroului U.T.M. 
din secție, cît și a dorinței fierbinți 
a tinerilor din brigadă de a-și a- 
duce din plin aportul lor la ac
țiunile patriotice ale tineretului, 
s-a născut inițiativa creării pri
mei brigăzi utemiste de muncă pa
triotică.

De atunci au trecut cîteva luni.

Brigada, în bilanțul pe care l-a 
făcut zilele acestea, a constatat că 
a realizat aproape 1.000 ore mun
că patriotică, atît la școala ce se 
construiește pe Șoseaua Chitila cît 
și în complex la descongestionarea 
îocului de muncă, la colectat fier 
vechi etc. ; au fost văzute în co
lectiv de către brigadă cîteva fil
me, au fost vizitate muzee și expo
ziții.

Inițiativa de creare a brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică por
nită din Complexul „Grivița Ro- 
șie“, a luat o mare amploare. De
sigur că la aceasta au contribuit 
atît Comitetul orășenesc U.T.M. 
cît și comitetele raionale care au 
organizat în acest sens mitinguri 
la care au vorbit tovarășii din par
tea sfaturilor populare raionale,

organe și organizații 
orașul București au 
anumite colective de 

ar fi brigăzile de pro- 
tineretului, posturile 
control, cercurile poli-

de pildă brigada de 
secția cazangerie a 

C.F.R. „Grivița Ro
de tov. Constantin 
lungul anilor acea- 
reușit să educe zeci

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru muncitorii 

ceferiști 
și petroliști

Muncitorii ceferiști și petro
liști, urmași ai celor care acum 
26 de ani au înscris o pagină 
glorioasă în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
»e bucură ari, alături de în
treaga clasă muncitoare, de 
condiții din ce în ce mai bune 
de trai. Pentru ei s-au construit 
și se construiesc numeroase lo
cuințe, precum și diferite clă
diri social-culturale, cluburi, 
dispensare, cinematografe etc.

★
Ceferiștii din unitățile regio

nalei C.F.R. Cluj au primit în 
ultimii ani în folosință 320 a- 
partamente. In prezent sînt în 
construcție alte 110 apartamen
te. (Cu ajutorul creditelor pri
mite din partea statului 80 de 
familii de ceferiști și-au con
struit case proprii ; alte 36 de 
case pe bază de credit se gă
sesc în construcție. Pe cuprin
sul regionalei s-au 
cantine unde iau 
14.000 de ceferiști.

★
în ultima lună 

folosință muncitorilor din uni
tățile Direcției regionale Iași 
aproape 50 de apartamente 
construite din fondurile cen
trale ale statului și din fondul 
întreprinderii. Tot pentru mun
citorii feroviari s-a amenajat O 
casă de odihnă și dormitoare 
pentru personalul care lucrează 
la întreținerea liniilor de cale 
ferată.

înființat 14 
masa peste

s-au dat în

★
Din volumul de investiții des

tinat anul acesta Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei peste 100 milioane lei vor 
fi folosiți pentru construcția de 
locuințe și de clădiri social- 
culturale.

★
De cîtăva vreme petroliștii de 

la Moinești pot viziona la cine
matograful de la clubul lor fil
me pe ecran lat.

(Agerpres)

In parcul de tractoare al J 
uzinelor „Ernst Thălmann“ / 
din Orașul Stalin, un lot de f. 
mașini gata pentru a fi expe- J 
diate agriculturii. /
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A devenit o tradiție a muncii 
tinerilor marelui Combinat Meta
lurgic din Refița, ca alături de în
treg tineretul patriei noastre să 
răspundă cu însuflețire sarcinilor 
pe care partidul nostru iubit le 
pune în fața oamenilor muncii. 
Pentru a discuta căile fi posibili
tățile concrete de realizare a cît 
mai multe economii, luni după a- 
miază a avut loc la Casa de cul
tură a Combinatului Metalurgic 
Refița adunarea activului organi
zației U.T.M. din combinat, la 
care au participat secretari ți mem
bri ai comitetelor organizațiilor 
U.T.M., responsabili de brigăzi fi 
posturi utemiste de control, tineri 
muncitori fruntafi, tehnicieni, ingi
neri, activițti U.T.M. La adunare 
a participat de asemenea tov. Ale
xandru Kopandi, secretar al C.C. 
al U.T.M., tov. Ion Rambu, secre
tar al Comitetului orățenesc P.M.R. 
Rețifa, inginer C. Olteanu din 
partea conducerii combinatului 
precum ți delegații din întreaga 
țară care au luat parte la consfă
tuirea privind acțiunea de econo
misire a metalului.

— Pentru a studia posibilită- 
, 'le existente privind contribuția ti
neretului la îndeplinirea sarcinii 
trasată de partid de a realiza cit 
mai multe economii, a arătat tov. 
Aurel Lascu prim secretar al Comi
tetului orățenesc U.T.M. Rețița — 
organizațiile U.T.M. din combinat, 
au format colective de tineri mun
citori, tehnicieni ți ingineri. Aceste 
colective conduse de comitetele 
U.T.M. ajutate de conducerile ad
ministrative ți sub conducerea or
ganizațiilor de partid au studiat ți 
cercetat toate posibilitățile ți re
zervele interne pentru realizarea 
unor economii cît mai importante 
ți au făcut numeroase propuneri 
concrete.

In cadrul adunării, care s a des- 
fățurat într-o atmosferă de mare 
entuziasm, numeroși tineri au luat 
cuvîntul, arătînd concret angaja-* 
mentele pe care tinerii din fa
bricile fi secțiile respective, ale 
combinatului ți le iau pe baza 
cercetării posibilităților existente 
în lupta pentru realizarea de cit 
mai multe economii.

— Noi, tinerii laminorițti — a 
spus tinărul Petre Constantin res
ponsabil de brigadă la laminoare 
— ne angajăm să realizăm o econo
mie de 3.730.000 lei prin reduce
rea consumurilor specifice la oțel, 
prin reducerea rebuturilor de la
minare, prin reducerea consumuri
lor specifice la combustibil, ener
gie electrică, cilindri, precum și 
prin reducerea cheltuielilor de în
treținere ți energie.

Angajamente în valoare de mi
lioane de lei ți-au luat ți tinerii 
oțelari, tinerii forjori, tinerii 
la Fabrica de locomotive,

Metalurgic Reșița
zinca „Cît mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste".

In entuziasmul general, nume- 
rofti tineri din cei care au luat 
cuvîntul la adunare, au cerul să 
se lanseze o chemare către toți 
tinerii metalurgifti fi întreg tine
retul muncitor al patriei noastre 
pentru a participa cu toate forțele 
la realizarea de cît mai multe eco
nomii. Tinărul oțelar Gheorghe 
Miu, a dat citire chemării tinere
tului din Combinatul Metalurgic 
Refița, către toți tinerii metalur
gifti fi întreg tineretul muncitor al 
patriei, care a fost aprobată cu căi-

nătoria de fontă fi din toate cele
lalte fabrici fi sectoare ale combi
natului. în cuvîntul lor, tinerii au 
arătat că sub conducerea organi
zațiilor de partid, alăturîndu-se a- 
vîntului general cu care oamenii 
muncii din patria nostră luptă 
pentru traducerea in viață a sar
cinilor stabilite de plenara din no
iembrie a C.C. al P.M.R., privind 
realizarea de cît mai multe econo
mii fi răspunzînd chemării celor 8 
întreprinderi din Capitală, vor or
ganiza fi desfăfura largi acțiuni 
de masă pentru realizarea de 
economii la materii prime, auxi
liare fi mijloace financiare sub lo-

dură de către toți participanții la 
adunare.

In încheiere, tov. Alexandru Ko- 
pandi a arătat că tinerii muncitori, 
tehnicieni fi ingineri ai combinatu- 
tului dispun de toate condițiile ne
cesare pentru ca, cu sprijinul mun
citorilor vîrslnici fi sub conduce
rea organizațiilor de partid, să-fi 
îndeplinească cu cinste angaja
mentele luate. Din partea Birou
lui C.C. al U.T.M., tov. Alexan
dru Kopandi a urat mult succes 
tinerilor din combinat în îndepli
nirea angajamentelor luate.

AL. P1NTEA ]

de
de 

la tur-

CHEMAR EA
tineretului de la Combinatul Metalurgic
Reșifa către tinerii metalurgiști și întreg

tineretul muncitor al patriei

niei de primăvară oamenii muncii 
de 
rit 
de 
de 
în 
rea cu mai mult 
parcului de mașini și tractoare.

Peste 500.000 de colectiviști, în
tovărășiți, mecanizatori, muncitori 
din gospodăriile de stat, țărani cu 
gospodării individuale, sînt cu
prinși în cele aproape 15.000 
cursuri agrozootehnice. Față de 
anii trecuți, în regiunile Constan
ța, Cluj, Timișoara, Ploești, Ora
dea și Regiunea Autonomă Ma
ghiară, regiuni cu bună experien
ță în organizarea învățămîntului 
agrozootehnic de masă, participă 
la aceste cursuri un număr spo
rit de cursanți.

In majoritatea regiunilor s-au 
ținut pînă acum cîte 12—15 lecții, 
cea mai mare parte dintre ele fiind 
urmate de aplicații practice. In re
giunile cultivatoare de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui cea mai 
mare parte a lecțiilor se referă |a 
reguli înaintate folosite în cultura 
acestor plante de mare importanță 
pentru economia națională.

Condițiile create pentru o mai 
largă participare a țăranilor la 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă trebuie folosite mai bine de- 
cit pînă acum în regiunile Stalin, 
lași, Galați, unde, din cauza unei 
mai slabe organizări a cursurilor, 
participă un număr mic de 
cursanți-

(Agerpres)
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Cadre calificate 
pentru industria 

minieră
Pe lîngă fiecare exploatare 

minieră din Val?a Jiului există 
cite o școală de calificare care’ 
pregătește cadre pentru minerit. 
Anul trecut, aceste școli au fost 
absolvite de 421 muncitori. In a- 
c:st an în cele șase școli miniere 
de pe lîngă exploatările Văii 
„iului vor fi școlarizați 950 de 
mineri și ajutori de mineri. 'Mai 
bine de 2.000 muncitori se vor 
califica și își vor ridica gradul 
de calificare prin cursuri de 
scurtă durată organizate în între
prinderile miniere de aici.

(Agerpres)

Cinste utemiștilor și tinerilor de la
Combinatul Metalurgic Reșița, fruntași în

In fața noastră, a tineretului muncitor stau 
sarcini mărețe pe care ni le-a trasat Partidul 
nostru iubit, conducătorul luptei și muncii în
tregului popor pentru construirea socialismului. 

Plenara Comitetului Central al P.M.R. din 
noiembrie 1958, a subliniat în mod deosebit că 
pentru asigurarea creșterii acumulărilor socia
liste este necesar să se realizeze valorificarea 
maximă a tuturor rezervelor și resurselor in
terne ale întreprinderilor, ale întregii economii 
naționale — să se realizeze cît mai mari eco
nomii.

Analizind activitatea noastră pe anul 1958 în 
lumina acestor sarcini reiese că tineretul Com
binatului Metalurgic Reșița, prin diferite ac
țiuni ca : reducerea consumurilor specifice la 
metal, micșorarea consumului de materiale au
xiliare, energie electrică, colectarea fierului 
vechi, muncă patriotică și alte acțiuni, a dat 
patriei peste 12.000.000 lei economii.

Conștienți de importanța pe care o are me
talul pentru dezvoltarea economiei naționale, în 
cursul anului trecut o atenție deosebită am 
acordat aplicării inițiativei noastre „Să gospo
dărim cu grijă metalul", realizînd o economie 
de 4.628 tone metal.

Utemiștii, întreg tineretul Combinatului Me
talurgic Reșița, sub conducerea organizațiilor 
de partid, răspunzînd la avîntul cu care oame
nii muncii din patria noastră participă Ia tra
ducerea în viață a sarcinilor stabilite de re
centa plenară a C.C. al P.M.R.. la chemarea 
celor 8 întreprinderi din Capitală privind reali
zarea de cît mai multe economii în producție de 
către toți muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
am hotărît să organizăm și să desfășurăm toate 
acțiunile tineretului pentru realizarea de econo
mii la materii prime, auxiliare și mijloace finan
ciare, sub lozinca : „CIT MAI MULTE ECO
NOMII PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI 
NOASTRE SOCIALISTE".

Cunoscînd posibilitățile și forțele de care 
dispunem ne angajăm ca în acest an să desfă
șurăm toată energia și elanul nostru tineresc 
pentru a realiza următoarele economii:

• 11.938.000 lei, prin gospo
dărirea cu grije a metalului
• 3.290.000 lei, prin redu
cerea consumurilor la alte

materii prime și auxiliare

• 3.000.000 lei, prin colecta» f 
rea metalelor vechi feroase | 

și neferoase
887.000 lei, prin realizarea | 
de invenții și inovații 
450.000 lei, prin activitatea |

brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică

Astfel prin creșterea numărului brigăzilor de 
producție, a posturilor utemiste de control, și 
mărirea eficacității economice a muncii lor; 
prin aplicarea inițiativelor tineretului care duc 
la realizarea de economii; prin colectarea me
talelor vechi feroase și neferoase și prin munca 
desfășurată de brigăzile utemiste de muncă pa
triotică, vom realiza în anul 1959 economii 
totale în valoare de 19.565.000 lei.

UTEMIȘTI Șl UTEMISTE, 
TINERI Șl TINERE!
Conștienți de importanța sarcinilor pe 

care recenta plenară a partidului le pune 
în fața întregului popor muncitor, însu
flețiți de cuvintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej care arată că elanul și 
abnegația tineretului muncitor constituie 
o mare forță în îndeplinirea sarcinilor 
de dezvoltare a economiei naționale — 
organizațiile de bază U.T.M. din Combi
natul Metalurgic Reșița cheamă toate 
organizațiile de bază U.T.M., întreg ti
neretul patriei noastre că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid să 
lupte neobosit pentru a aduce cît mai 
multe economii scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă.

Fotos V, RANGA

acțiunea de economisire a metalului!
Consfătuirea pe țară care a avut loc duminică la Reșița și 

care a făcut bilanțul acțiunii de economisire a metalului, a 
stabilit că în fruntea întrecerii se situează înșiși Inițiatorii 
acțiunii, tinerii reșițeni. In cursul anului trecut, alături de 
virstnici, tinerii muncitori ai Combinatului Metalurgic Reșița 
au economisit 4628 tone metal.

Pentru succesele importante obținute în cadrul acțiunii pa
triotice de economisire a metalului. Comitetul Central al U.T.M. 
a decernat Comitetului orășenesc U.T.M. Reșița și organiza
țiilor de bază U.T.M. din cadrul Combinatului Metalurgic 
Reșița, Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M.

Biroul Comitetului regional U.T.M. Timișoara a hotărît ca 
tinerii muncitori fruntași în acțiunea de economisire a meta
lului din cadrul combinatului să fie fotografiați în fața dra
pelului comitetului regional U T.M. Astfel, cu prilejul consfă
tuirii pe țară, tinerii muncitori fruntași în economisirea meta
lului din cadrul combinatului s-au fotografiat în fața drapelului 
Comitetului regional U.T.M. Timișoara, împreună cu tov. Ale
xandru Kopandi, secretar al C.C. al U.T.M. și alți activiști de 
partid și U.T.M. Iată-i în fotografie (de la stînga la dreapta, 
în rîndul întîi): Ion Mitrescu (oțelăria Siemens Martin), Ștefan 
Bărbuceanu (forjă), Ion Dobre (forjă), Aurel Lascu (prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Reșița), Iosif Weis (se
cretar al Comitetului orășenesc P.M.R. Reșița), Gh. Micota 
(prim secretar al Comitetului regional U.T.M. Timișoara), Eli- 
sabeta Nobik (turnătoria de oțel), Alexandru Kopandi (secretar 
al C.C. al U.T.M.), Iulian Brădeanu (turnătoria de 
fontă), Pațica Ion (turnătoria de fontă), Ludovic Gaju 
(turnătoria de oțel), ing. Ion Grăsoi (turnătoria de 
oțel). In rîndul doi: Victor Ionele (cazangerie-locomotive), 
Iosif Socall (montaj locomotive). Gheorghe Miu (oțelăria Sie
mens Martin), Gheorghe Stenghel (oțelăria Siemens Martin), 
Ludovic Berthl (oțelăria Siemens Martin), Petre Constantin (la
minoare), Ion Hîrșovescu (laminoare), Horia Bălan (bandaje), 
Ion Cîrciumaru (bandaje), Totolici Ion (laminoare), Uie 
Lazăr (turnătoria de oțel), Arpad Buga (turnătoria 
de oțel), Pop Ștefan (turnătoria de oțel), Gheorghe 
Enache (cazangerie-locomotive). In rîndul trei: Ion Gre- 
descu (turnătoria de oțel), Nicolae Brîncuș (mcntaj-loco- 
rrotive), Constantin Alexa (turnătoria de oțel), Puiu Nicolae 
(montaj-locomotive), Gheorghe Ghiță (montaj-lccomotive), Len
ga Trandafir (cazangerie-locomotive), Tiberiu Orosz (lami
noare), Gavrilă Albu (laminoare), Mihai Trocan (montaj-Ioco- 
motive), Alexandru Bărbăcioru (laminoare), Francisc Kwas- 
nicsck (forjă), Marin Atihăilescu (forjă), Sava Iovan (fcrjă).
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Angajamentele

după Consfătuirea de la Constanța
au lost depășite

luate de tinerii colectiviști

cultura
a obținut producții mai 

................ De
am

UN TITLU DE CINSTE
ertseat&t l t u ut a ș 
de aniuiale
Faptele ce le vor cuprinde aceste rinduri mă îndeamnă să 

gindesc adine, dinainte, la un adevăr emoționant și frumos al 
zilelor noastre. O meserie ca cea de crescător de animale (vă
cari și porcari, cum Ii se spunea) înainte hulită și disprețuită, 
a ajuns astăzi o profesie de mare cinste, o chestiune de onoa
re într-atîta, incit tinerii se întrec cu pasiune pentru a cuceri 
titlul de cel mai bun crescător de animale.

Și trebuie să ne gîndim, vorbind despre această înaltă cuce
rire a conștiinței, nu numai la civilizația nouă care s-a stabilit 
pe temelii socialiste în țara noastră, ci și la marile prefaceri 
luminoase care s-au petrecut în mințile oamenilor iscate din
pe temelii
luminoase care s-au petrecut în mințile oamenilor 
fapta și cuvîntul fără seamăn al partidului.

nu-î chiar așa 
băiatule. Titlul 
fruntaș, pentru 
voi e de mare

Îndată după lucrările Consfătui
rii de la Constanța, organizația 
noastră de bază U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, și-a 
luat într-o adunare generală 
U.T.M. deschisă angajamente con
crete, menite să mobilizeze activ 
pe toți tinerii din gospodăria noa
stră colectivă la întărirea ei eco
nomico-o rganizatorică.

Printre altele noi am hotărît ca 
volumul lucrărilor efectuate de ti
neri sa fie mai mare, echipele de 
tineret să obțină producții spo
rite față de cele planificate, can
titatea de lapte pe cap de vacă fu
rajată să fie de 2.600 1., să redăm 
agriculturii 4 ha. teren, să însilo- 
zam 300 tone nutret etc. După de
finitivarea acestor angajamente 
care au devenit pentru noi sarcini, 
organizația de bază U. T. M. a 
luat o serie de măsuri politico- 
organizatorice pentru îndeplinirea 
sarcinilor.

încă de la început, aceste anga
jamente au fost larg popularizate 
în rînduî tineretului din gospodă
rie. Au fost ținute conferințe în 
care s-a arătat însemnătatea poli
tică și economică a îndeplinirii a- 
cestor angajamente. Echipele 
tineret au primit și ele 
cini precise. Informările pe 
noi le-am ținut periodic au 
în evidență realizările pe 
le-am obținut în fiecare etapă. Pe 
parcurs, biroul organizației de 
bază U.T.M. analiza în ședințele 
sale mersul îndeplinirii angajamen
telor și stabilea totodată măsuri 
de înlăturare a unor neajunsuri. 
Periodic în adunările generale se 
analiza activitatea unor utemiști, a 
echipelor de tineret, cerînd ajuto
rul organizației de partid și al 
consiliului de conducere al gospo
dăriei. La încheierea anului, cînd 
am analizat 
tinerilor colectiviști, noi am pu
tut raporta organizației de partid 
din G.A.C. că angajamentele noa
stre au fost nu numai realizate 
dar și depășite. Organizația de 
bază U.T.M. se poate mîndri ca 
și prin contribuția tinerilor gos
podăria noastră colectivă a avut 
un venit bănesc de 1.207.159 lei, 
cu 383.833 lei mai mult decît era 
prevăzut în planul de producție 
al gospodăriei. De asemenea, va
loarea fondului de bază a crescut 
cu 282.433 lei față de anul 1957, 
iar valoarea zilei muncă s-a ridi
cat la 39,19 lei. (In prezent fon
dul de bază al G. A. C. este de 
1.113.530 lei).

In adunarea generală a organi
zației de bază U.T.M. precum și 
în adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a G.A.C. a reieșit 
că la dobîndirea acestor succese 
tineretul a adus o contribuție în
semnată. Numărul zilelor-muncă 
efectuate de către utemiști se ri
dică la peste 17.000. Echipa fete
lor din sectorul legumicol mun
cind cu rîvna a adus un venit gos
podăriei de peste 150.000 lei. In 
mod deosebit s-au evidențiat ute- 
mista Mucenic Maria, tinerele 
Shola Stela, Elena Calin și altele.

Deși condițiile climaterice au 
fost nefavorabile, echipa de tine
ret din cultura mare, condusă 
de mine, 
mari decît cele planificate, 
exemplu la floarea-soarelui 
avut planificat 1200 kg. și am ob
ținut 1350 kg. la ha., la porumb 
2100 kg. și am obținut 3110 kg. 
Cu forțele tineretului, sub îndru
marea tehnică a inginerului agro
nom (utemistul Adolf Ionescu) ti
nerii an plantat 2 ha. cu viță de 
vie și au însilozat 350 tone nutre
țuri din cele 480 planificate pe 
gospodărie. Producția de lapte pe 
cap de vacă furajată a crescut la 
2740 litri și s-au redat agriculturii 
3 hectare teren care era acciden
tat, nefolosit de zeci de ani. In 
total, în urma angajamentelor 
luate de organizația noastră de 
bază U.T.M. tinerii au realizat 
venituri de peste 600.000 lei din 
venitul de peste 1.207.000 lei, ob
ținut de gospodărie.

_ Pentru ca și în acest an tinerii 
sa aduca o contribuție mai mare 
la dezvoltarea economica a gospo
dăriei noastre colective, organiza
ția U.T.M. și-a reînnoit și sporit 
angajamentele. Printre altele, ti
nerii vor realiza în acest 
sporuri de recoltă de 
turile echipelor de tineret 
2-300 KG. MAI MULT LA HEC
TAR .în comparație cu producția 
realizată în anul trecut. De ase
menea vor planta 9 HA. CU VIȚA 
DE VIE, din cele 14 ha. planifi
cate pe gospodărie, vor transporta 
la cîmp prin muncă voluntară 200 
TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NA
TURALE, vor îngriji și crește 750 
OI ȘI 1060 DE PĂSĂRI. Sîntem 
convinși că și în acest an angaja- 

întreaga activitate a- mentele organizației noastre de 
bază U.T.M. vor fi depășite, că ti
nerii vor contribui și mai mult la 
creșterea averii obștești, a venitu
lui gospodăriei noastre colective 
pentru ca ea să se dezvolte și să 
înflorească continuu, iar 
noastră de asemenea, odată

PETRE NICHIFOR 
secretarul org. U.T.M. din 

Viile Noi — Constanța

Brigada de tineri mulgători de la G.A.S. Stupini, regiunea Stalin este cunoscută în întreaga 
țară pentru rezultatele bune obținute în producție. Mulgătorii Urs ache Margareta, Boureanu Vasile 
și Ursache Gheorghe au obținut anul trecut depășiri de plan în tre 3500 și 5000 litri lapte.

PENTRU DEZVOLTAREA

în patria noastră
de 

sar
ea re 
scos 
care

an 
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cu
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cu ea.

G.A.C.

Casa laborator a Gospodă
riei agricole colective din Cod- 
lea este un sprijin serios pentru 
cursantii cercului agro-zooteh- 
riic.

Inginerul utemist Bogdan 
Constantin împreună cu tinerii 
Nistor Valentin, Crisbășeanu 
Nicolae și Franz Robert, exe
cuted o experiență în labora
tor.

Foto: 1. MIHALACHE

Comitetul U-T.M. din comuna 
noastră a obținut în ultima vreme 
rezultate bune în privința atra
gerii de noi tineri în cele două 
gospodării colective din comună. 
Astfel, numai de la începutul a- 
nului acesta și pînă acum toți ti
nerii întovărășiți din satul Dul- 
banu, în frunte cu cei 32 de ute
miști, au intrat în Gospodăria co
lectivă „N. Bălcescu" Datorită 
faptului că, sub îndrumarea orga
nizației de partid, utemiștii au dus 
muncă de lămurire și in rindul 
celorlalți intovărășiți, ultimele fa
milii au depus cereri de intrare 
în G.A.C., terminîndu-se astfel co
lectivizarea întregului sat. Fru
moase rezultate au obținut și or
ganizațiile de bază U.T-M. din în
tovărășirile din satele Sinaia, Scor- 
țeanca și Atnaru-sat Faptul că 
membrii birourilor organizațiilor 
de bază U.T.M. din aceste întovă
rășiri au fost primii care au depus 
cereri de intrare în G.A.C., a avut 
o influență pozitivă și asupra ce
lorlalți tineri Dintre cele 70 de 
familii de intovărășiți care au in
trat recent in G.A.C. „I Mai" din 
Amaru-sat, 43 sînt familii tinere.

Aceste succese sînt un rezultat 
firesc al muncii politice desfășu
rată permanent de către 
tul U.T.M. pe comună și de către 
organizațiile de baze U.T.M. în 
rîndurile tineretului. îndrumarea

comite-

Hotărîrile partidului și guver nului pun in fața oamenilor muncii 
din agricultură sarcini deosebit de importante, privind extinderea 
culturilor irigate. Numai in a cest an, suprafața irigată a țării, 
va crește cu 78.000 hectare, sarcină care a fost larg dezbătută 
in consfătuirea organizată de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, cu fruntașii și specialiștii în cultura orezului din sectorul 
socialist-cooperatist. De asemenea a reieșit că in acest an cul
tura orezului va fi extinsă la 30.000 hectare, de pe care se vor 
livra statului peste 100.000 tone orez.

Față de aceste sarcini, orgarti zațiile U.T.M., trebuie să ia încă 
de pe acum măsuri in vederea mobilizării tineretului la amena
jarea suprafețelor ce vor fi irigate, precum și la organizarea echi
pelor de tineret care să muncească efectiv în orezarii și care să 
lupte pentru producții record la hectar.

In acest scop, iată ce și-au 
U.T.M. din unele G.A.C. din

propus câteva organizații de bază 
raionul Fetești.

Organizația de bază U.T.M. din 
Gospodăria agricolă colectivă Ha- 
gieni, (secretar Călin Conian) sub 
conducerea organizației de partid, 
studiind posibilitățile ce le are de 
a mobiliza tineretul la extinderea 
acestei culturi, a propus conducerii 
ea din cele 50 de hectare ce vor 
fi cultivate eu orez în gospodărie 
în acest an, 20 de ha. să fie lucrate 
de către tineret. Tinerii s-au anga
jat să obțină o producție de peste 
4.000 kg. la hectar.

în acest scop, s-a hotărît ca una 
din echipele de tineret din gospodă
rie să se specializeze în cultura ore
zului și să răspundă efectiv de cele 
2.0 de ha.

Brigada utemistă de muncă pa
triotică din gospodărie a hotărît 
să muncească la amenajarea între
gii suprafețe destinată a fi culti
vată cu orez.
Stoica, Ion T. 
cea și alții au

Utemiști ca : Stan 
Petre, Stan Mihal- 
început să care în-

oo&oo

grășăminte naturale pe aceste su
prafețe.

Angajamente asemănătoare au 
fost luate și de către organizația 
de bază U.T.M. din Gospodăria a- 
gricolă colectivă Luciu, care și a 
propus ca în acest an să efectueze 
toate lucrările necesare pentru iri
garea a 10 hectare, din cele 50 cîte 
va cultiva anul acesta gospodăria, 
de pe care să obțină în medie cel 
puțin 4.000 kg. orez la hectar. Pen
tru a realiza această producție, 
încă de pe acum echipa de tineret 
a hotărît să transporte peste 30 de 
tone îngrășăminte naturale pe fie
care hectar. De asemenea, tinerii 
din gospodărie, în frunte cu secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
Stoica Nicolae vor participa la lec
țiile ce vor fi predate de către in
ginerul agronom cu privire la 
tehnica acestei culturi.

Exemplul acestor organizații de 
bază va fi urmat și de celelalte or
ganizații din gospodăriile agricole 
colective ale raionului Fetești, cul
tivatoare de orez.

Așa de pildă, într-o discuție a- 
vută cu tov. Șerban Nicolae, pre
ședintele G.A.C. Țăndărei, el s-a 
angajat ca în acest an să sprijine 
și mai mult tineretul în vederea 
mobilizării lui la îndeplinirea sar
cinilor economice ale gospodăriei, 
în anul trecut, spunea el, 
gospodăria noastră a avut cul
turi de orez pe o suprafață de 
100 de hectare de pe care am ob
ținut o producție totală de 386.000 
kg. și care ne-a adus un venit de 
960.000 lei. Opt lei la ziua 
muncă din cei 15 <nți am dat, au 
provenit din cultura orezului. La 
aceste rezultate un aport deosebit 
l-a adus și tineretul.

Președintele și-a exprimat con
vingerea că și în acest an tineretul 
din gospodărie va aduce o contri
buție însemnată la obținerea de 
producții mari de orez. Este nece
sar ca toate organizațiile de bază 
U.T.M. din sectorul socialist-coo 
peratist să-și stabilească sarcini 
concrete privind contribuția tine
retului la extinderea culturilor de 
orez.

Venind din întunecimea de afa
ră, prin care rătăcise absent, me- 
tehăind, Gheorghe se simți orbit 
de lumina și de albul grajdului. 
Se frecă la ochi, apoi se rezemă 
de un stilp și rămase așa. Vacile 
dormeau mulțumite pe așternutul 
moale de paie și-l priveau cu ochii 
umeziți de blîndețe și de o umbră 
trecătoare de curiozitate. Iți aprin
se o țigară, dar, adueîndu-și amin
te că aici nu-i voie să se fumeze, 
o strivi cu silă. Luă apoi o furcă 
și începu să scoată paiele murdă
rite, să le pună in stivă deo
parte.

Paznicul, un bătrîn, dar care se 
ținea încă bine, învelit într-o 
șubă cam largă, îl văzu și strigă la 
el vesel :

— No, ia te 
nunilor.

Parcă pînă 
de tine cu boii 
pat. Acum ce ți-a venit așa, din- 
tr-odatâ, de nu mai ai nici somn?

Văzînd că moșul nu-l lasă în 
pace, Gheorghe Ursache aruncă 
furca și se duse la dormitorul 
mulgătorilor, care era la cîțiva 
pași de grajduri. Se dezbrăcă și 
rămase ața, întins pe pat, cu ochii 
deschiși, gîndindu-se. Ceilalți bă
ieți, mulgători ca și el, dormeau. 
Ii erau prieteni, cu ani in urmă 
copilăriseră împreună intr-un sat 
de pe lingă Botoșani. într-o zi au 
venit cu toții, vreo zece tineri, 
tocmai aici la G.AJS. Stupini, lin
gă Orașul Stalin. împreună au în
vățat meseria aceasta, care le e din 
ce in ce mai drugă, împreună lo
cuiesc și se distrează. Sînt prieteni 
cu toții, și Ursache n-avea față de 
niciunul nicio sfială. Iată insă, că, 
spre surprinderea sa, într-o zi, 
cînd brigada s-a adunat ca de obi
cei să discute despre felul cum s-a 
muncit în ultima săptămînă, a au
zit vorbe la care nu se aștepta. 
Toată brigada, in frunte cu nea 
Otto, șeful, toți băieții care-i erau 
prieteni, consăteni, cu care dor
mea alături, i-au spus-o deschis și 
limpede, aspru, că drumul pe care 
a apucat-o el e un drum rău. 
lipsa lui de disciplină, faptul 
își pierde nopțile fără folos, că 
îngrijește cum trebuie vacile 
care răspunde, că nu le mulge 
lumea are repercusiuni asupra re
zultatelor muncii întregii brigăzi, 
că a rămas printre ultimii în în
trecere. Gheorghe a tăcut, cu 
capul plecat și cu obrajii roșii ca 
focul. N-a spus nimic. Simțea că 
n-are putere să adune cuvintele 
intr-o frază de ințeles. A doua zi, 
poate nu întimplător, s-a întâlnit 
cu secretarul U.T.M., care l-a che
mat deoparte.

— Cum o duci, Ursache, pe ce 
loc ești ? — l~a descusut acesta, 
făcîndu-se că nu știe nimic

— Care loc ? — a întrebat el 
buimac.

— Păi cum, în întrecerea noa-

uită, minunea mi-

acuma trăgeau 
pînă te urneau din

L. MOLDOVAN

Muncă politică vie,
atentă și continuă pe care comi
tetul de partid pe comună a acor
dat-o comitetului U.T.M., a făcut 
ca noi să axăm activitatea tinere
tului pe acțiuni concrete legate de 
transformarea socialistă a agricul
turii. Bunăoară, organizațiile de 
bază U.T./rt au făcut panouri 
comparative despre rezultatele ob
ținute de G.A.C. și întovărășiri, au 
popularizat succesele gospodăriei 
colective prin brigada artistică la 
stația de radioamplificare, au or
ganiza; studierea statutului model 
al G.A.C. și conferințe legate de 
superioritatea muncii în G-A.C.

Aceste metode sînt larg folosite 
și ele sînt fără îndoială un mijloc 
bun de a face cunoscute superio
ritatea și avantajele muncii în 
gospodăria colectivă. Dar comite
tul U.T.M. din comuna 
căutat să folosească în 
— recomandînd același 
rourilor organizațiilor
U.T.M

concretă
mandat organizației de partid ca 
agitatori pe cei mai buni utemiști 
din cele două gospodării colecti
ve din comună. Sub îndrumarea 
comuniștilor, agitatorii utemiști 
au reușit să atragă un număr

prin zilele-muncă, veniturile cele 
mai frumoase- De obicei, el caută 
ca tînărul colectivist pe care îl 
popularizează să fie rudă sau 
prieten apropiat cu cel pe care îl 
lămurește. In felul acesta, cel cu

Din experiența organizațiilor U. T. M. 
din comuna Amaru — regiunea Pioești pentru 

atragerea tinerilor în gospodăria colectivă

Ori tu nu iei

din 
stau

umeri, 
rău. M-au

ttri pentru titlu, 
parte ?

Gheorghe a dat
— Ba da, dar 

întrecut toți ăilalți.
— Păi cum se poate ? Ia spu

ne-mi tu, despre ce-i vorba ?
După discuție, Gheorghe își 

simțea capul mai limpede, înțele
gea parcă ce e cu el. Era el vechi 
in meseria asta (de la șaisprezece 
ani venise aici) știa multe, numai 
că in ultima vreme se apucase de 
altele, privea nepăsător munca, a- 
vea impresia că știe de-acuma to
tul, și, iată, s-a trezit în coadă. 
Margareta Ursache, care-i mai 
nouă ca el în meserie și Bourea
nu Vasile l-au întrecut. Gheorghe 
clătina din cap amărit. L-au în
trecut, vasăzică, l-a întrecut și o 
fată. „Nu-i nimic, o să mai vedem 
noi“. Și Gheorghe s-a dus la bri
gadier și s-a uitat prin hârtii să 
vadă cu cit i-au luat-o înainte 
ceilalți.

— Lasă că-i ajung eu — a mor
măit el plin de ambiție.

Brigadierul l-a domolit insă.

— Vezi că aici 
ca la concurs, mă 
ăsta, de crescător 
care vă întreceți 
cinste și face să lupți din toate pu
terile pentru el. Asia cere să fii 
un om cu dragoste față de mese- 
rie, să simți că fiecare litru de 
lapte dat poporului e ceva impor
tant, dar trebuie să și înveți pen
tru că litrul acela de lapte în plus 
nu vine din cer. Ia să nu mai lip
sești tu de la învățămînt. Ai ce în
văța acolo. Tu nu prea speli bine 
ugerul, nu-l masezi. Vezi, de-aia 
ți-au luat-o înainte alții.

De-atunci au trecut cîteva luni, 
zile în care Gheorghe Ursache a 
crescut mult.

Gheorghe a învățat destul din 
întâmplările acelea pe care le-a 
trăit. A văzut cit de prețios e a- 
jutorul colectivului în clipele cele 
mai grele, cînd te rătăcești de dru
mul cel bun, și-a dat seama că 
niciodată nu e de-ajuns cît știi, că 
trebuie să înveți mereu, Pînă a- 
cum <a mers la toate cele zece 
lecții ținute de inginerul zooteh
nist și după fiecare lecție se sim
țea parcă mai sigur pe el. Și a 
mai învățat din întâmplările aces
tea și adevărul că o fată porate să 
i-o ia înainte unui băiat, fără ca 
asta să fie un lucru deosebit. Mar
gareta Ursache a ieșit prima pe 
1958 cu 5000 de litri depășire, iar 
el, pe locul trei, cu 3.600 litri 
peste plan. Gheorghe s-a bucurat 
sincer de succesul ei. Anul acesta 
lupta pentru titlu se dă între ei 
doi.

ION BAIEȘU

Mereu primii în întrecere
■ în aproape 
canizatori de 
.tînărul candidat de partid Neacșu Stanciu, s-a situat în fruntea în. 
trecerii socialiste.

Muncind cu mult elan tineresc, cu dorința de a-și păstra titlul 
de fruntași, cei cinci tineri nte canizatori din brigada lui Stanciu 

au terminat din nou primii pe stațiune reparatul tractoarelor și 
a mașinilor agricole pe care le au în primire. Dar nici în prezent 
ei nu stau: dau ajutor brigăzilor rămase în urmă, dovedind un 
deosebit interes pentru terminarea grabnică a reparațiilor la toate 
tractoarele și mașinile stațiunii.

toate campaniile agricole, brigada utemistă de me- 
la S.M.T. Gorneni, regiunea București, condusă de

In anii de democrație populară lumina culturii a pătruns și în 
satele de munte. După ce au petrecut minunat la căminul cul
tural, sătenii din Comuna Vaideeni de la poalele Carpați'or se 
îndreaptă cu voie bună spre casă. (Foto: AGERPRES)
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O acțiune actuala a tineretului:

Cît mai multe îngrășăminte
naturale

Organizațiile de bază U.T.M.; 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, sînt chemate să mobilizeze 
pe toți tinerii, în vederea depistă
rii tuturor rezervelor de îngrășă
minte naturale și a transportării 
lor la cîmp.

în scopul îndeplinirii acestui 
important obiectiv, organizațiile 
U.T.M. au pornit acțiunea patrio
tică de a transporta îngrășămin
te naturale din resurse locale pe 
cîmp și a le încorpora în sol. A- 
ceastă acțiune specifică tineretu-

pe cîmp!

noastră a 
munca sa- 
lucru bi
de bază 

forme cît mai specifice 
tineretului, cit mai atrăgătoare Și 
interesante O bună experiență în 
această privință au acumulat 
agitatorii utemiști. Noi am reco-

mare de tineri în G.A.C. lată de 
pildă, cum a reușit agitatorul Ni- 
colae Trandafir, secretarul orga
nizației de bază U.T.M- din G.A.C. 
„N. Bălcescu", să atragă în co
lectivă într-o lună de zile 14 tineri 
întovărășiți. Intr-un carnețel spe
cial el își are notate numele tine
rilor colectiviști care au obținut

care agitatorul duce munca sa se 
interesează mai îndeaproape des
pre avantajele ce i le aduce gos
podăria colectivă.

De exemplu, Trandafir știa că 
într-o vreme tînărul întovărășit Ni- 
colae Lupu își manifestase dorința 
să intre in G-A.C. De cînd se că
sătorise, însă, începuse să dea

înapoi. Trandafir știa că pricina 
era nevastă-sa. Atunci, agitatorul 
s-a gîndit la prietena ei, Vasi- 
lica Istrate care e o utemistă har
nică, fruntașă în gospodărie. A în
ceput să-i vorbească despre ea, 
despre succesele ei. In felul acesta 
nevasta lui Nicolae Lupu s-a »- 
propiat treptat de gospodăria co
lectivă și cînd bărbatul a făcut 
cerere nu s-a împotrivit. Ba din 
contră, i-a părut bine că o să 
muncească alături de prietena ei.

Dar activitatea agitatorului Ni
colae Trandafir nu s-a limitat nu
mai la munca de lămurire de la 
om la om. In cadrul gospodăriei 
există un colț roșu. Aici se joacă 
șah, se citesc broșuri, se difuzează 
cărți. Tinerii întovărășiți cu care 
agitatorul a stat de vorbă în tim
pul zilei, la ei acasă, au fost invi
tați la colțul roșu. Aici a jucat 
șah împreună cu ei, le-a împrumu
tat broșuri și cărți. De asemenea 
agitatorul a avut grijă să-i invite 
la „Joile tineretului" care se or
ganizează cu regularitate în ca
drul gospodăriei colective sau la 
căminul cultural, tocmai pe acei i

tineri pe care reușise să-i apropie 
mai mult de gospodăria colectivă. 
In cadrul și pe baza acestor ma
nifestări educativ-politice, agitato
rul își continua munca de lămu
rire cu invitații săi.

In acest mod au muncit și agi
tatorii utemiști Cornel Dumitru, 
Dumitru Macovei, Stela Lungu, 
Mircea Costache, Maria Precup și 
alții. In scopul de a-i face pe agi
tatorii utemiști 'cît mai cunoscuți 
în rîndul tinerilor din comună, 
le-am popularizat succesele obți
nute în producție, la învățămîntul 
politic, ori munca patriotică de 
folos obștesc, în adunările deschise 
ale organizațiilor de bază, pentru 
ca pe baza rezultatelor muncii lor 
ei să poată fi apreciați și iubiți de 
tineri.

Rezultatele obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii co
munei noastre se datoresc și agi-

* —î~‘; mobilizați
și sub în-

tatorilor utemiști care, 
de organizația noastră 
drumarea comuniștilor, au pus u- 
mărul cu însuflețire la 
în viață a sarcinilor legate de 
transformarea socialistă a agricul
turii noastre.

traducerea

ȘTEFAN BARZOI
secretarul comitetului U.T.M. din 
comuna Amaru, regiunea Ploești

lui a stat și în centrul atenției 
Comitetului raional U.T.M. Ad- 
jud. Printre măsurile luate de 
comitetul raional se numără și 
plenara lărgită la care au fost 
invitați toți secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M. de la sate, 
și în care mulți vorbitori au sub
liniat faptul că în perioada 
actuală organizațiile de bază 
U. T. M- au sarcina de a mobi
liza toate forțele tineretului pen
tru transportarea și împrăștierea 
gunoiului de grajd pe cîmp.

Pentru că activiștii comitetului 
raional U.T.M. au sprijinit. în
drumat și controlat permanent 
felul cum tinerii săteni se ocupă 
de aceste acțiuni, în raion s-au 
obținut succese importante. Nu
mai de la începutul anului pînă 
acum din cantitatea de 25.000 
tone îngrășăminte naturale pe 
care trebuia să o transporte prin 
muncă voluntară tineretul din a- 
cest raion s-au și transportat 
7-500 tone gunoi de grajd.

In aceasta acțiune s au eviden
țiat în mod deosebit utemiștii din 
organizația de bază U.T.M. din 
Gospodăria agricolă colectivă „Se
cera și Ciocanul" din comuna 
Găiceana care, pînă în prezent, au 
transportat aproape întreaga can
titate de gunoi pe cîmp.

Fruntașe sînt și organizațiile de 
bază U.T.M. din întovărășirile a- 
gricole din comunele Parava care 
au transportat peste 2000 de tone 
gunoi de grajd pe o suprafață de 
110 hectare, și cele din comuna 
Adjudul Vechi care au transportat 
aproape 1.000 de tone.

O frumoasă inițiativă este a 
ceea a tinerilor din întovărășirea 
agricolă „Tudor Vladimirescu" 
din comuna Pufești Mobilizați de 
organizația U.T.M. și urmînd 
exemplul comuniștilor, tinerii în
tovărășiți printre care și utemiștii 
Ion Cruceanu, Petru Costică, Pa
vel Tinel și alții au pornit acțiu
nea de identificare a locurilor 
unde se găsesc îngrășăminte na-

turale și după aceea cu căruțele 
lor le-au cărat pe tarlalele înto
vărășirii. Tinerii au mai cărat la 
cîmp aproape 40 de tone de gunoi 
care stătea nefolosit la grajdu- '• - 
rile reproducătorilor comunali. Ini
țiative asemănătoare au fost în
treprinse și de către tinerii de la 
G.A.S. Pufești. De exemplu ru- 
tieriștii Mihai Harabagiu și Ior- 
dache Hulea cară zi și noapte în
grășăminte naturale de la îngră- 
șătoria de bovine din Sascut și 
de la O.R.A.C.A. Adjud. Ei au 
cărat pînă acum aproape 800 tone 
îngrășăminte.

Aceste acțiuni s-au născut din 
dorința tinerilor din comuna Pu- 
tești de a obține anul acesta 
recolte cît mai bogate. Ei au por
nit de la faptul că anul trecut de 
pe tarlalele întovărășirii „Tudor 
Vladimirescu" pe care au fost îm
prăștiate cantități sporite de în
grășăminte s-au obținut cu 200 kg. 
grîu și 500 kg. porumb mai mult 
la hectar față de tarlalele pe care 
nu s-au dat îngrășăminte sufi
ciente.

Activiștii comitetului raional și 
în primul rînd instructorii terito- , 
riali au datoria să intensifice 
munca de sprijinire și îndrumare 
a tinerilor în această acțiune. De 
asemenea ei trebuie să extindă 
inițiativa valoroasă a tinerilor 
din Pufești și să-i îndrume pe ti
neri să folosească toate rezervele 
de îngrășăminte naturale din 
raza raionului. De exemplu tinerii 
pot fi îndrumați să valorifice im
portante cantități de frunze care 
se găsesc din belșug în păduri, 
să colecteze cenușa, mranița etc.

In felul acesta tinerii țărani 
muncitori colectiviști, întovărășiți 
și ceilalți, vor contribui din plin 
la realizarea uneia dintre princi
palele sarcini puse în fața agri
culturii de către partid și guvern 
— creșterea producției agricole la 
hectar.

V. APARASCH1VEI



Cînd la baza activității
căminului cultural nu stă

în primul rînd scopul educativ
La căminul cultural de cartier 

„Mihail Eminescu" din Orașul 
Stalin se află expuse cîteva di
plome cucerite acum cîtva timp 
de către artiștii săi amatori în 
cadrul unor concursuri, care do
vedesc că aici se ducea cîndva 
o activitate bogată. Din păcate 
această activitate a slăbit serios 
în ultima vreme. Nu se poete spu- 
ne că la căminul cultural nu se 
mai face nimic. Nu. Se face cîte 
ceva. Dar ceea ce se face e prea 
puțin față de posibilități, față 
de rolul căminului cultural în or
ganizarea activității cultural-edu
cative de masă în cartier. Iată; 
de pildă, că la cămin funcționea
ză un curs de croitorie frecventat 
de un număr mare de fete. Acea
sta e bine. Rău este însă faptul 
eă aproape numai acestui curs 
i se dă atenție, iar alte probleme 
importante de cultură și educație 
sînt lăsate pe planul doi.

In fiecare seară vin la cămin 
tineri și tinere dornici să-și pe
treacă timpul liber în mod folo
sitor, să învețe ceva, să se dis
treze și stau de vorbă, iau cărți 
de la bibliotecă, citesc. Prea puțin 
s-a interesat conducerea căminu
lui de a da participării acestor 
tineri la viața clubului un carac
ter mai puțin sporadic, mai or
ganizat, de a-i antrena cu regu
laritate într-o continuă muncă 
culturală care să contribuie la e- 
ducarea altor tineri și din care ei 
ânșiși să învețe ceva. La> cămin 
s-a organizat, într-adevăr un fe
stival cu ocazia sărbătoririi Cen
tenarului 
mîne, 
ceasta, 
cru în 
autului ___ _____
Neglijarea problemei conținutului 
apare limpede și din faptul că se 
mai organizează seri de dans 
fără nici un program educativ, că 
nu s-a pus la punct încă cercul 
de cultură generală, nu se țin 
cu regularitate conferințe și in
formări politice pe problemele 
cele mai strîns legate de politica 
partidului și guvernului, de sar
cinile cele mai actuale ale luptei 
pentru socialism. Aceeași lipsă 
de grijă pentru conținut se poa
te observa și în munca cu car
tea. se fac recenzii la cărți mai 
puțin legate de viața oamenilor 
muncii din țara noastră și nu sînt 
îndrumați îndeajuns cititorii spre 
Bărțile care abordează tematica

Unirii Țărilor Ro- 
der, în afară de a- 
nu s-a realizat mare lu« 
direcția îmbogățirii conți- 
educativ al activității, 

mținuitului

de actualitate, acelea care sînt 
prevăzute și în 
cursului „Iubiți 
de legătură cu 
mai importante 
neității se poate observa de altfel 
și în activitatea echipei de tea
tru.

Credem că este absolut ne
cesar ca activitatea căminului 
cultural „Mihail Eminescu" din 
Orașul Stalin să fie simțitor îm
bunătățită, punîndu-se accent 
deosebit pe îmbogățirea conținu
tului. Atît tematica activității e- 
chipei de teatru, cît și a confe
rințelor și a muncii cu cartea, 
trebuie să fie axată pe populari
zarea realizărilor regimului nos
tru democrat-popular, pe educa
rea tinerilor în spiritul patriotis
mului și a dragostei față de 
partid, al luptei avîntate pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid. Trebuie introduse de ase
menea în cadrul programelor de 
estradă materiale satirice care 
să combată elementele înapoiate, 
pe purtătorii 
burgheze.

Activitatea 
ral-educativă 
cu grijă în ața fel îneît tinerii 
care frecventează căminul să în
țeleagă că el reprezintă în pri
mul rînd un tocar de răspîndire 
a culturii și de educație. Trebuie 
în același timp mărit numărul 
tinerilor atrași în activitatea că
minului și lărgită sfera acestei 
activități. Căminul 
putea foarte bine, 
munca, să organizeze deplasări 
ale echipelor sale de teatru și de 
dansuri naționale, a corului în 
satele din apropiere unde să dea 
festivaluri cu conținut legat de 
specificul luptei pentru colectivi
zarea agriculturii, combaterea 
superstițiilor etc. In nici un caz 
nu este de admis ca activitatea 
căminului să se desfășoare și 
mai departe în virtutea inerției, 
neglijîndu-se conținutul ei politi- 
co-educativ.

bibliografia con- 
Cartea“. Lipsa 

problemele cele 
ale con tempera-

rămășițelor moralei

distractivă și cultu- 
trebuie îndreptată

cultural ar 
întărindu-și

Succesul expoziției 
hU«R«S«S« în plin avînt 
al construirii comu- 

nismului“
In primele cinci zile de la des

chidere, expoziția „U. R. S. S. in 
plin avînt al construirii comunis
mului0 a fost vizitată de peste 
35.000 de cetățeni. Miile de vizi
tatori din Capitală și din alte lo
calități cercetează cu interes bo
gatul material documentar pre
zentat în expoziție care ilustrea
ză istoricele realizări și perspec
tivele mărețe ce se deschid în fața 
economiei și culturii sovietice. Vi
zitatorii se opresc îndelung în 
fața reproducerilor în mărime na
turală a celor trei sateliți artifi
ciali ai pămîntului lansați de 
Uniunea Sovietică, adevărate culmi 
ale științei și tehnicii sovietice.

In cadrul expoziției, vizitatorii 
kn de asemenea posibilitatea să 
vizioneze filme documentare ca 
„Automate în cosmos", „O mare 
victorie a omenirii" și altele.

Interesul larg pe care l-a stirnit 
expoziția își găsește expresia în 
numărul mereu crescând al celor 
ee o vizitează.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-<a)

activiști de partid 
tia au arătat cît 
deveni Capitala 
peste cîțiva ani. 
zeci de blocuri 
se vor 
străzi < 
arătat 
tetul

și U.T.M. Aceș- 
de frumoasă va 
patriei noast/e 
Se vor construi 
pentru locuințe, 

și canaliza noi 
cuvîntul lor au 
pe care comi- 

de partid le 
pune în fața tineretului privind 
construcțiile edilitare în orașul 
București, subliniind obiectivele 
importante de muncă, cum ar fi : 
colectarea a peste 51.000 tone fier 
vqjftu, executarea a 10 km. de să
pătură pentru colectorul Argeș-Ar- 
cuda, săpături pe distanță de 10 
km. la apeductul II din cartierul 
Militari, taluzarea ambelor maluri 
ale rîului Dîmbovița pe o distanță 
de 8 kilometri, plantarea a 200.000 
arbori, a 10 km. gard viu, planta
rea a 20.000 pomi fructiferi etc., 
despre cele opt mari șantiere de 
construcție ale tineretului.

Organizațiile U.T.M., tineretul 
din Capitală au manifestat un 
mare entuziasm pentru această for
mă organizată de participare la ac
tivitatea obștească. Pînă în prezent 
în orașul București au fost con
stituite 800 brigăzi de muncă pa
triotică care cuprind 55.782 tineri.

Cu 
arăta 
ța rea 
șit să 
tică economii echivalente cu peste 
250.000 lei. Așa, de pildă, tinerii 
din brigada nr. 2 a Uzinelor „Re
publica", prin munca patriotică- e- 
fectuată la șantierul de locuințe 
din bulevardul Muncii, au realizat 
economii în valoare de 3.000 lei. In 
afară de aceasta ei au prestat 
numeroase ore de muncă patrio
tică la colectarea petalelor vechi,

r pava 
etc. tn 
sarcinile 
orășenesc

justificată mândrie se poate 
că brigăzile — de la înfiin- 
lor și piuă astăzi — au reu- 
realizeze prin muncă patrio-

Marți 17 februarie a.c. ministrul 
Afacerilor Externe Avram Bunaciu 
a primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Finlandei în Republica 
Populară Romînă, Jorma Vanamo, 
în legătură cu apropiata depunere 
a scrisorilor de acreditare.

—OXO—-

Sosirea ministrului 
Israelului in R. P. RomînăA

La 17 februarie a sosit 1a Bucu
rești noul trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Israelu
lui în Republica Populară Romînă, 
dl. Shmuel Bendor.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, dl. Shmuel Bendor a fost în- 
tîmpinat de N. Șerban, director 
ad-interim al protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai Le
gației Israelului la București, în 
frunte cu A. Harel, însărcinat cu 
afaceri ad-interim.

(Agerpres)

INFORMAȚII
A APARUT

„PRESA NOASTRĂ" 
Revista Uniunii Ziariștilor 

din R.PJl.
Anul IV — Nr. 1 (33)/1959 

■ir
Pentru stabilirea unor legături 

mai strânse între Teatrul Armatei 
și responsabilii culturali din între
prinderi, instituții și școli din Ca
pitală, luni după-amiază a avut loc 
în sala Magheru o consfătuire or
ganizată de Teatrul Armatei. Res
ponsabilii culturali au fost infor
mați despre repertoriul și planul 
de activitate al Teatrului Armatei 
pînă la încheierea acestei stagiuni.

★
Prin intermediul emițătorului de 

televiziune intrat de curînd în func
ție la Bacău s-au creat condiții ca 
emisiunile studioului de televi
ziune de la București să fie recep
ționate și în orașul Iași.

Astfel, zilele acestea la Institu
tul politehnic și în alte instituții 
din Iași au fost recepționate pro
gramele de televiziune transmise 
din București.

(Agerpres)

ÎNSEMNĂRI

*

pe urmele 
ale crea-

TOȘA 
Facultatea

Casa de cultură a tineretului ț,Vasile Tudose din Pitești.
Foto : AGERPRES
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ln curînd pe ecrane
PREMIERA

noului film romînesc în culori

D~ale carnavalului

adaptare cinematografică după I. L. CARAGIALE cu GR1GORE 
VAS1LIU BIRLIC, ALEXANDRU G1UGARU , ION LUCIAN. 
ION ANGHEL, JANA GOREa, VASILICA TASTAMAN , RE
MUS IONAȘCU, AUREL CIORANU , ION MÂNU, MARIA 
VOLUNTARU.

Scenariul și regia : GHEORGHE NAGY, AUREL MIHELES 
Imaginea : ȘTEFAN HORVATH. Aluzica : MIRCEA CHIR1AC. 
Decoruri: Arh. LIVIU POPA. Costume : ILEANA OROVEANU.

la descongestionarea unor căi de 
acces din întreprindere etc. Tinerii 
din brigadă au învățat cîntece pa
triotice cum sînt „Marșul brigadie
rilor" și „Sirena lui Roaită", au 
organizat vizitarea Muzeului Le- 
nin-Stalin, au participat la spec
tacolul dat de Ansamblul C.F.R. 
„Giulești", iar la manifestările din 
cadrul casei de cultură a tineretu
lui sînt nelipsiți.

Numeroși utemiști încadrați în 
patriotică, ca 
spiritului co

brigăzile de muncă 
rezultat al întăririi

cu rezultate puțin perceptibile, tre
buie să arătăm că in urma creă
rii brigăzilor de muncă patriotică 
în institutele de învățămînt supe
rior studenții bucurcșteni au reu
șit, muncind la însilozarea de po
rumb în gospodării de stat, pe șan
tierul de locuințe din cartierul Flo- 
rea.sca și la alte obiective de mun
că, să realizeze în anul acesta de 
învățămînt peste 230.000 ore mun
că patriotică.

Demnă de evidențiat este iniția
tiva studenților de la Institutul

0 mai justă orientare 
în alcătuirea culegerii

XX“Secolul

La Facultatea de filologie 
din Cluj ființează un cerc de 
folclor. Activitatea lui urmărește 
un dublu scop : pe de o parte 
să lege studiul teoretic de 
munca practică, iar pe de altă 
parte să ne deprindă pe noi, 
studenții, cu munca științifică 
de cercetare. Cercul își duce 
activitatea în strînsă colaborare 
cu cercul de folclor literar de 
la Universitatea „Bolyai" și cu 
cel de folclor muzical al Con
servatorului „Gh. Dima".

Ținta cercetărilor noastre co
mune de pînă acum a fost fol
clorul din comuna Sfăraș, ra
ionul Huedin. Această așezare 
de romîni și maghiari ne-a pri
lejuit un teren mănos de cola
borare cu colegii noștri ma- 
ghari, îndeosebi în cercetarea și 
studierea raporturilor de influ
ență dintre folclorul celor două 
populații.

Ne-am dus, în grup, de cî
teva ori la Sfăraș. Am găsit a- 
colo o adevărată comoară a 
creației populare și minunați 
păstrători ai acestei comori. Am 
cules cîntece, strigături și ghi
citori, am notat basme, legende 
și obiceiuri, am fotografiat ti
puri de așezări mai vechi și 
mai noi, interioare, porți sculp
tate în lemn — urmărind în
deosebi elementele folclorice 
noi și legăturile lor cu tradiția 
veche. Zile întregi s-a lucrat 
asiduu. La întrunirile de la a- 
miază sau seara obișnuiam — 
studenții romîni și cei maghiari 
—să aducem tot ce reușisem să 
adunăm, confruntam materialul 
cules, ne indicam unii altora 
culegătorii de folclor descope- 
riți. Interesant e faptul că ne-a 
fost dat, nu odată, să culegem 
producții romînești de la cule
gătorii de folclor maghiari și 
invers. S-au găsit și* producții 
construite parte din cuvinte ro-

mînești și parte din cuvinte 
maghiare. Deci, realitatea fol
clorică a comunei Sfăraș oglin
dește conviețuirea îndelungată, 
relațiile de prietenie și frăție 
dintre poporul romîn și oame
nii muncii maghiari care nu a- 
plecau urechea la politica șovi
nă a claselor exploatatoare.

Firește că nu ne-a interesat 
doar folclorul, ci și oamenii, 
păstrătorii lui. De la bun înce
put s-a statornicit între noi și 
săteni o bună înțelegere, uneori 
îi ajutam la treburile gospodă
rești. Localnicii nu și-au dez
mințit ospitalitatea. Dintre ei,

Cercurile studențești 
de folclor pe urmele 
neprețuitelor comori 

de artă populară

mai vrednic de a fi amintit e 
desigur moș Petru, cel mai ta
lentat culegător de folclor. La 
el se păstrau balade voinicești 
despre Pintea Viteazul și des
pre Avram Ianou, cunoștea și 
sumedenie de cîntece satirice 
și anecdote, iar cîntece de lea
găn cum știe el n-am găsit 
la nici una din femeile satului. 
Ne-a impresionat plăcut la sfă- 
rășeni înoirea multilaterală pe 
care anii puterii populare au 
adus-a în viața lor și care e și 
oglindită pregnant în creația 
lor populară. Ne-a apărut, de 
pildă, cu claritate tendința pă
răsirii unor specii folclorice 
mistice, cum ar fi bocetele sau 
vrăjile. Chiar și culegătoarele 
de folclor mai vârstnice de la 
care am cules cîteva vrăji, cre
deau în leacurile adevărate ale 
„doftorilor" și nu în descânte
cele pe care ni le spuneau cu

aerul omului care-și amintește 
ceva hazliu, petrecut cîndva, 
demult. Rozalia Bujor, o femeie 
din sat, a devenit chiar o meș
teră neîntrecută în bucăți sati
rice, de cea mai nouă factură 1

Culegerea folclorului e desi
gur numai o parte a muncii 
științifice desfășurată în cola
borare de cele trei cercuri de 
folclor ale noastre. Acesteia i-a 
urmat studiul migălos de inter
pretare a materialului, de pre
lucrare a lui.

Acum, în planul nostru de 
muncă, pe lingă studiul științi
fic al materialului înregistrat în 
comuna Sfăraș - destul de 
bogat, socotind că fiecare din
tre cei 25 de cercetători care 
au bătut drumul Sfărașului s-a 
întors cu cîte două caiete pli
ne 1 — mai figurează încă vreo 
c'teva deplasări la Mănăștur și 
Someșul Cald. Cercul nostru de 
folclor este mereu 
neprețuitelor comori 
ției populare.

„Secolul XX“ — caiet de li
teratură universală editat de 
E.S.P.L.A. — e o publicație aș
teptată și urmărită cu interes 
de cititori. Deși se află de-abia 
la numărul 3, publicația a reu
șit să cîștige interesul cititorilor 
publicind lucrări valoroase ale 
unor scriitori din U.R.S.Ș., 
China, din celelalte țări socia
liste frățești, precum și ale unor 
reprezentanți de seamă ai lite
raturii progresiste din Occident. 
Prezentarea grafică a publica
ției e de asemenea mulțumi
toare, fără să epuizeze însă po
sibilitățile bunului gust. La ma
rile bucăți literare sau articole 
se face o risipă de desene, tit
luri clișate, vignete, iar altele 
în mod cu totul ne justificat sînt 
prezentate exagerat de sobru.
Dar desigur nu prezentarea 

grafică a publicației e lucrul 
cel mai important. Spiritul de 
discernămînt al celor care răs
pund de redactarea publicației 
nu funcționează întotdeauna pe 
deplin. Lucrărilor beletristice 
ale autorilor din țările socialiste 
nu le este acordat în ultimul 
număr spațiul corespunzător. 
Or cititorii așteaptă să fie puși 
la curent în primul rînd cu suc
cesele literare obținute de scri
itorii din țările socialiste în zu
grăvirea noilor realități revolu
ționare.

La rubrica satirică a revistei 
sînt publicate un capitol inedit 
al romanului „Douăsprezece 
scaune" de Uf și Petrov precum 
șif o schiță a scriitorului chinez 
Ho Și care se bucură de apre
cierea cititorilor. Din păcate în
să unele povestiri ale altor 
autori prezentate sînt nerepre
zentative pentru atitudinea 
militantă — a celor ce le-au 
scris, iar schița „Aventură la 
Miami"" de scriitorul spaniol 
C. 1. Cela este de a dreptul 
tributară decadentismului, u- 
morului absurd.

Rubrica „însemnări, repor
taje, note de călătorie"" care tre
buie să publice creații ale scrii
torilor realist-socialiști și a 
scriitorilor progresiști din 
Occident, și să fie în același 
timp o tribună a luptei 
pentru o literatură realist so
cialistă, în care trebuiau de a-

semenea publicate lucrările de 
poziție ale scriitorilor progre
siști din țările capitaliste împo
triva literaturii morbide, a ca
zurilor patologice, ruptă de 
realitățile sociale, se caracteri
zează printr-o înclinație spre 
pitoresc și anecdotic, foarte ni
merită pentru o revistă maga
zin, dar foarte deplasată în ca
zul de față. La această rubrica 
citim de pildă un articol de 
Eisenstein, „Cum am învățat sa 
desenez" deși ar fi fost mult mai 
indicată (ținînd seama de spe
cificul revistei) publicarea unui 
articol al marelui regizor des
pre lupta pentru o cinemato
grafie realisi-socialistă. Cîte ar
ticole pasionante, inteligente și 
convingătoare nu a scris marele 
regizor pe această temă, cît de 
necesar și util ar fi fost un ase
menea articol, tinerilor noștri 
regizori de cinema.

Lupta pentru o literatură rea
li st-socialistă cu un puternic 
caracter popular — capabilă să 
zugrăvească marile realități re
voluționare, să ducă lupta îm
potriva teoriilor burgheze des
pre artă și a artei burgheze. îm
potriva teoriilor revizioniste 
care proclamă izolarea artei de 
viață și politică — merită mai 
multă atenție. Artiști de seamă 
din țările capitaliste s-au ridi
cat adeseori împotriva litera
turii sterile și ostile poporului, 
au arătat impasul unei litera
turi burgheze care se refugiază 
în pornografie și ermetism și 
publicația ar face bine dacă ar 
reproduce asemenea articole. 
Cititorii așteaptă ca publicația 
„Secolul AZX“ să întărească ca
racterul său militant, să oglin
dească cu dragoste și compe
tență victoriile realismul ui-so
cialist. să prezinte în paginile 
sale lucrările artiștilor progre
siști din țările capitaliste care 
oglindesc în operele lor sufe
rințele, aspirațiile și lupta pen
tru o viață mai bună a oame
nilor muncii.

Pentru a o face să corespun
dă cerințelor cititorilor, re
dacția trebuie să selecționeze cu 
mai multă grijă și răspundere 
materialul destinat culegerii.

T. MAZILU
ALEXANDRU 

student anul III la 
de filologie de la Universi
tatea „V. Babeș" din Cluj

fte o© oc oo cc o© o© o© o© c© c© cc oc oc 30 oe o© oo oo ce o© oi 

8
8
EI

?, 8
8
8

8
8
8
8
8
8 88
8
8

•SPOIT*
O interesantă expoziție 

a k. O. Germane
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în urma tratativelor care au a- 
vut loc la București între delega
ția economică a R.P.D. Coreene și 
delegația economică a R.P. Romîne 
s-a semnat la 16 februarie a.c. pro
tocolul privind schimbul de măr
furi și plăți dintre R. P. Romînă 
și R.P.D. Coreeană pe anul 1959.

în baza acestui protocol R. P. 
Romînă va livra locomotive, trac
toare, pluguri pentru tractoare, 
diferite chimicale și alte mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra metale 
colorate, oțeluri speciale, bumbac, 
susan, hamei, diverse chimicale și 
alte mărfuri.

Protocolul prevede o creștere a 
volumului schimburilor pe anul 
1959 de peste patru ori față de 
volumul anului 1958.

Din partea R. P. Romîne proto
colul a fost semnat de V. Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
iar din partea R.P.D. Coreene de 
Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Tratativele sau 
spiritul colaborării 
plinei înțelegeri.

desfășurat în 
frățești și de-

(Agerpres)

triotică. în unele organizații de 
bază comitetele U.T.M. nu s-au gîn- 
dit că munca patriotică poate avea 
loc și în întreprindere fie la colecta
rea de metale vechi, fie la înfru
musețarea 
îndelungat stabilirea obiectivelor 
de muncă 
ionale. De 
în unele organizații U.T.M. ca cele 
de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, uzinele „Semănă
toarea", „întreprinderea Dacia" 
ș.a. față de posibilitățile reale ale

lor etc. așteptînd timp

de către comitetele ra- 
asemenea considerăm că

|q avînt mișcarea brigăzilor utemiste

de munca patriotică din București

Să facem și mai frumoasă
Capitala patriei

lectiv și al sporirii interesului față 
de munca productivă au început 
să se manifeste mai activ ridicînd 
în discuția organizației U.T.M. o 
seamă de probleme privind mări
rea aportului tineretului la înde
plinirea planului de producție al 
întreprinderilor.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
trecut pe baza indicațiilor C.C. al 
U.T.M. la organizarea brigăzilor 
de muncă patriotică și în școlile 
medii și institutele de învățămînt 
superior, împletind astfel activita
tea teoretică a tineretului studios 
cu munca practică.

Dacă în anii trecuți elevii și stu
denții din orașul București parti
cipau la acțiuni cu caracter patrio
tic în mod sporadic, neorganizat,

politehnic, a celor de la I.C.F. șx 
de la Institutul de construcții care 
constituiți în brigăzi de muncă 
patriotică , din fierul pe care l-au 
colectat prin muncă voluntară, au 
turnat la Uzinele „Mao Țze-dun“ 
3 șarje ale studenților.

Cu toate aceste rezultate, unele 
comitete raionale și organizații dc 
bază U.T.M. nu au înțeles suficient 
importanța brigăzilor de muncă 
patriotică. Exemplu în acest sens 
sînt Comitetele raionale U.T.M. 
„Tudor Vladimirescu". „1 Mai" și 
„Nicolae Bălcescu", care nu au a- 
sigurat obiective de muncă tuturor 
brigăzilor create, nu s-au preocupat 
suficient de organizarea unor acti
vități cultural-educative în cadrul 
brigăzilor utemiste de muncă pa-

noastre
acestor organizații sînt încadrați 
prea puțini tineri în brigăzile de 
muncă patriotică.

Unele brigăzi, în special din șco
lile medii, sînt încă slab organi
zate, nu participă cu întregul efec
tiv la muncă, nu țin evidența mun
cii. Ținind cont de obiectivele 
mari pe care partidul le-a încre
dințat tineretului din orașul Bucu
rești, unde urmează să fie efectuat 
prin muncă voluntară aproape în
treg volumul de muncă neealifieittă, 
necesar la lucrările edilitare și în 
construcții se impune ca birourile 
raionale și organizațiile de bază 
U.T.M. să ia toate mășurile de in
tensificare a muncii patriotice, de 
crearea de noi brigăzi, de conso
lidarea celor existente. Noi uruiă-

rim ca pînă la 1 martie să fie con
stituite și gata de lucru un număr 
de 2.000 brigăzi de muncă patrio
tică care să*cuprindă peste 100,000 
tineri urmînd ca fiecare tînăr între 
18 și 28 ani să realizeze în acest 
an : 20 m.c. săpături de pămînt, 
plantarea a 50 pomi și 150 flori, 
să colecteze și să predea I.C.M. 
50 kg. metale vechi.

In acest scop trebuie folosită ini
țiativa organizației U.T.M. din uzi
nele „23 August" de a constitui 
cercurile politice U.T.M. în brigăzi 
de muncă patriotică, astfel ca fie
care cursant la cercul politic să 
devină un participant activ la în
deplinirea marilor obiective care 
stau în fața tineretului Capitalei, 
în școlile medii, profesionale și 
institutele de învățămînt superior 
brigăzile de muncă patriotică să fie 
constituite pe ani de studiu, în așa 
fel îneît fiecare elev sau student să 
presteze în timpul anului școlar 
și în vacanța de vară cel puțin 100 
ore muncă voluntară. Tinerii din 
cartierele și din comunele subor
donate orașului București vor con
stitui brigăzi pe străzi și cartiere.

Un aport însemnat în activita
tea patriotică vor trebui să-I aducă 
pionierii și școlarii. Ei vor trebui 
să realizeze în acest an plantarea 
a cîte 10 puieți și 50 flori și să 
colecteze pentru a fi predate I.C.M. 
cite 10 kg. metale vechi.

Organele și organizațiile U.T.M. 
din orașul București vor intensifica 
munca politică de masă în vederea 
educării tinerelului în spiritul 
luptei pentru îndeplinirea în între
gime a marilor sarcini trasate de 
comitetul orășenesc de partid tine
retului.

însuflețit de expunerea tovară
șului Gh, Gheorghiu-Dej la Ple
nara din 26-28 noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R. tineretul, organizat 
în brigăzi de muncă patriotică, va 
munci cu elan și abnegație pe 
toate șantierele Bucureștiului pen
tru a face să înflorească ți mai 
mult Capitala patriei noastre dragi.

★ Pe patinoarul artificial din 
parcul .,23 August" se reiau as
tăzi jocurile din cadrul returu.ui 
campionatului republican de ho
chei pe gheață. Iată programul 
meciurilor: Dinamo Tg. Mureș— 
Recolta 'Miercurea Ciuc (ora 10) ; 
Voința Miercurea Ciuc — Pro
gresul Gheorghieni (ora 17);
C. C.A. — Știința Cluj (ora 19).

★ Duminică dimineața, cu în
cepere de la ora 10, sala sportu
rilor de la Floreasca va găzdui o 
interesantă reuniune de box orga
nizată de C.C.A. Din program se 
desprind meciurile : Șt. Mihăi- 
lescu (C.C.A.) — A. Bariciu (Pro
gresul), V. Șchiopu (C.C.A.) — 
Șt. Dumitrache*( Spartak). N. Mîn. 
dreanu (C.C.A.) — C. Gheorghiu 
(Dinamo), V. Czekeli (C.C.A.) —
D. Done (Metalul), Marin Ion 
(Progresul) — Dănilă Enuț (Me
talul), C. Gherasim (Voința) — 
Fr. Pazmani (Dinamo), V. Tiță 
(C.C.A.) -r- D. Rizea (Metalul).

«Ar Marți la amiază au părăsit 
țara, plecînd în R.P. Ungară, 
schiorii romîni Mande Aldescu 
Șt. Drăguț și Gh. Frățilă care vor 
participa între 20 și 23 februarie 
la un concurs internațional pro
gramat în munții Matra. M. Al
descu și Șt. Drăguț vor evolua în 
concursurile de fond, iar Gh. Fră
țilă va participa la proba de com
binată nordică.
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O problemă de actualitate și 
soluțiile ei ne sînt înfățișate prin 
intermediul expoziției organizată 
de reprezentanța comerciala a 
Republicii Democrate Germane. 
Este vorba de combaterea dău
nătorilor în agricultură, pomicul
tură și silvicultură. La .prima 
vedere — o problemă de strict 
interes științific. In realitate, te
matica se adresează unor largi 
categorii de oameni ai muncii, 
de specialiști, iar expoziția 
ganizată de reprezentanta 
merctală a R.D. Germane 
înainte de toate manifestarea 
fructuos schimb de experiență.

Ieri la prinz i-am ascultat vor
bind pe tovarășii ing. Fritz Wulff 
și Rudolf Knauer la conferința de 
presă consacrată deschiderii ex
poziției. Vorbitorii ne au prezen
tat uneltele de mare randament 
pentru protecția plantelor și com
baterea dăunătorilor. Industria 
R.D. Germane a înregistrat o se
rie de succese importante în acest 
domeniu. Un interes deosebit 
stirnește purtătorul de unelte
R. S.09 cu unealtă suspendată.
S. 293 despre care specialiștii ger
mani .afirmă că este cel mai mul
tilateral dintre aparatele univer
sale pentru protecția plantelor. 
Ascultînd explicațiile capeți con
vingerea că munca omului este 
în mod esențial ușurată în mul
tiple procese lucrative.

Am notat amănunte interesante 
despre particularitățile aparatului 
de stropit acționat de un tractor(Agerpres)
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30 c.p, oare servește la com-’Je 30 c.p. care servește la com
baterea dăunătorilor în pomicul
tură și silvicultură. Putem ci(a de 
asemenea compresorul „Helma" 
ușor de mînuit, cu o largă folo
sire în domeniul forestier și într-o 
oarecare măsură și in agricultură.

Am luat cunoștință prin inter
mediu] uneltelor prezentate în ex
poziție de realizările obținute in 
Republica Democrată Germană 
pentru protecția pădurilor, a plan
telor, pentru înlăturarea dăună
torilor care distrug încă impor
tante cantități din reco.tă și fac 
să se risipească produse agricole 
prețioase ce ar putea servi la o 
mai deplină îndestulare a omului. 
Eforturile pe care industria R.D. 
Germane le depune in acest sec
tor se încadrează pe linia sarci
nilor prevăzute de Congresul al 
V-lea al P.S.U.G. care a stabi.it 
mecanizarea agriculturii din re
publica prietenă pînă în 1965. 
Specialiștii germani au subliniat 
că folosirea tehnicii moderne este 
indispensabilă în condițiile conti
nuei dezvoltări a formelor sol si
liște din sectorul agricol.

Noua ediție a expoziției perma
nente a R.D. Germane, deschisă în 
localul din b dul Magheru, are o 
evidentă valoarei practică și va 
stîrni fără îndoială interesul unor 
categorii largi de vizitatori. Să a- 
dăugăm de aceea amănuntul că vi
zitatorii vor putea audia și unele 
conferințe prezentate de specia
liști germani, despre combaterea 
dăunătorilor în agricultură, pomi
cultură și silvicultură.

M. RAMURA
■•«•®-«--------

(ClIHEMATtMWAffE)
Prima zi — Patria. București, 

Donca Simo; Tamango — Repu
blica , Viafa nu iartă — Magheru 
13 Septembrie. Gh Doja Liber
tății ; Razia — V. Alecsandri, In- 
frățfrea între popoare, N Bălces- 
cu ; Visul spulberat — I C. Fri
mu. Marinarul îndrăgostit — Lu
mina. Alex. Sahia, Miorița : Vraja 
dragostei — Victoria; Alo?., ați 
greșit numărul! — Central, Popu
lar, Olga Bancic, Aurel '
Căi -
8 
de
desene animate — Timpuri Noi ; 
Caso în care locuiesc — Tineretu
lui ; Africa (seria __ ,
Popov ; Lupta nu s-a sfârșit . _.. 
— Vasile Roaită, G. Coșbuc ; Ma
rea bătălie — Cultural, 23 August ; 
Miste> ui castelului părăsii — 8 
Mai ; Cerul infernului — J Mai ; 
Idiotul — Unirea : Ulise — C Da
vid ; Patru pași in nori — Fla
căra, Drumul Serii; Omul meu 
drag - Arta, Clubul C F.R. „Gri- 
vița Roșie" : Fata cu chitara — 
life Pintilie, M. Eminescu ; Vrăji, 
toarele din Salem — G Bacovia ; 
Procesul se amină — B. Delavran- 
cea ; Fata căpitanului — 30 De
cembrie ; Pe Donul liniștit (seri» 
IlI-a) — Clubul Boleslaw Bierut,

Vlaipii; 
greșite — Maxim Gorki, 

Martie, Munca ; Program 
filme documentare și de 

Timpuri Noi ;

Il-a) — Alex.
încă

stabi.it
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Guvernul american
este cel ce se opune 

normalizării relațiilor 
comerciale cu U. R. S. S

Crește și se întărește 
prestigiul internațional 

al Uniunii Sovietice
violonistului 
în Anglia 
(Agerpres). — 

date de dirijorulc

Interviu acordat ziarului „Pravda" 
de N. Patolicev, ministrul Comerțului Exterior

al U. R. S. S.

Cuvântarea lui N. S. Hrușelcv la Tuia
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al P.C-U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a vizitat la 16 
februarie uzina de armament din 
Tuia unde a rostit o amplă cuvîn- 
tare la marele miting care a avut 
loc cu acest prilej. In cuvîntarea 
sa N. S. Hrușciov a arătat că lu
crătorii din agricultură își iau an
gajamente care bucură pe toți 
oamenii sovietici. Dacă aceste an
gajamente vor fi îndeplinite, a 
spus în continuare vorbitorul, nu 
trebuie să ne îndoim că în curind 
țara va produce cantitatea de car
ne necesară satisfacerii depline a 
nevoilor statului și poporului. 
N. S. Hrușciov a subliniat că în 
urma îndeplinirii planului septe
nal Țara Sovietică va atinge un 
nivel fără precedent în dezvolta
rea economiei sale. Se vor dez
volta cu succes toate ramurile in
dustriei- Aceasta nu numai că va 
permite să se asigure dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele, ci 
va crea condiții pentru a avea din 
abundență încălțăminte, îmbrăcă
minte și alte mărfuri pentru oa
menii muncii.

Va fi rezolvată și sarcina asi
gurării oamenilor cu locuințe. In 
legătură cu aceasta N. S. 
ciov a amintit că în 800 de 
Moscova s-au construit 
11.000.000 metri pătrați de 
față locuibilă- Acum insă, 
tat el, vom construi intr-un 
peste 2.500.000 metri pătrați 
suprafață locuibilă. Puterea sovie
tică face toate acestea pentru bi
nele poporului.

La noi, a continuat N. S. Hruș
ciov, treburile merg bine. Crește 
și se întărește prestigiul interna
țional al Uniunii Sovietice. Și, cu 
cît statul nostru va fi mai puter
nic din punct de vedere economic, 
cu atît mai mare va fi prestigiul 
său internațional. Statut nostru 
sovietic se va îmbogăți an de an. 
Și o dată cu aceasta va crește ne-
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contenit și bunăstarea oamenilor 
muncii, deoarece pentru partidul 
nostru nu este nimic mai presus 
ca grija pentru binele poporului.

In încheierea cuvântării sale 
a spus : uzina

In
N. S. Hrușciov 
voastră este cea mai veche uzină 
de armament din Rusia Gloria ei 
este cunoscută în întreaga lume. 
Acum voi fabricați mașini bune de 
cusut. Este simbolic faptul că la o 
uzină de armamemt se fabrică un 
produs destinat celor mai pașnice 
scopuri — mașini de cusut.

Cuvîntarea lui Nikita Hrușciov 
' cu o mare aten- 

întreruptă în repetate 
aplauze îndelungate.

★
(Agerpres). — La 17 

în cadrul unei ședințe

a fost ascultată 
ție și a fost 
rînduri de

TULA 17 
februarie î 
solemne a Comitetului regional de 
partid Tuia și a Sovietului regio
nal de deputați ai oamenilor mun
cii N. S. Hrușciov, prim-secrefar 
al C.p. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a înmînat reprezentanților regiu
nii Tuia Ordinul Lenin cu care a 
fost decorată pentru succesele ob
ținute în sporirea producției și 
livrărilor de produse agricole.

ului regie_ . __
Sovicitului regio-

Hruș- 
ani la 
numai 
supra- 
a ară- 

an 
de

Pregătiri agresive ale 
colonialiștilor britanici 
împotriva țărilor Asiei

SYDNEY 17 (Agerpres). - 
După cum reiese din știrile apă
rute în presa australiană, colo
nialiștii britanici își 
pregătirile agresive 
mișcării de eliberare 
din țările Asiei. Intr-o declara
ție făcută la Sydney și repro
dusă de ziare amiralul V. T3- 
Begg, comandantul adjunct al 
flotei britanice din Extremul 
Orient, a dezvăluit că o puternică 
unitate britanică de comandos 
cu baza la Singapore, va fi echi
pată pentru operațiuni militare 
în Oceanul Pacific, Oceanul In
dian și Marea Chinei.

Acest plan este considerat 
un nou pas al guvernului britanic 
în cadrul măsurilor pentru înăbu
șirea mișcării de eliberare națio
nală din Extremul Orient, în spe
cial a mișcării de eliberare națio
nală din Aîalaya.

intensifică 
împotriva 
națională

că

; LONDRA 17
^Concertele
'Constantin Silvestri și violonis* 
\tul Ion Voicu cu celebra or-t 
ichestră simfonică Halle la* 
'Manchester, care au fost înde-\ 
,lung aplaudate de peste patru < 
'mii de spectatori, în zilele de' 
)ll și 12 februarie, au prilejuit' 
^numeroase comentarii elogioase] 
iîn ziarele engleze. ProgrpmuL 

cuprins simfonia Sibiană de' 
>Haydn, Patetica de Ceaikovskv 
}si Concertul nr. 2 pentru vioară 
>și orchestră de Prokofiev în 
oprimă audiție.
! Ziarul „NEWS CHRONICLE"

mai 
lui 

ma-

o ciarui „iimro Liinuiv 
^subliniază că „Silvestri a făcuta 
ocea mai vie impresie dintre di-3 
orijorii oaspeți din acest sezon.®! 
“Simfonia de Haydn a fost diri-a 
ojată cu multă atenție și preci-3 
ozie. Patetica a fost electrizantă.3 
|Ea s-a bucurat de o prezentarea 
°care îți taie răsuflarea. Voicuă o ,2
oeste un violonist de cea maiS 
o înaltă clasă". 3
° Continuîndu-fi turneul în3 
oAnglia, Constantin Silvestri a3 
o dirijat un concert la Sheffield^ 
<°care, de asemenea s-a bucurat ei 
° clode un succes deosebit, U

C3 3

ooooo

Cu prilejul vizitei lui Dulles la 
Londra, populația a demonstrat 
împotriva înarmării atomice a 
Germaniei occidentale. Totodată 
s-au împrăștiat manifeste prin 
care se cereau tratative în problema 
Berlinului, a Tratatului de pace 
cu Germania șl încetarea „războ
iului rece". Iată mai sus o imagi
ne de la această demonstrație.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite textul prescurtat 
al interviului acordat de Nikolai 
Patolicev, ministrul Comerțului 
Exterior a| U.R.S.S., unui cores
pondent al ziarului „Pravda".

Referindu-se la recentul discurs 
al lui Dillon, subsecretar de stat 
al S-U.A., rostit la 27 ianuarie la 
New Orleans, Patolicev arată că 
acest discurs este pătruns de spi
ritul războiului rece.

Nikolai Patolicdv subliniază în 
interviul său că Dillon a fost că
lăuzit de dorința de a tempera ze
lul cercurilor de afaceri america
ne care, în ultima vjeme, 
ales în legătură cu vizita 
Anastas Mikoian în S.U.A.,
nifestă un interes mereu crescînd 
față de problemele normalizării și 
dezvoltării comerțului sovieto-a- 
merican. Scopul acestui discurs, 
a spus N. Patolicev, constă de 
asemenea, după cît se pare, în a 
încerca să împiedice criticarea De
partamentului de Stat de către 
cercurile largi ale opiniei publice 
americane și să justifice întîrzie- 
rea în ceea ce privește trimiterea 
unui răspuns guvernului sovietic 
la propunerea concretă în proble
mele comerțului, făcută în mesajul 
adresat de N. S. Hrușciov preșe
dintelui Eisenhower în vara anului 
trecut.

Propunerile constructive ale 
Uniunii Sovietice în domeniul re
lațiilor economice, a spus Nikolai 
Patolicev în interviul acordat co
respondentului ziarului „Pravda", 
se lovesc deocamdată de lipsa de 
dorință a guvernului american de 
a normaliza relațiile comerciale; 
totodată nu se ascund motivele 
politice ale acestui mod de abor
dare a problemei.

Nikolai Patolicev a spus că în 
prezent nu este necesară o pole
mică în spiritul „războiului rece" 
care împiedică o abordare realistă 
a problemei dezvoltării comerțului 
sovieto-american. Cele două părți 
sînt datoare să caute o soluție 
reciproc acceptabilă a acestei pro
bleme. Ocupîndu-se de situația în 
ceea ce privește comerțul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. și posibilitățile 
de dezvoltare a acestuia, N. Pa
tolicev arată că în mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov președinte
lui Eisenhower au fost indicate 
sub o formă concretă căile posi
bile de dezvoltare a relațiilor co- 
merciale-economice sovieto-ameri- 
cane; achiziționarea de către 
Uniunea Sovietică în S.U.A. a 
unor utilaje industriale și a altor 
mărfuri, a căror valoare s-ar pu
tea ridica la cîteva miliarde de 
dolari în următorii ani, sporirea 
exporturilor de mărfuri sovietice 
în S-U.A., crearea unei baze juri- 
dice-contractuale normale. In mo
mentul de față, a subliniat Niko
lai Patolicev, volumul comerțului 
U.R.S.S. cu S.U.A. este cu totul 
neînsemnat. După părerea noastră, 
o asemenea situație este anormală, 
dar ea nu depinde de Uniunea 
Sovietică. Anularea unilaterală de 
către Statele Unite a acordului

comercial din 1937, ca și introdu
cerea de către autoritățile ameri
cane a unor interdicții și res
tricții în ceea ce privește livrarea 
de mărfuri americane către Uniu
nea Sovietică, măsurile discrimina
torii față de mărfurile sovietice la 
introducerea lor în S.U.A. — toa
te acestea au fost dictate de pali- 
\ica „războiului rece", promovată 
de guvernul S.U.A.

Patolicev a scos în evidență ne
temeinicia afirmației lui Dillon că 
în îndeplinirea planului ei septe- 
nal Uniunea Sovietică s-ar bizui 
într-o măsură considerabilă pe ob
ținerea de mașini și utilaje din ță
rile occidentale. Planul nostru sep- 
tenal, a spus Patolicev, se spri
jină pe baza trainică a resurselor 
interne ale statului sovietic. Dacă 
cercurile guvernante ale unor țări 
occidentale cred că îndeplinirea 
planului septenal, progresul teh
nic continuu al țării noastre ar 
deninde de comerțul cu ele, de 
achiziții de utilaje de peste ho
tare, părerea lor este profund ero
nată.

N. Patolicev a spus că este cu 
totul neîntemeiată declarația lui 
Dillon potrivit căreia Uniunea So
vietică ar intenționa să „acapa
reze" țările maî puțin dezvoltate 
sub raport economic „prin me
todele comerțului și ajutorului". 
Faptele arată că colaborarea aces
tor țări cu Uniunea Sovietică le 
ajută în dezvoltarea economiei lor 
naționale.

Nu impunem ajutorul nostru, co
laborarea economică și comerțul; 
acceptăm cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor comerciale-econo- 
mice cu toate țările Asiei, Africii 
și Americii Latine, care vor să 
colaboreze cu noi, a spus Nikolai 
Patolicev.

Ca exemple de colaborare rod
nică Nikolai Patolicev a citat con
struirea cu ajutorul U.R.S.S. a 
combinatului siderurgic de la Bhi
lai (India), colaborarea U.R.S.S. 
cu Republica Arabă Unită în ve
derea înfăptuirii planului de dez
voltare economică a acestei țări, 
în construirea barajului de la 
Assuan.

Oamenii de știință și muncitorii chinezi au produs în luna august 1958 prima mașină digitală de 
calculat electronică, universală, denumită „1 August". Ea este formată din 4.000 diode de germania 
și 800 tuburi electronice. In prezent această mașină este instalată la Institutul de calcule de pe lingă 
Academia de științe a Chinei.

In problema Ciprului

Conferința de la Londra
întîmpină dificultăți chiar din prima ei ședință

LONDRA 17 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 17 februarie au 
început la Londra tratativele în 
problema Ciprului între miniștrii 
Afacerilor Externe ai Atarii Brita- 
nii, Greciei și Turciei la care par
ticipă o delegație a grecilor din 
Cipru în frunte cu arhiepiscopul 
Makarios și o delegație a minori
tății turce, din insulă, condusă de 
Kutchuk.

Conferința de la Londra, după 
cum relatează corespondentul a- 
genției France Presse, „s-a lovit 
de dificultăți chiar de la prima ei 
ședință. Proiectul greco-turc de la 
Zurich complectat de propunerile 
britanice enunțate în cursul șe
dinței de marți dimineață de Sel
wyn Lloyd nu a primit aprobarea 
arhiepiscopului Makarios". •

Potrivit relatărilor agențiilor 
Occidentale, în această ședință 
Selwyn Lloyd a expus poziția gu
vernului britanic subliniind că a- 
cesta consideră esențiale patru 
puncte. Primul dintre aceste punc
te este „satisfacerea intereselor 
strategice ale Aîarii Britanii în

OOO——

Cipru într-un asemenea mod îneît 
aceste interese să nu poată fi le
zate niciodată pe viitor". Al doilea 
și al treilea punct se referă la re
lațiile greco-turce și abia în al pa
trulea rînd se menționează necesi
tatea „de a se oferi posibilitatea 
ca ciprioții să-și creeze instituții 
proprii".

Reprezentanții Angliei, Greciei 
și Turciei au declarat solemn că 
acceptă acordul de la Zurich. Re
prezentanții populației cipriote 
care nu au fost consultați la Zu
rich și-au rezervat însă dreptul de 
a prezenta unele obiecții. Comen-- 
tatorii subliniază că programul ex
pus de Selwyn Lloyd l-a nemul
țumit serios pe reprezentantul 
populației de origine greacă din 
Cipru, cu atît mai mult cu cît 
după cum remarcă un comenta
tor al agenției France Presse „din

cele patru puncte fundamentale 
ale poziției britanice rezultă că 
guvernul de la Londra nu inten
ționează să acorde pentru moment 
independența Ciprului".

Ziarele de la Atena subliniază 
că anumite prevederi ale acordu
lui de la Zurich au fost criticate 
violent de grupul consilierilor ci- 
prioți de la Londra. După cunj 
remarcă ziarul „Eleftheria" într-un 
articol intitulat „Sînt temeri se
rioase că conferința va eșua", 
„Makarios va trebui să se apere 
singur fără sprijinul guvernului 
grec".

Toți comentatorii de presă sînt 
de acord asupra faptului că prin
cipalul obiectiv urmărit de guver-, 
nele Angliei, Greciei și Turciei este 
de natură militară și nu are nici 
o legătură cu dorința populației 
cipriote de a obține independența.

--------------- 00-0---------------

Conferința de presa la serviciul 
de informații al R. A. U.

Prima conferință a Uniunii 
Naționale a studenților din Irak

BAGDAD 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 februarie 
le sediul cinematografului „Ha- 
yarn" s-a deschis într-un cadru 
festiv conferința Uniunii Națio
nale a studenților din Irak. Kas- 
sem, primul ministru al Iraku
lui, a rostit o scurtă cuvîntare de 
salut.

Primul ministru e urat 
denților succese în slujirea 
triei, în dezvoltarea culturii 
științei.

stu- 
pa-

Și

La conferință asistă o delega
ție a Uniunii Internaționale a 
Studenților în frunte cu Jiri Pe- 
likan, președintele U.I.S. Din de
legația U.I.S. fac parte reprezen
tanți ai organizațiilor studențești 
din Algeria, R. P. Chineză, Bra
zilia, Venezuela, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Africa Neagră 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, R.D. 
Vietnam și Birmania.

Lucrările conferinței vor con
tinua pînă la 20 februarie.

Apropiata vizita a premierului 
Macmillan

ooo

LlMie nil Mu* Glezos!
Scrisoare deschisă scriitoarei Maria Ralli

ATENA
Stimata doamnă Maria Ralli,
Mă adresez dvs. — pe care am avut bucuria să vă cunosc Ia noi în 

țară — cu căldura amintirii ce o lasă în suflet figura unui om de li
tere, a unei femei sensibile, a unui cuget clar. Mă adresez pentru ca 
vă cunosc, pentru că știu că nu puteți rămîne străină de ceea ce preo
cupă astăzi o lume întreagă. E vorba de soarta unui bun fiu al po
porului elen, de Manolis Glezos, de cel ce a smuls steagul cu svas- 
tica de pe milenara Acropole. E vorba de un om care a dovedit 
prin toată viața Iui dragostea și devotamentul pentru idealul liber
tății și independenței poporului grec. E vorba de destinul unui fiu al 
Eladei care a stat nu odată întemnițat pentru acest crez și care și 
astăzi se află ca deținut în insula Creta.

Fac apel la dvs., stimată prietenă, ca alături de toți cei ce își 
ridică azi glasul pentru punerea în libertate a Iui Manolis Glezos să 
fiți și dvs., cu sufletul vibrant ca o harfa eoliană și la adierea zefi
rului și la marile suferințe și pasiuni omenești, așa cum a știut sa 
fie prin veacuri nobilul popor elen.

VERONICA PORUMBACU
OOO
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informatii 
o întîlnire 
o serie de
R.A.U. și 

al regiunii

CAIRO 17 (Agerpres).—TASS 
transmite: în seara zilei de 16 
februarie, serviciul de 
al R.A.U. a organizat 
a ziariștilor străini cu 
miniștri ai guvernului 
ei Consiliului executiv 
egiptene a R.A.U.

Miniștrii au răspuns la nume
roase întrebări ale ziariștilor re
feritoare la tratativele financiare 
anglo-egiptene, la pregătirile în 
vederea construirii primei părți a 
barajului de la Assuan și 
tr-ajutorarea țărilor arabe.

Referindu-se la relațiile 
R.A.U. și Republica Irak, 
strul Culturii și Orientării 
nale al R.A.U., Salah Bitar, a 
declarat că unele ziare din R.A.U. 
care s-au dedat la atacuri împo
triva Irakului nu exprimă punctul 
de vedere al guvernului. El și-a 
exprimat speranța că relațiile 
dintre cele două republici se vor

la în

dintre 
mini- 

Națio-

îmbunătăți și se va realiza unita
tea, deoarece în prezent lozinca 
naționalismului arab „a suferit 
unele modificări". „Acum, a sub
liniat Bitar, nu se pune problema 
unificării republicilor, ci a reali
zării unității în lupta pentru con
solidarea independenței. Esenția
lul este, a spus el, 
R.A.U. să urmeze 
tică".

Bitar a declarat 
unui corespondent 
TASS că R.A.U. ar dori să lăr-> 
gească și să întărească mereu le
găturile culturale cu Uniunea So
vietică, de la care „se pot învăța 
multe lucruri".

Ministrul Lucrărilor Publice al 
regiunii egiptene a R.A.U., Musa 
Arafa, a spus ziariștilor sovietici 
că în prezent se fac lucrări pregă
titoare pentru construirea primei 
părți a barajului de Ia Assuan.

ea Irakul și 
aceeași poli-

în continuare 
al agenției

PRAG A. — Antonin rfbvotny. 
președintele Republicii Cehoslova
ce, a fixat sesiunea Adunării 
Naționale pentru ziua de 19 fe
bruarie. In cadrul sesiunii va fi 
discutat bugetul de stat pe anul 
1959, p'ecum și noile proiecte de 
legi guvernamentale.

NEW YORK. — Corespondentul 
din Manilla al ziarului ..New York 
Times" anunță că în Filipine se 
desfășoară o miștare de partizani 
exprimînd nemulțumirea populației 
față de politica președintelui Car
los Garcia. In știre se spune că 
în urma unei ciocniri a unui deta
șament de partizani cu o subuni
tate de poliție au fost uciși cîțiva 
polițiști. Partizanii au difuzat 
manifeste populației Filipinelor în 
care cheamă la insurecția armată 
împotriva guvernului.

PHENIAN. - I.a 16 februarie 
Cabinetul de Miniștri al R P.D. 
Coreene a adoptat o hotărîre care 
salută hotărîrea guvernului Japo
nez de a lăsă să plece în patrie 
Pe cetățenii coreeni care locuiesc 
în Japonia și prin care se insti
tuie o comisie care va primi pe re-

patriați și le va acorda sprijin în 
plasarea lor în muncă și asigura
rea de locuințe.

NEW YORK. — După cum trans
mit agențiile telegrafice ameri
cane. la 17 februarie de la Cap 
Canaveral a fost lansată o rachetă*1 
cu trei trepte ..Vanguard" cu un 
satelit artificial al pămîntului în 
greutate de aproape Î6 kilograme.

DELHI. — După cum se rela
tează din Karimgandj (statul As
sam). la 16 februarie trupele pa
kistaneze au mitraliat localitatea 
indiană Latu, situată la 7 rrile de 
Karimgandj. Au fost avariate două 
școli, poșta, spitalul și c|kiva lo
cuințe Trupele pakistaneze au 
deschis focul și asupra altor lo
calități din apropierea orașului 
Karimgandj.

ANKARA. — Cu ocazia alegerii 
președintelui consiliului municipal 
din orașul Eskisehir din Anatolia, 
a izbucnit o încăierare între mem
brii partidului republican popular 
din opoziție și membrii partidului 
democrat guvernamental. Această 
încăierare s-a soldat cu rănirea a 
11 persoane.

Vizita pe care o va face pre
mierul britanic Harold Mac
millan în U.R.S.S. stîrnește un 
viu interes în rîndurile opiniei 
publice internaționale ; în An
glia, știrea a fost primită cu o 
vie satisfacție. Dorința unani
mă este ca vizita lui Macmillan 
la Moscova să devină o contri
buție reală la îmbunătățirea 
atmosferei internaționale. Con
tactele directe între conducă
torii statelor cu sisteme diferi
te au fost și sînt de natură să 
permită nu numai o cunoaștere 
reciprocă mai bună, ci, în pri
mul rînd să creeze condiții mai 
favorabile rezolvării treptate a 
unor problemele litigioase, pen
tru lichidarea „războiului 
rece" de care popoarele lumii 
sînt sătule.

Recenta vizită a vicepreșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. A. I. Mikoian, în 
S.U.A., precum și invitația a- 
dresată de N. S. Hrușciov, de 
la tribuna Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S., președintelui 
Eisenhower de a vizita U.R.S.S., 
sînt doar expresiile cele mai 
recente ale voinței de colabo
rare a Uniunii Sovietice, ale 
preocupării ei principale de 
eliberare a omenirii de amenin
țarea unui război.

Hotărîrea bruscă luată de 
Macmillan de a vizita U.R.S.S. 
și de a răspunde astfel, după 
aproape trei ani vizitei 
gației guvernamentale sovieti
ce din aprilie 1956 în Anglia, 
și invitației adresată 
primului ministru britanic, 
datorește în mare măsură răsu
nătoarelor succese economice și 
tehnice ale Uniunii Sovietice, 
politicii ei de pace și fără în
doială presiunii exercitate de 
popoarele din Occident asupra 
conducătorilor lor de „a face 
și altceva decît a spune nu" 
numeroaselor propuneri sovie
tice.

Presa britanică și ședințele 
din Camera Comunelor reflec
tă starea de spirit din Anglia, 
legată de vizita lui Macmillan 
în U.R.SS. Săptămînalul „Tri
bune", într-un articol al par-

cu

lamentarului laburist O. Hughes, 
care îl va însoți pe primul mi* 
nistru la Moscova, scrie că : 
„Macmillan și Selwin Lloyd 
vor vedea în Rusia multe lu
cruri care îi vor pune pe gîn- 
duri".

Hughes ajunge la concluzia 
că orice om cu judecată din 
Occident își dă acum seama 
că: „Dacă trăim pe aceeași 
planetă, trebuie nu numai să 
coexistăm, ci să și colaborăm". 
Hughes pune mult <Ja suflet 
problemele colaborării econo
mice dintre Anglia și Uniu
nea Sovietică. Acest lucru nu 
este întîmplător. Se știe că An
glia trece în prezent prin di
ficultăți economice acute. în
grijorat tocmai de ele, laburis
tul Zilliacus, luînd cuvîntul în 
Camera Comunelor l-a între
bat pe Macmillan dacă nu in
tenționează să examineze
reprezentanții guvernului so
vietic propunerile făcute de 
U.R.S.S. cu privire la colabo
rarea economică între țările 
europene, în lumina necesității 
dezvoltării comerțului exterior 
al Angliei, deoarece acordul cu 
privire la piața comună euro
peană a intrat în vigoare fără 
participarea Angliei. Cu toate 
că Macmillan a evitat să răs
pundă direct la această între
bare, promițînd doar că va ține 
seama de dorința lui Zilliacus, 
nimeni în Anglia nu tăgăduieș
te existența necesităților impe
rioase de export ale țării. Ele 
au ieșit la iveală, mai ales, 
cu prilejul divergențelor 
sebit de ascuțite între 
și partenerii săi atlantici 
privința „pieții comune".

Trebuie adăugat și faptul, 
de asemenea important, că în 
Anglia vor avea loc în acest 
an alegeri. Este știut că în rîn- 
durile opiniei publice britani
ce s-au bucurat întotdeauna de 
o imensă popularitate intențiile 
de ameliorare a relațiilor cu 
U.R.SS. Partidul conservator, 
cunoscînd acest aspect, are în 
vedere succesul pe care l-ar 
putea obține în cadrul cam" 
paniei electorale, pe baza

zultatelor vizitei lui Macmillan 
in U.R.S.S.

Deci nu se poate ignora exis
tența și a unor motive de or
din intern sau privind relațiile 
dintre statele membre ale 
N.A.T.O., care au contribuit 
firește la decizia lui Macmillan 
de a vizita U.R.S.S.

In Anglia, s-au făcut auzite 
tot mai insistent voci care ce
reau lui Macmillan sa contri
buie la destinderea atmosferei 
internaționale. Laburistul Swin- 
gler, membru al parlamentului, 
a cerut ca primul ministru bri
tanic să discute l-a 
planul ministrului Afacerilor 
Externe al Poloniei, ” _ 
privind o retragere reciprocă a 
trupelor și crearea în centrul 
Europei a unei zone denuclea- 
rizate, plan care este primit cu 
interes de numeroși oameni 
politici din Anglia.

Problema cea mai actuală — 
aceea a situației anormale în 
care se găsește Germania—asu
pra căreia propunerile Uniunii 
Sovietice dau soluțiile cele mai 
bune, nu a putut rămîne în a- 
fara atenției de care se bucură 
vizita lui Macmillan* la Mosco
va. Reprezentanți ai opoziției 
laburiste au propus premieru
lui să renunțe la faimosul plan 
de reunificare a Germaniei pe 
calea așa-ziselor „alegeri libe
re" și să încerce să găsească o 
cale de rezolvare a problemei 
germane, conform intereselor 
de pace ale popoarelor. Labu
ristul Rankin s-a pronunțat 
pentru crearea unui organ pe 
întreaga Germanie, care să re
prezinte ambele părți ale Ger
maniei la tratativele internațio
nale.

Răspunzînd tuturor acestor 
propuneri, făcute cu buna in
tenție de a se asigura obține
rea unor rezultate mai fruc
tuoase în tratativele cu guver
nul sovietic, Macmillan a de
clarat în Camera Comunelor că 
„scopul principal al 
constă în 
schimb de păreri în probleme 
care au o 
dială".

Moscova,

Rapacki,

In acest timp, presa și cercu
rile diplomatice britanice, cau
tă ză prezinte călătoria lui 
Macmillan simultan sub două 
aspecte : 1) ca un act de inde
pendență față de S.V.A. ; 2)
ca o „expediție individuală de 
recunoaștere" întreprinsă în 
interesul comun al puterilor 
occidentale. In legătură cu a- 
ceste aspecte, menționăm in
formațiile apărute că Macmil
lan, după vizita în U.R.S.S. se 
va opri la Paris, probabil la 
Bonn și nu se știe încă sigur 
dacă nu va traversa și oceanul, 
dueîndu-se la Washington.

Nu se poate trece totuși 
vederea iritarea 
cercurilor oficiale 
față de apropiata 
lui Macmillan tn 
Făcîndu-se ecou 
cercuri, ziarul 
World Telegram and Sun" din 
11 februarie scria : „Conside
răm misiunea premierului 
Macmillan la Moscova, drept 
unul din cele mai rușinoase 
momente ale lumii libere". 
Pentru a găsi cauza unei ase
menea răbufniri nervoase ne- 
vom referi la Joseph Alsop, 
care în „New-York Herald 
Tribune" scria că „poate fi de 
cel mai rău augur faptul că 
primul ministru Harold Mac
millan a decis, pare-se, să pri
mească invitația sovietică și să 
examineze problema Berlinului 
la Moscova, fără să se consulte 
cu guvernele american, fran
cez sau vest-german asupra a- 
cestui pas foarte important". 
Fără îndoială, explicația aces
tor comentarii, trebuie căuta
tă în contradicțiile dintre pu
terile occidentale, care au 
răbufnit și cu prilejul tur
neului fulger al lui Dulles în 
Europa.

Opinia publică internaționa
lă consideră că vizitele 
proce ale oamenilor de 
trebuie să urmărească 
darea războiului rece, a 
ciunii și neîncrederii, să con
tribuie la însănătoșirea atmos
ferei internaționale.

R. LUCIAN

cu 
evidentă a 

americane 
călătorie a 
V. R. S. S. 
al acestor 
„New-Yosk

_____ooo______

lin fals al ziarului
„New York Times"

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Săptămînalul „The Worker" a pu
blicat o scrisoare adresată de pre
ședintele Partidului Comunist din 
Statele Unite Wiliam Z. Foster, 
ziarului „New York Times". Au
torul scrisorii cere redacției zia
rului „New York Times" să re
vină asupra versiunii denaturate 
publicate de ziar a scrisorii adre
sate de Foster președintelui Mao 
Țze-dun.

In scrisoarea adresată ziarului 
„New York Times", Foster decla
ră : „La baza scrisorii mele stă
tea intenția de a demonstra că 
pacea este absolut necesară pen
tru construirea socialismului și în 
același timp că în condițiile ac
tuale pacea este pe deplin posi
bilă. Dar, reporterul dv. a schim
bat înțelesul scrisorii mele intro- 
ducînd în mod arbitrar în textul 
ei cuvîntul „militar". în timp ce 
eu am spus că „trebuie să se 
lupte în mod activ (militantly) 
pentru coexistența pașnică", repor
terul dv. a înlocuit cuvîntul ac
tiv cu cuvîntul militar (militarily)

schimbînd astfel sensul paragra
fului și făcîndu-1 să sune ca și 
cum ar fi fost o chemare la răz
boi, și nu la pace. Autorul de ti
tluri al redacției dv. și-a dat și 
el contribuția, în același spirit de 
dezinformare, punînd coresponden
ței următoarele titluri mincinoase: 
„Comuniștii din S.U.A. sînt de 
părere că va fi război", ,,Foster îi 
declară lui Mao că coexistența ne
cesită lupta militară".

Din contextul paragrafului fal
sificat, subliniază Foster în scri
soarea către „New York Times", 
„reiese clar că eu subliniez necesi
tatea păcii mondiale. Falsificarea 
se neagă singură prin contradic
ția ei vădită cu substanța paragra
fului.

Inserarea lipsită de principii a 
cuvîntului născocit „militar", sdb- 
liniază Foster, este în mod vădit 
un fals al ziarului ,,New York Ti
mes". Singura concluzie posibilă 
este că substituirea a fost făcută 
în mod deliberat ca o acțiune îtl 
cadrul războiului rece".
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