
' VICTOR PREDA turnător fontă 
fruntaș In secția turnătorie a 

g uzinelor „23 August",

e
t> u n e

GHEORGHE ALBU turnător 
fruntaș la secția turnătorie fontă- 
a uzinelor „23 August".

Rezultai

. GRIGOR E NICOLAE turnător 
fontă fruntaș în secția turnătorie 
* uzinelor „23 August".

De Ia consfătuirea în care tinerii 
turnători ai uzinelor „23 August' 
din Capitală au hotărît 
ture cu toate forțele 
împotriva rebuturilor, 
doar cîteva săptămîni. 
timp, multe brigăzi de 
obținut rezultate deosebit <le bune.

Brigada condusă <le tînărul Emil 
Ziptzer de la turnătoria de fontă 
a-a angajat în cadrul acestei ac
țiuni, să reducă anul acesta rebu
turile cu cel puțin 7 procente față 
de anul trecut. In acest scop, au 
fost luate o seamă de măsuri 
care să permită îndeplinirea și 
chiar depășirea angajamentului. 
Intre aceste măsuri un loc prin
cipal fi ocupă introducerea unor 
metode înaintate de turnare, o 
mai bună organizare a muncii în 
brigadă, ridicarea continuă a califi
cării tinerilor, respectarea disci
plinei socialiste a muncii și altele. 
Aplicînd aceste măsuri, brigada a 
obținut rezultate importante în 
muncă. Astfel, în luna ianuarie 
brigada a redus rebuturile de la 
17 la sută eît era anul trecut, la 
13 la sută. La unele repere pro
centul de rebuturi a scăzut cu 50 
la sută. Cilindrul de 10 țoii, de la 
garnitura de frînă, se turna anul 
trecut, în medie, cu un procent de 
rebuturi de 26 la sulă. Aplicînd 
turnarea în cochile a acestei piese, 
brigada a redus în ultimele săptă
mîni rebuturile la 13 la sută.

Printre tinerii muncitori fruntași 
de la turnătoria de fontă a uzine
lor „23 August" din Capitală in 
acțiunea de reducere continuă a 
rebuturilor, se numără și tinerii 
Ion Ivan, Viotor Preda, Marin 
Enaehe și mul ți alții.

- L“ 
să se ală- 
lor luptei 
au trecut 
în acest 

tineret au

Toate forțele tinerilor
din turnătorii

împotriva rebuturilor!

t

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Pe marginea
acțiunii deschise

de
Scînteia

tineretului"

cu
A trecut aproape o 

lună de când tinerii 
din sectorul turnato
rie al Întreprinderii 
Metalurgice de Utilaj 
Medgidia, alăturîn- 
du-se acțiunii deschi
se de „Scînteia tine
retului** au pornit 
bătălia pentru redu
cerea rebuturilor. Re
zultatele eforturilor 
lor nu au întîrziat să 
se arate. In luna ia
nuarie, tinerii oțelari 
de la Medgidia au 
redus coeficientul de 
rebut de la 11 la su
tă — coeficientul ad
mis de minister și 18 
la sută 
realizat în 
cembrie — 
sută.

Reducând 
rile, tinerii 
de Ia Medgidia 
sporit în mod consi
derabil productivita
tea muncii. Un prim 
rezultat în această 
privință îl constituie 
îndeplinirea planului 
de producție al tur
natoriei 
nwarie 
de 120

coeficient 
luna de- 
la 8,3 la

rebutu- 
turnători 

au

pe luna ia- 
în proporție 
la sută.

3 procente
NOSTRU i

Vorbind despre 
succesele obținute, tî
nărul inginer Con
stantin Petrifor, șeful 
sectorului turnătorie, 
ne-a relatat că în ur
ma adunării generale 
V.T.M. în care s-a a- 
nalizat problema re
buturilor, 
s-a creat 
nou de 
întărit in 
disciplina muncii. Îm
potriva celor care 
nu-și îndeplinesc în 
mod conștiincios sar
cinile de producție 
se îndreaptă critica 
întregului colectiv. 
Comitetul V.T.M. a 
reușit astfel, datorită 
muncii politico.edu
cative desfășurate, să 
antreneze pe fiecare 
tînăr în bătălia îm
potriva rebuturilor. 
De asemenea trebuie 
subliniat și faptul că 
conducerea întreprin
derii a trecut la tra
ducerea în viață a 
măsurilor tehnico- 
organizatorice propu
se de utemiști în a- 
dunare. Astfel au 
fost elaborate și date

în secție 
un climat 
muncă. S-a 
mod serios

CE NU

Ne răspunde tov. ing. 
AȘOT SERAF1AN 

director general al Institutului de 
studii, cercetări și proiectări 
tehnologice pentru industria 
constructoare de mașini și utilaje 

electrotehnice

sec
ași- 

în 
eli-

a- 
re-

în sector spre experi
mentare normele in
terne pentru prepara
rea și elaborarea O" 
țelului și pentru 
amestecurile de for
mare. Au fost de a- 
semenea aduse în 
tor clame pentru 
gurarea formelor 
timpul turnării, 
minîndu-se astfel 
proape complect
butul mare care pro
venea pînă atunci din 
deplasări, bavuri etc. 

Merită a fi eviden
țiată în mod deose
bit pentru munca de
pusă în lupta pentru 
reducerea procentului 
de rebut echipa con
dusă de utemistul 
Nicolae Hristul și 
cea a tînărului Moro- 
ianu Trifan. In a- 
ceste zile tinerii tur
nători de la Medgi
dia dau bătălia 
tru înlăturarea 
ciențelor care 
stau încă in
reducerii substanțiale 
a rebutului.

I. ȘERBU

In acțiunea deschisă de ziarul 
„Scînteia tineretului* privind mo
bilizarea tuturor forțelor tinerilor 
din turnătorii la reducerea rebu
turilor, o importanță deosebită o 
are sprijinul conducerilor între
prinderilor, a inginerilor și spe
cialiștilor, a organelor Ministe
rului Industriei

GrPt această P|||î]
temă ziarul no- UUIII
stru a organizat >a. ■
un ciclu de in- nn||||l||| 
terviuri cu con- AII'; 
ducătorii unor 
întreprinderi, ai j __
unor institute și 110 00
ministere în ca- ; ț
drul căruia as- 

c-s a ran 
F1AN.

RASPUNS : Acțiunea este foar
te oportună. Turnătoriile au ră
mas în urmă față de celelalte 
sectoare ale metalurgiei prelucră
toare și aducerea lor la nivelul 
cerut este 
dacă ținem

imperioasă, mai ales 
cont

a
este

din
1958

pen- 
defi- 
mai 

calea

Cum apreciat!ÎNTREBARE:
acțiunea deschisă de ziarul „Scin- 
teia tineretului" privind mobiliza
rea tuturor forțelor tineretului 
pentru reducerea rebutului în tur
nătorii ?

SÎNT APLICATE
PROPUNERILE TINERILOR?

; Tinerele din brigada de pro- 
■ ducție „Festival" a uzinelor 
■„Flamura Roșie“-Bticurești s-au' 
'angajat să economisească in, 
cinstea zilei de 8 Martie1 
1.500 dm.2 piele de bizon. Ele^ 
au reușit să depășească anga-, 
jamentul realizînd pînă la 27' 
februarie a.c. 1802 dm.2 piele’ 
de bizon. <

Foto: D. F. DUMITRU <

In preajma zilei 
de 8 MARTIE

58 brigăzi utemiste de munca
patriotica în raionul Jimbolia

Pînă acum, în raionul Embolia, 
regiunea Timișoara au fost orga
nizate 58 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, în care s-au în
cadrat peste 1.700 de utemiști și ti
neri. Membrii acestor 58 de bri
găzi utemiste da muncă patriotică 
și-au propus o seamă de acțiuni 
menite să contribuie la ridicarea 
producției agricole vegetale și ani
male, la înfrumusețarea comune
lor și unităților agricole socialiste 
din care fac parte și la realizarea 
unor importante economii. AAembrii 
brigăzilor utemiste din acest raion 
s-au angajat printre altele» să des
chidă un șantjer de hidroamelio
rații în apropierea orașului Jimbo- 
l'ia, pentru a reda agriculturii încă 
în această primăvară suprafața de 
100 ha. de teren. De asemenea, vor 
sprijini efectiv lucrările ce se vor

-------------------OOO-------------------

CÎND SARCINILE
SE STABILESC BIROCRATIC

efectua pe alte 4 șantiere de hidro» 
ameiliorații ce se vor deschide în 
curînd pe cuprinsul raionului. Ti
nerii din brigăzile utemiste din 
G.A.S.-uri și G.A.C.-uri și-au pro
pus să crească în acest an 12.350 
pui de găină, 4.460 boboci de gîscă, 
1.220 boboci de rață, 1.050 de pui 
de curcă și 1.575 iepuri de casă, 
in această primăvară, brigăzile de 
muncă patriotică s-au angajat să 
planteze 7.050 pomi fructiferi, iar 
pînă la sfîrșitul anului să colec
teze 26 tone fier vechi. Brigăzile 
de muncă patriotică au și pornit 
la acțiune. De pildă, brigada ute- 
mistă din G.A.C. „Grivița Roșie", 
comuna Cărpiniș a transportat 100 
de stîlpi de beton în vederea in
troducerii în sat a curentului elec
tric.

Ca în fiecare an și anul acesta 
în întreaga țară se fac. pregătiri în 
vederea sărbătoririi zilei de 8 Mar
tie -— Ziua Internațională a 
Femeii.

In întreprinderi, instituții, în li
nele cartiere ale Capitalei, comi
siile de femei organizează o serie 
de acțiuni cu caracter gospodă
resc și cultural. In raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, de pildă, au luat 
ființă numeroase brigăzi de con
trol formate din femei care urmă
resc îndeaproape felul cum sînt 
întreținute imobilele naționalizate, 
de către locatari. Pentru buna în
treținere și păstrarea curățeniei 
pe stradă femeile din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ și din cartiere din 
alte raioane au luat sub îngrijirea 
lor peste 50 de

O interesantă 
luată în cinstea 
ționale a Zilei 
comune din regiunea Iași.

Femeile din comunele. Grajduri, 
Hălăucești și Odaia Bogdana lu
crează în aceste zile la frumoase 
țesături cu motive naționale romi- 
nești și broderii, pe care le vor 
oferi în dar în ziua de 8 Martie 
femeilor fruntașe din industrie.

în orașele Stalin, Sibiu, Me
diaș și Tirnăveni au loc zi
lele acestea întîlniri între femei și 
vechi luptători comuniști din anii 
grei ai ilegalității. In cinstea zilei 
de 8 Martie colectivistele dobro
gene au lansat din nou lozinca 
„Nici o colectivistă sub 150 de 
zile-muncă".

O mare atenție acordă femeile 
din regiunile Craiova, Baia Mare, 
Galați, Suceava și Regiunea Auto
nomă Maghiară înfrumusețării lo
calităților lor, creării de condiții 
tot mai bune elevilor în școli și 
copiilor în grădinițele și căminele 
sezoniere.

I. N1ȚU

de perspectivele 
noi de dezvolta
re a industriei 
constructoare de 
mașini. Reduce
rea serioasă 
rebuturilor
o problemă pe 
care Plenara 
noiembrie 
a C.C. al P.M.R.
a pus-o cu ho- 
tărîre în fața 
întreprinderilor, 
a muncitorilor, 

tehnicienilor, inginerilor vîrstnici 
și tineri.

ÎNTREBARE: In ce direcție 
credeți că este necesar să-și con
centreze eforturile și atenția tine
rii turnători în această acțiune ?

RĂSPUNS1: Pentru tinerii tur
nători există desigur mai multe 
căr. Vreau să mă refer numai la 
cîteva. Oric.it de bine, oricît de 
exactă ar fi stabilită tehnologia de 
fabricație — calitatea pieselor de
pinde în cea mai mare măsură de 
modul cum acestea sînt executate. 
Tocmai de aceea consider că e 
valoroasă inițiativa ziarului „Scîn- 
teia tineretului" pentru că ea se 
adresează maselor de tineri, posi
bilităților pe care aceștia le au ca 
respectînd disciplina muncii să 
contribuie la reducerea rebuturilor. 
Iată dar de ce în primul rînd ti
nerii din turnătorii trebuie să-și 
îndrepte atenția spre respectarea 
disciplinei muncii în general și 
respectarea disciplinei tehnologice 
în special. Respectarea întocmai, 
pînă la cele mai mici amănunte a 
proceselor tehnologice prescrise la

străzi.
inițiativă a fost 

sărbătorii interna- 
femeii in unele

pentru ca acestea să organizeze în 
mod practic acțiunea, a fost lăsată 
baltă. Acum se așteaptă luna apri
lie, să se vadă puii și iepurii 
mari. Desigur că după o organi
zare atit de formală nu se pot aș
tepta rezultate deosebite, cu toate 
că există condiții ca această ac« 
țiune să se desfășoare bine.

în majoritatea organizațiilor de 
bază pentru care a fost trasată 
această sarcină nu s-a făcut încă 
nimic. In afară de aceasta ma
joritatea organizațiilor de bază 
U.T.M. din raion nu au fost an
trenate in această importantă ac
țiune. în raion sint 4 gospodării 
de stat cu mai multe trupuri, 
37 gospodării colective, 155 în
tovărășiri agricole în care lu
crează mii de tineri. De ce să fie 
lăsate la o parte organizațiile de 
bază U.T.M., din aceste unități 
cînd fiecare are posibilități mai 
mici sau mai mari, de a participa 
la această acțiune ?

Membrii biroului raional U.T.M. 
au sarcina să curme cu birocra
tismul și formalismul de care atl 
dat dovadă, să privească cu răs
punderea cuvenită această acțiu
ne și să facă totul pentru ca, la 
înfăptuirea ei să participe cîțimai 
mulți utemiști și tineri din raion.

Sînt mai bine de două luni de 
cînd Comitetul raional U. T. AL 
Vaslui s-a angajat ca tineretul din 
raion să crească în acest an 6.000 
de păsări și cîteva sute de iepuri 
de casă. Ce s-a făcut de-afuttzi in 
această privință ? Comitetul raio
nal U.T.M., în loc să organizeze 
cu chibzuință munca, să ceară or
ganizațiilor de bază U.T.M. să a- 
nalizeze posibilitățile concrete ce 
le au, s-a mulțumit să stabilească 
in mod birocratic niște cifre. A 
înșirat mai întii pe o listă 4 G A.S , 
12 G.A.C., și 13 școli, in dreptul 
fiecărei G.A.S. a trecut cifra de 300, 
în dreptul fiecărei gospodării co
lective a trecut cifra 200 și in drep
tul fiecărei școli cifra 150. Pe ur
mă — totalul (29 ferme, care vor 
crește la un loc 5.550 păsări), pe 
care l-a comunicat la regiune. Cu 
prilejul .unei ședințe ținută pe 
data de 25 ianuarie, sarcinile res
pective au fost anunțate secretari
lor organizațiilor de bază fără ca 
aceștia să-și ia ei înșiși angaja
mente pe baza studierii cu seriozi
tate a condițiilor existente în fie
care comună. Cam asta a fost to
tul. Munca concretă de control și 
Îndrumare a organizațiilor de bază

de a fi mulțumitoare. Astfel brigada de producție 
a tineretului condusă de Gh. Iliescu a rebutat în 
3 zile din luna februarie 17 cilindri pentru motorul 
semidiezel, a căror valoare se ridică la peste 4000 
lei. Echipa condusă de tov. Ion Bene, în care Iu 
crează majoritatea tineri, a rebutat în a doua ju 
mătate a lunii ianuarie 5 chiulase pentru motorul 
semidiezel.

Acestea nu sînt singurele exemple, lotuși mem
brii biroului organizației U.T.M. din turnătorie nu 
sînt neliniștiți. Ei susțin că asemenea „accidente" 
sînt inevitabile în turnătorie. Faptele dovedesc insa 
că aici nu este vorba de accidente ci de totală lipsă 
de răspundere în muncă. Serviciul controlului teh
nic, spre exemplu, a stabilit că cei 17 cilindri re- 
butați de brigada lui Gh. Iliescu, s-au datorat în 
primul rînd faptului că s-a turnat în forme de
fecte, că dacă maistrul Tudor Vișan și Gh. Iliescu 
responsabilul brigăzii, și-ar fi făcut cum se cuvine 
datoria în producție, sau dacă tinerii turnători din 
brigadă ar fi fost mai atenți în timpul lucrului, o 
asemenea pagubă putea fi evitată. Iată de ce este 
necesar ca biroul organizației U.T.M. din turnă
torie, sprijinit îndeaproape de comitetul U.T.M. pe 
uzină, conducerea tehnico-administrativă și cadrele 
tehnice din turnătorie să ia urgente măsuri pentru 
e stîrpi din rădăcini formalismul din activitatea 
lor, să dea viață în cel mai scurt timp propunerilor 
cu caracter educativ și tehnico-organizatoric ale 
utemiștilor pentru reducerea continuă a procentu
lui de rebuturi.

Pe la jumătatea lunii ianuarie a.c. a avut loc 
la turnătoria uzinelor „Timpuri Noi" din Capitală 
o adunare deschisă a organizației U.T.M. Cu acest 
prilej, utemiștii și tinerii turnători s-cu alăturat 
acțiunii de reducere a rebuturilor în turnătorii. Cu 
prilejul adunării, utemiștii și tinerii au făcut nu
meroase propuneri tehnico-organizatorice prin apli
carea cărora să reducă rebuturile în acest an cu 
două procente față de anul trecut-

A trecut de atunci o lună. Se cuvine așadar să 
vedem cum au fost aplicate în viață propunerile 
tinerilor și ce rezultate s-au obținut pînă în pre
zent. Discutînd cu secretarul organizației U.T.M. 
din turnătorie, normatorul Alex. Badina, cu ingi
nerul llie Leonte care se ocupă în biroul U.T.M. 
cu problemele de producție sau cu inginerul Fran- 
cisc Mezey care răspunde în comitetul U.T.M. pe 
uzină de problemele de producție și calificare, ai 
impresia că totul merge bine. Cercetînd însă mai 
îndoaproape faptele, constați contrariul. E drept 
unele măsuri propuse de utemiști în adunarea mai 
sus amintită, au început să fie traduse în viață. 
Dac cele mai importante dintre aceste măsuri, care 
puteau avea o influență pozitivă direct și imediat 
asupra muncii tinerilor n-au fost îndeplinite. Așa 
de pildă, nici ptnă acum, comitetul U.T.M. n-a er- 
ganlzat în turnătorie postul utemist de control, 
cursul de minim tehnic încă nu a-a deschis, tineri
lor muncitori nu H se acordă suficientă asistență 
tehnică operativă de care au nevoie în producție.

In asemenea condiții firește rezultatele privind 
reducerea procentului de rebuturi sînt încă departe

(Continuare în pag. 3-u) (Agerprez)

I. ALEXANDRU

de 
din 
să

A. fONESCU

La turnătoria de fontă • uzi
nelor Mao-Țze-dun, lucrează și 
brigada de tineret condusă 
tov. Petre Voîcu. Tinerii 
această brigadă au reușit

de rebuturi 
ianuarie la

reducă procentul 
de la 5,1% în 

E3 ,3% în februarie.

C. SLAVIC

A dierila calda ale primăverii 
au început să mîngiie fața 
netedă, de un negru sănătos 

a Bărăganului. N-au dispărut în- 
trutotul grămezile de zăpadă vîn- 
zolite pe la marginea drumurilor, 
dar pămîntul s-a descleștat din 
amorțeală, ghețurile rîurilor au 
început să trosnească, anunțînd 
semnele cele dinții ale primăverii. 

Vn poet spunea nu de mult in
tr-o strofă de u sa cum ci trac
toriștii, sosind pe timpuri odată 

sînt printre primii 
primăverii. Cugetarea 
învechit. Pe calenda- 
mai erau de rupt a-

Intră apoi in vagonul dormitor 
fi începu să cerceteze totul din 
nou cu o privire necruțătoare și 
sigură.

— Ni se dau cam puține cărți 
în bibliotecile noastre, tovarășe 
director. ~ 
ne ajunge doar pentru cîteva zile 
de ploaie. Băieții noștri ar fi vrut 
să mai citească odată „Pămînt 
desțelenit", dar nu mai există de
mult la noi. „Pe Donul liniștit** 
nici pomeneală.

— Am întrebat și eu la libră
rie, îl asigură directorul, dar nu 
se găsește pe la noi, prin Făurei. 
S-a vîndul.

Coboară apoi în fața tractoare
lor gata de pornjre. Vreo cîțiva 
tractoriști și-au lăsat pentru cite- 
va minute treaba și-au ieșit să-și 
iu rămas bun de la brigada lui 
Bobocea. E o despărțire emoțio
nantă. Poate unii dintre ei nu se 
vor mai vedea decît la începutul 
iernii, cînd se vor retrage iarăși 
în stațiune. Cu ocazia despărțirii 
se fac și primele tatonări ale vii
toarei întreceri. Brigada lui Bo- 

aliniase ca pentru paradă. Costică, bocea a fost fruntașă anul 
șeful brigăzii, împreună cu direc Săpunaru Mihai și Popa 
torul trecu în revistă eșalonul și care sau clasat primii Iq 
atingînd cu degetul o capotă, spit- viduql", i o spun de-acum 
se triumfător : nește :

— Sînt curate ca o cămașă de — Costică, să nu crezi că dacă 
mire. te-ai grăbit să pleci cel dinții o

Sus la volan, Petrache Bordei și să mai ieși iar primul. Află că 
Stan Bratosin așteptau cu tălpile anul ăsta o să ai de-aface cu noi, 

cu . „a patra" și cu „a treia".
Guță Gri gore, un băiat 

rumen la față, cam sfios, le

cu berzele, 
vestitori ai 
poetului s-a 
rele noastre 
proape jumătate din filele lui fe
bruarie cînd brigada lui Costică 
Bobocea pornise deja pe cîmp.

Ziua aceea « fost ca o sărbă’ 
toare în stațiune. Pe bolta senină, 
punctată pe alocuri de cîteva pe 
tece scămoșate de nori, strălucea 
în galben-deșcliis un soare care 
începea să încălzească. Se dezghe- 
țaie.ră pământurile, în curtea sta
țiunii se făcuse noroi. îa fața a' 
telierului mecanic, „a noua" se ,

bocancilor gata să apese pe acce
lerator.

— Stați așa, nu porniți ! le dădu
Costică poruncă, ridicînd o mină . cu seriozitate, ridicînd din 
spre ei. Să nu uităm ceva pe-aici.
Ați luat toate păturile și cearcea- .
furile ? Vasele de bucătărie sînt 
toate ?

— Mi se pare că am uitat ceai
nicul, rosti Petrache nesigur.

— Aducefi-l l

toamna înapoi. Rămânem acolo.
— Păi chiar o să rămâneți, spu

se directorul. începînd din anul 
ăsta o să aranjăm să rămâneți să 
faceți reparațiile acolo pe loc, să 
nu mai bateți drumul pînă aici. 

Tot ce avem noi aicea \ Să veniți numai în caz de repa
rații capitale. Aproape toate gos
podăriile colective au început să 
vă construiască remize.

— De fapt, noi n-am st>at în 
iarna asta în stațiune decît o lună 
și ceva pentru că am arat acolo 
pînă în 5 ianuarie, spuse Bobocea. 
Cînd umblau copiii cu plugușorul 
noi suflam în mîini și făceam ară
tură adîncă.

— Ei, și-acum dați-i drumul, 
băieți ! Spor la muncă și la iarnă 
să ne vedem fiecare cu cel puțin 
430 de hantri.

Tractoarele au pornit unul după 
altul, păcănind asurzitor. în urma 
lor se tîrau greoi utilajele, cis
terna și vagonul dormitor.

Cînd să iasă pe poartă, Costică 
îi face semn tînărului inginer Chi- 
riță să vină mai aproape.

— Tovarășe inginer, secretarul 
nostru de U.T.M. e plecat acuma 
în concediu. Spune i dumneata 
cirul vine că l-am rugat să aibă 
grijă să nî se trimită ziarele în 
fiecare zi. Utemiștii din brigada 
noastră vor să citească presa în 
fiecare seară.

Brigada a ieșit la șosea și a 
pornit desfășurată, duruind pe as
falt, către Găiseanca. Acolo băieții 
sînt așteptați cu bucurie de toți 
colectiviștii, de cei cu care tru
desc fără odihnă din primăvară și 
pînă în toamnă pentru recolta bo
gată a fiecărui an. Oamenii se vor 
bucura văzîndu-i și le vor ieși 
înainte pentru că odată cu ei, în
săși primăvara se coboară peste 
sat și peste cîmp.

ION BAIEȘU

Tînărul Vasiie Sebeș de Ia sec
ția precizie-lămpi a Întreprinderii 
de Construcții Metalice și Apara- 
taje lucrează la asamblarea unor 
lămpi fluorescente cu 8 becurf 
pentru litoralul Mării Negre.
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trecut. 
Dobre, 
„indi- 

priete-

înalt, 
spune 
sprin-

cene cu înțeles :
— Problema e să vedem 

face primul 430 hantri.
Bobocea se uită spre director 

și-i spune zîmbind :
— Apoi dacă n-om face 430 de 

hantri nici nu ne mai întoarcem U

care
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Cine conduce

Pe șantierele
de construcții

I

G. ANDREESCU

Colaborarea dintre Cu fiece clădire nouă boita coboară, 
cu fiece clădire nouă suim, 
sus — tot mai aproape de boltă, ■> 
tot mai aproape de mîine.

In ultimii ani regiunea Bacău a 
cunoscut o puternică dezvoltare 
industrială. întreaga regiune este 
un șantier de construcții.

In înfăptuirea sarcinilor econo
mice care stau în fața oamenilor 
muncii din regiunea Bacău, un rol 
de seamă îl are munca politică și 
cultural-educativă de masă. Pen
tru a înțelege mai bine sarcinile 
actuale puse de plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie comitetul 
regional de partid a organizat re
cent o consfătuire cu cadrele care 
lucrează în domeniul muncii po
litice și cultural-educative de ma
să din regiune

Organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
aduc o contribuție de seamă la 
îmbunătățirea muncii politice și 
culturale de masă. In regiune exi
stă în prezent aproape 1.800 for
mații artistice în care activează 
peste 27-000 artiști amatori în 
marea lor majoritate tineri.

Sarcinii mobilizării tineretului 
la lupta pentru reducerea prețului 
de cost în construcție, s-a subli
niat în consfătuire, îi este sub
ordonată întreaga activitate cul
tural-educativă ce se desfășoară 
la clubul „Constructorul". Organi
zația U.T.At. se îngrijește ca ac
tivitatea de la club să răspundă 
preocupării tineretului, setei lui 
de cunoștințe. Seară de seară la 
club se țin conferințe, simpozioa
ne, recenzii etc- Tinerii ingineri și 
tehnicieni vin la club și fac expu
neri, țin conferințe legate de ac
tivitatea pracjtică de pe șanFere. 
De un viu interes s-a bucurat con
ferința cu tema „Oneștiul de 
ieri, de azi și de mîine". Compa
rația cu trecutul și prezentarea fe
lului cum va arăta în viitor orașul 
pe care îl construiesc a însuflețit 
pe tineri în muncă. Conferințele 
despre reducerea prețului de cost, 
despre posibilitățile de creștere a 
productivității muncii, despre me
todele de zidărie — sînt numai 
cîteva din numeroasele conferințe 
ce s-au ținut la club.

O atenție specială se acordă 
propagandei tehnice și științifice. 
In acest scop la club se organi
zează periodic expoziții. De un viu 
interes s-a bucurat expoziția cu 
tema „Energia atomică în slujba 
omului". Concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă" au avut de ase
menea un puternic rol mobilizator. 
Acestea se organizează pentru di
ferite meserii cum ar fi zidari, șo
feri, betoniști etc. Asemenea con
cursuri stimulează interesul tine
rilor pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe tehnice în meseria pe 
care o practică. în răspîndirea 
propagandei tehnice pe lîngă alte 
forme se folosesc și zilele dedi-

cate diferitelor meserii cum ar fi jugul exploatării, despre tradițiile 
„marțea zidarilor" și altele. • *’ • • ...............—

Forme interesante în munca po
litică de masa s-au folosit și pe‘ ■ • -- • -■ - ■ ■ 
altele este de remarcat organiza
rea programelor artistice în cins
tea fruntașilor în producție, pro
grame ce împărtășesc experiența 
în munca înaintată. O bogată ex
periență în munca politică de ma
să întîlnim și în activitatea tine
rilor constructori de la Bicaz.

Consfătuirea a dezvăluit tot
odată o serie de lipsuri ce se ma
nifestă în domeniul muncii politi
ce de masa și cultural-educative 
de pe șantiere.

Astfel s-a arătat că în multe 
acțiuni cultural-artistice orga
nizate la Săvinești și Onești se 
manifestă mult formalism. O se
rie de texte ale brigăzilor artistice

revoluționare de luptă ale U.T.C.- 
ului.

. , r- Acum comitetul U.T.M. pregă- 
, d% la Săvinești. Printre tește împreună Cu comitetul sindi

cal un nou concurs „Drumeții ve
seli" pe tema „Cine cunoaște me
serie, cîștigă" pentru tinerii beto
niști și pe alte meserii. Un alt con
curs organizat între tinerii de pe 
Șantierul 3 oraș Onești și briga
dierii de pe șantierul național al 
tineretului are ca temă „F.M.T.D. 
și festivalurile mondiale ale tine
retului".

Organizația U.T.M. a șantieru
lui Săvinești, în complexul muncii 
de educație patriotică a tinerilor, 
desfășoară o deosebită activitate 
în educarea prin muncă a tineri
lor. Astfel în urma consfătuirii 
de la comitetul regional de partid, 
pe șantier s-a creat un mare 
număr de brigăzi utemiste de mun
că patriotică, care participă activ 
la o serie de acțiuni cum ar fi t 
depozitarea materialelor pe șan
tiere, descărcarea vagoanelor ce 
Sînt periclitate de a intra în lo
cație, strînsul fierului vechi etc.

Asemenea fapte care dovedesc 
efectul practic al consfătuirii cu 
cadrele ce muncesc în domeniul 
muncii politice de masă întîlnim 
pe fiecare din șantierele regiunii 
Bacău.
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însemnări pe marginea consfă
tuirii activiștilor care lucrează 
tn domeniul muncii politice și 
culturale de masă organizată 
de Comitetul regional al P.M.R. 

Bacău
IMIIIIHHIIIIIIIIIM^

de agitație sînt slab întocmite. 
Satira nu este îndreptată totdeau
na spre problemele principale Ce 
frămîntă constructorii, atacîndu-se 
de multe ori meniri minore, fă- 
cîndu-se critică în- general, lipsi
tă de eficacitate.

Eficacitatea muncii politice de 
masă și cultural-educative, s-a sub
liniat in consfătuire^ se măsoară 
în rezultatele practice ce se obțin 
în realizarea plănuite, în creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea ca
lității construcțiilor, în formarea 
unei înalte conștiințe socialiste a 
constructorilor.

Sarcinile reieșite din consfătuirea 
organizată de comitetul regional 
de partid au și început să prindă 
viață pe șantiere.

Organizațiile U.T.M., conduse și 
îndrumate de organizațiile de par
tid, acordă o mare atenție' educă
rii tineretului în spiritul dragostei 
față de partid, a tradițiilor de lup
tă revoluționară a clasei munci
toare, în spiritul patriotismului și 
internaționalismului proletar. Ast-' 
fel comitetul U-T.M. al complexu
lui de șantiere Onești, avînd spri
jinul organizației de partid a in
vitat în mijlocul tineretului vechi 
membri de partid, care le-au vor
bit despre viața grea de mizerie 
a tineretului în trecut, despre lup
ta' revoluționară a 
toare conduse de 
eliberarea poporului

OOOOO---------------

ln regiunea 
GALAȚI

clasei munci- 
partid, pentru 
nostru de sub

Cintec pentru prietenii
din BUCUREȘTI

Muzica de Tabaci nikov

Școala populară de artă din Craiova funcționează cu mai multe 
secții: artă plastică, actorie și muzică. Elevul Stefopolos Vanghele, 
muncitor tîmplar în Industria lemnului din Craiova, este în anul II 
clasa sculptură. Iată-1 în atelierul școlii executînd una din lucrări.

Foto: AGERPRES

U. T. M. și S. R. S. C. să fie 
multilaterală și permanentă

căminul cultural?
In anii puterii populare, comu

na Cocu, din raionul Vedea, re
giunea Pitești a cunoscut o mare 
dezvoltare. Urmînd îndemnul par
tidului, cîteva sute de familii de 
țărani muncitori s-au unit intr-o 
gospodărie colectivă și în două 
întovărășiri agricole. Cerințele cul
turale ăl tinerilor țărani muncitori 
au crescut. Cu cîțiva ani în urmă 
a fost construit un frumos și 
spațios cămin cultural. Era de 
așteptat așadar, ca munca cul
turală de masă în comună să 
se dezvolte potrivit acestor con
diții materiale create. Din pă
cate însă un astfel de fapt nu 
s-a petrecut. E drept că la în
ceput căminul cultural se ocupa de 
organizarea și desfășurarea activi
tății culturale. Astfel în fiecare 
săptămină țăranii muncitori virst- 
nici și tineri puteau audia la că
min Conferințe cu un bogat conți
nut pofitico-educativ, spectacole 
prezentate de artiștii amatori 
ai comunei, iar biblioteca că
minului, care numără 8.000 de 
volume se ocupa îndeaproape 
de popularizarea cărții în rîndurile 
țărănimii muncitoare prin recen
zii și prezentări de cărți, prin or
ganizarea cercurilor de citit pe cir
cumscripții etc.

în ultimul timp însă, activitatea 
căminului în loc să crească, să se 
dezvolte pentru a satisface într-o

măsară din ce în ce mai mare 
necesitățile cultural-educative ale 
țăranilor muncitori, a scăzut. In 
iarna aceasta de exemplu, prin
cipala preocupare cultural-artis- 
tică a căminului a constat în 
organizarea horelor și balurilor. 
La cămin, în toată perioada de 
iarnă nu s-a organizat nimic 
pentru educarea comunistă, pa
triotică a tineretului, pentru com
baterea misticismului și supersti
țiilor, acțiuni care să ajute tine
rilor și celorlați țărani munci
tori să-și formeze o concepție ma
terialistă, științifică despre lume 
și societate. De asemenea, nu au 
fost organizate nici alte acțiuni 
culttiral-edricative cu ajutorul că
rora tinerii țărani muncitori să 
aibă posibilitatea să-și petreacă în 
mod plăcut și cu folos timpul lor 
fiber, cum ar fi șezători ale cinte- 
cului și dansului, seri literare, seri 
de poezie etc. Mai mult chiar, 
fiind lipsite de îndrumarea nece
sară, unele formații cum este de 
pildă corul, formația de dansuri 
au început să se destrame. 
Formația de teatru include 
în repertoriul ei spectacole 
care pe lîngă că nu răspund unor 
cerințe imediate din comună mai 
sînt și greu de realizat, cum este 
de exemplu „Doctor fără voie" de 
Molliere, cînd ar putea foarte bine 
pune în scenă piese care să oglin-

Studenților care participă la muncă 
patriotică

S-au întîlnit aici condeiul și mistria 
în marele marș către mîine.
Zidar sau student aici e tot una, 
ridicăm împreună schelele grele, 
ca niște mîini către soare — 
baricade pe cîrnpuî de luptă al păcii.

Cuvintele aici își prind rădăcinile 
cu fiece schelă urcată spre boltă, 
cu fiece cărămidă trecută prin mîiniie aspre, 
cu fiece lovitură grea de tîrnăcop 
în lutul reavăn și caid ca o pline.

A. I. ZA1NESCU

student

dească viața actuală a satului, 
transformările sociale care au loc 
astăzi în satele patriei noastre. In 
asemenea condiții firește, nu este 
de mirare că țăranii muncitori atît 
tinerii cit și vîrstnicii au încetat să 
mai frecventeze căminul cultural. 
Astfel, din cei peste 200 de utemiști 
și tineri, cîți numără comuna, nu
mai circa 20 participă la activita
tea artistică de amatori din cadrul 
căminului.

Răspunderea principală pentru 
slaba activitate cultural-educativă 
care se desfășoară la cămin, o 
poartă în primul rînd sfatul 
popular al comunei și secția de in- 
vățămînt și cultură a sfatului 
popular raional, care nu asigură 
oameni competenți în conducerea 
acestui cămin. Desigur și tov. 
Marin Brezan, președintele sfatu
lui popular comunai și tov. lancu- 
lescu, șeful secției de învățămînt 
și cultură a sfatului popular raio
nal, înțeleg că în conducerea că
minelor culturale trebuie să fie puși 
oameni cu o pregătire politică și 
profesională, corespunzătoare care 
să asigure un bogat conținut po- 
litico-educativ activității culturale 
de masă. Cu toate acestea, în con
ducerea căminului cultural din co
muna Cocu se perindă de multă 
vreme, cu știința organelor de re
sort, oameni lipsiți de cele mai e- 
lementare cunoștințe poltice și cui-' 
turale. In prezent de exemplu, 
funcția de director al căminului 
cultural o îndeplinește Atena Co- 
mănescu, care lipsită de pregăti
rea politică și culturală necesară 
nu face absolut nimic pentru învio
rarea activității culturale în co
mună. Funcția de bibliotecar, după 
ce a fost deținută timp de cîteva 
luni de Elena Gheorghe care ținea 
mai tot timpul biblioteca închisă, 
a fost încredințată de curînd lui 
M. Barbu, exclus din •••“•* 
tru totală inactivitate 
organizație și pentru 
dinte de carierism. O 
pală pentru această 
mată de lucruri revine și organi
zației U.TJW. din comună care a 
lăsat activitatea culturală să se 
desfășoare de la sine, neluînd ati
tudine împotriva anomaliilor care 
se petreceau la cămin.

Căminul cultural din comuna 
Cocu poate deveni cu adevărat un 
focar de cultură pentru țăranii 
muncitori, poate contribui consi
derabil la educarea comunistă, pa
triotică a tineretului, numai dacă 
în conducerea sa vor fi puși oa
meni competenți, cu o bună pre
gătire politico-profesională, care 
să îndeplinească cu pasiune și spi
rit de răspundere această misiune 
nobilă. Iată ce trebuie să aibă în 
vedere organele de resort și Comi
tetul raional U.T.M. Vedea.

I. ANDREI

U.T.M. pen- 
pe linie de 
vădite ten- 
vină priflei- 
stare anor-

-OOOO
La Galați, ca de altfel în toate 

regiunile țării, se întărește conti
nuu colaborarea între organele și 
organizațiile U.T.M. pe de o par
te, filialele și subfilialele S.R.S.C. 
pe de altă parte. La baza acestei 
colaborări stă sarcina comună în
credințată de partid : educarea po
litică și științifică a tineretului. 
Pentru aceasta S.R.S.C.-ul, prin 
oameni de specialitate și prin po
sibilitățile de care dispune pregă
tește și expune în fața tineretului 
conferințe interesante, menite să 
contribuie la înarmarea tineretului 
cu cunoștințe materialist-dialectice 
despre natură și societate-

Un exemplu grăitor în această 
privință îl constituie universitatea 
populară pentru tineret de la Ga
lați.

Aici tinerii ascultă cu mult in
teres expunerile profesorilor de 
specialitate pe teme politice, eco
nomice, științifice. Mulți tineri își 
iau notițe, pun întrebări suplimen
tare, discută.

Munca de colaborare dintre or
ganele și organizațiile U.T.M. și 
filialele și subfilialele S.R.S.C. 
pentru educarea politică, științifică 
a tineretului nu s-a rezumat însă 
numai la această formă. Filiala 
S.R S.C. împreună cu comitetul re
gional U.T.M. au mai inițiat și 
alte acțiuni comune. Printre aces
tea se numără colaborarea strînsă 
care a existat la pregătirea și 
desfășurarea consfătuirii model a 
cercurilor naturaliștilor din raio
nul Tecuci. Tot pentru cercurile 
tinerilor naturaliști au fost elabo
rate de către secțiile științifice ale 
filialei S.R.S.C. 14 lecții. Acum e 
în curs de pregătire conferința 
„Știința și religia" care va fi ex
pusă în fața propagandiștilor 
cercurilor <*- ’—--<’*> 
U.T.M. din întreaga regiune. Co- 
” • ■ |,azj

confe- 
și mo
tor.

mitetele organizațiilor de 
U.T.M. popularizează unele 
rințe organizate de S.R.S.G. 
bilizează tinerii la audierea
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Cînt azi pentru voi, prieteni depărtat!, 
Și vă simt mereu alăturea, 
Zbcară-n București melodia mea, 
Dar prietenesc din Moscova.
Refren :
București, cîntec dulce de vioară 
București, mii de zîmbete sprințare, 
De la Moscova dragă să primești 
Un salut, drag oraș București.
Nopți întregi mă gîndesc numai la tine, 
București, drag oraș cu nopți seni-ie, 
De la Moscovă dragă să primești 
Un salut, drag oraș. București.

Dar ceea ce s-a făcut 
mult prea puțin față de 
țile culturale, politice și 
ale tineretului Din păcate, în re
giunea Galați nu sînt folosite în 
suficientă măsură posibilitățile 
existente pentru desfășurarea unei 
munci mai susținute, îndeosebi în 
direcția popularizării cunoștințe
lor științifice și de combatere a 
misticismului.

In regiune sînt multe întreprin
deri mari, școli profesionale și 
medii și chiar comune în care 
muncesc si învață un număr 

1 mare de tineri și unde pe baza 
condițiilor locale existente s-ar

■ putea organiza lectorate pentru 
tineret, fie de cultură generală, 
fie pe diferite teme științifice. 
Aceasta însă reclamă și fi-

' Halei și subfilialei S.R.S.C. mai 
1 puțină lamentare și mai multă 
; muncă concretă, practică, de or- 
1 ganizare, împreună cu organiza-
■ fiile U.T.M., a tuturor acestor ac

țiuni atît de importante pentru e-
' ducarea politică și științifică a ti- 
i neretului. Trebuie alcătuite pla

nuri comune de activitate, atît în
tre comitetul regional U.T.M. 

1 și filiala S.R.S.C., cît și între co- 
1 mitetele raionale și orășenești 
; U.T.M. și subfilialele S.R.S.C., în 
1 care să fie trecute acțiunile con-
■ crete, menite să contribuie la e- 
' ducația comunistă a tinerilor.

Secțiile științifice ale filialei 
. S.R.S.C. pot elabora o serie de 
> conferințe de socialism științific și
■ economie politică din domeniul pe-
■ dagogiei și psihologiei, științelor 
j juridice, de istorie, politică inter-
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este încă 
necesită- 
științifice

națională, tehnică, literatură și 
artă etc, specifice tineretului, care 
ar contribui mult la ridicarea ni
velului său politic și cultural. 
Pentru aceasta, însă, trebuie să 
treacă din domeniul planurilor și 
al intențiilor bune la realizarea ur
gentă a tuturor acestor conferințe. 
Organizațiile U.T.M. așteaptă ne
răbdătoare să primească astfel de 
conferințe la care să mobilizeze 
masa largă a tineretului.

In regiunea Galați sînt nume
roase monumente istorice care e- 
vocă trecutul de luptă al poporului 
nostru, al clasei muncitoare con
duse de partid, la care se pot or
ganiza de către organizațiile 
U.T.M. excursii cu tineretul, iar 
filiala S.R.S.C. să asigure cele 
mai bune cadre care să dea expli
cații competente și bine documen
tate la fața locului. Se pot da ase
menea organiza lecții-vizite la mu
zee și expoziții care să întregească 
expunerile pe diferite teme etc. Ast
fel do manifestări au o mare im
portanță în munca de educație pa
triotică a tineretului.

Mai sînt și alte posibilități în 
regiunea Galați cunoscute atît de 
filiala S.R.S.C. cît și de comitetul 
regional U.T.M. Aceste posibili
tăți, trebuie studiate amănunțit 
și folosite la maximum în scopul 
educării politice și științifice a ti
neretului, care este avid de cu
noștințe noi, atît de necesare acti
vității lui practice în procesul con
strucției socialiste din țara noas
tră.

Spectacolul 100
„Voi dragi copii aveți posibili

tatea să creați și să vă bucurați de 
artă într-o lume în care nu mai 
sînt cenușărese..." nota Mihail No- 
vicov în albumul Casei pionieri
lor din Sighișoara. Semnificația a- 
cestor rînduri e întregită și de alte 
notări făcute de poetul academi
cian Mihai Beniuc, de Ion Da
cian precum și de alte persona
lități artistice ale țării cu ocazia 
deplasărilor cercului de balet al 
pionierilor din Sighișoara în dife
rite orașe

Basmele dramatizate „Visul", 
„Cenușăreasa" și „Perla" au fost 
prezentate la Galați, Constanța, 
Vasile Roaiti, Tg. Mureș, Bucu
rești, Orașul Stalin fi în alte lo
calități. Zilele trecute pionierii din 
Sighișoara au prezentat al 100-lea 
spectacol. Pîna acum au urmărit 
spectacolul 41.300 spectatori. Acest 
succes în însuflețește pe pionierii 
artiști amatori, care au astăzi posi
bilitatea nelimitată a cultivării ta 
lentului lor.

Echipa de dansuri naționale 

a Filaturii

I. GAVREA

■fală repetă 

^maghiare.

Foto:

de învățămînt politic

Un nou club
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii fabricii de țevi din Roman 
au primit de curînd un frumos 
dar : a fost inaugurat noul club. 
Clubul cuprinde o solă de lectură, 
o bibliotecă înzestrată cu cele mai 
noi volume, o sală de biliard, o 
sală de tenis de masă, toate fru
mos amenajate și bine înzestrate, 
unde tinerii își vor putea petrece 
plăcut timpul liber. încă din ziua 
cînd a fost deschis, tineri munci
tori, tehnicieni fi ingineri ai fabricii 
de țevi s-au întîlnit la dub, au 
legat prietenii, au discutat proble
me de producție, au citit ori s-au 
distrat.

Clubul este o nouă dovadă a 
grijii partidului ți guvernului pen
tru oamenii muncii.

SCORȚARU MARCEL 
filetator țevi

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

„Dacia* din Capi- 

o suită de dansuri

D. F, DUMITRU

O SEARĂ
LITERARĂ

Organizația noastră U.T.M. sa 
străduiește să folosească din 
plin minunatele condiții de 
culturalizare fi petrecere a 
timpului liber asigurate tinere
tului, contribuind la educarea 
tinerilor muncitori in spiritul 
mărețelor idei comuniste. O 
mare atenție dăm concursului 
„Iubiți cartea", urmărind ca 
toți tinerii din uzină să devină 
purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". In acest scop cău
tăm să popularizăm cît mai 
larg cărțile prevăzute în con
curs organizînd citirea in co
lectiv a unor recenzii fi cronici 
de cărți, din ziare fi reviste, 
publicarea recenziilor fi pre
zentării cărților din lista con
cursului la gazetele de perete, 
citirea lor la stația de radio
amplificare a uzinei, precum fi 
în adunări generale, la reuniuni 
tovărășești etc.

O altă formă de popularizare 
a cărților din concursul „Iu
biți cartea" o constituie pentru 
noi serile literare. La aceste 
seri care se organizează fie în 
cadrul „Joii tineretului", fie cu 
altă ocazie, căutăm să invităm 
în primul rînd tineri care ur
mează să dea examenul pentru 
concurs sau tineri care nu 
obișnuiesc să citească regulat,
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tocmai pentru a le dezvolta 
dragostea pentru carte. Un to
varăș mai pregătit, un membru 
din comitetul U.T.M. sau din 
comisia de examinare a con
cursului „Iubiți cartea" prezin
tă un referat despre o carte 
sau despre mai multe, despre 
viața și opera unui scriitor. 
Apoi se fac lecturi din cărțile 
respective. Tinerii care au citit 
cartea respectivă povestesc pe 
scurt ce le-a plăcut mai mult, 
ce foloase au tras de pe urma 
citirii cărții etc.

Pentru a face mai atractive 
aceste seri, organizăm la sfîrși- 
tul lor audiții de muzică pe 
discuri, fie o vizionare în co
lectiv la televizor sau un scurt 
program de dans. Asemenea 
seri literare s-au ținut de pildă 
pe marginea unor cărți de Ce
zar Petrescu prevăzute în lista 
concursului cum ar fi „Apostol" 
sau „întunecare" pe marginea 
cărții „Mitrea Cocor" de Mi
hail Sadoveanu, „Străinul" de 
Titus Popovici, în legătură eu 
viața și opera lui Eminescu sau 
Caragiale.

Iată, de pildă, cum a fost or
ganizată o seară literară, ținută 
cu ocazia centenarului nașterii 
lui Alexandru Vlahuți Tova
rășa Bănică Eugenia, responsa
bila cu munca culturală în co
mitetul U.TM. a pregătit un 
referat documentat despre viața 
și opera scriitorului. După pre
zentarea referatului, s-au citit 
poezii și fragmente din proza 
și publicistica lui Vlahuță care 
demasca puternic putreziciunea 
regimului burghezo-moșieresc ți 
în care scriitorul s-a făcut ex
ponentul năzuințelor poporu
lui spre o viață mai bună. Du
pă aceasta au luat ouvîntul unii 
tineri subliniind deosebirea 
dintre viața de ieri și cea de 
azi a poporului, condițiile mi
nunate de dezvoltare pe care 
partidul le asigură tineretului 
nostru. La sfîrșitul seratei a 
avut loc o audiție de muzică 
populară romînească pe discuri.

Pe viitor vrem să îmbinăm, 
cînd avem cele necesare, serile 
literare cu activitatea cineclu- 
bului în așa fel ca atunci cînd 
se prezintă, de pildă, cărțile 
„Așa s-a călit oțelul" de N. 
Ostrovski sau „Pe Donul li
niștit" de M. Șolohov etc. să vi
zionăm și filmele respective 
sau alte filme, legate prin te
matica lor de cartea respectivă. 
Sintem convinși că îmbunătăți
rea organizării serilor literare 
va da un nou impuls dezvoltării 
concursului „Iubiți cartea" la 
noi în uzină.

ȘTEFAN N1COLAE 
Secretarul comitetului or
ganizației de bază U.T.M. 
de la Rafinăria nr. 1 Ploești
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Problemele economice 
în dezbaterea adunărilor

generale U.T.M.

sau 
mai- 
aju- 

unor

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
PJ4.R. <jin 26—28 noiembrie 1958 
a constituit un îndemn pentru 
toate organizațiile U.T.M. din ra
ionul Cîmpina, de a pune pe pri
mul plan munca politică pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tineretului și antrenarea lui la în
deplinirea sarcinilor economice.

Adunările generale ale organi
zațiilor U.T.M. din industria ra
ionului nostru, ținute în lunile de
cembrie 1958 și ianuarie 1959, au 
acordat o atenție mult mai mare 
problemelor producției. Cu a- 
cest prilej s-a făcut o trecere 
în revistă a succeselor și lipsuri
lor ce s-au manifestat în anul 
1958 și trăgîndu-se concluziile 
necesare s-au stabilit noi obiecti
ve precise pe care organizațiile 
de bază U.T.M. le vor urmări în 
perioada aceasta.

La aceste adunări au fost in
vitate conducerile secțiilor 
întreprinderilor respective, 
ștri și tehnicieni care au 
tat tineretul în stabilirea
obiective precise și importante 
pentru întreprinderea lor. Așa de 
pildă, la sectorul tineretului de 
la Fabrica de hîrtie Bușteni mais
trul comunist Louise Fontana a 
prezentat tinerilor planul de pro
ducție al sectorului. Analizîndu-se 
posibilitățile existente de sporire 
a producției, de îmbunătățire a 
tuturor indicilor ei, prin extinde
rea metodelor avansate de mun
că și prin noi îmbunătățiri ale 
procesului de producție, utemiștii 
au hotărît să îndeplinească pla
nul anual al sectorului pină la 16 
decembrie 1959.

La uzinele „I. C. Frimu"-Si- 
naia adunările ce au avut loc pe 
organizații de secții U.T.M. au 
stabilit de asemenea măsuri con
crete pentru noul an.

Datorită faptului că adunările 
generale U.T.M. din ultimele luni 
au dezbătut problemele specifice 
fiecărei organizații in parte ute
miștii au participat in număr 
mare la aceste dezbateri. Așa, de 
exemplu, la organizația din sec
ția turnătorie a „Uzinelor meca
nice Cîmpina" unde secretar este 
Irn Pîrtoacă, au luat cuvîntul 14 
utemfști. Ei au vorbit în special 
despre căile de reducere a pier
derilor în turnătorie, stabilind 
măsuri concrete.

Aproape toți utemiștii de la or
ganizația din secția foraj — Ili- 
eni a schelei Băicoi au luat cu- 
vlntuf la discuții în cadrul adu
nării generale U.T.M. din luna 
decembrie cînd s-a analizat con
tribuția pe care trebuie s-o aducă 
tineretul la îndeplinirea planului 
de producție pe 1959.

Adunările generale,
sarcinile economice ce le revin în 
acest an au acordat o 
ție și atitudinii față de muncă a 
utemiștilor, comportării lor în u-
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analizînd

mare aten-

zină și in afara ei. La comitetul 
nostru raional au venit spre con
firmare chiar unele sancțiuni pe 
care organizațiile U.T.M. le-au 
aplicat utemiștilor nedisciplinați 
în producție sau celor ce nu res
pectă avutul obștesc. Așa, de pil
dă, adunarea generală U.T.M. de 
la secția mecanică l-a „U.M. 
Cîmpina" a pus in discuție pe 
utemiștii Ion Nichifor — care 
prin indisciplina sa stingherea și 
pe alți tineri — Ion Hodoi — ce 
deseori era găsit dormind pe după 
dulapuri atunci cînd lucra în 
schimbul trei — și pe Ion Dră- 
ghici — care a lipsit odată ne
motivat trei zile consecutiv. Ute
miștii i-au criticat pe ei și pe to
varășii care lucrează în preajma 
lor pentru că nu au luat atitudine 
împotriva lipsurilor manifestate. 
Tot într-o adunare generală a 
fost discutat și utemistul Dumi
tru Vizărescu de la secția strun- 
gărie care era îngîmfat, vorbea 
urit cu muncitorii vîrstnici și cu 
maiștrii. Desconsiderînd sfaturile 
tovarășifor săi el a stricat uni
versalul strungului la care lu
cra. Purtarea sa a fost criticată 
de adunarea generală și acum se 
observă un început de îndreptare. 
Aceste adunări generale U.T.M. 
au adoptat și o serie de hotărîri 
menite să ducă la educarea tine
retului în spiritul dragostei față 
de muncă, a grijii față de avutul 
obștesc, pentru o comportare 
demnă in uzină și în afara ei.

Faptul că adunările generale 
U.T.M. au luat în dezbatere ast
fel de probleme importante se 
datorește în mare măsură și creș
terii preocupării comitetului raio
nal U.T.M. de a pune astfel de 
probleme în centrul atenției or
ganizațiilor de bază U.T.M. La 
instruirea aparatului comitetului 
raional U.T.M. noi am dat indi
cații precise de modul în care 
trebuie îndrumate organizațiile 
de bază U.T.M. La comitetele 
orășenești U.T.M. Sinaia, Moreni, 
Bușteni, Cîmpina, au avut Ioc de 
asemenea ședințe de instruire a 
secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M. în care s-au discu
tat problemele producției indi- 
cîndu-se direcțiile principale în 
care trebuie îndreptate eforturile 
tinerilor: scăderea rebuturilor și 
reducerea consumurilor specifice de 
metal în turnătorii, reducerea pre
țului de cost pe metru forat și re
ducerea pierderilor de țiței la sche
lele petrolifere, reducerea pierde
rilor de produse petrolifere în ra
finării etc.

Pentru îndeplinirea acestor o- 
biective organizațiile de bază 
U.T.M. au intensificat munca po
litică de masă. In toate organi
zațiile din industrie au loc — cel 
puțin Ia două săptămini — con
ferințe cu caracter economic sau 
tehnic, s-au confecționat lozinci 
și panouri ce vorbesc despre sar-

cinile tineretului In producție, au 
fost afișate grafice agitatorice in 
care se arată ce înseamnă redu
cerea prețului de cost cu 1 la sută 
sau ce se poate realiza prin mun
ca patriotică a tineretului, pos
turile utemiste de control desfă
șoară o intensă muncă de mobi
lizare a tinerilor la acțiuni de 
descoperire și valorificare a re
zervelor interne, iau atitudine îm
potriva indisciplinaților etc.

Adunările generale U.T.M. care 
au dezbătut problemele produc
ției în aceste luni, s-au încheiat 
prin întocmirea unor planuri de 
măsuri privind acțiunile politice 
de masă pentru educarea comu
nistă a tineretului, precum și an
gajamentele lor concrete. Tinere
tul își cunoaște posibilitățile și 
este hotărît să le pună în slujba 
continuei înfloriri a economiei 
noastre naționale. La comitetul 
raional U.T.M. au sosit numeroa
se angajamente din care reiese că 
vor fi antrenați în Întreceri socia
liste 12.663 tineri, se vor crea 
încă 200 brîgăzi pe lingă cele 546 
de brigăzi de tineret existente, 
prin muncă voluntară se vor 
colecta 170 vagoane fier vechi 
și 150 tone țiței din batale și 
scurgeri, se vor face împă
duriri în valoare de peste 
șase milioane lei, toate brigăzile 
de tineret vor îndeplini planul a- 
nual pînă la 10 decembrie etc.

Comitetul raional U.T.M. Cîm- 
pina va intensifica și mai mult 
ajutorul pe care poate și trebuie 
să-l dea tineretului în 
rea angajamentelor și 
sale. Spre deosebire de 
cut noi ne vom strădui 
răm o dezbatere periodică în a- 
dunările generale U.T.M. a pro
blemelor producției, adunarea ge
nerală fiind prilejul cel mai ni
merit de dezbatere amplă a sar
cinilor economice ale tineretului 
și a căilor și metodelor de înde
plinire a acestora.

STELIAN NEDELCU 
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Cîmpina

Documentele 
Plenarei C.C. al 
P.M.R. din no
iembrie 1958 au 
fost larg dezbă
tute de petroli
știi din cadrul 
trustului de fo
raj Pitești.

In adunările 
ținute cu acest 
prilej, sondorii 
s-au angajat să 
facă însemnate 
economii. Astfel 

întreprinderea 
de foraj 
Vîlcea s-a 
gajat ca 
reducerea 
țului de cost să 
realizeze 6 mi
lioane lei.

In fotografie : 
Prin mărirea vi
tezei de forare 
brigada condu
să de Ion lones- 
cu și Mihai Go
dinei șef sondor 
s-a angajat ca 
pe luna ianua
rie să depășeas
că cu 200 m. 
forarea 
sonde.
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încă patru comune din raionul Călărași 
vor fi electrificate

Traduclnd în fapte hotărî- 
rile Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958, în 
cursul acestui an comunele 
Modelu, Crucea, Radu Negru 
și Vlad Țepeș din raionul Că
lărași vor fi electrificate.

După efectuarea măsurăto
rilor și calculelor respective, 
proiectele și devizele lucrării 
au fost supuse discuțiilor in 
adunările populare comunale, 
unde țăranii muncitori au pri
mit cu satisfacție să participe 
prin contribuție voluntară la 
electrificarea comunei lor.

Alăturîndu-se inițiativei de

a realiza cit mai multe econo
mii Ia aceste lucrări, utemiștii 
și-au spus și ei cuvintul. La 
chemarea organizațiilor de 
bază U.T.M. tinerii din comu
nele Modelu și Radu Negru 
s-au angajat să participe cu 
cele 8 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică la transpor
tul stî’pilor, săpatul gropilor 
precum și la întinderea rețelei 
electrice.

STOENENCO N1COLAE 
instructor al Comitetului 
raional U.T.M. Călărași

Cu realizatorii

„D-ale carnavalului
Ne-am reîntilnit cu conoș- 

tințe vechi. In frizeria lui Nae 
Girimea și la „Grand Hotel" 
s-au perindat, purtați de o su
medenie de întîmplări hazlii, 
vestiții Iancu Pampon și Didi- 
na Mazu, Crăcănel și Mița 
Baston, „colindatul" de la per
cepție și lordache, ucenicul lui 
jupin Nae; o „protipendadă" 
care trăiește în vecinătatea mi
zeriei de nedescris a mahalalei 
bucureștene și ale cărei preo
cupări gravitează în jurul cîtor- 
va conflicte amoroase. E o lu
me burgheză pe care Caragiale 
o biciuiește cu usturătoarea-i 
necruțare. Povestea frizerului 
don juan, a inconsecvenței sale 
în materie de dragoste și a ge
loșilor Pampon și Crăcănel, 
nefericiți din pricină de „tra
ducere în amor", încurcăturile 
născute în viitoarea carnavalu
lui, își deapănă firul pe ecran. 
Eroii lui Caragiale prind din 
nou viață într-o pitorească re
constituire a mahalalei 
reștene de 
trecut.

Insfîrșit, 
la capă > l 
nerală este 
cu vin iar 
tinuă combinațiile sale 
roase.

...In sală s-a făcut lumină. 
Spectatorii nu se grăbesc însă

buca
la sfîrșitul veacului

necazurile au ajuns 
lor. Împăcarea ge- 
stropită din belșug 
jupan Nae își con- 

amo-

îndeplini- 
sarcinilor 
anul tre
să asigu-

Lustre 
din polistiren

Indiistria de mase plastice din 
țara noastră, industria in plină dez
voltare, s-a îmbogățit zilele aces
tea cu un nou produs. După intro
ducerea materialelor plastice în 
construcție, electricitate etc. aces
tea vor fi folosite și la iluminatul 
public.

Pe măsura înlocuirii becurilor 
obișnuite, zise calde, cu becuri cu 
neon — reci —- s-a pus problema 
realizării în țară a materialelor în 
care el^ vor fi montate. Ca o prima 
realizare în această privință este 
fabricarea lustrelor din polistiren, 
care pe lingă faptul că vor consti
tui o apărare a becului, vor asi
gura și o difuzare uniformă a lu
minii.

în acest scop, Fabrica de mase 
plastice București va începe zilele 
acestea să fabrice în serie lustre 
de mase plastice, care — Prin du
bla lor calitate de rezistență și lu
minozitate mărite 
cerințelor noi de îmbunătățire 
condițiilor actuale de iluminat.

INFORMAȚII
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala o delegație guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de to
varășa Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului, care va par
ticipa la deschiderea festivă a 
Tîrgului internațional de primăva
ră de l-a Leipzig.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, nu fost de față ing. V. Ste- 
riopol, adjunct al ministrului Co
merțului, I. Vidrașcu, membru în 
colegiul ministerului, Marta Abra
ham, vicepreședinte wl Camerei de 
Comerț a R- P. Romîne, precum 
și de funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului și Camera 
de Comerț a R. P. Romîne.

Au fost de față reprezentanți 
Ambasadei R. D. Germane 
București.

ai 
la

apropiata depunere a scrisorilor 
de acreditare.

★
Vineri după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind din 
U.R.S.S., delegația de neurologi 
romîni în frunte cu acad. A. 
Kreindler. directorul Institutului 
de neurologie „I. P. Pavlov" al 
Academiei R. P. Romîne, care a 
participat la lucrările sesiunii 
științifice comune e Institutu’.ui 
de neurologie „I. P. Pavlov" al 
Academiei R. P. Romîne șf a In
stitutului de neurologie al Aca
demiei 
U.R.S.S.
studierii accidentelor 
cerebrale, 
16—21 februarie la Moscova.

de Științe Medicale a 
Sesiunea, consacrată 

vasculare 
s-a desfășurat între

ooooo

— corespund
a

Constantin Prisnea, adjunct 
Ministrului Afacerilor Externe, a 
primit în audiență pe Trimisul 
Extraordinar și Ministrul Pleni
potențiar al Israelului în R.P.R., 
Shmuel Bendor, în legătură cu

al (Agerpres )

Cercul agrozootehnic exista 
dar

— La noi funcționează un cerc 
agrozootehnic, răspund senini se
cretarul organizației de 
U.T.M. și președintele G.A.C. din 
comuna Noul Săsesc, raionul Si
ghișoara.

Dacă ne-am mărgini doar să 
citim lista celor înscriși la acest 
cerc, planurile analitice judicios 
întocmite, am fi induși în eroare. 
O scurtă discuție cu oricare din
tre cursanți va fi mai edifica
toare. Nimeni nu știe cînd și 
unde se fin ședințele acestui 
cerc. Explicația e simplă : cercul 
există doar... pe hîrtie. Cei vino- 
vați de această situație nici nu 
vor să-și recunoască cinstit lip
surile, să ia atitudine împotriva 
lor. Dimpotrivă. Președintele 
G.A.C.-ului și secretarul organi
zației de bază U.T.M. se apără 
cu o pasiune demnă de o cauză 
mai bună :

să plece, ci trec într-o cameră 
alăturată unde reîntîlnesc pe 
cei pe care cu citeva clipe 
înainte îi văzuseră pe ecran. E 
adevărat, și~au cam pierdut a- 
semănarea cu personagiile in
terpretate. In schimb, sînt dis
puși să discute pe larg despre 
filmul abia vizionat, despre 
concepția sa regizorală, despre 
realizarea personagiilor.

Conferința de presă cu crea
torii filmului „D-ale carnava
lului11 începe cu o întrebare 
ce-i dă prilejul regizorului și

Studierea și popularizarea 
documentelor Congresului al XXI-lea 

țara noastre
Capitală s-au ținut peste 1.500 
convorbiri la care au participat 
circa 100.000 muncitori, funcțio
nari, intelectuali, gospodine.

Organizațiile de partid au în
drumat activiștii de partid, pro
pagandiștii, ceilalți membri ds 
partid să studieze raportul tova
rășului N. S. Hrușciov prezentat 
la Congres. In regiunea Constan
ța și in alte regiuni acest raport 
este studiat pe capitole de către 
membrii și candidați! de partid.

Raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov „Cu privire la cifrele ' 
de control ale dezvoltării econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965" a fost tipărit de Edi
tura Politică într-un tiraj de masă 
și difuzat în întreaga țară.

La Editura Politică se află sub 
tipar un volum cuprinzînd prin
cipalele documente ale Congre
sului al XXfelea al P.C.U.S.

Pe baza hotăririi C.C. al P.M.R. 
se vor organiza expuneri pentru 
activiștii de partid și propagan
diști, despre însemnătatea inter
națională a Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S. In rețeaua învăță- 
mîntului de partid, la școlile de 
partid, universitățile și școlile 
serale de marxism-leninism, în 
cadrul catedrelor de științe so
ciale din institutele de tavățămînt 
superior se vor ține lecții și semi
nalii.

La cluburi, cămine culturale, 
universități populare, lectorate se 
vor ține conferințe despre hotărî- 
rile Congresului și importanța 
lor internațională. De asemenea 
se vor organiza conferințe pen
tru intelectuali asupra documen
telor Congresului.

OOO-------------------

al P.C.U.S. In
Recent Comitetul Central *1 

Partidului Muncitoresc Romin a 
adaptat un plan de măsuri în ve
derea studierii și popularizării 
documentelor Congresului al 
XXfelea al P.C.U.S. în țara noa
stră.

Cu acest prilej a fost relevată 
vasta muncă de popularizare în 
mase desfășurată de organizațiile 
de partid în preajma și în timpul 
desfășurării Congresului.

In fața activului de partid, a 
propagandiștilor, în școlile de 
partid, jn cercurile și cursurile 
învățămiîntului de partid s-au fă
cut de către activiștii de partid și 
de stat, propagandiști, cadre di
dactice de la catedrele de științe 
sociale etc. un mare număr de 
lecții despre tezele raportului to
varășului N. S. Hrușciov ta Con
gres.

Numeroși oameni ai muncii 
din țara noastră au participat la 
conferințele și simpozioanele or
ganizate de S.R.S.C. și A.R.L.U.S. 
în orașe și sate, ia cluburi și 
cămine culturale pe temele : „Co
munismul — țel concret și apro
piat", „P.C.U.S. — conducătorul 
poporului sovietic pe drumul 
glorios al comunismului", „Impor
tanța internațională a planului 
de șapte ani al U.R.S.S." și al
tele.

In întreprinderi și instituții a- 
gitatorii din întreaga țară au ți
nut convorbiri colective și indivi
duale cu oamenii muncii despre 
însemnătatea Congresului al 
XXfelea al P.C.U.S. La convorbi
rile ținute de agitatori în Valea 
Jiului 
neri;

au participat 14.000 mi- 
în raionul I. V. Stalin din

O delegație tehnica comerciala 
a R.P.R. a plecat la Paris

Vineri seara a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Paris o dele
gație tehnică comercială condusă 
de 'ing. Mihaî Petri, adjunct al 
ministrului Comerțului. Din dele

gație mai fac parte ing. N. lo-
■------"------ 000-00-----—....

nescu, adjunct al ministrului In
dustriei Petrolului și Chimiei, pre
cum și experți și tehnicieni. Dele
gația va duce tratative pentru în
cheierea unor contracte privând li
vrarea de echipamente industriale.

Cum veți sprijini acțiunea
de reducere a rebuturilor ?

bază

— Inginerul Ursan Dumitru, 
conducătorul cercului, e vinovat. 
Ej nu s-a ținut, serios de muncă!

Inginerul Ursan Dumitru răs
punde plin de sine.

— Cei din conducerea colecti
vei poartă răspunderea acestei 
situații fiindcă nu mi-au creat 
condiții, nu au mobilizat oamenii.

Și, în goană de a fugi de orice 
răspundere, acești tovarăși uită 
un lucru esențial: timpul prielnic 
pentru desfășurarea învățământu
lui va trece pe neobservate, iar 
tinerii colectiviști își pierd multe 
ore pe care le-ar putea folosi cu 
spor îmbogățindu-și cunoștințele 
profesionale.

Sper că prezentele rîndurl vor 
ajuta la curmarea acestei situații.

VLADUȚ LAZAR 
țăran muncitor

(Urmare din pag. l-a)

fiecare reper este o cale impprtan- 
tă și sigură de reducere a rebu
turilor- In legătură cu aceasta, ca
drele tehnice trebuie să instruiască 
pe tinerii muncitori la fiecare re
per nou intrat în producție, expli- 
cîndu-la atent cum trebuie execu
tată fiecare operație, fiecare amă
nunt al piesei.

Strîns legat de aceasta se pune 
problema dezvoltării conștiinctozi- 
tății tinerilor pe baza înțelegerii 
profunde a faptului că de mun
ca lor directă, de respectarea pro
ceselor tehnologice depinde dacă 
piesele lucrate vor fi de cea mai 
bună calitate sau vor fi rebutate. 
In această direcție consider că tre
buie să-și îndrepte ațenția orga
nizațiile U.T.M. mobilizînd toate 
forțele tinerilor turnători împotriva 
rebuturilor .

O altă direcție In care trebuie 
să-și îndrepte atenția tinerii tur
nători este aceea a ridicării conti
nue a calificării profesionale- Me
seria de turnător este complexă și 
îmbracă la ora actuală aspecte 
atît de deosebite, prin mijloacele 
noi de execuție, îneît pentru cu
noașterea ei în profunzime este 
necesară o temeinică și continuă 
pregătire. De asemenea tinerii tur
nători trebuie să lupte neobosiți, 
în permanență pentru descoperirea 
și folosirea tuturor rezervelor in
terne de la fiecare loc de muncă. 
Ei trebuie să vină cu sugestii, să 
facă propuneri concrete ori de cîte 
ori observă vreo deficiență tehnică 
sau de altă natură. Și toate aces
tea depind în ultima instanță 
foarte mult, de felul cum organi
zațiile U.T.M. se ocupă de organi
zarea și mobilizarea tinerilor în 
lupta împotriva rebuturilor.

ÎNTREBARE: Ce credeți că 
ar fi necesar să facă organele teh
nice, precum și alte organe ale 
Ministerului Industriei Grele, pen
tru îmbunătățirea cadrului tehnico- 
material și tehnologic al luptei ti
nerilor turnători împotriva rebutu
rilor ?

RĂSPUNS: Lupta împotriva 
rebuturilor nu poate fi eficace de- 
cît în momentul în care aceasta 
poartă caracterul unei acțiuni or
ganizate. In acest scop, socotim 
ca o condiție indispensabilă de or
ganizare a acestei acțiuni, cunoaș
terea la fiecare loc de muncă, în 
fiecare fabrică și uzină, a naturii 
rebuturilor și a cauzelor care le 
generează.

Organele tehnice ale Ministeru
lui Industriei Grele sînt chemate 
să asigure această premiză. In 
prezent, rebuturile se urmăresc în 
uzine pe clase, fără precizarea 
denumirii rebutului, ceea ce bine-

înțeles nu poate fi suficient de uti
lă în analiza statistică a rebutu
rilor. In documentele de rebut — 
de exemplu — se înregistrează 
simbolul D.T.l ca:a ce însemnează 
că piesa s-a rebutat din cauză că 
prezintă goluri în corpul piesei 
dar nu se știe de ce natură (su
fluri, retasuri etc.) pentru că nu 
s-a precizat aceasta ceea ce, evi
dent, reduce substanțial eficacita
tea evidenței și urmăririi rebutu
rilor.

In afară de aceasta apreciem că 
în bună parte, tot organelor Mi
nisterului Industriei Grele le revin 
și alte probleme de rezolvat: ma
terii prime și auxiliare de cea mai 
bună calitate (amestecuri de for
mare, lianți etc.) ca și înzestrarea 
turnătorilor cu utilaj modern pe 
baza planurilor aferente de dezvol
tare. Se mai întîmplă de asemenea 
ca unele întreprinderi să furnizeze 
nisipuri de formare de proastă ca
litate. Din această pricină, multe 
întreprinderi obțin un procent de 
rebuturi ridicat. Ar fi în propriul 
interes ai Ministerului Industriei 
Grele să rezolve problema furni
zării nisipurilor de formare numai 
de calitate corespunzătoare.

ÎNTREBARE: Ce ar putea să 
facă Institutul dvs., cu cadrele 
sale de specialitate, în sprijinul 
acestei inițiative ?

RĂSPUNS : Organizarea Insti
tutului ca și cadrele de speciali
tate existente, permit ca lupta 
pentru reducerea rebuturilor în 
turnătorii să fie sprijinită în trei 
direcții :

— Proiectarea de turnătorii mo
derne, mecanizate cu utilaj de ca
litate și productivitate înaltă.

— Proiectarea și introducerea 
de procese tehnologice de mare 
eficacitate, la nivelul tehnicii mon
diale, de procese tehnologice noi.

— Asistență tehnică uzinelor 
pentru rezolvarea problemelor difi
cile privind reducerea rebuturilor.

De la înființarea sa, adică anul 
1956, activitatea Institutului nos
tru s-a axat pe linia rezolvării 
problemelor de tehnică nouă și de 
îmbunătățire a proceselor de fa
bricație, ceea ce implicit, a însem
nat și o preocupare atentă față de 
problema rebuturilor în turnătorii. 
Ca și pînă acum sîntem hotărîți 
să luptăm în continuare cu toate 
forțele sprijinind puternic acțiunea 
tinerilor de reducere a rebuturilor.

ÎNTREBARE: Ce doriți să co
municăm, tinerilor turnători din 
partea dvs. ?

RĂSPUNS: Sînt convins că or
ganizațiile U.T.M. își vor dovedi 
ca și pînă acum capacitatea de a 
mobiliza toate forțele tineretului 
în această importantă acțiune. E- 
xistă posibilități nemărginite ca 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
tinerii muncitori să contribuie cu 
succes la reducerea continuă a re
buturilor din turnătorii.

Urez cu căldură tuturor tineri
lor muncitori, tehnicieni și ingineri 
din turnătorii succes deplin în a- 
ceastă prețioasă acțiune.

• Campionatul unl&Oil studen
țesc de' șah pe anul 1959- a fost 
cîștigat de echipa institutului ener- 
gcitic din Moscova în rîndurile că
reia joacă cunoscuții mari maeștri 
Nikitin și Bonei Osmelovski. Pe 
locul doi s-a clasat echipa institu
tului politehnic din Tbilisi.

• In vederea participării la 
campionatul mondial de hochei pe 
gheață, care va începe la 5 martie, 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. a 
sosit la Praga cu un lot de 17 ju
cători. Printre aceștia se află por
tarul N' Pucikov, fundașii Sologu- 
bov, Tregubov, Vkolov, înaintașii 
Loktev, Pantiuhov, Copîlov, Krilov 
care au mai participat și la edi
țiile trecute ale campionatelor.

• în ultimul meci al turneului 
pe oare l-a întreprins în U.R.S.S. 
echipa de hochei pe gheață a ti
neretului din R. Cehoslovacă a ju
cat la Leningrad cu selecționata 
orașului Meciul t-a terminat ou 
scorul de 4—2 (1—1, 0—0, 3—1) 
în favoarea hoeheiștilor din Lenin
grad.

O scena din film

EUGENIU OBREA
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a mai realizat „Două lozuri".
Creatorii filmului sînt în

trebați de ce în acțiune a fost 
introdus și conu Leonidp* 
Gheorghe Nagy explică că a- 
ceasta a servit unei zugrăviri 
mai ample a societății de la 
sfîrșitul secolului 19. Postrînd 
tot ceea ce reprezintă spiritul 
caragialesc, regizorii și-au per
mis să îmbogățească galeria

scenaristului Gheorghe Nagy să 
vorbească despre filmul pe care 
l-a realizat împreună cu Aurel 
Miheles. Nagy mărturisește că 
ceea ce l-a atras în ecranizarea 
piesii lui Caragiale a fost di
namismul acțiunii și că l-a pa
sionat ideea unei satirizări a 
moravurilor burgheze ale vre
mii. Miheles vorbește despre 
colaborarea cu Gheorghe Nagy 
împreună cu care a învățat pe 
băncile institutului și cu care

personagilor aducind pe ecran 
pe conu Leonida.

Inlerpreții filmului nu sînt 
în general cei care formează 
„clasica" distribuție scenică a 
piesii lui Caragiale. Roluri în 
care pe scena Naționalului au 
fost realizate creații de neuitat 
au fost de astădată încredința
te cu curaj unor tineri actori 
care nu au dezamăgit. E inte
resant, de pildă, că Vasilica 
Taslaimm — interpreta Didi-

nei — s-a dus la centrul cine
matografic de la Buftea spre a 
face probe pentru filmul „Alo, 
ați greșit numărul". Jocul în- 
tîmplării a făcut ca ea să fie 
aleasă — după o primă probă 
nereușită -— ca interpretă a e- 
roinei din „D-ale carnavalu
lui", rol în care se reliefează.

Actorul Ion Lucian se refe
rea la problemele legate de ne
cesitatea de a împleti tehnica 
cinematografică cu tradiția 
scenică caragialească. Și el 
mărturisea emoția de-a juca în- 
tr-un rol în care avea handi
capul valoroaselor creații ante
rioare. Impresii de pe platoul 
de turnare au mai relatat Ma
ria Voluntaru, Mircec Const-an- 
tinescu și Ion Anghel. Un a- 
mănunt ce merită notat: filmul 
a fost realizat doar în 50 
zile...

Peste citeva zile, filmul 
fi supus judecății publicului. 
Fără a face anticipări, credem 
că el întrunește calități ce vor 
fi apreciate de marele public.

—------ --------------------

A apărut revista

Cercetări filozofice11
nr« 6, 1958

Sumar
Bul-SAVA GANOVSKI (R. P. 

garia) — Rolul și sarcinile inte
lectualității noastre în construirea 
socialismului.

MARCEL BREAZU — Despre 
obiectivitatea valorii estetico-știin- 
țifice.

ST. POPESCU — Elemente 
gnoseologice în teoria științifică 
modernă a spațiului și timpului.

CLARA DAN — Critica teoriei 
neopozitiviste a judecățiilor.

GOMUNIGARI

RADU TOMOIAGA — €uRADU TOMOIAGA — €u prfe 
vire la ideile social-politice ale lui 
Alecu Russo.

OCT. CHETAN — Jean Jaures 
în lumina actualității.

V. MOGLESCU — însemnări 
despre natura comicului.

DISCUȚII
ION IRIM1E (Cluj) — Despre 

definirea fenomenului reflectării.

Revista publică de asemenea 
materiale de critică și bibliografie, 
despre mișcarea filozofică de peste 
hotare, note etc.
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Dezertorul — Patria, București; 
Tamango — Republica; Visul spul
berat — Magheru, I C. Frimu, 8 
Martie ; Alo ?... ați greșit numă
rul ! — V Alecsandri, G. Coșbuc, 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie" ; 
Prima zl — Lumina, Gh. Doja, 
Libertății, Drumul Serii ; Razia — 
Central, Grivița. 1 Mai, Arta ; 
Viața nu iartă — 13 Septembrie.
23 August, T. Vladimirescu (Calea 
Dudești 97); Ne-am ‘împrietenit la 
Moscova — Maxitr. Gorki ; Mari
narul îndrăgostit — Victoria, Va- 
sîle Roaită ; Program de filme do
cumentare și de desene animate — 
Timpuri Noi, Alex. Popov; Călăi

torte peste trei mări — Tineretu 
lui. Cultura! : Cerul infernului — 
înfrățirea tntre popoare ; Doi acri 
de pămint — 8 Mai : Trapez — 
Unirea ; Pasagerul clandestin — 
C David ; Melba — Alex. Sahia : 
Marea bătălie — Flacăra. Olga 
Bancic: Ulise — Munca ; Patru 
pași in nori — Miorița ; Numai o 
femeie — Donca Simo, 30 Decem
brie ; Căi greșite — Popular, B. 
Delavrancea ; Inimă de oțel— Ilie 
Pintilie ; Legea mării — M. F.mi- 
nescu ; Balada voinicului — N. 
Bălcescu ; Omul meu drag — Au
rei Vlaicu ; Vraja dragostei — 
G. Bacovia ; Lupta nu s-a sflrșit 
încă — 16 Februarie.
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N. S. Hrușciov invitat să viziteze
Suedia, Norvegia și Danemarca

Vizita lui Macmillan 
în Uniunea Sovietica

KIEV 27 (Agerpres). — TASS 
transmite: Sute de locuitori din 
«atul Nikolskata Borșagovka, din 
apropierea Kievului, au întîmpi
nat în dimineața zilei de 27 fe
bruarie pe premierul englez Ha
rold Macmillan, pe ministrul Afa
cerilor Externe, Selwyn Lloyd și 
pe ceilalți oaspeți englezi sosiți 
în ajun în capitala Ucrainei — 
Kiev. Aici ei au vizitat colhozul 
„Komunist".

Premierul englez era însoțit de 
Nikifor Ka’.cenko, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.. Luka Pa- 
lamarciuk, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.S. Ucrainene, și Ia
kov Malik, ambasadorul U.R.S.S. 
în Anglia.

In convorbirea pe care a avut-o 
cu premierul englez 'Mark Brov- 
cenko, președintele colhozului, a 
prezentat pe scurt situația din 
colhozul „Komunist", care în 
timpul oelui de-al doilea război 
mondial a suferit pierderi uriașe. 
De atunci, țăranii au construit 
460 de case din cărămidă. Aproa
pe fiecare familie ere. televizor și 
radio. Colhozul aprovizionează 
populația Kievului cu carne, lap
te'. cartofi, legume. Venitul 
el colhozului este de peste 
lioene ruble.

In timpul convorbirii 
millan a spus: „Am venit 
aduc mesajul de prietenie al po-

----------- o-e»o

anual
5 mi-

Mac- 
să vă

porului meu. Nădăjduiesc să duc 
în patrie același mesaj din partea 
dv.“. Premierul englez a felicitat 
pe membrii colhozului pentru suc
cesele realizate și le-a urat pros
peritate. Vizita în Anglia a grupu
lui de fermieri ucraineni, a con
tinuat Macmillan, ne-a provocat 
o mare satisfacție. Sînt convins 
că nu vom avea decît de cîștigat 
dacă ne vom studia reciproc me
todele în atmosfera de pace ta a 
cărei menținere reflectăm.

După convorbire îna’.ții oaspeți 
au vizitat satul. Premierul englez 
și persoanele care îl însoțesct*au 
vizitat ferma pentru creșterea va
cilor de lapte. Harold Macmillan 
a examinat apoi cu multă atenție 
mașinile agricole — tractoarele, 
combinele, mașinile pentru recol
tarea cartofilor, o macara cu grei- 
fer etc.

La întrebarea dacă pentru col
hoz este mai bine să dispună de 
mașini proprii, premierul englez 
a primit un răspuns afirmativ.

Harold Macmillan s-a înttlnit 
cu copii de vîrstă școlară care 
i-au arătat oaspetelui iepuri de 
casă crescuți de ei. Alla Drozdov
skaia și Aîaria Kokșa au spus că 
elevii din sat au hotărît ca anul 
acesta să crească 4.500 de iepuri.

Luîndu-și rămas bun de la 
colhoznici, primul ministru al 
Marii Britanii și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu vizitarea 
gospodăriei colhozului „Kbmu- 
nist".

Tratative intre delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S. 

și Republicii Irak
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 27 februarie, 
ora 10 dimineața, în clădirea Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. au 
inceput tratativele dintre delega
țiile guvernamentale ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Irak.

Delegația guvernamentală a 
U.R.S.S. este condusă de losif 
Kuzmin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și președintele 
Comisiei de Stat a Planificării din 
U.R.S.S. Delegația guvernamentală 
a Republicii Irak este condusă de 
dr. Ibrahim Kubba, ministrul Eco
nomiei.

In cursul aceleiași zile delega
ția guvernamentală a Uniunii So
vietice a oferit în cinstea delega
ției Republicii Irak o masă la 
restaurantul „Praga", unul 
cele mai frumoase restaurante 
Moscova.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 februarie 
R. Sohlman ambasadorul Suediei, 
O. Gundersen ambasadorul Nor
vegiei și A. Moerch ambasadorul 
Danemarcei la Moscova au vizitat 
pe Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S-S. și în 
numele guvernelor lor, au trans-

mis Invitația adresată președinte
lui Consiliului de Miniștri «1 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, de a vi
zita Suedia, Norvegia și Dane
marca în cursul lunii august 1959.

Andrei Gromîko, a declarat că 
va aduce la cunoștința lui N. S. 
Hrușciov aceste invitații.

din 
din

Kassem despre 
problemele politicii 
interne și externe 

ale Irakului

Ho Și Min a sosit la Djakarta
DJAKARTA 27 (Agerpres). - 

Răspunzînd invitației președintelui 
Republicii Indonezia Sukarno la 
E7 februarie a sosit la Djakarta 
Ho Și Min, președintele Republi
cii Democrate Vietnam. La aero- 
drorji președintele Republicii De
mocrate Vietnam a fost întîmpi- 
nat de președintele Indoneziei, Su
karno și de alte persoane oficiale

indoneziene, precum și de mem
bri ai corpului diplomatic.

Poporul indonezian a făcut o 
primire deosebit de călduroasă 
președintelui Ho Și Min. Sute de 
mii de locuitori ai Djakartei au 
ieșit pe străzi pentru a saluta pe 
înaltul oaspete. Străzile Djakartei 
eu fost împodobite cu drapelele de. 
stat ale celor două țări, cd portre
tele lui Ho Și 'Min și Sukarno.

BAGDAD 27 (Agerpres). — 
TĂSS transmite: La 27 februa
rie la Clubul ofițerilor din Bag
dad, Abdel Kerim Kassem, pri
mul ministru al Irakului, a rostit 
o cuvîntare în care s-a ocupat 
de problemele politicii interne și 
externe ale Irakului.

„Am devenit puternici, a spus 
Kassem, nu am visat niciodată 
că vom deveni atît de puternici. 
Niciodată pe viitor nici forțele 
subversive din interiorul Iraku
lui, nici forțele trădătoare de pe
ste hotare nu vor mai putea ac
ționa cu succes împotriva țării 
noastre".

Analizînd apoi proiectele de 
dezvoltare economică a țării, 
Kassem a spus : „Proiectele noa
stre de dezvoltare vor prezenta 
o mare importanță și ele vor .fi 
traduse în viață spre binele tu
turor cetățenilor republicii noa
stre nepieritoare și a tuturor re
giunilor lumii arabe....

In numai două zile, peste 3.000 de bărbați șl femei din Wuppertal din regiunea Ruhr-ului au 
semnat o petiție adresată Bundestagului, prin care cer interzicerea staționării și depozitării de arme 
atomice în Germania occidentală.

N-au trecut decît cîteva zile de 
la seria tratativelor care au avut 
loc la Ziirich și Londra în pro
blema mult disputată a Ciprului. 
Comentariile presei occidentale 
excelau în preamărirea rezultate
lor tratativelor. Dar ele n-au pu
tut camufla fondul lucrurilor : 
problema Ciprului nu și-a căpătat 
decît o soluționare exclusiv în ra
port cu interesele puterilor impe
rialiste.

Prin acordul încheiat asupra 
Ciprului s-a căutat să se anihileze 
puternica luptă de eliberare na
țională a poporului cipriot, aspi
rațiile lui spre independență și 
libertate.

Acordurile de la Ziirich și Lon
dra stipulează ca obiective tot ce 
poate contraveni independenței 
poporului cipriot. Dintre acestea 
ne propunem să ne oprim asupra 
citorva.

Lupta îndelungată 
cipriot a avut și i 
nobil binecunoscut : 
independenței, alungarea 
nialiștlor. Tratativele care 
început la Zurich și au 
tinuat la Londra, ca în 
„soluțiile" preconizate de 
rite planuri occidentale 
ceasta problemă, aveau un 
diametral opus : găsirea subterfu
giilor pentru a împiedica Ciprul 
să și cucerească independența, 
concesii formale în locul unor ho- 
tărîri corespunzătoare aspirațiilor 
poporului cipriot. Din analiza și 
cea mai sumară a acordului de la 
Londra rezulta chiar mai mult și 
anume că el neagă în general, alît 
formal cil și în fond independen
ța Ciprului.

în timp ce acordurile de la 
Londra evită pînă și simpla legă
tură între noțiunea de suveranita
te și Cipru, nu se sfieșle să se re
fere la „suveranitatea deplină a 
Angliei". Cartea ,Albă britanică 
expune pe l>arg viitoarele domenii 
teritoriale britanice în Cipru. Sînt 
foarte precis delimitate cele două 
regiuni care vor constitui baze mi
litare, dar care în fond vor fi ade 
tarate „rezervații" engleze. Astfel

a poporului 
are un fel 

obținerea 
colo- 

au 
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Vizita delegației guvernamentale
sovietice în India

DELHI 27 (Agerpres). — La 26 
februarie a avut loc la Delhi, sub 
auspiciile Asociației indiano-sovie- 
tice pentru dezvoltarea legăturilor 
culturale, o întrunire în cinstea 
delegației guvernamentale a Uniu
nii Sovietice care se află în India.

Au participat numeroși reprezen
tanți ai vieții publice din capitala 
Indiei, cunoscuți oameni politici, 
membri ai parlamentului, scriitori, 
oameni de știință, artiști.

In numele Asociației culturale 
indiano-sovietice membrii delega
ției sovietice au fost salutați cor
dial de dr. Balika. Un grup de 
copii a oferit înalților oaspeți ghir
lande și buchete de flori.

După Saiffudin Kitchlew, care a 
rostit o vibrantă cuvîntare, a luat 
cuvîntul, întîmpinat cu vii aplau
ze. N. A. Muhitdinov, președintele 
Comisiei pentru Afacerile Externe 
a Sovietului naționalităților al So 
vietului Suprem al U.R.S.S.

Uniunea Sovietică, a menționat 
N. A- Muhitdinov, caută în per
manență să întărească prietenia 
cu India și cu celelalte state mari 
și mici, indiferent de orînduirea 
lor socială.

A rostit apoi o scurtă alocuțiune 
primul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru. Este o mare feri
cire, a spus el, să salutăm pe înal- 
ții oaspeți din țara ale cărei reali
zări te admirăm și do la care cău
tăm să învățăm și din nou să în
vățăm.

Subliniind că trăim în vremuri 
critice, Nehru a spus în continua
re : Cînd am vizitat Uniunea So
vietică am fost deosebit de impre
sionat de prietenia și ospitalitatea 
poporului sovietic și de năzuința 
lui generală spre pace-

Popoarele celorlalte țări doresc 
de asemenea pacea. Sînt convins 
că voința popoarelor va învinge.

Sper, a spus Nehru, adresîn- 
du-se membrilor delegației sovie
tice, că veți pleca din India cu im
presia că tot ceea ce facem — fa
cem pentru pace.

♦
DELHI 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 26 februarie vicepre
ședintele Republicii India dr. Sar- 
vapalli Radhakrishnan, a oferit un 
prînz în cinstea delegației guver
namentale a Uniunii Sovietice.

OOOOO

Plenara Comitetului organizațiilor
de tineret din U. R. S. S.

tineret din

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
După cum anunță TASS la 27 fe
bruarie și-a deschis lucrările la 
Moscova Plenara Comitetului or- 
ganizețiilor de
U.R.S.S. Plenara va discuta ac
tivitatea comitetu’.ui pe anul 1958, 
va schița planul de lucru pe anul 
1959, și va «lege organele condu
cătoare. Serghei Romanovski, 
președintele Comitetului a pre
zentat un raport.

Caracterizînd mișcarea interna
țională a tineretului, el a arătat 
în raportul său că în prezent or
ganizațiile comuniste de tineret

reunesc aproape 60.000.000 de ti
neri și tinere.

Un loc deosebit de important 
în raportul lui Serghei Romanov- 
ski a fost rezervat pregătirii pen
tru cel de-al Vli-loa Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Viena. Raportorul a a- 
nunțat că Comitetul sovietic 
pregătire a hotărît să invite 
U.R.S.S. după festival 350 
participant! pentru care vor fi 
ganizate numeroase seminarii 
ternaționate și excursii științifice.

In cursul plenarei a fost reales 
ca președinte al comitetului Ser
ghei Romanovski.
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NOI CIOCNIRI IN
-ooo-------------

CONGO BELGIAN
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres). — Agențiile de presă occi
dentale anunță că vineri au avut 
loc noi ciocniri în capitala Con- 
goului belgian. Cu toate măsu
rile restrictive luate de autoritățile 
colonialiste, mase de demonstranți

congolezi s-au adunat pe străzile 
din centrul orașului Leopoldville, 
Poliția a intervenit cu brutalitate 
împotriva demonstranților, oporînd 
arestări. Agenția Reuter relatează 
că trei africani au fost răniți.

-----------OOOOO----------  ==

Pături largi ale populației 
cer tratative între cele două

BERLIN 27 (Agerpres). — In 
Germania Occidentală păturile 
largi ale populației continuă să 
ceară să se studieze proiectul so
vietic al tratatului de pacc\ să se 
Stabilească contacte cu partidele 
și organizațiile din R. D. Germană, 
să se împiedice înarmarea atomică 
și cu rachete a Republicii Federale 
Germane.

Agenția A.D.N. a anunțat că 
„Comitetul de acțiune al studenți-

Karlsruhe împotriva înar-lor din
mării atomice" a adresat deputa- 
ților Bundestagului din Germania 
Occidentală o scrisoare deschisă în 
care cere să fie sprijinită propu
nerea tratativelor privind proiectul 
tratatului de pace prezentat de gu
vernul sovietic. Comitetul subli
niază că numai dorința sinceră 
pentru tratative poate contribui la 
destinderea încordării din centrul

Dedesubturile „soluționării
problemei Ciprului

declarația guvernului britanic în
serată in Cartea Albă, exemplifi- 
cînd modul în care cele două re
giuni urmează „să fie folosite în 
mod eficace", enumeră „zece drep
turi" de competența 
Marii Britanii. Printre 
menționate „folosirea 
drumurilor, porturilor și alte în
lesniri pentru deplasarea persona
lului și materialelor între regiuni
le respective, folosirea mai departe 
a instalațiilor portuare de la 
Famagusta, folosirea aerodromului 
de la Nicosia și dreptul de zbor 
fără restricții asupra teritoriului 
Republicii Cipru". Colonialiștii 
englezi, vor să-și asigure în Cipru 
condițiile pe care nu prea le au a- 
vut in ultimii ani, cînd in fiece 
colț, din spatele fiecărei case, pe 
șosea sau pe strada populată, in 
Famagusta sau Nicosia, erau pin- 
di țț de moarte — expresie a urei 
poporului cipriot.

Acordul de ln Londra impune 
Ciprului continuarea ocupației sale 
militare, colonialiste. Pe teritoriul 
lui. vor staționa trupe de ocupație 
ale colonialiștilor englezi, trupe 
grecești și turcești.

Este firesc ca aceste prevederi 
cu caracter net colonialist să fie 
salutate de cercurile imperialiste 
britanice care consideră actualul 
mod de ..rezolvare" a ploblemei Ci
prului drept o confirmare a intere* 
selor sale în această regiune. Ziarul 
„Times" scrie cu tot temeiul : 
„Marea Britanie nu are motive să 
se plîngă în ce privește interesele 
sale particulare** în Cipru. Alt ziar 
britanic — „Manchester Guar
dian" se referea la „Marea șansă" 
oferită de acordurile de la Lon
dra.

Ele sînt de asemenea salutate și

exclusivă a 
acestea sini 

liberă a

de cercurile americane care au 
împins practic de la spate cele 
trei țări să-și demonstreze în vă
zul lumii „unitatea" lor. „Washing
tonul, care vrea să obțină restabi
lirea unității N.A.T.0. — scrie 
ziarul „Nea" — manifestă o deo
sebită satisfacție".

O altă caracteristică a actualelor 
acorduri în problema Ciprului 
Constă în subordonarea lor scopu
rilor agresive ale Pactului Atlan
ticului de nord în zona Meditera- 
nei. Se știe foarte bine că Ciprul 
a fost din totdeauna definit ca o 
placă turnantă a strategiei brita~ 
nice în Orientul Arab și în zona 
Mediteranei răsăritene. Nu întâm
plător după retragerea silită a 
trupelor engleze din bazele pe 
care le dețineau în regiunea Sue 
zului, Ciprul a preluat această 
funcție in ansamblul strategiei 
britanice. De act, din Cipru au 
pornit unitățile britanice navale și 
aeriene in momentul în care a fost 
atacat Egiptul in 1956, tot Ciprul 
a fost baza de tranzit a trupelor 
britanice care au invadat Iordania 
în cursul anului trecut, 
rile oficiale britanice 
mericane au obținut prin presiuni 
asupra delegației grecești, prin con
cesiile acesteia ca și a delega
ției cipriote ca acest rol lipsit de 
glorie al Ciprului să continue. Pe 
de o parte documentele publicate 
prevăd încheierea unei alianțe 
militare între Cipru, pe de o par
te, Grecia și Turcia, pe de altă 
parte. Legarea directă a Ciprului 
de cele două țări membre în 
N.A.T.O. — Turcia și Grecia — 
nu a părut însă suficient cercu
rilor politice occidentale. A cord w de la Londra. Venizelos, 
rite de la Londra prevăd în mod partidului liberal a declarat fără

Cercu
ri. a

expres faptul că Ciprul va adera 
la N.A.T.0. (sub denumirea nebu
loasă de „Alianțe militare") și ca 
o atestare a subordonării Ciprului 
intereselor țărilor din N.A.T.O., 
faptul că în această problemă pu
terea executivă a Republicii Ci
pru „nu are drept de veto" (!). 
Apare limpede că dominația 
N.A.T.O. în Cipru, menținerea a- 
castei insule ca un punct strategic 
de seamă în Mediterana reprezin
tă condiția obligatorie pe care au 
plătit ă delegațiile la conferința de 
la Londra.

Acordurile de la Londra ridică 
cu tot temeiul problema rolului 
Greciei atît în realizarea acestora 
cil și in ce privește scopurile rea
le ale politicii sale. Ziarele gre
cești consideră că acordul 
de la . Londra și proiectata 
reactivare a Pactului Balcanic fac 
Grecia complice la noi uneltiri in 
Mediterana și Balcani.

Ziarul Lima, de pildă, recu
noaște astfel că „cercurile compe
tente din S.V.A.“ iși exprimă spe
ranțele că Va fi înviorată activita
tea axei Atena—Ankara—Belgrad.

între acordurile de la Londra și 
voința poporului cipriot, a 
porului grec iubitor de pace 
există lucruri comune.

Dezbaterile din parlamentul grec 
au demonstrat cu toată elocvența 
că poziția cercurilor oficiale gre
cești este condamnată de repre
zentanții celor mai diferite cu
rente politice. Reprezentanții par
tidului social-popular, liberal au 
condamnat prevederile acordurilor 

liderul

po-
nu

nici un echivoc că partidul liberal 
„nu recunoaște acordurile de la 
Londra și cînd va veni la putere 
va ridica din nou problema Ci
prului", Guvernul — a subliniat 
Venizelos — ,m capitulat sub pre
siunile din afară de dragul intere
selor lumii occidentale".

Reprezentanții E.D.A, au înfie
rat acordul încheiat pe socoteala 

1 poporului cipriot. „Națiunea refu
ză să recunoască acest acord 

J — se spune în declarația Comite- 
L tului administrativ al Uniunii De- 
» mocrate din Grecia (E.D.A.).

Lupta nu s-a sfîrșit, ea va fi con
tinuată pînă la capăt de forțele 

• patriotice din Grecia și din Ci- 
1 pru".

De altminteri chiar organele de 
' presă engleze sînt nevoite să re

cunoască totala lipsă de perspec- 
1 ti vă a „soluției" existente. „Este 
’ inutil să se afirme, scrie „Times", 
, că perioada următoare va fi lip- 
! silă de orice motive de îngrijora

re". Expresia ne precisă a ziarului 
1 britanic poate fi fără teamă com

plectată : Poporul cipriot nu și-a 
' vărsat sîngele pentru a suport® 

trei puteri ocupante în loc de una 
1 singură pentru a transforma în 
' continuare țara lor într-o bază mi

litară agresivă, pentru a fi un o- 
biect de schimb în numele unor 
planuri străine cu totul aspirațiilor 
lor.

Acordurile imperialiste de la 
Londra nu numai că nu au „sim
plificat^ problema Ciprului, ci 
dimpotrivă au complicat-o și mai 
mult. Singura rezolvare reală a 
problemei Ciprului constă în re
cunoașterea necondiționată a drep 
tarilor poporului cipriot de a-și 
exercita suveranitatea și indepen
dența, retragerea tuturor trupelor 
străine din Cipru și acordarea po
sibilității ca poporul cipriot însuși 
să și hotărască căile viitoare ale 
dezvoltării lui.

S. VERONA

Pionierii și școlarii din Sta linabad, R.S.S. Tadjică, au strins mari cantități de fier vechi pen
tru întreprinderile de stat. Uzina de excavatoare Kovrovsk care a bencfUciat de fierul vechi strîns de 
pionieri și școlari le-a oferit acestora un excavator. La rîndul lor pionierii și școlarii l-au dăruit 
constructorilor din orașul Stalina bad.

In fotografie : Predarea excavatorului, mecanicului Milhail Ziuzin,-în piața.Aini din Stalinabad-

ROSTOV PE DON 27 (Ager
pres). — TASS transmite: Luînd 
cuvîntul la 26 februarie la aduna
rea electorală a alegătorilor din 
Rostov pe Don, Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri a declarat că platfor
ma electorală a blocului comuniș
tilor și al celor fără de partid sînt 
hotărîrile celui de-al XXf-lea Con
gres al P.C.U.S.

Mikoian a declarat de aseme
nea că în prezent toate eforturile 
trebuie concentrate asupra în
cheierii Tratatului de pace cu Ger
mania, asupra rezolvării proble
mei Berlinului. Puterile occidenta
le, a arătat Alikoian, care mereu 
insistă asupra așa-ziselor alegeri 
libere ca singura cale de reunifi- 
care a Germaniei, acum, după cit 
se vede, încep să dea înapoi de la 
aceste poziții. Amintind că în re
centele propuneri ale puterilor oc
cidentale se arată că cele două 
state germane — R.D.G. și R.F.G. 
— pot fi reprezentate la tratative 
cu drepturi egale, Mikoian a spus: 
„In ambele cazuri acestea nu sînt 
concesii care ni, se fac nouă, ci 
concesii făcute rațiunii logice. în
săși viața cere acest lucru*'.

Mikoian a subliniat din nou că 
prciblema reunificării Germaniei 
nu poate constitui obiectul discu
țiilor puterilor aliate. Ea este o 
problemă ă germanilor înșiși și 
numai a lor. După cum a arătat 
el, încercările de a substitui întil- 
nirile conducătorilor de guverne 
cu o conferință a Miniștrilor Afa
cerilor Externe se fac pentru a 
tergiversa tratativele.

Mikoian a spus în continuare : 
dacă puterile occidentale nu vor 
accepta încheierea Tratatului

pace cu Germania, ceea ce ar re
zolva și problema Berlinului Oc
cidental ca oraș liber, acest lucru 
va determina Uniunea Sovietică 
ca împreună cu alte țări să sem
neze Tratatul de pace cu Repu
blica Democrată Germană. Acesta 
a subliniat Mikoian, va fi un tra
tat legal și va constitui o mare 
contribuție la cauza păcii.

Referindu-se la vizita Iui Ha
rold Macmillan în Uniunea Sovie
tică, Mikoian a spus că la început 
s-a creat impresia că primul mi
nistru al Angliei merge pe calea 
unor soluții de rezolvare a proble
melor importante care să fie ac
ceptabile pentru cele două părți. 
El a dat dovadă de inițiativă și a 
făcut o serie de propuneri în pro
blema comerțului, a schimbului

de

vestgermane 
state germane

Europei și lichidării primejdiei 
unui război.

Comitetul da tineret al Sindica
tului funcționarilor din comerț, 
bănci și instituții de asigurări din 
landul Baden-Wurtenberg a lan
sat un apel în care cere tratative 
între cele două state germane în 
problema încheierii unui tratat de 
pace, se pronunță pentru acțiuni 
împotriva înzestrării Bundestagu
lui cu armament atomic și pentru 
stabilirea de contacte oficiale în
tră tinerii membri ai sindicatelor 
din cele două părți ale Germaniei. 
In cadrul organizației locale a 
P.S.D.G. din Offenbach cei care 
au luat cuvîntul au subliniat că 
prin stabilirea de contacte între 
Partidul Social Democrat din Ger
mania și Partidul Socialist Unit 
din Germania pot fi lichidate ob
stacolele care împiedică o înțele
gere și poate deveni posibilă re
zolvarea problemei 
Germaniei.

Oamenii muncii din 
mană își exprimă solidaritatea cu 
populația din Dortmund care lup
tă cu hotărîre împotriva stabilirii 
în regiunea acestui oraș a unei 
baze engleze de rachete atomice 
La adunarea convocată de „Comi
tetul împotriva înarmării atom'ce" 
din Wiirzburg participanții au de
clarat cu căldură că se solidari
zează și sprijină pe oamenii mun
cii din Dortmund.,

reunificării

R. F. Ger-

Să fie eliberat 
Manolis Glezos!

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Opinia publică ungara, protestează 
împotriva arestării patriotului grec 
Manolis Glezos.. Consiliul Central 
al S'ndicatelor din Ungaria a 
adresat o telegramă de protest lui 
Karamanlis, primul ministru al 
Greciei, .și a.chemat sindicatele 
din Grecia sa-1 apere pe eroul na
țional al Greciei.

Rectorul Institutului de econo
mie politică ..și corpul didactic al. 
institutului au adresat guvernului 
Greciei o telegramă în care cer 
eliberarea imediată a lui Manolis 
Glezos.

Adunări de protest împotriva 
arestării lui Manolis Glezos .au 
avut loc la uzinele „Voros Csil- 
lag“, „Egyesult IzzoV și ,,Nikos 
Bcloiannis“ la combinatul meta
lurgic ,,V. I. Lenin“, la Institutul 
de economie politică și în alte in
stituții și întreprinderi din țară.
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cultural. Noi, a spus Mikoian, de-1 
sigur am împărtășit această dorin
ță. In convorbirile dintre Macmil
lan și Hrușciov, a spus Mikoian, 
a avut loc un schimb util de pă
reri și au fost clarificate pozițiile 
ambelor părți. Ulterior însă, în 
convorbirile privind Tratatul de 
pace cu Germania și problema 
Berlinului, primul ministru resim
țind probabil influența 
greutății legăturilor cu 
a ales o linie rigidă.

Mikoian a subliniat
nea că Harold Atacmillan a răs
puns cu tăcere la propunerea lui 
Nikita Hrușciov cu privire la în
cheierea unui tratat de ‘neagre
siune anglo-sovietic, deși mai 
înainte, însuși premierul englez se 
pronunțase în favoarea acestuia.

firească a 
aliații săi,

de aseme-

OOO

Violente incidente în Malta
LA VALETTA 27 (Agerpres).— 

Violenta incidente au izbucnit vi
neri după-amiază în portul La Va
letta, capitala insulei Aîalta — co
lonie britanică. Un număr de peste 
6.000 de muncitori — jumătate din 
totalul muncitorilor maltezi de la 
șantierele navale ale amiralității 
britanice din . acest port — au fost 
concediați cu începere de săptămî- 
na viitoare în legătură cu „redu
cerea volumului de lucrări la a- 
ceste șantieire“.

După cum relatează toate agen
țiile de presă occidentale, munci
torii concediați au organizat o ma
re demonstrație de protest în fața 
docurilor din La Valetta. arătînd 
că nu recunosc dreptul autorități
lor navate 
dia și de 
unor firme

britanice de a-i conce- 
a transmite șantierele 
particulare engleze fără

a consulta autoritățile malteze. 
Corespondenții de presă relatează 
că au avut loc incidente violente. 
Alai muiți funcționari englezi ai 
șantierelor amiralității britanice au 
fost răniți cînd muncitorii au înce
put să arunce cu pietre. Cîteva au
tomobile ale funcționarilor brita
nici au fost răsturnate și incen
diate. Demonstrația a căpătat ca
racterul unai adevărate manifesta
ții anti-britanice. „Populația din 
cartierele învecinate cu docurile 
— relatează corespondentul agen
ției americane United Press Intet- 
nationa] — și-a manifestat solida
ritatea cu muncitorii care demon
strau, încurajîndu-i". Poliția a a- 
tacat pe manifestanți făcînd uz de 
bastoane de cauciuc 
lacrimogena.

și de gaze
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10 piloți sovietici au primit titlul 
de „Pilot de încercare emerit“

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Prezidiul Sovie
tului Suprejn al U.R.S.S. a confe
rit unui număr de zece piloți ti
tlul de onoare de „Pilot de încer
care emerit"'.

Acest titlu le-a fost conferit pen
tru munca creatoare îndelungată 
în domeniul experimentării 
tehnici aeronautice.

Cunoscutul pilot de încercare 
Vladimir Kokkinaki, de două ori 
Erou al Uniunii Sovietice, a expe
rimentat toate tipurile de avioane

■---------ooooo---------

In Comitetul de tutelă continuă^ 
discutarea problemei 

Camerunului

noii

sovietice. El a stabilit cîteva 
corduri mondiale la altitudine 
distanță de zbor. In momentul 
față Kcfckinaki efectuează încercări 
cu un avion turbopropulsor de 
mare capacitate pentru călători 
„11-18".

Pilotul de încercare S. Anohin, 
Erou al Uniunii Sovietice, a încer
cat peste 150 tipuri de avioane și 
planoare. G. Șianov, Erou al Uniu
nii Sovietice, activează pe acest 
tărîm din 1935.

re- 
$< 

de

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Comitetul de 

, tutelă continuă discutarea proble
mei viitorului teritoriilor de sub 
tutelă ale Camerunului aflate sub 
administrația Angliei și Franței.

Ședințele do miercuri ale Co
mitetului au fost consacrate în 
principal răspunsurilor reprezen
tanților teritoriului Camerun la 
numeroasele întrebări care le-au 
fost puse de către delegați.

Apoi Comitetul a ascultat cuvin- 
tările a trei petiționari — repre
zentanți ai Camerunului. N. Ntu- 
maza, reprezentantul partidului 
Camerunul unit, a relevat carac
terul ■nedemocratic al -concluziilor 
„misiunii O.N.U.". El a spus că,

contrar 
părții 
tanic, 
cere 
tr-un

Victor Ngu, reprezentantul Uni
unii studenților din Camerun în 
Anglia, Nigeria și Franța, a- subli
niat că întregul popor al Cametu- 
nului se pronunță în unanimitate 
pentru unificarea țării sate. Ngu 
a cerut să se pună capăt repre
siunilor împotriva participanților 
la mișcarea de eliberare națională 
și să se asigure libera 
a voinței poporului In 
viitorului țării sate.

Ședințele Comitetului

afirmațiilor guvernului 
de nord a Camerunului bri- 

populația acestui teritoriu 
unificarea întregii țări în- 
singur stat.

exprimare 
problema

continuă.

MOSCOVA - Pînă la 27 fe
bruarie ora 12.32, ora Moscovei 
cel de Aj treilea satelit artificial 
sovietic a înconjurat.Pămîntul de 
4.000 «te ori. Rotindii se în jurul 
panetei noastre de nouă luni și 
jumătate, satelitul a străbătut 
peste 1K5' milioane km., ceea ce 
reprezint? cu aproape 30 milioane 
km mai mult decit distanța medie 
dintre Păinhit șl Soare.

HANOI. — I.a 2fl februarie a 
fost semnat la Hanoi protocolul cu 
privire la colaborarea culturală pe 
anul 1959 între R. D. Vietnam și 
R. P. Romînă.

PARIS. — „Comitetul universi
tar național pentru apărarea repu
blicii" a adresat tuturor partidelor

de sțîriga din Franța un apel în 
care ..cere unirea organizațiilor de 
stingă din țară care luptă pentru 
«pararea libertăților și drepturilor 
omului, pentru rezolvarea proble
mei algeriene pe calea tratativelor 
și pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață a maselor oamenilor 
muncii".

BRUXELLES. - In ciuda hotă- 
rîrii conducerii de dreapta a Fe
derației Generale a Muncitorilor 
Belgieni despre încetarea grevei 
aproape 10.000 de mineri din Bo- 
rinage continuă grew începută 
acum 2 săptămînl și jumătate în 
urmă cerînd schimbarea hotărîrii 
de a închide așa-numitele mina 
„nerenfabile" din Borihage.

STAS 3452 52.


