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Spre noi victorii 
în construcția 
socialismului 

în patria noastră

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Ziarele de ieri au publicat Co

municatul Direcției Centrale de 
S.atistică de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. asupra îndepli
nirii planului de stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1958. 
Comunicatul oglindește faptul că 
patria noastră socialistă se află 
in plină înflorire a Torțelor sale, 
că sub conducerea partidului nos
tru iubit, oamenii muncii pășesc 
fe -m spre noi victorii în construc
ția socialistă.

El constituie o expresie a aplică
rii cu succes a înțeleptei politici 
leniniste a partidului nostru de 
industrializare socialistă a țării, 
de transformare socialistă a agri
culturii, de dezvoltare a științei și 
culturii, de ridicare a nivelului 
de trai al maselor muncitoare de 
la orașe și sate, fn comunicat se 
subliniază că în anul 1958 
toate ramurile economiei noastre 
naționale au obținut importante 
succese. Planul anual al produc
ției globale pe anul 1958 a fost 
îndeplinit în industrie în propor
ție de 103,9 la sută, iar produc
ția globală industrială a crescut 
cu 9,7 la sută fată de anul 1957.

Dezvoltarea în anul 1958 a in
dustriei grele și îndeosebi a si
derurgiei și a industriei construc
toare de mașini, a căror producție 
a crescut cu 18 la sută și, respec
tiv cu 12,4 la sută, a făcut po
sibilă dotarea întreprinderilor noa
stre cu mai multe mașini și utilaje 
produse în țară. In industria pro
ducătoare de mijloace de produc
ție, planul pe anul 1958, se arată 
în comunicat, a fost îndeplinit și 
depășit la majoritatea produselor 
principale ca: fontă, oțel, lami
nate, cărbune, țiței, energie elec
trică, tractoare, motoare și altele. 
Au fost depășite de asemenea pre
vederile planului în industria bu
nuri'or de larg consum. Odată cu 
creșterea productivității muncii cu 
5,3 la sută față de anul 1957 s-au

obținut succese însemnate și în 
ceea ce privește calitatea produse
lor.

Anul trecut a fost un an de lăr
gire continuă și de construire de 
noi fabrici și uzine, de intrare în 
funcțiune a noi capacități de pro
ducție în industria siderurgică — 
la Hunedoara 3 cuptoare Martin 
și marele laminor Bluming, de 
1009 m.m. cu o capacitate de 
1.000.000 tone oțel lingouri pe 
an — în industria energiei elec
trice, în industria petroliferă, chi
mică, în industria lemnului și a 
materialelor de construcții, în in
dustria bunurilor de consum.

Datorită succeselor însemnate 
obținute pe drumul industrializării 
socialiste a țării, astăzi, în țara 
noastră, producția anului 1938 se 
realizează Ia oțel în numai 63 de 
zile, la construcții de mașini în 
42 zile, la energie electrică în 60 
zile, la produse sodice în 75 zile. 
Așa cum arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea ținută 
la sala Floreasca cu privire la lu
crările celui de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S.: „Se poa
te aprecia de pe acum că preve
derile Directivelor Congresului al 
II-lea al partidului nostru, privind 
creșterea producției cu 60—65 la 
sută pe ansamblul industriei so
cialiste vor fi îndeplinite și chiar 
depășite la o serie de principale 
produse industriale".

Importante succese — se arată 
în Comunicat — a obținut în anul 
1958 și agricultura țării noastre. 
Sectorul socialist al agriculturii a 
continuat să se dezvolte cu suc
ces. La sfîrșitul anului 1958, co
operativizarea agriculturii cuprin
dea patru milioane treizeci și nouă 
mii ha. și un milion opt sute cinci 
zeci și cinci mii familii, adică cu 20

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 4-a)
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TELEGRAMĂ
Tovarășului Kadar lanoș

Prim secretar al Comitetului Central al P.M.S.U.

Tovarășului Munnich Ferenc 
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Ță- 

rănesc Ungar

Tovarășului Dobi lstvan
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Popu

lare Ungare

BUDAPESTA

®u ocazia celei de-a 14-a aniversări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, vă transmitem dragi tovarăși dv. și întregului popor 
ungar un fierbinte salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări.

Poporul ungar, luîndu-șl soarta în propriile mîini a construit Repu
blica Populară Ungară, întruchipare a năzuințelor de veacuri ale ma
selor muncitoare spre o viață liberă și fericită și, sub conducerea 
P.M.S.U., pășește cu hotărîre alături de celelalte țări socialiste pe 
drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Mărețele succese obținute de poporul ungar în construirea noii 
aocietăți, în dezvoltarea economiei și culturii Republicii Populare 
Ungare, aînt urmărite cu multă satisfacție de către oamenii muncii 
din țara noastră.

In decursul anilor care au trecut de Ia eliberarea celor două țări, 
Intre Romînia și Ungaria, vecine și prietene, s-au statornicit relații 
de colaborare multilaterală și întrajutorare frățească, avînd la bază 
unitatea de țeluri și năzuinți ale popoarelor statelor socialiste. Aceste 
relații aduc o însemnată contribuție la întărirea continuă a unității 
invincibilului lagăr al socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică.

Azi, cu prilejul marii Dv. sărbători, vă transmitem, dragi tovarăși, 
cele mai călduroase urări de noi succese în făurirea Ungariei socia
liste și în lupta comună pentru apărarea păcii în lume.

OH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Somitetului Gentral al 

Partidului Muncitoresc Romîn

«HIVU STOIflA
Președintele Gonsiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

ION GH. MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romîne
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In laboratorul ^-fle mă
surători al S.T.13. de la 
uzinele „Repulflrca" tînă- 
rul Popa Gh^rghe, mais
tru șef 41 laboratorului, 
împreună cu Florea Go- 
man lucrează la recondi- 
ționarea calibrelor de mai 
multe dimensiuni. Prin re- 
condiționarea calibrelor 
pentru controlul filetelor 
ei au făcut o economie de 
18.500 lei.

Poto i N. STELORIAN

In întîmpinarea 
Festivalului

Tinerii din țara noastră în
tâmpină cel de-al 7-lea Festival 
Mondial al Tineretului fi Stu
denților de la Viena cu frumoa
se realizări în producție fi în 
munca obștească.

In întreprinderile industriale 
din regiunea București au fost 
organizate în ultimele luni 82 
de brigăzi de producție ale ti
neretului. Întrecerea socialistă 
desfășurată pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe trimestrul 
I al acestui an a cuprins aproa
pe 10.000 de tineri. Prin apli
carea inițiativei tinerilor meta- 
lurgiști de la Reșița, tinerii din 
întreprinderile regiunii Bucu
rești au realizat in această pe
rioadă produse de calitate su
perioară și au redus prețul de 
cost al producției obținînd eco
nomii în valoare de peste 
380.000 lei.

în numeroase gospodării agri
cole de stat și gospodării co
lective din regiune, tinerii au 
luat sub îngrijirea lor sectoare
le zootehnice. Pe lingă 27 de u- 
nități agricole socialist-coopera- 
tiste și școli, utemiștii au orga
nizat ferme pentru creșterea pă
sărilor și iepurilor de casă.

Peste 43.000 de tineri din re
giunea București, grupați în 
mai mult de 700 brigăzi ute
miste de muncă patriotică, au 
efectuof'in ultimele zile sute de 
mii de ore de muncă voluntară 
pe diferite șantiere locale și au 
colectat o însemnată cantitate 
de fier vechi.

■fc
Prin munca patriotică efectu

ată într-o singură zi de peste 
6.000 de tineri din regiunea 
Oradea s-au realizat economii 
în valoare de zeci de mii de 
lei. în ultimele zile tinerii din 
această regiune au plantat pes
te 85.000 de pomi fructiferi pe 
marginile șoselelor și drumuri
lor. în orașele Oradea, „Dr. 
Petru Groza“, Salonta, Șimleu, 
Beiuș, aproape 4.000 de tineri 
au participat la curățirea și 
amenajarea parcurilor și spații
lor verzi, unde au plantat 
peste 230.000 de arbuști orna
mentali și trandafiri. Tinerii din 
gospodăriile agricole de stat ale 
regiunii, au început amenajarea 
celor 583 de ferme unde vor 
crește 25.000 de pui de găină 
și 7.500 iepuri de casă.

★
Peste 12.000 de tineri munci

tori, țărani muncitori și tineri 
intelectuali din regiunea Hu
nedoara au participat în ultima 
săptămină la lucrările de înfru
musețare a orașelor și satelor, 
la plantarea de pomi fructiferi, 
colectarea fierului vechi, re
darea de noi terenuri agricul
turii etc.

Numai în două zile tinerii și 
elevii din Hunedoara, Deva, 
Calan și din alte localități ale 
regiunii au strîns peste 450 de 
tone de fier vechi.

(Agerpres)

Brigăzile 
de muncă

li utemiste
patriotică
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Pionierii de la Școala mixtă nr. lit și de la casa de copii „Traian Vuia" patronate de uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" au dat într-o pauză un spectacol la locul de muncă, în cinstea fruntașilor 

acestei uzine.
Foto: S. NICULESCC

Fiecare tînăr 
să planteze și să 

îngrijească cel puțin 
un pom

Chemarea comitetului regional 
U.T.M. și a sfatului popular re
gional Constanța adresată tineretu
lui din regiune, privind participa
rea sa la traducerea în viață a 
sarcinilor reieșite din Plenara C. C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958 și îndeplinirea prevederilor 
plenarei a Vl-a a C.C. al U.T.M. 
a găsit un larg ecou și în rîndul 
tineretului din raionul Fetești.

Un viu imbold în munca tineri
lor din raicmul Fetești este și acea 
parte a chemării care prevede ca 
fiecare tînăr să planteze și să în
grijească cel puțin cite un pom.

Comitetul raional U.T.M. Fe
tești studiind posibilitățile exis
tente în raion și-a propus să mobi
lizeze anul acesta pe pionierii și 
utemiștii din raion la plmtarea a 
18.550 pomi fructiferi.

Organizațiile de bază U.T.M. 
după ce au popularizat în rîndul 
maselor de tineret chemarea comi
tetului regional U.T.M. și a sfatului 
popular regional Constanța desfă
șoară o intensă muncă politică pen
tru mobilizarea tinerilor la ac
țiunea de sădire a pomilor.

în timpul liber și mai ales du
minica, folosind timpul frumos din 
primăvara aceasta, tinerii au săpat 
gropile necesare și au plantat pînă 
acum 11.000 pomi fructiferi.

Rezultate frumoase în muncă au 
obținut brigăzile utemiste de mun
că patriotică de la G.A.C. Ogoa
rele care au plantat numai într-o 
singură zi 1.200 pomi fructiferi, 
cele de la S.M.T. Hagieni care au 
plantat 500 pomi fructiferi, G.A.S. 
Țăndărei , G-A.S. Ștefan cel Mare 
și multe altele.

M. TOMA
secretar al Comitetului raional

U.T.M. Fetești

Se extind livezile 
în regiunea Pitești
Brigăzile utemiste de muncă 

patriotică din regiunea Pitești 
participă intens la acțiunea de 
plantare a pomilor fructiferi. Mo
bilizați de comitetele raionale 
U.T.M., utemiștii și tinerii din re
giunea Pitești vo<r planta anul a- 
cesta 224.550 pomi fructiferi. Un 
loc important în plantarea pomi
lor îl ocupă prunul și nucul. 0 
suprafață de 240 ha. va fi plan
tată cu 24.000 nuci. Cel mai mare 
număr de pomi va fi sădit în 
raioanele cu o veche tradiție în 
pomicultură ca : Băbeni, Cîmpu- 
lung-Muscel, Horezu, Rm. Vîlcea, 
unde se vor planta între 30-35.000 
pomi fructiferi. Datorită populari
zării ce s-a făcut de către agita
tori și utemiști cît și datorită vi
zitelor făcute în aceste raioane de 
către numeroși tineri, s-a reușit ca 
și în celelalte raioane ale regiunii 
să se facă bine cunoscute avantajele 
ce le aduce plantarea de pomi 
fructiferi. Popularizarea avantaje
lor plantării de pomi fructiferi s-a 
făcut fă prin numeroase convorbiri 
între pomicultorii din raioanele 
de munte și tinerii din raioanele 
de șes. Văzînd avantajele ce le 
aduc pomii fructiferi, tinerii din 
raioanele în care pomicultura era 
slab dezvoltată, vor planta puieți 
de pomi fructiferi pe mari supra
fețe, aplicînd experiența căpătată 
de raioanele cu veche tradiție în 
pomicultură.

în comuna Crîngeni, raionul 
Drăgășani de pildă, datorită mo
bilizării făcute de comitetul co
munal U.T.M., s-a reușit ca într-o 
singură zi să se planteze 25.246 
pomi fructiferi. în această acțiune 
s-au evidențiat în mod deosebit ute
miștii loan Iordache, Florea Chi- 
țu, Marin Marinescu și alții.

M. DOBRIGESCU 
funcționar

Pentru o bogata 
recoltă de fructe

Colectiviștii din G.A.C. Săcele 
raionul Istria au observat că în 
unele locuri de pe întinderile gos
podăriei, pămîntul este slab pro
ductiv pentru cultura cerealieră, 
dar în schimb este potrivit pen
tru viță de vie și pomi fructiferi.

Anul acesta ei au hotărît să ex
tindă cultura viței de vie cu încă 
20 de ha.‘, folosind tocmai locurile 
deluroase și bătute toată ziira.de 
soare.

Cu ajutorul S.M.T.-ului terenul 
respectiv a fost desfundat prin 
arături adînci de 50—60 cm.

Tinerii tractoriști Niță Nicolae, 
Constantin Bălan, Victor Lazăr și 
alții au făcut arături de bună ca
litate, respectînd întocmai regu
lile agrotehnice. In urma lor ti
nerii din echipa viti-pomicolă par
ticipă cu entuziasm la munca de 
plantare a pomilor și a viței de 
vie. Constantin Ciucă, Nicolae 
Coșbuc și alți tineri, au plantat 
1000 de pomi, au curățit de uscă
turi și au făcut tăierile de corecție 
la 16.000 de pomi din livada exis
tentă și au săpat 5 ha. printre 
pomi.

Utemiștii sînt hotărîți să nu-și 
precupețească eforturile, pentru 
ca gospodăria agricolă colectivă 
să obțină nu peste mulți ană re
colte tot mai bogate de fructe și 
struguri.

ION PERȘINARU 
inginer

Declarația
Guvernului R. P. Romîne 
în legătură cu sesiunea 

Consiliului N.A.T.O.
Situația actuală internațională impune tuturor 

guvernelor obligația de a adopta măsuri practice 
urgente pentru lichidarea focarelor de încordare 
existente, pentru înlăturarea a tot ceea ce împie
dică desfășurarea normală a vieții internaționale și 
generează grave primejdii pentru pacea și secu
ritatea generală.

Ținînd seama de aceasta, guvernul R. P. Ro
mîne consideră necesar să-și expună punctul de 
vedere în legătură cu sesiunea actuală de la 
Washington a Consiliului Organizației Pactului 
Atlanticului de Nord.

Sesiunea N.A.T.O. are loc într-un moment cînd, 
datorită eforturilor stăruitoare ale Uniunii Sovie
tice, ale tuturor țărilor socialiste și ale celorlalte 
țări iubitoare de pace, datorită puternicului curent 
de opinie în favoarea coexistenței pașnice, s-au 
creat noi posibilități pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a principalelor probleme internaționale 
litigioase, pentru o cotitură pozitivă în desfășura
rea relațiilor dintre state. Popoarele lumii cer să 
se pună capăt războiului rece, să se înlăture peri
colul apăsător al unui război nuclear și 
adopte neîntîrziat măsurile necesare pentru 
nătoșirea situației internaționale.

Se pune întrebarea în ce măsură întîlnirea 
Washington ține seama de aceste năzuințe.

Cei zece ani care s-au scurs de la intrarea în vi
goare a acestui Pact dovedesc cu prisosință carac
terul agresiv al N.A.T.O.; atît prin activitatea pe 
tărîm militar cit și în domeniul politic, economic 
și social, N.A.T.O. — acest instrument pentru rea
lizarea planurilor de hegemonie mondială ale cercu
rilor conducătoare din S.U.A. — reprezintă princi- 
palul obstacol în calea unei colaborări pașnice între 
state bazate pe egalitate și respect reciproc.

Strategia „defensivă" a N.A.T.O. a constat în 
fapt în elaborarea de planuri pentru pregătirea 
unui război nuclear, în intensificarea cursei înar
mărilor, în crearea unui lanț de baze militare ame-

să se 
însă-

de la

ricane pe teritorii străine, în menținerea și agra
varea războiului rece și a încordării internaționale.

Politica constructivă de pace, pătrunsă de calm 
și simț de răspundere, a lagărului socialist și a 
celorlalte țări care promovează coexistența pașnică 
a fost aceea care a împiedicat extinderea acțiuni
lor agresive provocate de unele state membre ale 
N.A.T.O.

întregul sistem de alianțe militare ale S.U.A. 
contravine intereselor fundamentale ale țărilor care 
participă la aceste alianțe, ceea ce face ca cercuri 
tot mai largi din aceste țări, cuprinzînd reprezen
tanți atît ai păturilor muncitoare cit și ai oameni
lor de afaceri, intelectuali, oameni politici de dife
rite nuanțe să se pronunțe pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase ale situației internaționale ac
tuale pe calea tratativelor.

Din păcate, se pare că cercurile guvernante din 
S.U.A. și din alte țări participante la N.A.T.O. nu 
țin seama de aceste fapte evidente. Chiar în preaj
ma sesiunii actuale a Consiliului N.A.T.O., con
ducători politici și militari din S.U.A. continuă să 
amenințe cu puterea distructivă a armelor ameri
cane și să agite spectrul războiului nuclear.

Guvernul romîn consideră că măsurile de insta
lare a rampelor de lansare a armelor rachetă în 
Turcia, Italia și alte țări membre ale N.A.T.O., 
măsuri care au caracter vădit agresiv, nu pot 
decît să complice și mai mult situația existentă as
tăzi în Europa și să influențeze negativ colabo
rarea între state.

O analiză realistă a situației internaționale ac
tuale nu poate să nu arate conducătorilor N.A.T.O. 
rezultatul nefast pe care l-ar avea continuarea 
politicii de pe poziții de forță pentru oricine va 
nesocoti voința de pace a popoarelor.

Viața a confirmat pe deplin că singura cale pen
tru asigurarea păcii și securității în lume este

(Continuare în pag. 4-a)

Tinerii țapinari de la gura de exploatare Moldova-Sebeș sînt vrednici frrtnuftorl al țaplnd. Patru 
tineri pot conduce din țapină bușteni ce ajung pînă la 4—5.000 kg. Iată-1 încârcînd ultimul vagon a! 

unei noi garnituri cu bușteni ce vor lua drumul Industriei.

Foto î OH. NKOLAW

rebuturilor în turnatorii
Inifiativa s-a extins 

și la „1 Mai(-Ploești
La uzinele „1 Mai" — Ploești, 

acolo unde se produce utilaj pen
tru industria noastră petroliferă, 
lucrează mulți tineri. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
tinerii își adue zi-de zi contribuția 
la îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan. La secția turnătorie- 
oțel lucrează aproâpe 200 de 
utemiști și tineri. Organizați în 
brigăzi de producție,". tinerii 
din această secție au obținut în 
cursul anului trecut unele succese 
în muncă. Acestea n-au fost 
însă pe măsura cerințelor, pe mă
sura posibilităților existente. Pla
nul anual n-a fost îndeplinit la 
toți indicii, prețul de cost al pro
ducției în loc să scadă, a crescut. 
O pondere mare în creșterea pre
țului de cost al produselor a avu- 
t o procentul ridicat de rebuturi. 
La piesele turnate în ultimul tri
mestru al anului trecut, de pildă, 
el a crescut de la 5,67 la 7,79 la 
sută.

în urmă cu oîtva timp, tinerii 
au analizat cu simț de răspundere 
cauzele acestei situații și au pro
pus măsuri care nu numai să nu 
permită pe viitor depășirea procen
tului de rebuturi admis, ci dimpo
trivă, să ducă la scăderea acestuia. 
Din analiza situației rebuturilor 
a reieșit că multe din piese s-au 
rebutat din pricina incluziunilor 
de pămînt și zgură, a golurilor, 
abaterilor dimensionale etc. Aceste 
defecte ®u fost posibile datorită

insuficientei calificări a unora 
dintre tineri, datorită slabei preo
cupări a unor ingineri și tehnicieni 
pentru temeinica instruire a tineri
lor muncitori, datorită faptului că 
nu s-a ținut întotdeauna cont de 
pregătirea profesională a lucrăto
rului atunci cînd i se repartizează 
execuția unei piese.

Aceste cauze au făcut ca lună 
de lună rebutul să creasică și im
plicit să crească prețul de cost al 
pieselor turnate.

Acțiunea tinerilor din turnăto
riile a numeroase întreprinderi 
pentru reducerea rebutului a con
stituit un imbold și pentru tinerii 
de la uzinele „1 Mai“ din Plo
ești. în secția de tumătorie-oțel 
au fost luate astfel măsuri impor
tante pentru mobilizarea tuturor 
tinerilor în bătălia împotriva re
buturilor.

Astfel din inițiativa comitetului 
U.T.M. pe uzină se va desfășura în 
acest an o acțiune importantă pri
vind ridicarea calificării profesio
nale denumită ,,Marșul calificării ti
nerilor." Brigăzile de tineret au 
început să analizeze periodic munca 
tinerilor în producție, contribuția 
lor la reducerea rebuturilor. Pos
turile utemiste de control au fost 
de asemenea instruite pentru a se 
ocupa de felul în care luptă tinerii 
împotriva rebuturilor. Masuri im
portante s-au luat și pentru 
trenarea mai 
în întrecerea socialistă.

în acțiunea de reducere a rebu-

tului tinerii turnători de la uzi
nele „1 Mai“—Ploești au obținut 
deja unele realizări. Procentul de 
rebut admis pe anul 1959 este de 
peste 5 la sută. El poate fi însă re
dus și sub acest procent. Acest lu
cru îl dovedește faptul că pe ianu
arie ca urmare a măsurilor luate 
la începutul anului și urmăririi 
lor consecvente, rebuturile au fost

reduse Ja 4,85 la sută, iar pe fe
bruarie Ia 3,95 la sută.

Colectivul secției turnătorie-oțel 
luptă continuu pentru ca procentul 
de rebut să scadă necontenit. Ti
nerii s-au angajat ca în lunile 
viitoare procentul de rebut să nu 
treacă de 3,13 Ia sută.

N. PUIU

3n'

serioasă a tinerilor

De ce ne trimit efi

de proasta calitate ?
Scrisoare deschisă către tinerii 
de la Uzinele

adresez vouă, utemiștilor șiflfd
tinerilor de la Uzinele de fier 
Vlăhița care furnizați uzinei 
noastre fonta necesară producerii 
pieselor de schimb pentru agricul
tură, deoarece în acțiunea de redu
cere continuă a rebuturilor ajutorul 
vostru ne este de mare trebuință

După cum știți, la sfîrșitul anului 
trecut tinerii din turnătoria uzinei 
noastre, ca și cei de la uzina 
„Steagul Roșu" 
lin, răspunzînd 
site din
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Ple
nara C.C. ’ - - - -
1958 au pornit acțiunea deschisă 
de ziarul „Scînteia tineretului** de 
a mobiliza „Toate forțele tinerilor 
turnători împotriva rebuturilor*

De la aplicarea inițiativei și pînă

la
din Orașul Sta- 
sarcinilor reie- 

expunerea tovarășului

al P.M.R. din noiembrie

de fier Vlăhița
în prezent, în uzina noastră s-au 
obținut o seamă de rezultate pozi
tive. Anul acesta inițiativa a fost 
extinsă și în sectorul prelucrător. 
Ea a devenit obiectul unei mișcări 
largi de masă. Strădania și con
știința tinerilor noștri nu sînt însă 
suficiente pentru a obține cele 
mai bune rezultate. Avem nevoie și 
de ajutorul vostru și asta pentru 
că, printre altele, calitatea fontei 
furnizată de uzina voastră 
tuie

consti- 
pentru noi o problemă prin-

• IONIȚA COMAN 
șeful secției turnătorie, 

întreprinderea metalurgică de stat 
Roman

(Continuare în pag. 3 a)
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TEATRUL
IN SPRIJINUL

COLECTIVIZĂRII

Brigada științifica 
în mijlocul sătenilor

In momentul de față secția de 
estradă a Teatrului de Stat din 
Ploești se află în turneu prin sa
tele raionului Rîmnicul Sărat 
unde va da 23 de reprezentații 
eu spectacolul muzical „Cîntec 
de bucurie". Nu este pentru pri
ma dată cînd actorii din Ploești 
merg în mijlocul maselor de 
muncitori ți țărani, la locurile 
lor de muncă pentru a le aduce 
lumina și bucuria artei teatrale. 
Secția de estradă a mai prezen
tat spectacole în comunele de 
cîmp și de deal ale regiunii, la 
exploatările forestiere, la schelele 
petrolifere și rafinării. Un spec
tacol din acestea care s-a bucu
rat de mult succes, de pildă, a 
fost acela care a avut scopul de 
a arăta ca un model pentru acti
vitatea de pregătire a brigăzilor 
artistice de la sate în vederea 
celui de al V-lea concurs pe țară 
al formațiilor de artiști amatori. 
După cum se vede mai sus, este 
interesant de remarcat că depla
sările pe teren, spectacolele pre
zentate în aceste turnee sînt pro
filate pe specificul unui anumit 
public : muncitori petroliști, fo
restieri, agricultori, crescători de 
vite etc. Aceasta tocmai pentru 
ca spectacolele prezentate să nu 
aibe un caracter general ci să 
fie strins legate de specificul ac
tivității publicului respectiv, să 
trăteze probleme legate de viața 
și munca acestui public, oferin- 
du-i învățăminte de preț.

Același lucru se poate spune și 
despre spectacolul de estradă 
pentru sate „Cîntec de bucurie". 
El este închinat problemelor ridi
cate de lupta țăranilor muncitori 
dîn raion în frunte eu comuniștii 
pentru colectivizare, cea mai 
mare parte a comunelor din raion 
fiind de acum cooperativizate.

-—----

Studenti 
la concursul 

„In pas cu viața“
Organizația de bază U.T.M. a 

ariului II Metalurgie din Institu
tul Politehnic București organi
zează interesante acțiuni în vede
rea educării patriotice a studenți
lor.

Urtă dintre metodele folosite în 
această direcție de către biroul 
organizației de bază U.T.M. a fost 
și antrenarea studenților din ca
drul anului la concursul „în pas 
cu viața". Tema concursului 
„R.P.R. pe drumul construirii so
cialismului" a oferit studenților un 
bufi prilej de trecere îfi revistă a 
mărilor realizări politice, economi
ce și social-culturale înfăptuite în 
țară noastră sub conducerea parti
dului îfi anii regimului de demo
crație populară.

In răspunsurile date, partici- 
partții au scos în relief marele a- 
jutor pe care poporul nostru mun
citor îl primește din partea 
U.R.S.S. în opera de industriali
zare a țării, grija partidului și gu
vernului pentru ridicarea neconte
nită a nivelului de trai material 
și cultural al poporului nostru.

Cele mai bune răspunsuri au 
fost date de către studenții Alex. 
Teodoru, Ștefan Banu și Edmond 
BerfiCănu, reprezentanți ai grupei 
621, care obținînd maximum de 
puncte vor reprezenta anul nostru 
la concursul mfer-ani.

AR1ST16A BR1NZAN 
student

(Măteriăl primit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

isnădie e un oraș al 
tinereții. In marile în
treprinderi textile „Mă
tasea Roșie", „Uzinale 
textile" șl „11 Iunie" 
lucrează mii de tinere 
fete. Sînt 2.540 de 
utemiști în evidența co

mitetului orășenesc U.T.M. Peste 
1.700 fete locuiesc în căminele în
treprinderilor, cămine curate și în
zestrate cu tot confortul necesar.

Despre succesele lor în produc
ție se vorbește mult. Cine nu apre
ciază ttiătăSufile frumoase și de 
bună calitate, stofele sau covoarele 
plușate fabricate aici ? De același 
bun renume se bucură și firele li
vrate de filatură de bumbac „11 Iu
nie". Cele cîteva mii de tirtefe fete 
din acest orășel industrial mun
cesc cu mult avînt.

Dăr orele de producția sînt nu
mai opt. Ce fac fetele în restul zilei, 
ce fac duminică ? Există la fabrica 
„Mătasea Roșie" un club bine ame. 
najat, iar la „Uzinele Textile" 
există o sală de spectacole. De 
asemenea în oraș se află un club 
central prevăzut cu 6 serie de încă
peri destinate diverselor activități 
cultural-sportive (bibliotecă, sală 
de șah și rerriy, camere pentru re
petițiile echipelor artistice de ama
tori etc.) un mic cinematograf și 
ud stadion unde se joacă fotbal și 
handbal. Toate aceste bunuri stau 
lă dispoziția tineretului pentru a-și 
petrece în mod plăcut și educativ 
timpul liberi

In organizația U.TJW. de la 
„Mătasea Roșie", al cărei secretar 
este tovarășul Constantin Lotrean, 
tinerele fete duc o activitate cultu
rală interesantă, bogată în conți
nut. Din luna octombrie și pînă 
astăzi S-au ținut nu mai puțin de 
25 de concursuri „Drumeții veseli" 
pe teme politice, sociale, economice, 
literare, („Figuri de eroi uteciști, 
luptători pentru fericirea poporu
lui", „Evenimentele din februarie 
1933 și importanța lot pentru miș
carea muncitorească din țara noa- 

Scenetele au fost scrise de autori 
în urma unor deplasări in satele 
raionului și a stringerii unei bo
gate documentări, multe din fap
tele și numele relatate in spec
tacol fiind reale, avînd deci cu 
atît mai mult capacitatea de a 
influența publicul, de a-1 educa 
pe baza- unor exemple concrete. 
Pentru a asigura o cit mai fidelă 
oglindire a problemelor și reda
re a ior pe scenă, tovarășii de la 
Teatrul de Stat din Ploești au 
invitat la repetiții o seamă de 
activiști și țărani colectiviști din 
raion, care, după vizionare, au 
făcut interesante propuneri de 
care s-a ținut seama la definiti
varea reprezentației și care au 
ajutat Ia apropierea și mai mult 
a scenetelor de faptele concrete, 
de viață, la îmbunătățirea spec
tacolului.

Mergind la căminul cultural, 
sau in altă sală pusă cu dra
goste la dispoziția actorilor, să 
vadă spectacolul „Cîntec de 
bucurie" colectiviștii, întovără
șiți! și țăranii muncitori din co
munele raionului Rîmnicul Sărat 
au prilejul să admire frumoase 
cîntece populare și de masă, dan
suri populare rominești și sovie
tice, și în același timp să rida de 
pățaniile unor personaje repre- 
zentînd elemente înapoiate din 
lumea satului, ironizate cu ascu
țime, cu arma satirei: întovără- 
șitul care păstrează mentalități 
învechite și nu vrea să-și aducă 
aportul la munca comună, țăra
nul muncitor care nu rezistă ten
tației de a face speculă cu une'e 
produse și care are surpriza de 
a vedea că statul aprovizionează 
cetățenii cu aceleași produse la 
un preț mai redus, țăranul care 
are o atitudine înapoiată față de 
tovarășa lui de viață etc. Me
rită relevate efortul actorilor de 
a reda cît mai bine pe scenă în
fățișarea și atitudinile eroilor 
scenetelor, modul convingător în 
care Dinu Argeșel, Petre Lăză- 
rescu, Radu Lucian, Gina Tran- 
dafirescu, Gabriela Ospețeanu și 
alții au interpretat personaje e 
reprezentind figuri interesante 
din viața de zi cu zi a satului 
nostru de azi. Nu încape îndo
ială că inițiativele Teatrului de 
Stat din Ploeștî în domeniul 
stringerii legăturilor cu masele 
de spectatori muncitori și țărani 
și ai legării spectacolelor de pro
blemele cele mai importante ale 
actualității merită să fie dezvol
tate cît mai mult.

B. DUMITRESCU

Scenă din piesa „Intr-un ceas bun“ de Rozov, prezentată de echipa de teatru a uzinelor 
„Semănătoarea" din București

stră", „Fibrele sintetice și modul 
lor de prelucrare", „O excursie pe 
Dunăre" — după „Romînia pito
rească" a lui Vlahuță etc.). In ul- 
tirtipul timp la • fiecare din acaste 
manifestări culturale participă a- 
proape 500 de utemiști. La „Mă
tasea Roșie" au avut loc și nume
roase seri literare care de aseme
nea s-au bucurat de succes. Tre
buie subliniat că tinerele din a- 
ceastă fabrică s-au obișnuit să ci
tească mult, și pentru a-și fixa 
mai bine conținutul cărților citite 
fiecare tînără are cîte un caiet în 
care, după fiecare lectură scrie un 
mic rezumat.

Ih acslași timp clubul central or
ganizează în fiecare zi diverse ac
țiuni. De curind s-au ținut confe
rințele : „Berlinul poate și trebuie 
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Cum își petrece timpul liber
tineretul din orașul Cisnădie?

devină un oraș al păcii", „Mă- 
randartientului mașinilor,

să
rirea ..___ ...
mijloc important în realizarea de 
economii", „Un jurnal vorbit" des
pre evenimentele internaționale, 
realizările în lupta pentru economii, 
probleme medicale etc. La biblio
teca clubului se organizează săptă- 
minai diverse prezentări și recenzii 
ale cărților din concursul „Iubiți 
cartea" precum și numeroase șeză. 
tori literare.

Din cele relatate pînă acum se 
înțelege că aproape zilnic în ora
șul Cisnădie au loc diverse acțiuni 
cultural-educative. Aceste acțiuni 
nu antrenează însă decît cîteva 
sute de tineri, iar în oraș trăiesc 
și muncesc mai mult de 4.000 
tineri. -

Ce fac în timpul lor liber cei-

Primul Festival 
al școlii 
noastre

încă de la începutul lui ianuarie, 
în cadrul organizației noastre au 
început pregătirile in vederea or
ganizării primului Festival al tine
retului de la Grupul școlar poli
grafic „Dimitrie Marinescu" și 
pentru întâmpinarea celui de al 
VII-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena. 
La vestea organizării primului no
stru festival, utemiștii și tinerii au 
răspuns cu multă însuflețire. Dacă 
în cadrul organizației noastre se 
află acum un frumos colț al Festi
valului, acest lucru se datorește 
entuziasmului cu care timp de mai 
bine de două săptămîni au lucrat 
utemiștii și tinerii.

Dar munca cea mai asiduă s-a 
dus pentru pregătirea primului 
Festival al tineretului din școala 
noastră, care a avut loc intre 15-22 
martie. Pentru popularizarea festi
valului, în atelierul școlii viitorii 
zețari au tipărit lozinci mobiliza
toare. De asemenea pentru cunoaș
terea cit mai amănunțită a progra
mului festivalului, tot în atelierul- 
școală s-a editat un program al 
festivalului.

în întâmpinarea primului nostru 
festival s-au strins peste 2500 Kg. 
fier vechi, sticle, borcane, macu
latură. Brigăzile de muncă patrio
tică s-au luat lo întrecere între ele, 
ajungîndu-se astfel la 2300 ore 
muncă voluntară pe șantier.

Primul festival al tineretului, 
care s-a desfășurat timp de opt zile 
în organizația noastră, nu va fi 
uitat. Acțiunile întreprinse cu acest 
prilej au contribuit mult la edu
carea tinerilor noștri. Dintre toate 
zilele festivalului, cea mai emoțio
nantă a fost ziua în care, opt stu- 
denți străini, care studiază in țara 
noastră au povestit despre lupta 
pe care o duc popoarele lor pentru 
eliberarea de sub jugul colonia
liștilor.

Odată cu închiderea primului 
festival, organizația noastră nu a 
încheiat șirul acțiunilor in întâmpi
narea Festivalului de la Viena, ci 
dimpotrivă, de acum încolo le vom 
dezvolta și mai mult.

RADU POPA 
secretarul comitetului U.T.M.

Grupul școlar poligrafic 
„D. Marinescu" București

lalți tineri, cum și-l folosesc ? Iată 
întrebarea pe care în mod firesc ar 
fi trebuit să și-o pună și comitetul 
orășenesc U.T.M. Mulțumindu-se 
cu aceste acțiuni care nu reușesc 
să cuprindă marea masă a tineri
lor, precum și cu cele cîteva for
mații de cor și dansuri existente, 
comitetul orășenesc U.T.M. n-a 
mai întreprins nimic pentru orga
nizarea vieții culturale a marii 
majorități a tineretului din oraș. 
Așa se facet că în oraș există tinere 
fete care duc o viață spirituală 
săracă, care își irosesc timpul li
ber cu obișnuitele plimbări pe 
strada principală.

Acest lucru trebuia să atragă în 
mod serios atenția comitetului oră
șenesc U.T.M.

In Cisnădie se simte Cu deoseCisnădie se simte cu deose-

tărie nevoia organizării unorbită i
acțiuni menite să. pregătească ti
nerele fete pentru viață — multe 
sînt venite aici de pe băncile școli
lor profesionale. Ele au nevoie de 
ajutor pentru a deveni nu numai 
muncitoare bune, ci și bune cetă- 
țene ale patriei noastre, soții și 
mame bune. Dar în această direc
ție nu s-a făcut mai nimic. Doar 
la fabrica „11 Iunie" se organi
zează unele șezători în care fetele 
lucrează, brodează, învață să gă
tească, discută despre demnitatea 
tinereiții etc. Dar și la aceste șeză. 
tori participă prea puține fete.

Nici băieții nu sînt antrenați 
decît în mică măsură la o activi
tate interesantă cu ajutorul căreia 
să-și poată lărgi orizontul lor po
litic, cultural. La clubul central, la

„înflorește o viată noua 
și-n comuna noastră" este 
titlul spectacolului prezentat 
de curind de brigada artisti
ca de agitație a căminului 
cultural „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din eomuna Măgurele.

Deși au trecut numai 3 
luni de ia înființarea acestei 
formații artistice compusă 
din 14 utemiști, membri ai 
întovărășirii din comuna, s a 
reușit punerea în scenă a 
unui program cu un bogat 
conținut politic educativ.

Programul brigăzii popu
larizează fruntașii și satiri
zează codașii din întovărăși
re, ezitările unor tineri ca 
Tndor Constantin de a in
tra în întovărășire. Brigada 
ridiculizează de asemenea, 
stirnind risul spectatorilor, 
unele superstiții și credințe 
în leacuri băbești.

Dansul cu strigături se 
împletește cu o muzica 
vioaie, antrenantă, versurile 
sint însoțite de gesturi su
gestive. toate acestea fiind 
opera unor tineri entuziaști 
ca Filip Ioana, Graur Nicu- 
lina, Simion Dumitru, An
drei Alex., Toma Zaharia 
sau Ioana Simion.

M. IONESCU

Joile tineretului nu se țin confe
rințe despre comportarea morală 
pe care trebuie s-o aibă fetele și 
băieții, care să-i învețe pe tineri 
cum să trăiască, să-i pregătească 
pentru a lichida orice influență a 
moralei burgheza.

Tineretului îi place să danseze. 
Dar a izbuti să intri în singura 
sală în care se Organizează în fie
care sîmbătă cîte un bal, înseamnă 
să realizezi un act temerar, pen
tru că în această sală încap cel 
mult 300 tineri. De aci bu
sculada de la intrare, înghesuiala 
dinăuntru, nemulțumirea tinerilor. 
Dar în Cisnădie mai sînt încă 
cîteva săli în care s-ar putea or
ganiza foarte bine reiuniuni to
vărășești, serate dansante, baluri. 
Trebuie spus de asemenea că și 

aceste baluri de sîmbătă seara (ele 
fiind singurele activități distractive 
din oraș în această zi) se rezumă 
doar la dans. Cu această ocazie 
s-ar putea organiza festivaluri ar
tistice, diferite, concursuri etc.

Lipsa conținutului educativ al 
acestor baluri a făcut posibilă 
apariția a fel de fel de malagam- 
biști care-și etalează „talentele 
coregrafice" prin practicarea unor 
dansuri deșănțate, lipsite de gust, 
împotriva acestora nu se ia o 
poziție fermă, hotărîtă, nu s-a creat 
o puternică opinie de masă centru 
siîrpirea acestui soi de „distracție" 
cu totul străină tineretului nostru.

Duminica este de asemșnea o zi 
săracă în activități culturale în 
Cisnădie. In afara cîtorva tineri 
care pleacă la teatrul și cinemato
grafele din Sibiu, felele și băieții

Tinerețea cere
în fiecare miercuri și vineri 

după-amiază dacă treci prin fața 
uzinelor „Republica" vei vedea 
pe platoul din apropierea intră
rii un cor puțin obișnuit: cîteva 
sute de tineri muncitori, toți 
membri ai brigăzilor de muncă 
patriotică, care se adună in aceste 
după-amieze și timp de o oră în
vață cîntece patriotice, revoluțio
nare, cîntece de masă.

Comitetul U.T.M. al uzinelor 
„Republica", secretar Nicolae Ga- 
nea, aplicînd indicațiile Plenarei 
a IlI-a a C.C. al U.T.M. a ini
țial o largă muncă politică în
scjopul răspîndirii cîntecului în
masa tineretului. La început, în a- 
dunările generale U.T.M. 
cercurile de invățămîfit 
tinerii membri ai corului 
au avut sarcina să-i 
învețe pe utemiști o se
rie de cîntece de ma
să, do tineret, cîntece 
populare. Mai apoi au 
sosit în uzină broșuri
le „Cîntece pentru ti
neret", difuzate prin 
intermediul Comitetului 
raional U.T.M. „23 Au
gust". Comitetul U.T.M. s 
sprijinul dirijorului corului uzinei 
tbv. Vastie Dogaru. Acesta a fă
cut cîteva exerciții cu secretarii 
organizațiilor de secție U.T.M., cu 
propagandiștii formelor de învă- 
țămînt politic U.T.M. și cu co
mandanții brigăzilor de muncă 
patriotică. Astăzi, întregul tine
ret de la uzinele „Republica" cu
noaște cîntecele: „Steagul Par
tidului", „Noi te cîntăm tine
rețe", „Măreț părnînt al patriei 
iubite", „Marșul brigadierilor" și 
alte cîteva. Cei 559 membri ai 
brigăzilor de muncă patriotică în
vață și ei asemenea cîntece pen- 
tru ca atunci cînd pășesc spre 

străzile 
tineresc

și în 
politic, 
uzinei

a cerut

șantierele de construcții, 
să răsune de cîntecul lor 
și avîntat.

E prețioasă experiența 
lată de comitetul U.T.M. 
nelor „Republica" în 
cîntecului în masa de tineret. Suc
cese în această direcție s-au ob
ținut și la uzinele „23 August" și 
F.R.B., unde de asemenea în a- 
dunările generale U.T.M., 
cercurile de învațămînt politic și

acumu- 
al uzi- 

difuzarea

în

fac aceeași și aceeași promenadă 
pe strada principală. împrejurimile 
orașului Cisnădie, măgurile Făgă. 
rașului sînt deosebit de pitorești; 
există în apropiere numeroase 
locuri istorice; la Sibiu există mu
zee și expoziții. Pînă acum nu s-a 
organizat însă nici o excursie, nici 
o vizitare în colectiv a acestor 
locuri, deși duminica s-ar putea 
organiza asemenea activități edu
cative pe placul tineretului.

In oraș sînt peste 400 de tineri 
muncitori-elevi ai cursurilor serale 
ale școlii medii. Obținînd ca aceștia 
să lucreze numai în schimburile 
de dimineață, organizațiile U.T.M., 
comitetul orășenesc U.T.M., au 
considerat că și-au făcut datoria 
față ‘ ' ' •' ‘ '
așa.

de ei. Lucrurile însă nu stâu 
Mulți dintre acești tineri mai

întîmpină încă greutăți în învăța
rea anumitor materii, în organiza
rea studiului individual, Comitetul 
orășenesc U.T.M. nu a îndrumat 
organizațiile de bază U.T.M. să-i 
ajute în această privință. Făcînd 
apel la tinerii intelectuali din oraș, 
tehnicieni, ingineri, profesori, co
mitetul orășenesc U.T.M. putea or
ganiza diferite cercuri pe materii, 
ore de consultație care să-i ajute 
pe tinerii elevi ai cursurilor serale 
în însușirea temeinică a materiilor 
predate în școală.

Iată deci că posibilități de antre
nare a întregului tineret la o va
riată activitate cultural-educativă 
există, dar ela stau nefolosite din 
cauza lipsei de inițiativă a corni 
tetelor organizațiilor de bază 
U.T.M., precum și a comitetului 

în brigăzile de muncă patriotică 
tineretul învață să cînte.

Dar dacă în aceste mari orga
nizații U.T.M. există într-adevăr 
oarecare preocupare față de acea
stă inițiativă tinerească, nu ace- 
laș lucru se poate spune despre 
restul organizațiilor de bază 
U.T.M. din raionul „23 August" 
din Capitală. Comitetul raional 
U.T.M. „23 August" nu a între
prins nimic pentru ca toate or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
raion să organizeze temeinic învă
țarea eîntecelor revoluționare, de 
masă și populare de către tine
ret. Comitetul raional U.T.M. a 
procurat și difuzat în organizațiile 
de bază U.T.M. broșura „Cîntece 
pentru tineret" și cu aceasta a 
considerat rezolvată sarcina sa.

Comitelui raional U.T.M. 23 August 
nu se ocupă de răspindirea 
eîntecelor patriotice, revoluționare 
și de masă în rîndul tineretului

La fabrica „Electro-aparataj", 
de pildă, s-a făcut acelaș lucru: 
au fost date broșuri prin organi
zațiile de secții U.T.M., ele au 
fost închise — în majoritatea ca
zurilor — în sertarele cu docu
mentele de organizație, în loc să 
fie răspîndite în rîndurile tinere
tului. Tovarășul Gh. Singureanu, 
secretarul comitetului U.T.M., iși 
amintește că prin luna noiembrie 
a anului trecut s-a „încercat" să 
se învețe cîntece în adunările ge
nerale U.T.M., dar mai apoi „s-a 
renunțat". Cauza — ne spune se
cretarul — a fost neglijența de 
care a dat dovadă comitetul 
U.T.M., lipsa acestuia de preocu
pare pentru această sarcină.

O situație asemănătoare găsim 
și la „Industria Bumbacului-B“ 
cate a afișat în sediul U.T.M. tex
tele eîntecelor „Marșul brigadie
rilor" și „Sirena lui Roaită", dar 
nu a tăcut nimic pentru ca cei 
aproape 450 de tineri ai acestei 
fabrici să le învețe.

Și exemple de acest fel pot 
continua : la I.O.R., uzinele „Va- 
sile Roaită", la „Postăvăria Ro- 
mînă", la „Mase plastice-Bucu- 

orășenesc U.T.M., care nu Je-a aju
tat pînă acum în antrenarea tine
retului la o bogată și variată acti
vitate culturală și sportivă, educa, 
tiv distractivă, în timpul liber.

Cercurile de prieteni ai muzicii, 
pi teatrului, cinecluburile, cenaclu
rile literare, simpozioanele și pro
cesele literare nu sînt cunoscuta 
decît toarta vag chiar și de birou
rile organizațiilor de bază U.TJV1. 
Se puteau de asemenea organiza 
pentru tinerele fete diferite cercuri 
specifice de pregătire gospodă
rească, culinară, de croitorie, bro 
derie etc. O dovadă a neglijenței 
comitetului U.T.M. este și faptul că 
deși cele peste 1700 da tinere fete 
ce locuiesc în cămine, avînd la dis
poziție biblioteci volante, au citit 
multe din cărțile cuprinse în con
cursul „Iubiți cartea", de aproape 
un an de zile ele nu au fost exami
nate pentru a primi insigna de 
prieten al cărții ca o răsplată a 
dragostei lor pentru carte.

Comitetul raional U.T.M. Sibiu 
și In special tov. ion Curelea, se
cretar cu problemele de propa
gandă, va trebui să ia urgente 
măsuri de instruire a cadrelor de 
U.T.M. din acest oraș cu privire 
la formele și metodele muncii cul
turale în vederea lărgirii acestei 
activități pentru cuprinderea In. 
tregii mase de tineret.

în această primăvară, brigăzilei u- 
teffliste de muncă patriotică din ora 
șui Cisnădie au pornit la construi
rea unei case da cultură a tinere
tului. Un nou edificiu va veni să 
complecteze posibilitățile de dez
voltare a unei vieți culturale multi
laterale. Pentru a fi folosite din 
plin, comitetul orășenesc U.T.M. 
va trebui să lichideze nepăsarea de 
care a dat dovadă pînă acum în 
organizarea timpului liber al tine
retului și să asigure celor peste 
4000 de tineri ai orașului o gamă 
variată de activități cultural-poli- 
tice, și sportiv^ plăcute și instruc. 
tive.

GH. ANGELESCU

In regiunea Baia Mare brigada 
științifică, această formă nouă de 
răspindire a culturii în mase, a 
fost înființată cu doi ani în urmă 
pentru prima dată, în raionul Si- 
ghet.

La propunerea comitetului ra
ional de partid, oameni cu o te
meinică pregătire politică, culturală 
și științifică au format o brigadă 
care în fiecare duminică merge 
în mijlocul țăranilor muncitori să 
le dea răspuns tuturor nelămuri
rilor, să le explice tainele naturii. 
Experiența căpătată în numai cî

teva sâptămîni de brigada științi
fică din Sighet a dovedit că ea 
poate avea o mare eficacitate în 
munca de răspindire a culturii în 
masele de țărani muncitori.

După puțin timp această iniția
tivă s-a extins aproape în toate 
raioanele regiunii.

Brigada științifică din Șomcuta 
de pildă, este formată din aceiași 
tineri care cu cîțiva ani în urmă 
au pus pentru prima oară con
deiul în mîna multor țărani din 
comună. Medicul Sturom, ingine
rul agronom Gavril Pop, profeso
rul Emil Berindan, medicul vete
rinar Gheorghe Medeșan, juristul 
Mircea Fărcașu, toți reprezentanți 
ai tinerei generații de intelectuali, 
hertărîți să șteargă urmele 
trecutului întunecos, îndrumați 

cînte c
rești", și în toate celelalte orga
nizații de bază U.T.M. din raio
nul „23 August" așa-zis „mici" 
nu s-a făcut nimic pentru organi
zarea învățării eîntecelor revo
luționare, patriotice de către ti
neret. Plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. a dat indicații precise, de 
a se folosi în scopul unei mai largi 
răspîndiri a cîntecului în masa de 
tineret, toate formele de activi
tate ale U.T.M.: cercurile poli
tice, adunările generale și alte 
adunări cu tineretul, reuniunile 
tovărășești, excursiile, acțiunile 
de muncă patriotică etc. In rezo
luția plenarei se mai spunea : 
„Comitetele raionale și orășenești 
ale U.T.M. vor organiza întreceri 
pe raion, oraș, între organizațiile 
de bază, pentru învățarea de cît 

mai. multe cîntece, or
ganizațiilor U. T. M. 
Fruntașe în aceste în
treceri acordîndu-H-se 
diferite premii".

Aplicarea în viață a 
acestor indicații nu a 
fost urmărită cu atenție 
de comitetul raional 
U.T.M. „23 August", 
privind astfel tinere

tul de posibilitatea învățării de 
cît mai multe cîntece, ce prin con
ținutul lor ar fi ajutat temeinic 
la educarea tineretului în spiritul 
tradițiilor de luptă ale poporului 
muncitor, ale partidului și U.T.C.- 
ului, în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului 
proletar.

Intr-o ședință a biroului comi
tetului raional de partid „23 Au
gust", care a analizai munca po
litică desfășurată în rîndul tine
retului, comitetul raional U.T.M. a 
fost aspru criticat pentru faptul 
că n-a întreprins nimic pentru ca 
tinerii să învețe cîntece patriotice 
și revoluționare. Zilele trecute 
plenara comitetului raional de 
partid a atras din nou atenție co
mitetului raional U.T.M. asupra 
faptului că tinerii nu sînt ajutați 
să învețe cîntece, că duminica, 
cînd zeci de mii de tineri merg la 
muncă patriotică, rar de se aude 
ici-colo un cîntec.

Comitetul raional U.T.M. „23 
August" a dat dovadă de forma
lism și de o totală nepăsare față 
de difuzarea cîntecului în masa 
de tineret. Condiții există peste 
tot. Există coriști și dirijori în a- 
proape toate organizațiile de 
bază U.T.M. care pot fi și trebuie 
să fie antrenați la această acți
une. Locurile de învățare a cîn- 
tecelor : adunarea generală, cercu
rile de învățămîfit politic U.T.M. 
și în special brigăzile de muncă 
patriotică trebuie folosite la ma
ximum. Acest lucru trebuie făcut 
de îndată.

CH. NICOLAU 

La uzinele „23 August", s-a des chis zilele acestea expoziția de 
artă plastică a tînărului Nicolae Dincă, muncitor în secția mecanică 

a uzinelor. In fotografie : una din lucrările expuse

de comitetul raional de partid și 
mobilizați de organizația U.T.M., 
și-au pus și in felul acesta cu
noștințele, puterea lor de muncă în 
slujba ridicării nivelului cultural 
și științific al țărănimii munci
toare.

In activitatea lor, membrii bri
găzii au urmărit în primul rînd 
problemele principale care se puri 
acum în satele și comunele raio
nului Șomcuta și anume, lupta 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii' și lupta împotriva su
perstițiilor și misticismului.

La început, cum era și de aș
teptat, treaba a mers mai greu. 
Treptat însă brigada și-a organi
zat mai bine munca, trezind inte
resul țăranilor muncitori pentru 
știință și cultură. Astfel înainte 
cu o săptămînă de deplasarea îri- 
tr-o localitate, doi sau trei mem
bri din brigadă vin și cunosc oa
menii și problemele care-i intere
sează.

De obicei la întîlnirile cu bri
gada sparg gheața tinerii. Tînărul 
Alatei Ion din comuna Aciua, în
treba de pildă pe inginerul agro
nom care sînt posibilitățile de 
dezvoltare a producției agricole 
ținînd seama de solul local și de 
celelalte condiții. Explicațiile am
ple, documentate, pe teren, au a- 
vut rezultate bune.

Alți tineri și țărani muncitori 
din alte comune s-au interesat 
de deosebirile dintre porumbul hi
brid și cel dublu hibrid, de efica
citatea îngrășămintelor chimice. 
Alții au întrebat ce este coopera
tiva agricolă de producție cu ren
tă, cum se vindecă „boală de gură 
la vite" (febra aftoasă) etc. Dăr „ 
cele mai multe întrebări ale țăra- ' 
nilor muncitori se referă la feno
menele naturii pe care nu le înțe
leg, și cărora, din bătrîni, le dau 
interpretări greșite, mistice.

Ceea ce știu ei din bătrîni nu 
se mai împacă cu ce aud și văd 
astăzi. De aceea toți vor să știe 
de unde provin fulgerul și frăzne- 
tul, ce-i cu stelele cu coadă, ce 
sînt planetele artitficiale, care este 
Cauza anumitor boli și cum pot fi 
ele lecuite și multe alte lucruri.

De multe ori pentru a-i face să 
înțeleagă mai bine, medicul își al
cătuiește pe loc o sală de consul
tații iar profesorul de fizică și chi
mie își instalează un laborator-..

Și poarte că niciodată membrii 
acestei brigăzi nu ătFo satisfac
ție, o mulțumire sufletească mai 
mare decît atunci cînd știu că au 
adus în mijlocul țăranilor munci
tori lumină, cînd în sutele de ochi 
care-i urmăresc văd priviri pline 
de încredere, cîpd fețele oamenilor 
șe luminează de înțelegerea ade
vărurilor despre viață și lume.

- '■ m. VERDE?

——*--------

PREGĂTIRI 
PENTRU 
ÎNTRECERE

în sala căminului cultural din 
comună Boișoara, raionul Rm. 
Vilcea, Zeci de tineri din echipa 
artistică a comunei, fac zilnic re
petiții în vederea pregătirii pro
gramului cu care se vor prezenta 
la faza raională a celui de-al _V- 
lea concurs al echipelor artistice. 
Majoritatea slot tineri țărani co
lectiviști din Gospodăria Agricolă 
Colectivă „Steagul Roșu" din co
mună. Cei 15 fluierași, îmhrăcați 
în frumoase costume naționale, 
i-au îneîntat de multe ori pe co
lectiviști cu măiestria lor.

Tînărul Toader Petre, este a- 
plaudat pentru frumusețea inter-z 
pretării melodiilor populare, iaț 
solistul Cristea Ion pentru falen-w 
tul artistic cu care execută jocu
rile bătrînești, tradiționale în co
mună. In frumoase costume na
ționale, apare și echipa de jocuri. 
Jocurile lor săltărețe și iuți ca : 
„TfocHța", „Piteșteanca" și „Hora 
Unirii" stîrnesc admirația săteni
lor.

VICTOR PETRESCU 
colectivist



pătrunde într-un colectiv

utemiști. Cum 
ei ? Ascunzîn- 

dosare,

tice o puteau duce pe Elisabeta, noastră pe șantier ne simțim tn 
pe un drum periculos. Colectivul Jpljn clocot al oceanului vieții din 
nostru n-a putut rămîne nepăsă- patria noastră. îndrumată și spri- 
tor. Ajutind-o la timp, tovarășii '~!k~ ---------- “ * ----- ' “ J*
ei au făcut-o să înțeleagă necesi
tatea, păstrării, în orice împreju
rare, a demnității de tînăr. Tre
buie să spunem că în îndreptarea 
ei un rol însemnat l-au avut ute- 
mistele, fetele din colectivul nos
tru.

Colectivul nostru nu numai că 
nu e nepăsător față de comporta
rea membrilor săi, dar el ia ati
tudine pe loc chiar față de unele 
fapte în aparență mărunte. Cole
gele de dormitor ale tinerei Savu 
Maria au observat că aceasta nu 
acordă suficientă atenție igienei 
ei personale, îngrijirii îmbrăcă- 
minții. Fetele i-au arătat Măriei 
că atitudinea ei dezordonată nu 
este altceva decît o manifestare

jinită permanent de organizația de 
partid, organizația noastră de ba
ză U.T.M- aplică în viață și apără 
prin întreaga ei activitate prin
cipiile moralei noastre comuniste.

Viața colectivului de funcționari 
de la Cooperativa „Steaua Roșie** 
din Buzău, așa cum decurge ea, 
pasivă, închisă în aerul viciat de 
împăciuitorism ne apare înțr^tde- 
văr ca o insulă răzleață. Exis
tența unei asemenea mentalități 
retrograde, a acestor atitudini de 
indiferență mic burgheză față de 
omul de lingă tine noi nu o putem 
tolera. In anii noștri, țara întrea
gă e un șantier. In uzine, pe o- 
goare, în instituții, în birouri, ti
neretul participă cu însuflețire a- 
lături de

L

Zilele trecute am citit în „Scîn- 
feia tineretului" articolul „O 
insulă în oceanul vieții noi". Fap
tele relatate ne-au revoltat pe toți. 
Nu ne-am fi putut închipui că 
poate exista un asemenea colectiv 
do funcționari care să trăiască în- 
tr-o atmosferă îmbîcsită de tole
ranță și nepăsare față de ceea ce 
se petrece în jurul lor- Imaginea 
acestui colectiv e aceea a unei 
scorburi putrede și nu e de mirare 
că într-o asemenea atmosferă stă
tută s-au ivit și cresc în voia lor 
ciupercile otrăvite ale moralei bur
gheze : carierismul, depravarea, 
hoția... Ne-a izbit și ne a revoltat 
faptul că în aerul acesta viciat 
trăiesc totuși tineri ca și noi, unii 
dintre ei chiar 
au reacționat 
du-și capul în 
struțul în nisip. 
Optica cu totul 
deformată prin 
care privesc ei 

. conduita mora
lă a colegilor

lor de muncă, viața lor personală, 
produce indignare: „Nu mă bag, 
nu m-amestec, fiecare cu viața 
lui

Citind materialul îi vezi aidoma 
pe acești tineri și nu poți să nu-i 
întrebi : Cum de-au putut ajunge 
ei la o astfel de situație ? Cum 
pot rămîne ei atit de indiferenți 
față de drumul periculos pe care 
au apucat unii din tovarășii lor 
de muncă ? Cum de au putut to
lera ca aceștia să ajungă în mo
cirla moralei burgheze ?

Tovarășa lor de muncă Ioana G. 
se află într-un greu impas. Ne
înarmată pentru viață, a căzut 
pradă unui individ monstruos care 
a atras-o în băltoaca moralei bur
gheze, amenințind-o să-i distrugă 
tinerețea. Împreună cu ea lucrează 
fete la fel de tinere ca și ea. O 
cunosc- Știu cit ii este de greu. 
Dar nici una dintre ele nu s-a a- 
propiat cu grijă tovărășească s-o 
ajute !

— Ce mă interesează pe mine 
ce fac alții ? — spune una dintre 
ele. Eugenia Pencu.

O asemenea atitudine e de-a 
dreptul cinică. Omul care are grijă 
numai de sine, care este indife
rent față de ce se petrece în jurul 
lui, nu poate fi socotit om integru. 
Tăcerea, lipsa de atitudine critică, 
combativă împotriva lipsurilor 
și a abaterilor celor din jur, este 
q manifestare a acordului deplin 
cu acestea. A tăcea în fața unor 
astfel de lucruri, înseamnă a le 
accepta.

Atitudinile de nepăsare și indi
ferență manifestate de tinerii 
funcționari de la cooperativa 
„Steaua Roșie" Buzău sînt cu to
tul ștrăine colectivelor noastre de 
tineri. Trăim și muncim pe șantier. 
Sîntem Șute de tineri aici, dar nici 
munca, nici viața tovarășilor noș
tri nu ne este indiferentă. Și nu 
se poate spune nicidecum că toți 
tinerii care vin pe șantier sînt deja 
formați pentru viață. Ba, chiar, 
aici s-au călit cei mai mulți din
tre ei, aici a crescut și s-a dezvol
tat personalitatea lor : în mijlocul 
colectivului. Acum cîteva luni, de 
pildă, a venit în colectivul nostru 
tînără Elisabeta Boacă. Concepția 
ei despre viața de pe șantier era 
însă deformată. Credea că aici, în 
marea aceasta 
poate cunoaște nimeni și că te 
poți comporta oricum, 
încă din primele zile începuse să-și 
irosească timpul în plimbări fără 
rost, făcînd din fiecare cunoștința 
cu un băiat „marea ei dragoste". 
Noi ne-am dat seama încă de la 
Început că, aceste atitudini ușura-

de oameni, nu te

Așa că

a lenei pe care n-o pot tolera.
Intr-o astfel de atmosferă pă

trunsă de spirit tovărășesc și com
bativ nu se poate ajunge în nici un 
caz la abateri ca cele arătate în 
articolul amintit. Colectivul nostru 
puternic, viguros, ajută pe mem
brii săi să se formeze ca oameni 
întregi, folositori prin tot ce fac 
societății noastre ; prin atitudinea 
sa intransigentă el îi ferește de 
greșeli, exercitindu-și influența a- 
supra întregii lor evoluții.

Citind articolul „O insulă în o- 
ceanul vieții noi" am rămas pro
fund indignați și de felul cum este 
înțeleasă prietenia în acest colec
tiv de tineri funcționari. Gh. Colț 
se consideră prieten cu Vasile B. 
care, așa cum se arată, duce o 
viață degradantă. Dar Gh. Colț 
nu-i spune nimic. Nu se simte da
tor să-i atragă măcar atenția. Ț)e 
ce ? Nu cumva și Gh. Colț are a- 
celeași concepții despre viață ca 
și prietenul său ?

Asemenea prietenii n-au ce căuta 
in viața tineretului nostru. In co
lectivul nostru sentimentul de prie
tenie e cultivat pe baza principii
lor moralei noastre comuniste. Nu 
poți fi socotit prieten dacă treci 
nepăsător pe lingă abaterile priete
nului tău. Pe șantier s-au legat în
tre tineri numeroase prietenii. Pu
tem spune că fiecare tînăr are 
aici un prieten apropiat și. drag. 
Ceea ce caracterizează însă aceste 
prietenii este curajul cu care prie
tenii își arată unul altuia lipsurile, 
dorința lor sinceră de a se ajuta să 
se formeze ca oameni înaintați. 
Ioana Ristea și Adam Mihai, de 
exemplu, s-au cunoscut pe șantier. 
Aici, ei au putut să-și vadă 
attt calitățile cît și defectele. îm
potriva acestor defecte și-au în
dreptat ei atenția, luptînd pentru în
lăturarea lor. Ne amintim că, in
tr-o zi, pe la începutul prieteniei 
lor, Mihai era foarte supărat. Ce 
se întîmplase ? Prietena lui refu
zase să meargă cu el să se plim
be. De ce ? Ea știa că Mihai tre
buia să fie la lucru, în schimbul 
de dimineață. Dar el întîrziase și 
în cele din urmă renunțase să mai 
lucreze în ziua aceea. Putea prie
tena lui să-i tolereze o astfel de 
atitudine față de muncă ? Nu. Ea 
l-a făcut să se rușineze pentru 
fapta sa, ajutîndu-1 să înțeleagă că 
într-adevăr a greșit.

Fiecare membru al colectivului 
nostru se simte dator să-și 
tovarășul de muncă să se 
dreze în ritmul sănătos al 
colectivului. Prin munca și

întregul popor, la înde
plinirea sarci
nilor puse de 

partid pentru 
construirea vie
ții noi. Se în
cadrează tine

rii colectivului de funcționari de 
la cooperativa „Steaua Roșie" din 
Buzău prin atitudinea lor, . în 

procesul revoluționar de uriașe 
transformări ale vieții, ale omu
lui din patria noastră ?

Socotim că organizația U.T.M. 
de aici trebuie trasă neîntârziat la 
răspundere pentru toleranța *și ne
păsarea cu care a lăsat colectivul 
de tineri funcționari să alunece în 
balta stătută a împăciuitorismului. 
Cum lucrează membrii biroului or
ganizației U.T.M. de aici, ce fel 
de activitate duc ei ? De ce a to
lerat Comitetul orășenesc U.T.M, 
Buzău acest cras împăciuitorism 
care s-a încuibat în viața ute- 
miștilor și tinerilor funcționari de 
la Cooperativa „Steaua Roșie" ?

Iată întrebări la care colectivul 
nostru cere răspuns în coloanele 
ziarului.

tn numele colectivului de ti
neri din secția „textil"—-Fabri
ca de fire și fibre sintetice- 

Săvinești

PLATICA LUCRETIA 
ANUTA ELENA
GHERMAN CONSTANTIN

4 aprilie 1945 este cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
frate ungar. La această dată, în 
tlrmă cu 14 ani, trupele cotropi
toare fasciste au fost izgonite de 
pe pămîntul Ungariei de către glo
rioasa Armată Sovietică, alături 
de care au luptat umăr la umăr 
și ostașii romîni.

La 4 aprilie 1945 soarele liber
tății a răsărit pe pămîntul Unga
riei. In acea zi, armata sovietică 
a terminat eliberarea întregului 
teritoriu al Ungariei cotropit de 
fasciști. Oamenii muncii din Un
garia, întregul popor ungar vor 
purta veșnic în inimă o adîncă 
recunoștință față de Uniunea So
vietică ai cărei fii viteji și-au jert
fit viața pentru eliberarea țării lor.

4 aprilie 1945 a deschis o etapă 
cu totul nouă în istoria poporului 
ungar — etapa eliberării sale so
ciale, a construcției unei vieți noi, 
socialiste.

Au trecut 14 ani de la ziua eli
berării Ungariei In acesi timp po
porul ungar, sub conducerea par
tidului clasei muncitoare bucurîn- 
du-se de ajutorul multilateral al 
Uniunii Sovietice și de roadele co
laborării strînse cu celelalte țări 
surori a desfășurat cu avînt ope
ra de industrializare socialistă a 
țării, a trecut la dezvoltarea so
cialistă a agriculturii ; el a obți
nut importante succese în ridica
rea nivelului de viață al maselor 
muncitoare, în dezvoltarea cul
turii, științei și invățămîntului.

O dovadă a acestor mari suc
cese o constituie faptul că în 1958 
producția industrială globală a 
țării a fost de peste 4 ori mai 
mare decît cea antebelică. Numai 
în cursul anului trecut producția 
industrială a crescut cu 12 la sută 
fată de nivelul anului 1957.
cursul anului trecut au fost ter
minate și date în exploatare noi 
obiective economice. Astfel, prin
tre altele, au intrat în funcțiune 5 
noi mine carbonifere și 2 exploa
tări la suprafață, la centrala elec
trică Tiszapalkonya au început să 
producă energie electrică două noi 
agregate de 50 M.W. (în prezent

In

15 ani de la moartea
lui Vasile Tudose

întreprinderile pentru „Industria Bumbacului" din Capitală au pus la dispoziția salariaților lor o 
grădiniță de copii cu orar săptă minai, cu o capacitate de peste 80 locuri, în care copiii se bucură 
de o atenție deosebită din partea educatoarelor. In fotografie: Co piii alcătuiesc din cuburi, fa libe- 

diverse figuri, sub supravegherea educatoarei. Foto: Agerpres.ra alegere,

INFORMAȚII
Cu prilejul celei de-a 14-a ani

versări a eliberării Ungariei, vineri 
seara la Casa Universitarilor din 
Capitală a avut loc sub auspiciile 
Direcției generale a cinematogra
fiei premiera filmului maghiar 
„Ani de zbucium** recentă produc
ție a studiourilor ungare.

Filmul a fost primit cu căldură 
de public.

*Potrivit aprobării forurilor su
perioare, anul acesta va începe rea
lizarea construcției Circului de 
Stat din Capitală.

Construcția urmează să cuprindă 
o sală de spectacole cu un număr 
de 2382 de locuri. Ea va fi ampla
sată în parcul Tonola și accesul se 
va face prin două artere mari de 
circulație : șoseaua Ștefan cel 
Mare și strada Barbu Făcărescu- 
B-dul Lacul Tei.

(Ager preș)

ajute 
înca- 
vieții 
viața

La Rușchița, în masivul Poiana Ruscăi, raionul Caransebeș, 
giunea Timișoara, se află cea mai mare și mai mecanizată exploa
tare de marmoră din țara noastră. Marmora de Rușchița este foarte 
cerută In numeroase țări, rivalizî nd cu cea de Carara. In fotogra

fie : Exploatarea marino rei la o nouă carieră.

DE ZIUA ELIBERĂRII POPORULUI 
FRATE UNGAR DE SUB JUGUL FASCIST
construirea acestei termocentrale, 
cea mai mare centrală termoelec
trică din Ungaria cu o capacitate 
de 200.000 kW., se apropie de sfir- 
șit), a fost dat în exploatare com
plectă combinatul chimic din Bor- 
sod, care pînă Ia sfîrșitul anului 
trecut a dat peste 50 la sută din 
producția totală de îngrășăminte 
azotoase a țării etc.

Țărănimea ungară pășește cu 
încredere pe drumul agriculturii 
socialiste. Numărul cooperativelor 
agricole de producție și al gru
purilor cooperatiste de producție a 
crescut la 3560, iar numărul mem
brilor cu 13 la sută față de anul 
precedent. Numai in luna ianuarie 
și în prima jumătate a lunii fe
bruarie a.c. 59.000 de țărani indi
viduali s-au înscris în cooperati
vele agricole de producție.

Rezultatele revoluției culturale 
sînt de asemenea importante. 
Analfabetismul a fost lichidat. In- 
vățămîntul elementar de 8 clase 
a fost introdus în întreaga țară, a 
crescut considerabil numărul ele
vilor și studenților, fii de munci
tori și țărani. In prezent școlile de 
cultură generală sînt frecventate 
de 1.269.000 elevi, care au la dis
poziție cu 636 săli de clasă mai 
mult decît în anul școlar prece
dent.

Realizări importante au fost ob
ținute pe linia îmbunătățirii vieții 
maselor populare. S-au dezvoltat 
într-un ritm accelerat construcțiile, 
în 1958 dîndu-se în folosință a- 
proximativ 35 000 de locuințe. Vo
lumul producției alimentare a 
crescut cu 4 la sută față de 1957.

Succesele obținute de poporul 
ungar în lupta sa pentru o viață 
mai bună au stîrnit furia dușma-

nilor săi de moarte dinăuntru și 
dinafara țării care au dezlănțuit 
criminala 
toamna 
muncii din Ungaria conduși de 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar și Guvernul Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc au nimicit 
însă contrarevoluția, zădărnicind 
urzelile reacțiunii interne și inter
naționale. In lupta sa pentru a- 
părarea și consolidarea puterii 
populare poporul ungar a primit 
ajutorul internaționalist al Uniu
nii Sovietice și al celorlalte țări 
ale lagărului socialist.

Hotărîrea cu care oamenii muncii 
din Ungaria în frunte cu comuniștii 
au zdrobit pe dușmani, noile și 
importantele succese pe care le 
obțin pe tărîmul construcției so
cialiste, dovedesc atașamentul po
porului muncitor ungar față de 
regimul socialist, devotamentul 
față de Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar și guvernul său Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc, 
hotărîrea nestrămutată de a apli
ca în viață politica partidului și 
guvernului.

Alături de U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste, R. P. Ungară pro
movează o politică de coexistență 
pașnică, aducînd o contribuție în- 
semhată la lupta pentru menține
rea păcii, pentru slăbirea încordă
rii internaționale. Țările noastre 
sprijină cu căldură inițiativele im
portante de pace ale Uniunii So
vietice, menite să înlăture cauzele 
care duc la actuala încordare în 
relațiile dintre state, să rezolve 
toate problemele litigioase pe ca
lea tratativelor.

contrarevoluție din 
anului 1956. Oamenii

0 importantă consfătuire 
organizată de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii• •

Vineri dimineața a început în 
Capitală consfătuirea organizată 
de Ministerul Invățămîntului și 
Culturii pentru dezbaterea pro
blemelor legate de aplicarea Ho- 
tărîrii C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne privind îmbunătățirea învă- 
țămîntului seral și fără frecventă 
de cultură generală și superior, 
precum și de buna desfășurare a 
invățămîntului de toate gradele.

La consfătuire participă rec
torii instituțiilor de învățămînt 
superior, vicepreședinți ai comi
tetelor executive și șefii secțiilor 
de învățămînt și cultură ale sfa
turilor populare regionale. De a- 
semenea iau parte activiști ai 
C.C. al-------- “ ~ ---------- ’
Uniunii 
din R.
ai unor 
ștești,

P.M.R., C.C. al U.T.M. și 
Asociațiilor Studenților

P. Romînă, reprezentanți 
ministere, organizații ob- 
directori de întreprinderi. 

Rostind cuvîntul de deschidere, 
acad. Atanase Joja, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Invățămîntului și Cul
turii, a scos în evidență grija 
permanentă a partidului și guver
nului pentru a asigura oamenilor 
muncii largi posibilități de însu
șire a unei temeinice calificări. 
Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri — a arătat vorbitorul — 
are o excepțională importanță 
prin faptul că aduce o contribu
ție de seamă la formarea noii in
telectualități din rîndurile munci
torilor și țăranilor muncitori, 
deschizînd noi perspective înain
tării școlii noastre pe calea rod
nică a legăturii strînse între 
munca în producție și însușirea 
științei și culturii. Invățămîntul 
seral și fără frecvență va pregăti 
pe scară tot mai largă, din rîn- 
dul oamenilor muncii care lu
crează direct în producție, cadre 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri cu o înaltă calificare și cu 
un nivel de cultură generală ri
dicat, corespunzător necesităților 
dezvoltării continue a economiei 
și culturii noastre socialiste.

Acad. Atanase Joja a subliniat 
apoi principalele sarcini care re
vin Ministerului Invățămîntului 
și Culturii, sfaturilor populare, 
organizațiilor de tineret și ob
ștești, întreprinderilor, pentru a- 
plicarea în practică a prevederi
lor Hotărîrii partidului și guver
nului. Vorbitorul a arătat că sînt 
necesare • largă popularizare a

acestei hotărîri în rtndul tineri
lor de la orașe și sate, recrutarea 
cu grijă a celor mai capabili 
dintre ei, îndrumarea lor spre 
specialitățile de care economia și 
cultura noastră au nevoie în pe
rioada actuală, asigurarea celor 
mai bune condiții pentru pregă
tirea tinerilor în vederea con
cursului de admitere, sprijinirea 
lor în timpul desfășurării studii
lor.

Prof. univ. Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, a prezentat apoi 
un referat despre sarcinile orga
nelor de învățămînt pentru apli
carea Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne privind îmbunătățirea în- 
vățămîntului seral și fără frec
vență de cultură generală și su
perior.

Au avut loc apoi discuții.
Lucrările consfătuirii continuă.

(Agerpres)

Se împlinesc 15 ani de Ia 
moartea lui Vasile Tudose, fiu 
credincios al Partidului Comu
nist, erou al clasei noastre mun
citoare.

Vasile Tudose a văzut lumina 
zilei în anul 1916 ca cel de-al 
12-lea copil al unui țăran sărac 
de prin părțile Muscelului. Ră
mas orfan încă de mic copil, el 
a dus o viață grea, plină de mi
zerie și suferințe. Cu multă greu
tate, înfruntînd lipsuri mari, a 
reușit să învețe carte la școala 
primară din comună. Cartea, pe 
care a îndrăgit-o i-a devenit un 
prieten scump și apropiat.

La vîrsta de 13 ani Vasile Tu
dose a intrat ucenic la atelierele 
Grivița C.F.R. Sub 
tei revoluționare 
a,- muncitorilor 

ceferiști, conduși 
de comuniști, 
el și-a dat sea
ma că locul lui 
se află printre 
aceia care luptă 
pentru o viață 
mai bună, pen
tru fericirea po
porului. Intrînd 
în rîndurile 
U.T.C., Vasile 
Tudose a parti
cipat la eroicele 
lupte din fe
bruarie 1933. 
Din această 
mare bătălie de 
dasă condusă 
de P.G.R., tînă- 
rul comunist Vasile Tudose și-a 
făcut o adevărată școală revolu
ționară, cu învățăminte dintre'cele 
mai prețioase pentru formarea sa 
ca militant comunist. Educația
primită de la partid și de la
U.T.O., legătura zilnică cu comu
niștii, au făcut din el un încercat 
luptător revoluționar.

Primit în rîndurile Partidului 
Comunist, Vasile Tudose luptă 
mereu mai dîrz, cu pasiune revo
luționară, cu eroism, pentru cau
za clasei muncitoare. îndeplinind 
sarcinile primite de la partid el 
desfășoară o vie activitate în rîn
durile tineretului. In armată, în 
timpul stagiului militar — într-o 
perioadă care corespundea cu in
tensificarea pregătirilor război
nice împotriva U.R.S.S. — Vasile 
Tudose își continuă cu curaj ac
tivitatea revoluționară arătînd 
ostașilor caracterul tîlhăresc al

influenta lup-

războiului pregătit de clasele es* 
ploatatoare.

Activitatea revoluționară des
fășurată de Vasile Tudose a atras 
asupra lui o prigoană sălbatecă 
din partea siguranței burghezo- 
moșierești. Arestat în anul 1940 
el e supus celor mai bestiale 
schingiuri. Dar nici închisoarea 
de la Jilava, nici tratamentul săl
batec din temnița de la Ca
ransebeș și din lagărul de la Tg. 
Jiu n-au reușit să înfrîngă tăria 
revoluționară a luptătorului co
munist.

îndeplinind sarcina dată da 
partid, Vasile Tudose părăsește în 
1942 domiciliul forțat și începe din 
nou lupta în ilegalitate. Partidul îi 
încredințează o sarcină de cinste 

și de mare răs
pundere — a- 
ceea de secretar 
al C.G. al U.T.a 
Călăuzit zi da 
zi de partid, 
înarmat cu ex
periența de luptă 
a partidului, el 

reușește să or
ganizeze munca 
U.T.C.-ului în 
ciuda terorii si
guranței anto- 
nesciene și a 
gestapoului hit- 
lerist.

Firul vieții lui 
Vasile Tudose 
s-a rupt la 4 a-i 
prii ie 1944. El a 

iost ucis în
timpul unui bombardament, într-o 
casă din cartierul Grivița pe car® 
nu a putut-o părăsi în acea zi .de
oarece era înconjurată de copoi ai 
siguranței.

Amintirea lui Vasile Tudose, 
exemplul său de devotament față 
de cauza partidului clasei mun
citoare, constituie o pildă pentru 
întregul nostru tineret muncitor, 
îndemnîndu-1 să nu precupețeas
că nici un efort în marea operă 
de construire a vieții noi, socia
liste.

Continuînd glorioasele tradiții 
ale uteciștilor, tineretul nostru, 
în frunte cu utemiștii, luptă sub 
conducerea partidului cu pu
teri mereu sporite, pentru ri
dicarea nivelului de trai material 
și cultural al poporului, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră, cauză scumpă că
reia și-a închinat întreaga viață 
eroul comunist Vasile Tudose.

De ce ne trimiteți fontă 
de proastă calitate?

(Urmare din pag. I-a)

cipală, coci ne produce mari ne
cazuri.

Multe din piesete ce le fabricăm, 
din care unele se toarnă în serie 
mare, ca de pildă, chiulase K.D., 
cămăși cilindri etc., trebuie să 
îndeplinească o seamă de condiții 
tehnice de rezistență, duritate, com
poziție chimică. Pentru aceasta tre
buie să folosim o fontă brută care 

corespundă condițiilor teh- 
prevăzute in SȚAS. Tre- 

l că în această 
Voi, tinerii alături de 

de la Uzinele 
ne produceți 

greutăți și asta datorită 
faptului că fonta pe 
livrați are deseori un 
prea scăzut de siliciu, 
ori se găsesc amestecate în 
blocuri de fontă albă.
acestor cauze numai în luna ianua
rie ac. noi am rebutat o șarjă 
întreagă de fontă pentru cămăși 
cilindri — 120 bucăți (1.400 kg. 
fontă lichidă). Am fost nevoiți să 
spargem fiecare bloc de fonti și

să 
nice 
buie să spunem 
direcție, 
întregul oolectiv 
de fier Vlăhița 
serioase

care ne-o 
conținut 
iar alte 

ea
Datorită

Succesele obținute de poporul 
frate ungar pe calea construcției 
socialiste bucură sincer pe toți 
oamenii muncii din țara noastră. 
Intre popoarele romîn și ungar s-a 
statornicit și dezvoltat de-a lungul 
secolelor trainice sentimente de 
prietenie, în lupta împotriva ex
ploatării și asupririi. în prezent 
prietenia romîno-ungară are un 
conținut nou, socialist, ea izvo
răște din comunitatea noastră de 
țeluri și interese — acelea ale 
construcției socialiste, ale apărării 
păcii în lume — din faptul că 
țările noastre fac parte din lagă
rul țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

An de an se dezvoltă și se în
tărește colaborarea politică, eco
nomică, culturală dintre Ungaria 
și Romînia. O importantă contri
buție la adîncirea prieteniei ro- 
mîno-ungare a adus-o vizita fă
cută în noiembrie 1956 în Unga
ria de delegația de partid și gu
vernamentale a R.P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vizita pe care a 
făcut-o anul trecut în țara noastră 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Ungare în frunte 
cu tovarășul Janoș Kadar, precum 
și vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
în R.P. Ungară făcută recent cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii Sovietice 
Ungare.

Popoarele romîn și ungar sînt 
hotărîte să întărească și să 
volte neîncetat legăturile lor
țeștl tub steagul atotbiruitor al 
internaționalismului «ocialist, tn

dez- 
fră-

cadrul marii și puternicei familii 
a țărilor lagărului socialist. Așa 
cum se arată în comunicatul co
mun semnat la Budapesta la 23 
noiembrie 1956, cu prilejul vizitei 
făcute în Ungaria de delegația 
guvernamentală și de partid din 
țara noastră în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej — priete
nia și colaborarea strînsă dintre 
poporul romîn și ungar „va con
tribui și pe mai departe la întări
rea și dezvoltarea regimului de 
democrație populară cucerit ■ prin 
luptă de cele două popoare vecine 
și constituie totodată o garanție 
trainică a consolidării păcii și 
dezvoltării socialiste în sud-estul 
Europei**.

Uniți prin idealul comun al con
struirii socialismului, angajați sub 
conducerea partidelor clasei mun
citoare îți lupta pentru înflorirea 
continuă a patriilor lor, tinerii 
din R. P. Roijiînă și R. P. Ungară 
își dezvoltă legăturile de colabo
rare frățească. An de an au loc 
schimburi de delegații de tineret, 
care iau cunoștință de viața și 
activitatea tinerei generații din 
ambele țări. Pe plan internațio
nal tineretul din țările noastre, 
strîns unit alături de tineretul fră
țesc din celelalte țări socialiste, de 
tineretul iubitor de pace din întrea
ga lume, militează pentru pace și 
colaborare, ia parte activ la acțiu
nile inițiate de F.M.T.D. și U.I.S. 
pentru strîngerea unității și coope
rării tineretului lumii în lupta pen
tru pace și o viață mai bună.

Popoarele romîn și ungar, tine
retul țărilor noastre își vor dez
volta și întări tot mai mult prie
tenia și colaborarea frățească ca 
pe un bun comun de preț, așa 
cum o cer interesele luptei pentru 
pace, democrație și socialism.

Cu prilejul celei mai mari săr
bători naționale a R. P. Ungare 
— 4 aprilie — tineretul patriei 
noastre urează din inimă poporu
lui și tineretului frate ungar noi 
și mari succese în lupta pentru 
continua înflorire și întărire a 
țării, pentru construirea socia
lismului in R. P. Ungară.

A apăruți
„LUPTĂ DE CLASĂ"
Organ teoretic și politic al 

comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn 
Seria a V-a. Anul XXXIX 

Nr. 3 martie 1959 
EDITORIAL: Conducerea de 

către partid a economiei — 
lege generală a construirii 
socialismului.

ILIE RADULESCU: Sub 
steagul victorios al comu
nismului.

VASILE VILGU: Noi pers
pective în construcția so

cialistă la sate.
AL. TANASE : Cu privire la 

esența de clasă a statului.
N. PETROVICI, G. HALA- 
ȘAN, I. IUGA: Despre pre

darea socialismului științi
fic în institutele de învă
țămînt superior.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII
V. ENACHE : Despre între

cerea economică dintre sis
temul socialist și sistemul 
capitalist.

DIN MIȘCAREA 
MUNCITOREASCA 
INTERNAȚIONALA 

LUIZ CARLOS PRESTES:
Situația politică din Bra
zilia și pozițiile comuniș
tilor.

— Partidul Comunist din 
S.U.A. și rezolvarea mar
xistă a problemei negrilor.

— Conferințele statale 
Partidului Comunist 
dian.

RECENZII Șl NOTE
E. DOBRESCU : „Marx 

potriva lui Keynes**.
GH. TUDOR : D l Touraine 

și proletariatul.
— Pentru o poezie strîns’ le

gată de actualitate, bogată 
în idei.

— Pe urmele materialelor 
publicata.

acest lucru a însemnat muncă și 
cheltuială în plus.

In cursul anului trecut, ne-ați 
furnizat multe vagoane de fontă 
necerespunzătoare, cum au fost va
goanele cu nr. 3.497.988, 3.341.277, 
3.496.116 sosite în lunile mai, au
gust și noiembrie 1958. lată cîteva 
consecințe. Brigada tînărului Gheor. 
ghe Secară de la chiulase K. D., 
brigadă care cuprinde tineri bine 
pregătiți, conștiincioși, a rcbutat în 
august 1958, 50 la sută din piese, 
iar în luna noiembrie 60 la sută 
din piese din cauza neomogenității 
chimice a fontei ce ne-ați trimis-o. 
In afară de acest mare neajuns, în 
tot acest timp, brigada a avut un 
consum exagerat de ferosiliciu.

Turnătorii noștri au făcut un cal
cul: dacă ne-ați furniza numai fon
tă de bună calitate ei ar reduce în 
medie cu 50 la sută consumul de 
ferosiliciu și am putea realiza o 
economie anuală de circa 80.000 lei. 
La principalele repere, cilindri și 
chiulase K. D., procentul de rebut 
s-ar putea reduce cu aproximativ 
40 la sută, ceea ca reprezintă o 
economie anuală de circa 600.000 
lei. Gîndiți-vă ca sume în
semnate se pierd datorită faptului 
că deseori ne furnizați fontă de 
proastă calitate.

Ne adresăm vouă, utemiștilor și 
tinerilor pentru că alături de mun
citorii vîrstniei răspundeți pentru 
oalitatea produselor uzinei. Dacă 
lisați să plece din uzina voastră 
fontă de proastă calitate puteți 
spune că v-ați făcut pe deplin da
toria? Ce face organizația voastră 
de bază U.T.M., cum educă ea 
utemiștii și tinerii în spiritul răs
punderii pentru calitatea produse
lor ? Cum luptați voi împotriva 
rebuturilor ? Ce fac posturile voa
stre utemiste de control ? Fap
tele dovedesc că urmăriți doar .'d 
realizați cantitativ planul fără a da 
atenție calității produselor.

Plenara C. C. al P.M.R. din 
noiembrie anul trecut, a arătat că 
este o datorie importantă a fiecărui 
muncitor să lupte împotriva rebu
turilor. Aceasta este o datorie im
portantă și pentru voi. Dar voi nu

puteți spune că ați făcut tot ce 
puteați pentru reducerea rebuturi- 
tor. Fonta pe care ne-o furnizați, 
datorită faptului că nu corespunde 
cerințelor STAS este rebut.

Anul acesta noi ne-am angajai 
să reducem procentul de rebuturi 
cu doi la sută. Cu ajutorul vostru, 
al întregului 
calitatea fontei ar fi corespun
zătoare — am putea reduce re
buturile în plus cu circa 4-5 pro
cente, adică la minimum, lată de 
ce vă cerem să vă alăturați acțiunii 
noastre, ca și a celorlalți tineri din 
turnătorii, să luptați cu toate for
țele pentru reducerea rebuturilor.

Interesele noastre sînt comune; 
de aceea colectivul secției noastre 
de turnatorie (format în cea mai 
mare parte din tineri) vă ce
rem să luptați din toate forțele 
pentru a furniza numai fontă de 
bună calitate, contribuind astfel la 
sprijinirea luptei pentru reducerea 
permanentă a rebuturilor, la reali
zarea de cit mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

colectiv — dacă

Născuți în furtună — Patria, 
București, Gh. Doja, 1 Mai; Intre 
noi părinții — Republica, Alex. 
Sahia ; Nauris — Magheru, Cen
tral, 8 ’Martie ; Comicos — V. A- 
lecsandri, I. C. Frimu, Flacăra : 
Comunistul — Lumina, -- - - 
nescu ; Alo?... ați greșit numărull
— 13 Septembrie, Grivița, Volga ; 
Program de filme documentare Șt 
de desene animate — Maxim Gor
ki, Timpuri Noi, Alex, Popov ; Vo
luntarii — Victoria, înfrățirea în
tre popoare. Libertății ; Patru pași 
in nori — Tineretului. G. Coșbuc ; 
O cursă obișnuită — Vasile Roai- 
tă. Miorița ; Moralitatea d-nel 
Dulska — Cultural, B. Delavran- 
cea, 30 Decembrie ; Legenda dra
gostei — 8 Mai ; Aii de neuitat
— Unirea, Popular, C. David ; Un 
cîntec din caval — T. Vladimires. 
cu, Olg.a Bancic ; Dezertorul — 
Arta ; D-ale carnavalului — 23 
August. Drumul Serii ; Melba — 
Donca Simo; Căi greșite — Ilie 
Pintilie'

- V. A-
M. Emi
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Tineretul se pronunță 
împotriva războiului 

și a discriminărilor rasiale
Aniversarea eliberării

S.U.A. intenționează 
si intervină activ 

în evenimentele din 
Asia și Africa

DELHI 3 (Agerpres). — Ziarul 
indian „Delhi Times" publică un 
articol în care arată, pe baza unor 
informații primite de la cercuri a- 
propiate conducerii pactului fali
mentar de la Bagdad, că S.U.A. 
intenționează „să intervină activ 
în evenimentele care se desfășoară 
în țările din Asia și Africa".

Pentru a interveni cît mai rapid 
în treburile interne ale acestor 
țări, scrie ziarul, puterile occiden
tale și în special Statele Unite ur
măresc să creeze în cadrul N.A.T.O. 
„unități mobile" care să fie co
mandate de un general american 
pentru a fi capabile să acționeze 
rapid în „afara sferii de acțiune a 
N A.T.O.". Potrivit planului ame
rican pentru a-și îndeplini mista- 
nea, aceste unități vor fi dotate 
cu armament modern, inclusiv ar
mament atomic și diferite mijloace 
moderne de transport.

Problema unităților mobile ale 
N.A.T.O. a fost discutată și la 
cea de-a 6 a sesiune a Consiliului 
pactului de la Bagdad care a avut 
loc la începutul acestui an la Ca- 
raci.

Ziarul indian precizează că a- 
ceste unități vor fi plasate într-un 
sistem de baze care vor împînzi 
Asia.

La sesiunea N. A. T. O. continuă să se manifeste 
divergențe în abordarea problemei germane

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
După cum informează agențiile de 
presă occidentale, joi după-amiază 
au început ședințele de lucru ale 
sesiunii N.A-T.O. Agenția France 
Presse, referindu-se la declarațiile 
purtătorilor de cuvînt ai diferitelor 
delegații, precizează că în ședința 
„închisă" de joi, Couve de Mur- 
ville, ministrul Afacerilor Externe 
al Franței, a prezentat îo numele 
celor trei puteri occidentale un „ra
port secret" cuprinzind succesiv

pozițiile Angliei, Franței și S.U.A. 
în problema germană și cea a si
tuației Berlinului, iar Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne al Angliei, „în numele celor 
patru" — inclusiv Germania Occi
dentală, a expus un alt raport, tot 
secret, „cu privire la întrevederile 
preliminare din 31 martie și 1 a- 
prilie". In legătură cu aceleași te
me au mai luat cuvîntul cei doi mi
niștri menționați, și Heiter, secre
tar de stat adinterim al S.U.A.

N.A.T.O. —o organizație militară 
profund ostila cauzei păcii 

Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al R. Cehoslovace

Ședințele de vjneri dimineața 
de la începutul după-amiezii s-au 
ținut tot în cadru închis. Au luai 
cuvîntul reprezentanții altor dele
gații la sesiune, primul vorbitor 
fiind, potrivit agenției France 
Presse, Brentano, ministrul Afa
cerilor Externe al Germaniei Occi
dentale. Agenția France Presse, 
citind declarațiile făcute vineri 
seara de purtătorul de cuvînt ofi
cial al N.A.T.O., după ce vorbește 
despre „acordul general asupra 
principiilor" realizat în cadrul dis
cuțiilor relevă : Purtătorii de cu
vînt oficiali recunosc că în același 
timp continuă să se manifeste di
vergențe între participanții la se
siune în privința tacticii și meto
delor de abordare" a problemei 
germane.

Ș>

BUENOS AIRES 3 (Agerpies). 
— Potrivit relatărilor ziarului 
„El Atlantico" în portul Mar-Del- 
-Plata, în care în prezent se află 
nave americane, a avut loc o de
monstrație a tineretului argenti
nian care protestează împotriva 
manevrelor flotei maritime milita
re americane în apele teritoriale 
ale Argentinei. Poliția a împrăș
tiat pe demonstranți.

★
LONDRA 3 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Reuter, în 
fața clădirilor instituțiilor guverna
mentale din White Hall — Lon
dra — a continuat demonstrația 
studențească care a început la 1 
aprilie în semn de protest împo
triva arestărilor în masă operate 
în rîndul membrilor Congresului 
național african și împotriva masa
crării africanilor din Nyasaland și 
Rodezia de nord.

La demonstrație participă 
numai studenți englezi, ci și 
denți din India, Pakistan și 
alte țări ale Asiei și Africii.

nu 
stu
diu

poporului frate ungar
Cifre și fapfș

o noua combina!®
Inginerii fabricii de mașini 

pentru transport au elaborat, 
pe baza combinei sovietice 
SZJS, o combină nouă denu
mită „TUS“. Prototipul a fost 
elaborat încă anul trecut. Noua 
copibină execută o serie de 
operații complicate începînd 
de la recoltarea păioaselor, lu- 
cernii și trifoiului, de la re
coltarea furajelor de toamnă, 
a însilozării porumbului, pînă 
la recoltarea porumbului

AVINTUL ACTIVITĂȚII 
EDITORIALE

Ședința festivă de la Budapesta
BUDAPESTA 3 — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 3 aprilie a avut loc 
la Opera de Stat din Budapesta 
ședința festivă a reprezentanților 
vieții publice consacrată celei de-a 
14-a 
nel.

In 
dar, 
bi, Gyorgy Marosan, 
Biroului Politic al 
P.M.S.U-, membri ai 
veterani ai mișcăm revoluționare, 
reprezentanți ai oamenilor muncii

aniversări a eliberării Unga-

prezidiu se aflau : Janos Ka- 
Ferenc Munnich, lstvan Do- 

membri ai 
C.C. al 

guvernului,

din Budapesta, precum și E. I. 
Gromov, ambasadorul U.R-S.S. în 
Ungaria.

Ședința a fost deschisă de Ist
van Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. Ra
portul cu privire la cea de-a 14-a 
aniversare a eliberării Ungariei a 
fost prezentat de Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

A ugmat apoi un program artis
tic la care și-au 
mai buni artiști 
gariei.

dat concursul cei 
din capitala Un-

Ziaristul american 
Sulzberger critică 

politica externă a SUA
PARIS 3 (Agerpres). — Vor

bind in fața membrilor Clubului 
american din Paris, cunoscutul 
ziarist american Cyrus Sulzber
ger, comentator al ziarului „New 
York Times" <a declarat că politi
ca Statelor Unite de nerecunoaște- 
re diplomatică a Chinei populare 
„este marcată de stigmatul nebu
niei". Ziaristul american, care a 
publicat recent o lucrare intitu
lată „Ce nu merge în politica 
noastră externă" ?, a considerat 
drept absurd faptul că Statele 
Unite nu recunosc R. P. Chineză 
numai din cauză că guvernul ei 
nu este pe placul guvernanților a- 
mericani.

Sulzberger a declarat că după 
părerea sa „aspectele negative" ale 
politicii externe americane 
„prea numeroase" 
tre aceste 
tră spre 
lipsite de

PRAGA 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Cehoslovace a fost împu
ternicit de guvernul Republicii Ce
hoslovace să facă o declarație în 
legătură cu cea de-a 10-a aniver
sare a constituirii Uniunii Nord- 
Atlantice. Cei 10 ani de existență 
a Pactului Nord-Atlantic, se spu
ne în declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al R. Cehoslova
ce, confirmă în întregime că este 
vorba de o organizație militară 
profund ostilă cauzei păcii din în
treaga lume și intereselor oopoara- 
lor. Rezolvarea problemelor a-

bordate de guvernul Uniunii So
vietice în Declarația din 29 mar
tie a.c. ar micșora în mod substan
țial încordarea internațională. Gu
vernul Republicii Cehoslovace 
atribuie o mare importanță înche
ierii unui tratat de neagresiune 
între N.A.T.O. și organizația Tra
tatului de la Varșovia, creării unei 
zone în care să nu existe arme nu
cleare și rachetă și reducerii efec
tivului trupelor străine de pe 
teritoriul Germaniei și altor state 
europene. Cea mai bună formă a 
rezolvării problemelor litigioase 
este metoda tratativelor.

Cocktail în cinstea delegației 
tehnice comerciale romîne 

care se afla în Franța

sini 
și a citat prin- 

aspecte „tendința noas- 
sloganuri mincinoase 

simțul realității“.

Măsuri ale guvernului 
irakian în vederea 
îmbunătățirii vieții 

țăranilor
BAGDAD 3 (Agerpres). — La 

1 aprilie în regiunea Latifia (Ira- 
ku, central) a avut loc solemnita
tea punerii pietrei fundamentale a 
clădirii centrului agricol experi-

A doua conferință 
pe întreaga Indie a solidarității 

afro-asiatice
CALCUTTA 3 (Agerpres). 

In seara zilei de 2 aprilie 
deschis la Calcutta, capitala sta
tului Bengalul de Nord, cea de-a 
doua conferință pe întreaga Indie 
a solidarității afro-asiatice. In sala 
Mahajati Sadan, una din cele mai 
mari din Calcutta, s-ou întrunit 
numeroși delegați, oaspeți, repre
zentanți ai presei.

Rameshwari Nehru, cunoscută 
fruntașă a vieții publice, a fost u- 
leasă în unanimitate președinte a

t-a

Agostino

conferinței. Apoi Chunder, secre
tar general al Comitetului de pre
gătire, a salutat pe oaspeții stră
ini. Delegații au întimpinat cu a- 
plauze furtunoase pe solii Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare 
Chineze, Irakului ji altor țări.

Cei prezenți au întimpinat cu 
căldură mesajul adresat conferin
ței de către Comitetul sovietic de 
solidaritate cu țările Asiei și Afri
cii, citit de către A. A. Horava.

Novella
a fost ales președinte al F.S.M

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a deschis cea de-a 
XlX-a sesiune a Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale.

Secretarul general al F.S.M., 
Louis Saillant, a propus să fie 
ales ca președinte al F.S.M., se- 

__ ___  __ _____ ___ „r„. cretarul general al Confederației 
mental. Aici vor fi construite case Generale a Muncii din Italia, A- 
de locuit pentru țărani, încăperi 
pentru păstrarea inventarului agri
col, semințelor, mașinilor agri
cole, grajduri pentru vite și alte 
construcții. Se proiectează con
struirea unei școli pentru copiii ță
ranilor, un spital, un apeduct, a- 
menajarea unui parc.

Construcția centrului agricol ex
perimental va fi terminată la 14 
iulie, Ziua aniversării revoluției.

Luînd cuvîntul la solemnitatea 
punerii pietrei fundamentale în ca
drul mitingului care a avut loc cu 
acest prilej, primul ministru al Re
publicii Irak, Kassem, a declarat 
orintre altele: „...Acest sat va fi 
un model pentru crearea a mii de 
alte centre populate asemănătoare 
în toate părțile tării noastre. Pu
nem piatra fundamentală la con
struirea acestui sat în numele lui 
Allah, în numele poporului și în 
numele întregii țări, ta numele ță
ranilor".

Participanții la miting au salu
tat călduros această măsură a gu
vernului în vederea îmbunătățirii 
vieții țăranilor irakieni.

gostino Novella. Participanții la 
sesiune au sprijinit călduros propu
nerea și Agostino Novella a fost 
ales în unanimitate ca președinte 
al F.S.M.

Apoi Luigi Grassi, secretar al 
F.S.M., a prezentat raportul asu
pra celui de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi: „Lărgirea sarcini
lor F.S.M. în lupta pentru pace".

Apelul Biroului Politic al C. C. 
al Partidului Comunist din lzrael

TEL AV1V 3 (Agerpres). — 
TASS transmite; La 2 aprilie 
Ziarul „Kol Haam“ a publicat a- 
pelul Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din lzrael 
„Către toți locuitorii din lzrael". 
In apel se spune : „Guvernul Ben 
Gurion a anunțat pe neașteptate 
cu surle și trîmbițe o mobilizare a 
rezerviștilor... Scopul mobilizării 
este de a amenința popoarele ve
cine cu războiul. Aceasta consti
tuie o acțiune serioasă în pregăti
rea unui război agresiv din iniția
tiva Izraelului. Oficialitățile caută 
să liniștească opinia publică afir- 
mînd că aceasta ar fi o mobilizare 
obișnuită, pentru instrucție. Or, 
niciodată încă rezerviștii nu au 
fost chemați pentru manevre în 
modul în care se procedează astă
zi. Nu trebuie uitat că și războiul 
din Sinai (intervenția anglo-fran-

co-israeliană în Egipt — N.R.)co-israeliană în Egipt — N.R.) a 
fost precedat de o mobilizare oar- 
țială.

Mobilizarea rezerviștilor accen
tuează încordarea militară între 
lzrael și țările arabe și pune gaz 
pe focul ațîțat de imperialiști în 
regiunea Orientului Mijlociu, a- 
gravează situația internațională 
tocmai în momentul cînd se pre
gătește e conferință la cel mai 
înalt nivel pentru a se pune ca
păt războiului rece.

Partidul Comunist din lzrael 
condamnă cu hotărîre decretarea 
unei mobilizări de către Ben Gu
rion. Avertizăm împotriva planuri
lor de atragere a Izraelului într-o 
nouă aventură militară...

Jos pregătirile de război 1 Jos 
amenințarea cu forța I Să fie res- 
?ectată liniștea la frontiere 1

răiască pacea l“.

Declarația Guvernului R. P. Romine
în legătură cu sesiunea Consiliului N.A.T.O.

(Urmare din pag. l-a) lor

PARIS 3 Corespondentul Ager
pres transmite: La 2 aprilie, Mir
cea Bălănescu, ministrul R. P. 
Rorpîne la Paris a oferit un cock
tail în cinstea delegației tehnice 
comerciale romîne conduse de 
tag. Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului Comerțului, care se află 
de cîtva timp în Franța.

La cocktail au participat Jean 
Deciry, director în Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, condu
cătorul delegației economice fran
ceze care a semnat recent la 
București Protocolul privind schim
burile de mărfuri pe anul 1959 din-

--------•--------

eceea a eforturilor comune 
blemelor litigioase pe calea

Propunerile cuprinse în 
U.R.S.S. din 29 martie a.c. constituie un program 
realist și cuprinzător pentru crearea condițiilor 
care să permită atingerea acestui scop.

Încheierea unui tratat de neagresiune 
N.A.T.O. și organizația Tratatului de la Varșovia 
ar contribui într-o măsură substanțială la risipirea 
neîncrederii, la crearea unui climat favorabil co
laborării între statele europene, deschizînd astfel 
perspectiva lichidării celor două organizații mili
tare și a înfăptuirii unui sistem de securitate co
lectivă in Europa.

Introducerea în textele tratatelor celor două gru
pări a unei prevederi prin care, atît statele 
N.A.T.O., cit și statele participante la Tratatul de 
Ia Varșovia, să-și asume obligația de a nu acorda 
ajutor militar și economic sau sprijin moral unui 
eventual agresor, va duce la izolarea acestuia și 
la îngreunarea declanșării unor acte de agresiune. 
O contribuție efectivă la micșorarea tensiunii in
ternaționale ar reprezenta-o înfăptuirea propunerii 
guvernului R. P. Polone privitoare la crearea în 
centrul Europei a unei zone denuclearizate, propu
nere căreia guvernul romîn îi acordă tot spriji
nul.

Una din problemele a cărei rezolvare nu mai 
poate fi amînată este aceea a încheierii unui Tra
tat de pace cu Germania și a ichidării regimului 
de ocupație în Berlinul Occidental, ceea ce ar în
lătura principalul focar de încordare în Europa.

Interzicerea experiențelor cu armele atomice și 
cu hidrogen propusă de U.R.S.S., ar constitui un 
prim pas pe calea înlăturării pericolului unui 
război atomic, a interzicerii definitive a tuturor

pentru rezolvarea pro- 
tratativelor.
declarația guvernului

între

armelor de distrugere în masă și a scoaterii 
din armamentele statelor.

In epoca noastră cuceririle științei puse 
slujba progresului și apropierii între popoare 
să asigure o dezvoltare nelimitată a bunăstării 
generale. Dar această perspectivă luminoasă o 
oferă numai calea coexistenței pașnice, a colabo
rării rodnice între toate statele.

Față de numeroasele propuneri și inițiative con
structive menite să ducă treptat la apropierea 
dintre țările celor două organizații opuse, cercu
rile conducătoare din S.U.A. au imprimat alianței 
nord-atlantice o atitudine negativă și au făcut ca 
ea să acționeze împotriva principiilor coexistenței 
pașnice recunoscute și aplicate azi de state cu 
orînduiri sociale diferite, cuprinzind mai mult de 
jumătate din populația globului pămintesc.

Bilanțul activității de zece ani a organizației 
Atlanticului de Nord arată că este timpul să se 
pună capăt politicii de forță, care nu deschide altă 
perspectivă decît aceea respinsă de omenire, a 
unui război pustiitor.

Interesele de pace și securitate ale tuturor po
poarelor cer conducătorilor N.A.T.O. să dea do
vadă de un spirit realist. Conferința miniștrilor 
de Externe, care va avea loc la Geneva, precum 
și conferința șefilor de guverne care este nece
sar să o urmeze, .oferă un cadru corespunzător 
pentru înlăturarea piedicilor ce stau în calea în
țelegerii dintre Est-Vest. In ceea ce-l privește, 
guvernul romîn va acorda ca și pînă acum tot 
sprijinul său acțiunilor îndreptate spre însănăto
șirea relațiilor internaționale, spre unirea efortu
rilor tuturor statelor în vederea apărării păcii în 
lume.

în 
pot

3 IV. 1959

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 apriiie a 
sosit la Moscova cu un avion „Tu- 
104“ Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, și per
soanele care îl însoțesc.

Țoi En Ghen a sosit în Uniunea 
Sovietică la invitația lui Klimenț 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

BERNA. — După cum infor
mează agenția Reuter, la 3 aprilie 
guvernul Elveției a anunțat în mod 
oficial că acceptă ca conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe să aibă 
loc la Geneva cu începere de la 
11 mai a.c.

MOSCOVA. — La 2 aprilie, m 
Piața Roșie din Moscova au avut 
loc funeraliile lui Gleb Krjijanov- 
ski, unul din întemeietorii și din 
militanții de seamă ai Partidului 
Cotaunist al Uniunii Sovietice, sa
vant, energetician de vază. Urna 
cu cenușa defunctului a fost zidită 
în zidul Kremlinului.

STAL1NABAD. — La 2 aprilie, 
Teodora Lucaciu, solistă a Teatru
lui de Operă și Balet din Bucu
rești, a interpretat rolul Margaretei 
din opera „Faust" de Gounod pe 
scena Teatrului de Stat de Operă 
și Balet din R.S.S. Tadjikă. A- 
cesta a fost spectacolul de rămas 
bun al artistei romîne care a între
prins un turneu dț o săptămînă în 
capitala Tadjikistanului.

DELHI. — La 3 aprilie, primul 
ministru al Indiei, Nehru, a comu
nicat în Camera Populară că în 
seara zilei de 31 martie Dalai- 
Lama a trecut frontiera indiană în 
partea de nord-est. împreună cu 
el se aflau 80 de persoane.

MOSCOVA. — Pînă la 4 aprilie 
ora 6 dimineața cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a efectuat 
4.512 rotații în jurul Pămîntului. 
La 6 aprilie, ora 12,22 (ora locală) 
satelitul va trece pe deasupra 
Bucureștiului.

VARȘOVIA. — La 2 aprilie s-a 
semnat la Varșovia un acord de 
colaborare culturală între Repu
blica Populară Polonă și Republica 
Irak, precum și un plan pentru a- 
plicarea acestui acord pentru 
1959—1960.

ANKARA. — La Ankara a sosit 
mareșalul de aviație William Mac 
Donald, comandantul suprem al 
forțelor militare aeriene ale Angliei 
în Orientul Mijlociu. El se va în
tâlni cu reprezentanții comanda
mentului suprem al armatei turcești 
și va vizita obiectivele militare de 
la Eskișehir.

BAGDAD. — Generalul Abdi, 
guvernatorul militar al Irakului, a 
ordonat confiscarea averii a 38 de 
participanți la complotul antiguver
namental de la Mossul.

ROMA. — După cum transmite 
agenția France Presse, conducerea 
Partidului socialist italian a apro
bat o moțiune de protest împotriva 
acordului încheiat de guvernul 
Statelor Unite cu cel al Italiei, 
prin care acesta din urmă se de
clară de acbrd să permită instala
rea pe teritoriul italian de rampe 
pentru lansarea rachetelor balistice 
purtătoare de explozibil nuclear.

DELHI. — După cura anunță a- 
genția Press Trust of India, potri
vit acordului cu privire la înceta
rea focului încheiat între India și 
Pakistan în dimineața zilei de 2 
aprilie, a încetat focul la frontiera 
dintre India și Pakistanul d« est 
în regiunea Karimgacy.

GUATEMALLA CITY. — Con
gresul Gutemalei, relatează agenția 
Reuter, a aprobat o rezoluție cerînd 
guvernului să rupă relațiile co
merciale cu Mexic. Relațiile diplo
matice dintre cele două țări au 
fost rupte încă de anul trecut cînd 
avioane guatemaleze au atacat am
barcațiuni ale pescarilor mexicani. 
Guvernul guatemalez a respins 
protestele mexicane, declarind că 
ambarcațiunile violaseră apele te
ritoriale ale Guatemalei.

tre R. P. Romînă și Republica 
Franceză în cadrul acordului co
mercial în vigoare între cele două 
țări, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Minis
terul Finanțelor și Afacerilor Eco
nomice, Ministerul Industriei și. 
Comerțului; prof. Champetier, fost 
președinte și actualmente director 
al Centrului național de cercetări 
științifice ; Lucien Begouin, fost 
ministru, fost președinte al grupu
lui parlamentar pentru prietenia 
franco-romînă ; Yves Chataigneau 
ambasador, fost guvernator gene
ral al Algeriei, precum și nume
roși reprezentanți ai cercurilor in
dustriale și de afaceri din Franța 
printre care ducele de Brissac, 
președinte și director general al 
Societății „Schneider-Creusot".; 
Tabouis, președinte și director ge
neral al societății franceze de 
TSF și Genevieve Tabouis, ziaris
tă ; Delpech, președinte și direc
tor general al uzinelor metalurgice 
„Batignolles" și alții. Au partici
pat de asemenea membri ai corpu
lui diolomatic

Anul acesta în R. P. Ungară 
va lua un nou avînt activitatea 
editorială în domeniul cărții 
tehnice și științifice, în dome
niul literaturii pentru copii și 
tineret și al editării manuale
lor școlare.

în anul 1959 editurile au la 
dispoziție cu 250 tone mai 
multă hîrtie ca anul trecut. Au 
fost sporite în mod considera
bil tirajele titlurilor din ca
drul unor ediții consacrate ca 
„Biblioteca ieftină" și „Biblio
teca „Kineses", Sub denumirea 
de „Biblioteca Arany" a înce
put editarea celor mai bune 
opere ale clasicilor maghiari. 
Se extinde activitatea editurii 
agricole, a editurii juridice și 
de economie politică. Apare se
ria broșurilor de știință popu
larizată intitulată „Lumea cul
turii".

CREȘTE ȘI SE DEZVOLTA 
BAZA MATERIALA 

A SPORTULUI

• La Stadionul Popular (Nep- 
stadion) din Budapesta au fost 
terminate instalațiile necesare 
organizării competițiilor în 
nocturnă. Aceste manifestații 
vor fi inaugurate la începutul 
celui de al doilea trimestru.

• Anul acesta, schiorii au pri
mit un dar care a necesitat o 
investiție de aproape un milion 
de forinți : trambulina de să
rituri din masă plastică de pe 
muntele Szabadsig.

Telegramă
Tovarășului Sik Endre

al R.P.U.
BUDAPESTA

Ministrul Afacerilor Externe

Cu prilejul marii sărbători naționale a 
cea de-a 14-a aniversare a eliberării sale de 
miji vă rog cele mai cordiale felicitări.

Permiteți-mi să-mi exprim cu această ocazie convingerea că rela
țiile de sinceră prietenie și colaborare frățească, statornicite între 
țările noastre, se vor dezvolta necontenit, spre binele popoarelor ro
mîn și ungar, și vor contribui și pe mai departe la întărirea unității 
puternicului lagăr socialist în frunte cu marea Uniune Sovietică.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Romîne

poporului frate ungar, 
sub jugul fascist, pri-

★ ★

Cu ocazia celei de-a 14-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, Consiliul Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă, în 
numele tuturor oamenilor muncii
din țara noastră a transmis o te- R-P- Ungară, 
legramă către Consiliul Central al

Sindicateilor din R.P. Ungară prin 
care aduce un salut frățesc și cele 
mai sincere felicitări sindicatelor 
și tuturor oamenilor muncii din

(Agerpres)

La monumentul ostașilor sovietici
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul cotropitorilor germano-fas-

Hidrocentrala de la Tis zal5k (R. P. Ungară).
Foto: M.T.I.-BUDAPESTA

ciști de către trupele sovietice, vi
neri a avut loc la Budapesta so
lemnitatea depunerii de coroane la 
monumentul ostașilor sovietici din 
Piața Libertății. La solemnitate au 
asistat Janos Kadar, Ferenc Mun
nich, lstvan Dobi, și alți conducă
tori ai guvernului și ai partidului, 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și un mare număr de oa
meni ai muncii din Budapesta.

Decret de amnistie
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 
După cum a comunicat Ministe

rul Justiției, Consiliul Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare a 
emis un decret de amnistie parția* 
lă pentru anumiți delicvenți.

Amnistia nu se referă la iniția
torii și conducătorii comploturilor 
contrarevoluționare, la persoanele 
condamnate pentru crime de război 
și crime împotriva poporului, la 
conducătorii regimului fascist, la 
foștii exploatatori, la persoanele 
care au săvîrșit asasinate, infraC- 
țiuni grave împotriva proprietății 
obștești, precum și la recidiviști. •

Consiliul Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, luînd în 
considerare căința și vîrsta înain
tată a luî Zoltan Tildy, condam
nat la șase ani închisoare, l-a scu
tit de restul pedepsei.

Spre noi victorii in construcția 
socialismului in patria noastră

(Urmare din pag. l-a)

respectiv 28 la sută mai mult 
decît la sfîrșitul anului 1957. Re
giuni ca Timișoara, București, Iași 
înaintează rapid spre cooperativi
zarea totală.

In Comunicat se arată că baza 
tehnico-materială a agriculturii s-a 
întărit anul trecut prin mii de 
tractoare și pluguri, prin mii de 
semănători mecanice, combine pen
tru păioase și alte mașini și uti
laje agricole. S-a mărit astfel vo
lumul total al lucrărilor efectuate 
mecanic. Producția de cereale a 
fost de 7,3 milioane tone. Produc
ția de struguri și fructe a depășit 
cu 45 la sută la struguri, și 43 la 
sută la fructe, producția medie a 
ultimilor ani. In gospodăriile agri
cole socialiste, datorită creșterii 
gradului de mecanizare la princi
palele lucrări și aplicării pe scară 
largă a măsurilor agrotehnice, 
producțiile medii la ha. au depă
șit cu mult pe cele din gospodă
riile țăranilor individuali. Astfel, 
la griu producția medie în secto
rul de stat a fost cu 48 la sută, 
iar în gospodăriile agricole colec
tive cu 27 la sută mai mare de- 
cit în sectorul individual. La po
rumb producția medie obținută în 
gospodăriile agricole de stat a fost 
cu 34 la sută, iar în gospodăriile 
agricole colective cu 37 la sută 
mai mare decît în sectorul indivi
dual.

Contribuția sectorului socialist 
al agriculturii, — se arată în Co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică, la formarea fondului 
centralizat de stat de produse a- 
gricole vegetale este precumpăni
toare. In anul 1958 sectorul socia
list al agriculturii a participat la 
formarea fondului de stat cu 60 
la sută la griu — secară, cu a- 
proape 50 la sută la porumb, cu 
peste 60 la sută la sfeclă de za
hăr, cu 46 la sută la floarea—soa
relui, cu 57 la sută la cînepă fu
ior.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului, ritmul de dezvoltare al 
sectorului socialist al agriculturii 
crește an de an. Toate acestea a- 
rată că sarcina trasată de Con-

Și

greșul al ll-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn privind asigurarea 
precumpănirii sectorului socialist 
în agricultură se realizează cu 
succes. Toate aceste rezultate, așa 
cum arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea de la 
sala Floreasca cu privire la lu
crările celui de-al XXl-lea Con
gres extraordinar al P.6.U.S. 
„...reprezintă o realizare de însem
nătate istorică, o adevărată revo
luție- care transformă din temelii 
relațiile social-economice la țară, 
întregul mod de trai al țărănimii 
muncitoare, toată înfățișarea satu
lui nostru".

Aceste succese obținute tn 
transformarea socialistă a agricul
turii au făcut necesară reglemen
tarea prin Decretul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
a lichidării rămășițelor oricăror 
forme de exploatare a omului de 
către om în agricultură, în scopul 
ridicării continue a nivelului de 
trai material și cultural al țărăni
mii muncitoare și al dezvoltării 
construcției socialiste. Decretul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. constituie un 
istoric de mare însemnătate, 
marchează un important pas 
construirea socialismului în 
noastră.

Ca urmare a realizărilor impor
tante obținute în industrie și agri
cultură, a crescut nivelul de trai 
al celor ce muncesc, a crescut 
cîștigul mediu al muncitorilor și 
țăranilor, puterea lor de cumpă
rare. Volumul desfacerii de măr
furi prin comerțul socialist a de
pășit în 1958 de peste 2,3 ori pe 
cel din anul 1950. Ca urmare a 
întăririi economico-organizatorice 
a gospodăriilor agricole colective 
și a creșterii veniturilor bănești 
și în natură ale colectiviștilor, se 
specifică în comunicat, consumul 
acestora a fost în anul 1958 mai 
mare decît consumul țăranilor cu 
gospodărie individuală (inclusiv 
chiaburii) cu 22 la sută la carne 
și grăsimi, cu 36,3 la sută la făină 
de grîu și secară, cu 43,7 la sută 
la zahăr, cu 40,3 la sută la brîn- 
zeturi.

In 1958 statul a cheltuit im-

act 
care 

în 
țara

portante sume pentru acțiuni go- 
cial-culturale. In 1958 oamenii mun
cii au primit peste 13.500 aparta
mente; s-au înființat 260 biblioteci 
sătești; a crescut numărul circum
scripțiilor medico-sanltare cu 200; 
s-au editat 2-544 titluri de cărți și 
broșuri intr-un tiraj de 30 milioa
ne exemplare. In decursul anulții 
1958 peste 500.000 persoane au 
fost trimise la odihnă sau la cură 
balneară. Numărul elevilor și stu
denților cuprinși în școli și facul
tăți la cursurile de zi este în anul 
școlar 1958-1959 de peste 2.200.000. 
Ca o dovadă a nivelului de trai 
mereu crescînd al poporului, în 
anul 1958 soldul depunerilor 
populației pe librete de economii 
C.E.C. a crescut cu 34 la sută 
față de anul 1957, iar numărul de
punătorilor cu 30 la sută.

Oamenii muncii, tineretul patriei 
noastre au întimpinat cu bucurie 
Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică asupra importantelor 
succese obținute în anul 1958. Ei 
știu că la baza tuturor succeselor 
obținute în îndeplinirea si depăși
rea planului de stat pe anul 1958 
stă conducerea de către partid, 
politica sa înțeleaptă, care reflectă 
interesele vitale ale poporului 
muncitor.munca entuziastă a mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
lor pentru înfăptuirea acestei po
litici.

Comunicatul privind îndeplini
rea planului de stat pe anul 1958 
mobilizează masele de oameni ai 
muncii, tineretul patriei noastre, 
la luptă și muncă pentru obține
rea unor noi și mai mari victorii 
pe drumul construcției socialiste. 
Tinerii sînt conștienți că obținerea 
de noi succese pe drumul înfăptui
rii minunatelor perspective ale 
construirii socialismului depiryle 
si de felul cum muncesc ei, și de 
de felul cum se străduiesc și se 
vor strădui să contribuie la înde
plinirea sarcinilor trasate de ple
nara C. C. al P-M-R. din noiem
brie 1958 cu privire la îndeplinirea 
planului de slat pe anul acest » 
Comunicatul găsește oamenii mun
cii din patria noastră în plină 
luptă pentru înfăptuirea prevede-

rilor plenarei C.C. al PJW.R., pen
tru valorificarea rezervelor existen
te în toate ramurile economiei na’ 
ționale, pentru economii rit mal 
mari în scopul sporirii acumulări
lor socialiste. Dind dovadă de spi
rit de inițiativă, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderi, sub conducerea 
organizațiilor de partid luptă pen
tru creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost 
pentru realizarea de cit mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Plenara din noiembrie a C. 0. 
at P.M.R. și plenara a Vl-a a 
C. C. al U.T.M. au pus în fața ti-* 
nerilor sarcini de mare însemnă
tate- Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii de la orașe și sate 
luptă cu toate forțele lor tinerești 
pentru traducerea în viață a 
acestor sarcini, pentru lichidarea 
lipsurilor care mai există.

In fața oamenilor muncii din 
patria noastră se deschide un vii
tor minunat.

„Prin înfăptuirea prevederilor 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 — 
arată tov. Gheorghe Gheorghiu’ 
Dej în expunerea cu privire la lu
crările celui de al XXI-Iea Congres 
extraordinar al P. C. U S. — 
poporul nostru va termina în linii 
mari construirea socialismului, 
trecînd într-o nouă etapă — aceea 
a desăvîrșirii construcției socia
liste".

Aceste perspective mărețe, însu
flețesc și mobilizează pe toți oa
menii muncii, tineretul patriei 
noastre. îi dă noi forțe în lupta 
pentru învingerea oricăror greutăți, 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale, de construire a 
socialismului.

Sub conducerea partidului să 
ne concentrăm toate eforturils 
pentru a întări zi de zi puterea 
patriei noastre pentru a obține noi 
și tot mai mari victorii pe toata 
fronturile construcției socialiste, în 
scumpa noastră patrie.
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