
Proletari din toate țările, unlți-vă!

.cînteia ineretului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tinerii
participa
amenajarea 

drumurilor
Peste 60 tone 

de pietriș așternut
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Noi succese 
în întimpinarea 
zilei de 1 Mai
Știri sosite din întreaga țară 

vestesc noi succese obținute de 
oamenii muncii în întimpinarea 
zilei de 1 Mai.

Prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic al instalației de furfu
rol nr. 1, colectivul rafinăriei 
nr. 3 Teleajen a obținut în pri
mele 10 zile ale lunii aprilie u- 
leiuri superioare peste plan in 
valoare de circa 200.000 lei.

In aceeași perioadă lucrătorii 
rafinăriei nr. 11 R. Sărat au rea
lizat peste plan circa 25 tone de 
ulei.

★
Colectivul fabricii „Petru Poni“ 

din Valea Călugărească a depă
șit în prima decadă a lunii apri
lie planul la acid sulfuric cu 3 ia 
sută, la îngrășăminte chimice cu 
1 la sută, iar la decoloranți cu 
43 Ja sută. în această perioadă 
colectivul întreprinderii a reali
zat economii în valoare de peste 
50.000 lei.

★
Cercurile A.S.I.T. din întreprin

derile metalurgice din orașul Ba
cău și-au propus ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să sprijine mai 
activ mișcarea inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor pentru introduce
rea tehnicii noi și răspindirea 
metodelor înaintate de muncă.

Cabinetul tehnic de la uzina 
metalurgică pentru utilaj petroli
fer Bacău a făcut propuneri va
loroase privind perfecționarea 
turnării lagărelor pentru rola 
tractorului, rectificarea caîibrti- 
lui potcoavă la mașina de ascuțit 
scule, confecționarea cochilei pen
tru cutia de etanșare, turnarea 
bucșelor de 
ovale etc.

Aplicarea 
posibilitate 
sească anul

la vanele rotunde și

acestor inovații dă 
uzinei să economi- 
acesta peste 450.000

V

f

Cum putem reduce 
prețul de cost

Răspunzînd cu entuziasm sar
cinilor trasate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 privind reducerea conti
nuă a prețului de cost, con
structorii de tractoare din Ora
șul Stalin au reușit în primele 
două luni ale anului să reducă 
cu un procentaj de 5,85 la sută 
prețul de cost.

Pentru a ana. 
liza modul cum 
tinerii construc
tori de tractoare 
îndrumați de or
ganizațiile U.T.M. 
— luptă pentru 
reducerea prețului 
tractoarelor, 
respondenți voluntari ai

nistul Mihai Roșieanu au desfă
șurat o susținută muncă politică 
în rindul tinerilor muncitori, ex- 
plicîndu-le pe larg marea impor
tanță pe care o are creșterea pro
ductivității muncii.

In al doilea rind consider ne
cesar să mă opresc asupra al
tei probleme foarte importante: 
calificarea tinerilor. Lc “c: î”La noi în

munca noastră este următorul. In 
fiecare dimineață, după ce reglăm 
mașinile pentru efectuarea piese
lor cerute la zi, după ce execu
tăm prima piesă, o supunem o- 
bligatoriu controlului tehnic de 
calitate și numai după ce primim 
avizul acestuia 
tarea celorlalte

Raidul postului de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii tineretului" 

din uzinele „Ernst Thalmann"

cost al 
de co- 

__r__ i „Scîn
teii tineretului** de la uzinele 
„Ernst Thălmann" a efectuat 
prezentul raid prin cîteva din 
sectoarele uzinei.

de 
postul

calificarebrigadă tinerii au o 
înaltă și complexă. Utemistul 
Emil Cartoș șt mulți alții, nu

i pot să lucreze cu
■ « •- ------- 1

strung, freze ver- 
orizontale, mașini de

înaltă
alții, nu

O înaltă calificare 
și bună organizare 
a locului de muncă
Pe drept cuvînt linia de pro

ducție 527 din sectorul bloc-mo- 
tor, este considerată linie a ti
neretului. Peste 90 la sută din 
muncitorii și tehnicienii care lu
crează aici sînt tineri. Organizați 
într-o brigadă de producție a ti
neretului condusă de candidatul 
de partid Gheorghe Tătuc, acești 
tineri muncitori de mai bine de 
un an se situează printre frun
tașii sectorului, realizînd consec
vent o productivitate în medie cu 
20-30 la sută mai mare decît cea 
prevăzută în planurile de muncă. 
L-am întrebat pe responsabilul 
brigăzii, tov. Gheorghe ‘ 
căror factori se datoresc 
rezultate, care ne a spus :

„Organizația de baza U.T.M'. 
precum și maistrul de linie, comu-

Tătuc, 
aceste

numai că stăpînesc bine strun
gul dar ei r.' 
același randament la mai mul
te mașini: strung, freze ver
ticale și orizontale, mașini de 
găurit și să efectueze chiar ope
rații dificile de ajustaj de preci
zie. Datorită înaltei și complexei 
calificări, la noi în brigadă nu 
există goluri în producție.

Tinerii din brigada noastră 
urmează însă și cursurile de mi
nim tehnic în vederea ridicării 
continue a calificării lor profe
sionale".

— In afara calificării ce alți 
factori contribuie la mărirea pro
ductivității muncii ?

— Buna organizare a locului 
de muncă. De cînd aplicăm ini
țiativa tinerilor de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu" din Capi
tală spațiul ocupat de linia 527 
este bine gospodărit. Astfel am 
eliminat timpii morți, căutînd 
materiale sau scule. Tot în a- 
ceastă problemă țin să subliniez 
buna îngrijire 
acum dau un
Un obicei care

a utilajelor care 
randament ridicat, 
s-a înrădăcinat în

trecem la execu- 
piesc din serie. 
Datorită aces
tui fapt, precum 
și respectării cu 
strictețe a teh
nologiei de pre
lucrare reușim 
să eliminăm a-

proape complect rebuturile.

In lupta cu milimetrii, 
cu gramele

Rapoartele laconice ale Servi
ciului planificării abundă de cifre, 
procente. Spicuim : „...In primu! 
trimestru al anului muncitorii 
uzinelor „Ernst Thălmann" prin 
reducerea consumurilor specifice 
de metal au economisit peste 498 
tone metal". De unde provin, cum 
s-au adunat aceste sute de tone ? 
Miile de kilograme s-au strîns din 
cele cîteva grame, cîțiva milimetri 
de metal economisiți de fiecare 
constructor de tractoare. Să ne o- 
prim de exemplul în sectorul 
forje. Aici după ce în adunările 
generale U.T.M. s-au prelucrat 
documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, după 
ce s-au dezbătut teme ca : „Re
ducerea consumurilor specifice de 
metal — cale de reducere a pre
țului de cost al produselor" — 
forjorii de la cele 3 ciocane ale 
tineretului, alături de toți mun
citorii sectorului au pornit o 
luptă hotărîtă cu 
gramele. Au urmat zeci, sute de

(Ager preș)

Apropierea zilei de 1 Mai a făcut să sporească elanul tinerelului, spiritul lui creator pentru a obține 
tuccese mai importante ln producție, lată în fotografie pe tinerii Ion Despina, Laurean Milea, Gheorghe 
Eftime și Stelian Mihălățeanu de la sectorul bloc-motor, secția montaj motoare a uzinelor de tractoare 

„Ernst Thălmann". Ei depășesc zilnic norma de lucru cu 25—30 la sută.
- Foto : N. STELORIAN

Organizația U. T. M. îndrumă 
tinerii muncitori spre

guvernului. In același timp au fost 
afișate la locuri vizibile In toate 
sectoarele de producție ziarele în 
care a apărut hotărirea. De aseme
nea gazetele de perete, stația de 
radioamplificare s-au ocupat în 
mod deosebit de această proble
mă. Tinerele muncitoare, care lu
crează în producție și învață la 
liceul seral, ca Petruța Nițulescu, 
Georgeta Galan și altele, au scris 
articole la gazetele de perete ară- 
tînd marea însemnătatea a acestei 
hotărîri. Ele și-au exprimat recu
noștința pentru condițiile acordate 
de partid tinerilor muncitori care 
vor să învețe.

In popularizarea hotărîrii 
pus un accent deosebii și pe des
fășurarea unei munci politice de 
la oin la om. La organizația 
U.T.M. de secție nr. 15 de pildă, 
care are de altfel mulți tineri 
muncitori-elevi, tinerii au discutat 
în grupuri restrînse hotărirea parti
dului și guvernului.

înainte de apariția hotărîrii și 
la fabrica de confecții erau o serie 
de cazuri cînd unele conduceri ale 
sectoarelor nu țineau seama de 
faptul că tinerii muncitori-elevi 
care urinează la cursurile serale, 
trebuie să lucreze în schimburi de 
producție care _ să le permită 
irecventarea zilnică a cursurilor și 
pregătirea lecțiilor. Comitetul 
U.T.M. ajutat de comitetul de par- 

i tid a ad:is asemenea cazuri la cu-

Hotărirea partidului și guvernu- • 
lui privind îmbunătățirea învăță
mîntului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior a fost 
primită cu un viu interes și de ti
nerii și tinerele Fabricii de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din București. Tinerii muncitori ai 
fabricii au văzut în această liotă- 
rire expresia grijii permanente pe 
care o poartă partidul și guvernul 
nostru pentru crearea unei intelec
tualități noi, ieșită din popor și 
legată puternic de năzuințele lui. 
Hotărirea a constituit un îndemn 
puternic pentru toți tinerii capabili, 
fruntași în muncă și în activitatea 
obștească, de a urma cursurile în
vățămîntului de cultură generală 
și superior.

Comitetul U.T.M., organizațiile 
de secție U.T.M. de la Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" au înțeles că pentru a îndru
ma un număr tot mai mare de ti
neri să urmeze cursurile învăță
mîntului mediu și superior este ne
cesară în primul rînd o intensă 
muncă de popularizare în rîndurile 
tinerilor a acestei hotărîri, a condi
țiilor pe care partidul și guvernul 
le asigură tinerilor muncitori care 
doresc să învețe.

Astfel comitetul U.T.M. al fabri
cii a luat măsuri pentru ca în toa
te organizațiile U.T.M. de secție 
să se țină adunări generale în care 
să se desfășoare ample dezbateri 
pe marginea hotărîrii partidului și

s-a

pe șosea
Brigada utemistă de muncă 

patriotică a tinerilor din satul 
Cîrstănești, raionul Horezu, prin
tre alte obiective de muncă și-a 
propus să participe cit mai activ 
la lucrările de reparare și între
ținere a șoselei comunale.

Zilele trecute au fost deosebit 
de frumoase. Vîntul zvîntase de-a 
binelea șoseaua.

La chemarea organizației U.T.M. 
un număr mare de tineri au venit 
cu lopcți, sape și alte unelte ne
cesare reparării șoselei.

Tinerii din brigada utemistă de 
muncă patriotică din satul Cîrs
tănești au cărat și așternut pe 
șosea peste 60 de tone pietriș. In 
zilele următoare, ei au continuat 
acțiunea de înfrumusețare a sa
tului, curățind șanțurile pe o lun
gime de cîteva sute de metri. 
Utemiștii Gheorghe Sasu, Alexan
dru Stoica, Ion Predescu, Nico- 
lae Ciobanu și alții au constituit 
un viu 
tineri.

exemplu

. ......_r*._*. * i sectorul 
forje. Aici după ce în adunările

C.C. al

milimetri, cu 
nu Utnicab tvu.j -V. ■

propuneri.'Candidatui de part!#' 
'.'„„lie Andriși — forjor — a 
propus ca la reperul 290.342 să 
se taie materialul mai scurt cu 
100 de milimetri — ceea ce a 
adus economie la fiecare piesă 
de circa 200 grame metal, ute- 
mistul Ion Boprițeanu a propus 
ca materialul pentru fiecare bu
lon să fie taiat cu 10 milimetri 
mai scurt, ceea ce înseamnă 30 
grame economie de metal la fie
care bulon. Și astfel, zi de zi, 
îndrumați de organizația de bază 
U.T.M. și ajutați direct și cu a- 
tenție de conducerea sectorului, 
tinerii au făcut noi și noi pro
puneri. Gram cu gram, milime
tru cu milimetru, tinerii forjori 
de la cele 3 ciocane ale tinere-

Vasile

Postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii tineretu

lui", compus din:
TRAIAN OȚELEA, strungar, 
BUCUR TOMNIUC, ajustor, 

KISS EUGEN, strungar, 
C. ARDELEANU, strungar.

(Continuare în pag, 3 a)

învățătură 
noștința conducerii fabricii care a 
luat măsuri pentru ca tinerilor 
muncitori-elevi să le fie asigurate 
toate condițiile pentru învățătură.

In aceste zile, în toate organi
zațiile de secție U.T.M. s-a început 
recrutarea celor mai buni tineri 
muncitori pentru învățămîntul su
perior. In cadrul școlii medii se
rale de pe lîngă fabrică s-au luat 
de asemenea măsuri pentru deschi
derea cursurilor de pregătire pen
tru aceștia. Conducerea fabricii de 
confecții acordă un sprijin perma
nent rauncitorilor-elevi și studenți 
punîndu-le la dispoziție săli de 
cursuri, asigitrîndu-le concediile le
gale pentru studii prevăzute de 
Jiotarîrea partidului și guvernului. 
La propunerea comitetului U.T.M., 
conducerea fabricii a stabilit de a- 
seinenea ca acei tineri care urmea
ză în prezent școala medie, și care 
întîmpină greutăți la anumite o- 
biecte de studii să fie ajutați în 
mod special de inginerii și tehni
cienii fabricii.

Tinerii fabricii răsplătesc condi
țiile bune de studii acordate de 
partid și guvern prin înscrierea in
tr-un număr cit mai mare la cursu
rile învățămîntului de cultură ge
nerală, iar cei înscriși deja la 
aceste cursuri, printr-o muncă și 
mai susținută de însușire temeini
că a cunoștințelor predate.

I. BODEA

A venit primăvara
Foto: P. LUNGU

pentru ceilalți

P. NICOLAE 
întovărășit

MIRON
țăran

fiecare atelajDe .
11 m. c. de piatră
ln întreg raionul Tirgoviște 

se desfășoară o largă acțiune de 
amenajare și sistematizare a 
drumurilor. Sute de tineri în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, participă cu 
entuziasm la această acțiune.

Drumurile care leagă comuna 
Tătărani de satele și comunele 
din împrejurimi, deveneau in 
zilele ploioase aproape imprac
ticabile. Dînd viață hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie 1958 tinerii 
din Tătărani mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid au ho- 
tărit să participe alături de ță
ranii muncitori la acțiunea de 
modernizare a drumurilor și șo
selelor. Peste 121) de tineri au 
răspuns la această chemare. In 
numai cîteva săplămini, cu ate
lajele proprii, ei au transportat 
1050 metri cubi de piatră care 
a fost împrăștiată pe șoseaua ce 
leagă comuna Mănești de Stur- 
zeni cale de 15 km. La aduna
rea generală care a avut loc in 
urmă cu cîteva zile, tinerii au 
luat hotărirea ca toți cei care 
au atelaje să transporte cite 11 
metri cubi de piatră, iar cei 
care nu au, s-o împrăștie pe șo
sea, hotărire care a fost primită 
cu entuziasm de către tineri. 
Realizările de pini acum sînt o 
garanție că tinerii din această 
comună își vor îndeplini anga
jamentele și încă înainte de 
termen.

CONSTANTIN NIȚA 
țăran muncitor

(Materiale sosite In cadrul 
concursului corespondenților vo
luntari).

Măsuri în vederea îmbunătățirii 
învățămîntului seral și fără frecvență 

in regiunea Bacău
Din inițiativa Comitetului regio

nal Bacău al P.M.R., zilele trecute 
a avut loc la Bacău o ședință cu 
primii secretari ai comitetelor oră
șenești și raionale de partid din 
regiune, reprezentanți ai comitete
lor executiva ale sfaturilor popula
re, ale organelor U.T.M. și sindi
cale etc., în care s-au discutat mă
surile în vederea aplicării Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri al R-P- Romîne privind 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență, de cultură gene
rală și superior.

Tov. Aurel Calimandric, secretar 
al Comitetului regional Bacău al 
P.M.R. a prezentat un referat 
despre însemnătatea acestei Hotă
rîri și despre sarcinile organizați
ilor de partid, a organelor da stat 

. și obștești din regiune pentru apli
carea' măsurilor luate de partid și 
guvern spre a crea oamenilor mun
cii posibilități largi de a-și însuși 
o calificare cît mai înaltă. S-a ară- 

printre altele că pînă acum în

regiune învățămîntul seral și fără 
frecvență a cuprins 2.700 elevi din 
care majoritatea sînt muncitori 
fruntași în producție și țărani mun
citori din sectorul socialist al agri- 
culturii.

In urma discuțiilor purtate și a 
propunerilor făcute, ședința a a- 
doptat un plan de măsuri.

Se prevede printre altele consti
tuirea uneti comisii care se va ocu
pa de selecționarea elevilor ce vor 
urma școlile de cultură generală, 
învățămîntul seral și fără frecven
ță în anul 1959—1960. De aseme
nea pînă la data de 5 mai se vor 
deschide cursuri de pregătire cu o 
durată de 6 luni pentru tinerii 
muncitori din orașele și satele re
giunii. în toate întreprinderile in
dustriale, pe. șantiere și în unitățile 
socialiste ala agriculturii din re
giune pînă la data de 20 aprilie se 
va organiza studierea Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri.

tat

întreaga masă 
a tinerilor în acțiunile 

cultural-educative!
Programul clubului „Construc- 

torul“ de pe șantierul Onești afișat 
la locuri vizibile, de la centru pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
șantierului, invită constructorii ti
neri și vîrstnici la o bogată și va
riată activitate cultural-educativă.

Periodic tinerii sînt ținuți la 
curent cu evenimentele politice in
terne și externe. Informările poli
tice pe teme ca : „Importanța 
planului septenal.al U.R.S.S.", „Ac
tualitatea în viața politică interna, 
țională** etc. au fost așteptate cu 
mult interes de tineri. Dar sala de 
festivități a clubului rămîne 
încăpătoare față 
de tinerii 
nici să cunoască 
profund și la 
timp principa
lele evenimente 
politice interne 
și internaționale. Și atunci, pe gru
puri de dormitoare tinerii care n-au 
putut să asculte aceste conferințe la 
club, primesc „la ei acasă” vizita 
conferențiarilor, unde se discută 
mai îndelung despre problemele 
ridicate în informări.

Tematica conferințelor ce se țin 
la club este deosebit de ’ 
interesantă. Ea răspunde atît zida
rilor, cit și dulgherilor, maiștrilor 
constructori etc., cărora 
închinată săptăminal cîte o seară 
din activitatea clubului. Conferin
țe ca „Rolul maistrului în instrui
rea și mobilizarea tinerilor la re
ducerea prețului de cost al con
strucțiilor", „Tehnica comunismu
lui în slujba construirii socialismu
lui în patria noastră", „Evoluția 
materialelor de construcție**, „Car
tea tehnică — ajutor prețios pentru 
constructori" — ca să amintim 
doar cîteva din conferințele ținute 
în ultimele două luni la club — 
răspund necesității de îndrumare 
tehnică și științifică a tineretului 
pe șantier. Filme și diafilme pe 
teme tehnice și științifice însoțesc 
de fiecare dată astfel de conferin. 
țe. Unele din temele acestor con
ferințe sînt reluate în forme de 
concurs „Drumeții veseli" și „Cine 
știe, cîștigă" la care atît tinerii 
fierari-betoniști cit și tinerii dul- 

_ gheri, de pildă, se întrec cu același 
avînt ca și la locul de muncă de 
pe șantier.

In centrul activității duhului stă 
de asemenea problema educării 
politice și patriotice a tineretului. 
Astfel de curînd s-a ținut la dub 
conferința „Figuri de eroi ai 
clasei muncitoare" (I. C. Frimu și 
PetreGheorghe) urmată de dia-

dor-

ne-

filmul „Avîntul mișcării muncito
rești din Romînia", conferințe ca 
„25 de ani de la luptele din fe
bruarie 1933", „Despre patriotis
mul socialist și internaționalismul 
proletar", „Să cunoaștem trecutul 
regiunii noastre" etc., concursul de 
recitări cu tema : „Lupta clasei 
muncitoare oglindită în literatură**, 
concursul „Cine știe, cîștigă" cu 
tenia „F.M.T.D. — factor activ în 
lupta pentru pace" etc.

Se pot da încă nenumărate 
exemple de teme interesante care 
sînt prezente în programul clubu
lui. Militînd continuu pentru for-

care 
unui

tului" s-a ocupat pînă acum nu. 
mai comitetul U.T.M. pe complex. 

Comitetele pe complex U.T.M. 
și de întreprindere trebuie să 
sprijine conducerea clubului prin 
formarea unui activ larg 
să se ocupe de antrenarea
număr cit mai mare de tineri la 
activitatea cultural-educativă. Și a- 
cest lucru este posibil. în fiecare 
organizație de bază U.T.M. și de 
secție sînt zeci de tineri capabili 
să ducă o astfel de activitate, tineri 
plini de inițiativă, entuziaști, care 
pot nu numai să contribuie la tra
ducerea în

ln legătură cu munca cultural-artistică 
în rîndul tinerilor constructori 

de pe șantierul Onești

bogată și

le este

marea înaltelor deprinderi ale mo
ralei comuniste, sub conducerea 
organizației de. partid, comitetele 
pe complex U.T.M, (secretar D. 
Manolcscu) și de întreprindere 
(președjnte I. Necșoiu) împreună 
eu conducerea clubului (director 
I. Creangă) au orientat întreaga 
activitate a clubului spre o tema
tică care să răspundă sarcinii ri
dicării continue a nivelului ideo
logic, politic și cultural al tineri
lor constructori de pe acest uriaș 
șantier al patriei.

în același timp însă trebuie 
spus că multe din acțiunile bune 
inițiate nu se 
teme interesante 
necesare pentru 
co-economieă a tinerilor, 
pildă „Păstrarea și apărarea pro
prietății socialiste — o datorie 
patriotică", „Să îngrijim și să fo
losim rațional mașinile și uti
lajele de pe șantier", „Ce rezultate 
am obținut prin aplicarea metodei 
Orlov" etc., teme prezente în pro
gramul duhului pe luna martie, 
nu s-au ținut. Mobilizarea tinerilor 
la unele acțiuni se face defectuos.

Acest lucru se datorește sectaris
mului care și-a făcut loc în activi
tatea comitetului U.T.M. pe com
plex. De activitatea cultural-educa
tivă a miilor de tineri de pe acest 
mare șantier nu se poate ocupa 
numai comitetul U.T.M. pe com
plex. Or, comitetul U.T.M. pe 
complex nu a antrenat organiza
țiile de bază U.T.M., nu le-a în
drumat să se simtă de însele răs
punzătoare de bunul mers al 
aotivității la club. Chiar și de or
ganizarea la dub a „Joilor tinere-

realizează. Multe 
și deosebit de 

educarea politi
ca de

(Agerpres)

Un nou șantier al tineretului 
în Regiunea Autonoma Maghiara

TG. MUREȘ (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

Duminică 12 aprilie a avut loc 
la Baraolt (raionul Sf. Gheorghe) 
deschiderea șantierului regional al 
tineretului de construire a fabricii 
de brichetare a cărbunilor, extras 
din minele Căpeni. La festivitatea 
de deschidere au luat parte tova
rășii : Maghiar Zoltan, secretar al 
Comitetului raional de partid Sf. 
Gheorghe, Gagyi Zoltan, secretar 
al Comitetului regional U.T.M, din

R.A.M., inginerul Ciurel Ștefan, 
șeful șantierului, Koos Ianoș, prim 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Sf. Gheorghe și alții.

Cei peste 120 de tineri briga
dieri s-au angajat că vor munci cu 
elan pentru terminarea cit mai 
grabnică a lucrărilor de construire 
a fabricii de brichetare a cărbune
lui din Baraolt, important obiectiv 
industrial din Regiunea Autonomă 
Maghiară.

viață a programului 
bogat al clubu
lui, dar pot veni 
eu sugestiile, pro
punerile colecti
velor jn mijlocul 
cărora trăiesc.

U.T.M. pe complexComitetul 
trebuie să îndrume fiecare organi
zație de bază U.T.M. să discute în 
adunările generale despre felul 
cum își petrec tinerii timpu] liber 
și să orienteze activitatea cultural- 
educativă a fiecărei organizații 
U.T.M. spre principalele probleme 
ce frămîntă fiecare colectiv.

La club își desfășoară activitatea 
și formațiile artistice. Numărul tis 
nerilor care participă la activita
tea cultural-artistică este însă și 
el mic, față de numărul tinerilor 
de pe șantier. în instruirea brigă
zilor artistice de agitație, a forma
ției de teatru, orchestră ți altor 
formații, un sprijin mult mai mare 
trebuie să-l dea Teatrul de Stat 
din Bacău. Casa de creație regio
nală, prin instructori care să vină 
mai des pe șantier, prin spectacole 
din care tinerii artiști-amatori de 
pe șantier să învețe.

Dacă comitetele pe complex —J 
U.T.M. și de întreprindere — suhi 
conducerea organizației de partid, 
au dovedit strînsă muncă de 
colaborare în activitatea culturală 
educativă ce se desfășoară la club, 
nu același lucru g-a întâmplat și în 
activitatea practică a organizațiilor 
de bază U.T.M. și a comitetelor de 
secție sindicală. Acest mod formal 
de a înțelege colaborarea a fost ți 
el o cauză care a făcut ca numărul 
tinerilor antrenați în activitatea 
clubului să fie mic.

Comitetul orășenesc U. T. Mj 
Onești trebuie să îndrume comi-t 
tetul U.T.M. de pe șantier să ană 
treneze la activitatea cultural-edua 
cativă masa largă a tinerilor conă 
structori, astfel îneît aceștia să 
nu rămînă simpli spectatori ci să 
participe activ la activitatea tutuă 
ror formațiilor cultural.artistice, 
la pregătirea ți susținerea tuturor 
activităților organizate la club.

FL. DANCIU

Noi construcții 
și amenajări pe 
litoralul mării

Mișcarea tinerilor inovatori a luat amploare și la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală. Tînărul Petre Gavrilă, din secția strun- 
gărie de exemplu, a conceput de curînd o matriță de găurire a plă
cilor suport pentru auto-basculan te care va aduce importante eco
nomii- lată-1 in fotografie discutînd la cabinetul tehnic cu un grup 
de tineri, printre care și inginerul Ghionea Handrianu, de la care 
primește indicații prețioase pentru a-și termina inovația în cinstea 

zilei de 1 Mai, așa cum s-a ang ajat.

Foto: S. NICULESCU

In stațiunea Eforie, pe o por
țiune mlăștinoasă cuprinsă intra 
hotelul „Marea Neagră" și pavi
lionul de băi reci a început o 
nouă lucrare prevăzută in planul 
de sistematizare și înfrumuseța
re a litoralului : amenajarea unui 
lac artificial alimentat cu apă din 
mare cu o suprafață de 5 hectare 
și o adincime de peste 4 metri, 
destinat scopurilor curativo-bal- 
neare. Pe malul lacului se va conn 
strui un ștrand modern cu 4 pa
vilioane pentru vestiare cu 3.60D 
locuri, un restaurant-bufet precum 
și un solar cu vestiare pentru 
1.800 persoane.

In prezent lucrările de dragare 
a viitorului lac sînt pe sfirșite și 
se fac pregătiri în vederea înce
perii construcției noului ștrand.

Aceste noi construcții vor fi data 
în folosință în vara aceasta.

(Agefprcs}.



rPaqina tineretului

Tinerii luptă 
pentru consolidarea 

gospodăriei colective
An de an gospodăria agricolă 

colectivă din Chizătău, raionul 
Lugoj, a obținut succese 
nate pe linia consolidării sale 
economico-organizatorice. 
sele 
i-au 
țărani 
tatea 
anul 1952, cind a luat ființă, gos
podăria avea numai 38 de familii, 
în prezent ea numără 226 familii, 
satuil fiind complect colectivizat. 
Gospodăria s-a dezvoltat mult și 
din punct de vedere economic, ob- 
ținînd succese de seamă în toate 
ramurile) de producție. In sectorul 
cerealier de pildă, producția de 
griu a fost anul trecut de 1.705 kg. 
în medie Ia hectar, iar cea de po
rumb de 6200 kg. boabe la hectar, 
în continuă dezvoltare este și secto
rul zootehnic care numără 50 capete 
taurine, 96 cabaline, 60 porci și 550 
ovine. Odată cu creșterea venitu
rilor gospodăriei (în 1958 acestea 
au fost de aproape 600.000 lei) a 
crescut puternic și fondul de bază 
prețum și valoarea zilei-muncă. 
Anul trecut fondul de bază al gos
podăriei a fost de 526.000 lei, iar 
valoarea zilei-muncă s-a ridicat la 
48 lei- Mergînd pe linia înfăptuirii 
hotărîrii plenarei C.C. al P.ALR. 
din noiembrie 1958, colectiviștii 
din Chizătău au hotărît să măreas
că suprafețele cultivate cu plante 
tehnice, în special sfeclă de zahăr, 
și floarea-soarelui precum și cu 
porumb. Ei au însămînțat deja 50 
hectare cu sfeclă de zahăr 
care și-au propus să obțină 
kg. la hectar, precum și 20 
floarea-soarelui. Suprafața 
vată cu porumb va fi de 270 hec
tare. In vederea obținerii de pro- 
ducții sporite la hectar, o atenție 
deosebită se va acorda în acest an 
extinderii irigațiilor.

înseni-

„ Succe-
obținute de gospodărie, 
convins pe tot mai niulți 

muncitori de superiori- 
muncii în comun. Dacă in

de pe 
25-000 
ha. cu 

culti-

Tineretul din gospodărie, mobi
lizat de organizația U.T.M- a adus 
și aduce un aport însemnat la con
solidarea economico-organizatorică 
a colectivei. încă din iarnă, orga
nizația de bază U.T.M. cu prilejul 
dezbaterii documentelor plenarei a 
Vl-a a C.C. al U.T.M. a stabilit 
unele angajamente concrete izvo- 
rîte din sarcinile de plan ale gos
podăriei. In afară de participarea 
efectivă la muncă în toate sectoa
rele, alături de toți colectiviștii, ti
nerii au luat în răspunderea lor u- 
nele loturi cu diferite culturi, pre
cum și întreținerea pășunilor. 
Printre altele ei voj- răspunde 
de o suprafață de 5 ha. cultivată 
cu sfeclă. Pe această supra
față tinerii au lucrat la ame
najarea terenului în vederea iri
gării lui. Ei și-au propus ca prin 
aplicarea tuturor regulilor agroteh
nice prescrise să obțină de pe 
această suprafață 50.000 kg. sfeclă 
de zahăr ja hectar. Aceste pro
ducții sporite vor aduce gospodă
riei colective venituri de peste 
96.000 lei precum și însemnate 
cantități de zahăr și borhot.

Ceea ce trebuie remarcat în mod 
deosebit este străduința tinerilor 
din această gospodărie de a obține 
recolte mereu sporite, de a dovedi 
în mod practic că pămîntul lor 
poate să producă atît cît n-a pro
dus niciodată. Așa, de pildă, pe lo
tul demonstrativ de 2 hectare, ti
nerii s-au angajat ca prin aplicarea 
întregului complex de factori a- 
grotehnici sa obțină 20.000 kg. 
rumb |a hectar.

Pe lingă faptul că această 
prafață va fi irigată, tinerii
efectua lucrări de cea mai bună 
calitate: vor administra îngrășă
minte chimice, vor folosi sămînță 
hibridă de mare productivitate etc.

Conștienți de faptul că numai 
dezvoltarea continuă a gospodăriei 
colective le va asigura un trai îm
belșugat, tinerii, mobilizați de or
ganizația U.T.M. sub conducerea 
organizației de partid, caută să 
descopere noi rezerve care să a- 
ducă noi venituri gospodăriei lor 
colective.

po-

su-
vor

Au însămînțat 
suprafețele de care 

vor răspunde

In acest scop, tinerii s-au anga
jat să facă un sistem de canale 
pentru evacuarea apei de pe pășu
nile și fînețele neproductive. O 
parte din aceste lucrări au fost e- 
fecluate, urmînd ca în cursul aces
tui an să fie terminate. Astfel vor 
fi redate circuitului agricol peste 
90 hectare ce vor fi însămînțate cu 
diferite plante cerealiere irigate 
și cu plante furajere- Pentru asi
gurarea unei baze furajere îndes
tulătoare, tinerii vor însiloza 80 
tone nutreț din cele 300 tone pe 
gospodărie. Pe o suprafață de 107 
hectare pășune tinerii au și în
ceput lucrările de întreținere prin 
curățirea lor de scaieți, defrișări 
de arborete, boschete, canale pen
tru evacuarea apei.

In vederea îndeplinirii cu cinste 
a acestor angajamente organizația 
de bază U.T.M., sub îndrumarea 
organizației de partid, desfășoară 
o susținută .muncă politică în rîn- 
dul tinerilor pentru a-i mobiliza la 
înfăptuirea întocmai a acestor an
gajamente. Periodic vor analiza 
felul cum tinerii din echipele și 
brigăzile complexe ale G.A.C. își 
îndeplinesc sarcinile, stabilind tot
odată și măsurile corespunzătoare.

Pentru a îndruma și controla 
mai bine activitatea tineretului în 
producție, organizația de bază 
U.T.M., a propus consiliului de 
conducere ca în fiecare brigadă să 
muncească cîte un membru al bi
roului organizației de bază U.T.M. 
care să ajute în mod concret pe fie
care utemist în îndeplinirea sarci
nilor stabilite,

Prin îndeplinirea angajamentelor 
tinerii își aduc o contribuție dc 
seamă la continua dezvoltare a 
gospodăriei și la creșterea bună
stării lor. Tinerii colectiviști sînt 
hotărîți să participe cu însuflețire 
la muncă pentru ca în acest an 
gospodăria să realizeze peste 
1.400.000 lei venituri, iar fondul de 
bază să ajungă la 1.200.000 lei așa 
cum prevede planul de producție.

Foto : I. MARIN

RENAȘTE

Printre tinerii mecanizatori 
fruntași de la G.A.S. Piatra 
Olt se numără și utemistul 
Marin Diaconu. El însămîn- 
țează zilnic între 8—10 hectare 
cu porumb.

Cu cîteva luni în urmă, organi
zația U.T.M. din gospodăria agri
colă de stat Budești-Negoești, re
giunea București, a ținut o adu
nare generală deschisă. în adu
nare, utemiștii și tinerii au discu
tat temeinic despre sarcinile de 
producție ce stau în fața gospo
dăriei de stat în acest an. Pentru 
a contribui și mai mult la crește
rea rentabilității ei, tinerii s-au 
angajat să răspundă de obiective 
precise din planul gospodăriei. 
Printre altele, ei au hotarît sa 
răspundă de 4 hectare cu porumb 
irigat, 2 hectare cu floarea-soare
lui irigată, 3 hectare pepiniera 
pentru producerea de material sa- 
ditor viti-pomicol etc. Pentru ca 
aceste angajamente să fie duse la 
îndeplinire, organizația U. T. M. 
(secretar Eremia Milieu) a luat o 
«erie de măsuri politico-organiza- 
torice. Astfel, s a creat o brigadă 
de tineret la culturile mari, s au 
repartizat sarcini concrete fiecă
rui tînăr etc. înainte de începerea 
campaniei de primăvară biroul or
ganizației U.T.M. a ținut o scurtă 
consfătuire cu tinerii mecaniza
tori, explicîndu le importanța ce 
o prezintă terminarea Ia timp a 
tuturor lucrărilor de însămînțări 
precum și atenția ce trebuie acor
dată calității muncii. Fiecare 
membru al biroului organizației 
U.T.M. a fost numit să răspundă 
de un sector de muncă, iar mem
brii postului utemist de control au 
primit sarcina ca în urma raidu
rilor întreprinse pe teren să aducă 
la cunoștința biroului organizației 
de bază U.T.M. cazurile de neîn- 
deplinire a sarcinilor stabilite ale 
tinerilor la locul de muncă. Ast
fel organizată, munca a dat rezul
tate bune. Insămîuțatul florii- 
soarelui, ovăzului și a celorlalte 
culturi din urgența întîi a fost 
terminat cu 3 zile mai devreme 
față de termenul planificat. Indata 
după aceea, organizația U.T.M. a 
organizat o discuție cu tinerii me
canizatori în vederea începerii în- 
sămînțării porumbului pe cele 4 
hectare de care răspunde organi
zația U.T.M. Terminînd și această 
lucrare la timp, tinerii au trecut 
să însamînțeze porumbul pe res
tul suprafeței planificate, precum 
și o suprafață de 20 hectare cu 
cartofi.

De asemenea organizația U.T.M. 
a constituit și o brigadă utemista 
de muncă patriotică. Tinerii care 
alcătuiesc brigada s au angajat să 
efectueze toate lucrările de între
ținere pe cele 8 hectare cu porumb 
irigat și să răspundă de toate lu
crările ce 6e vor efectua pe o 
suprafață de un hectar cu dovleci 
necesari întreținerii porcilor.

N. CORNEANU

L. MOLDOVAN

*

Tînăra colectivistă Georgeta Sălăjean de la G.A.G. „Tiidor Vladimi- 
reșcu" din comuna Hărman, este o harnică îngrijitoare de viței. 
Pentru meritele sale în muncă ea se bucură de multă stimă și respect 

în gospodăria colectivă.
Foto: S. VIOREL

proiectelor de 
hidroameliorații 
trebuie grăbită

In regiunea Iași s-a planificai 
ca în acest an să fie redate circui
tului agricol prin îndiguiri și dese
cări, 115.750 ha. teren. Dacă 
fiecare hectar însămînțat cu po
rumb se va culege în medie 
1.500 kg. boabe, înseamnă că re
giunea lași va putea da în fiecare 
an cu 17.625 tone mai mult po
rumb—Lunca Pașcani (1.900 hecta
re ), Valea Rahovei (1.800 hectare), 
Podul Iloaiei (1.000 hectare) — 
iată denumirea numai a cîtorva 
dintre cele 44 de localități din re
giunea Iași, unde, la cererea țăra
nilor se vor deschide mari șantiere 
ale muncii patriotice. Pretutinde- 
nea, la Butea, Bocăni, Simila, Stor- 
ești, CordenL Costești, Bogdana, Po - 
pricani, Tancu, Gura Văii—brigăzi
le utemiste de muncă patriotică 
sint gata să iasă la lucru să sape 
canale, să ridice diguri, să pună 
stavilă furiei apelor, pentru a reda 
circuitului agricol, mii și mii de 
hectare de pămînt. Nicăieri însă, 
pînă pe data de 2 aprilie, nu se 
deschisese vreun nou șantier. Se 
lucrează la Lețcani (1.300 hectare) 
și la Flămînzi (150 hectare) șan
tiere deschise în urmă cu un an. 
Activiști ai comitetelor raionale 
U.T.M. și comandanți ai brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică 
de la Tirgii Frumos, Bîrlad, Huși, 
Vaslui, Iași întreabă mereu sfatu
rile populare, cînd se vor putea 
apuca de lucru tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice și mereu li se 
spune că oficiul regional de îmbu
nătățiri funciare, deși din ianuarie 
promite, nici pînă acum nu a tri
mis proiectele respectivelor șantie
re. Astfel stînd. lucrurile, ne-am 
adresat tov. inginer Gobjilă Wen
ceslas, șeful serviciului tehnic al 
oficiului. Ni s-a răspuns că unele 
proiecte sînt în lucru, însă cele 
mai multe sînt abia în studiu. Sin
gur proiectul șantierului de la 
Gura Văii se află în faza de fini
sare. în rest, proiectele pentru 
Lunca Pașcani, Cordeni, Storești. 
Costești și multe altele, vor fi gata 
probabil prin... august. De ce așa 
de tirziu ? în cadrul oficiului mun
cesc 49 de ingineri tineri, dintre 
care 17 sînt utemiști. Aici lucrează 
inginerii utemiști Victor Lovin, Iu
lian Cazacu, Marcela Dinu, care a. 
nul trecut au dat dovadă de mai 
multă conștiinciozitate în întocmi
rea proiectelor pentru Rădăuți, de 
pildă, învingînd geruri și viscole, 
pentru a termina într-un timp cît 
mai scurt proiectele care le fuse
seră încredințate. Anul trecut, tot 
acestor tineri ingineri, pentru stu
diul și întocmirea unor proiecte 
cu nimic deosebite față de cele de 
acum, le-au fost necesare cite 3-4 
săptămîni. De ce acum pentru pro
iecte de aceeași natură să se acor
de... jumătate de an ? Este inex
plicabil acest fapt. Datoria tova
rășului Ionel Tatu, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. 
ciu, a tovarășului Gobjilă 
las precum și a celorlalți 
din conducerea oficiului este să 
analizeze această situație și să ia 
măsurile necesare care să ducă la 
urgentarea întocmirii tuturor pro- 

proiectelor 
ale muncii

PĂDUREA
de

cite

din ofi- 
JPences. 
tovarăși

știu dacă există ceva maiNu 
armonios, mai plăcut privirii decît 
munca unui tînăr sau a unei tinere 
sădind un pom într-o zi de primă
vară. Reflecția aceasta o făceam 
pășind de curînd, într-o dimineață 
pe șantierul de împăduriri de la 
Lunca-Stănești, raionul Drăgășani. 
Dar priveliștea era aici și mai fru
moasă, căci nu înfățișa doar un 
tînăr sau o tînără, ci peste două 
sute de utemiști și vreo treizeci de 
pionieri, sădind stejari.

SE VINDECĂ INCA O RANĂ...

Pădurea Lunca-Stănești nu-i de
parte de Drăgășani. Bătrînă de 
vreo 140 de ani, pădurea își măr
turisește trecutul prin stejarii bă- 
trîni și groși ce-au mai rămas în 
picioare, din loc.în loc. Totul a 
fost năpădit de sîngor, arțar, lemn 
cîinesc și alți arbuști, înăbușitori 
prin desimea lor. Fusese aici un 
codru falnic de stejar, dar proasta 
gospodărire a regimului burghezo- 
moșieresc a lăsat o rană dureroasă 
și în această pădure.

Cei peste două 
sute de utemiști, 
pionieri, țărani 
muncitori și cîți- 
va silvicultori, 
de asemenea ti
neri, răspîndiți 
pe 15 culoare 
largi, proaspăt 

^pămîntul reavăn, 
sădeau, semănau

Suprafața pe care se lucra însu
ma 15 hectare. Angajamentul era 
ca acestea să fie terminate pînă 
seara.

I-am văzut lucrînd pe utemiștii 
Nicolae Manea, Marin Ciortescu, 
Virgil Cicu și mulți alții, pe secre
tarii de organizații U.T.M. Con
stantin Ionescu, Veronica Popescu. 
Am urmărit atent mîinile tinere 
încleștate pe cazma, ori finind cu 
grijă mladița fragedă de stejar, 
mărunțind bine pămîntul pe care-1 
puneau la rădăcină. Apoi, treceau 
la altul... De undeva, un acordeon 
împrăștia o melodie veselă, dînd 
muncii un aer sărbătoresc. L-am 
găsit ușor. Era pionierul Gheor- 
ghiță Bărănescu, cu un acordeon 
cam de mărimea sa.

te de muncă patriotică, să presteze 
în primăvara aceasta și numai la 
lucrările silvice peste 4000 de ore 
muncă voluntară (pînă în acea zi) 
plantînd sute de mii de puieți, re- 
coltînd mif de kilograme de semin
țe forestiere etc.

— Am desfășurat o intensă mun
că politică a spus tov. Miri an. A- 
poi, mi-a explicat cum, pornind de 
la un plan comun de acțiune întoc
mit cu organele silvice, activiștii 
comitetului raional au mers la a- 
dunările generale ale organizațiilor 
U-T.M. din comună, apoi pe cen
tre de comune, au explicat amă
nunțit utemiștilor nevoia de a re
face patrimoniul silvic și contri
buția pe care o pot aduce ei prin 
muncă voluntară.

Planul de acțiune a fost defal
cat pe organizații de bază și bri
găzi silvice, devenind sarcină a 
fiecărei organizații.

Brigăzile utemiste de muncă pa
triotică și-au ' întocmit planuri de 
împăduriri, trasînd sarcini fiecă
rui utemist. Pentru îndeplinirea a- 
cestora s-a dus o vie muncă de a-: 
gitatie. Și în

Pe șantierul 
de împăduriri al 

tineretului de la lunca 
Stănești-Drăgâșani

defrișate, săpau 
cărau -puieții, îi 
ghindă etc.

TINERII AU ÎNȚELES...

iedelor și îndeosebi a 
pentru cele 44 șantiere 
patriotice.

Pe șantierul de împăduriri l-am 
găsit și pe tovarășul Nicolae Mîr- 
lan, secretar al Comitetului raio
nal U.T-M. Drăgășani ca și pe tov. 
Elvira 
tetului 
rau în 
alături 
bă cu
rească în ce fel 
lizeze tineretul 

SLAVI® | constituit în 570.

Radu, instructoare a Gomi- 
regional U.T.M. Pitești. E- 
mijlocul tinerilor și lucrau 
de ceilalți. Am stat de vor- 
ei, rugîndu-i să-mi lămu- 

au reușit să mobi- 
pentru ca acesta, 
de brigăzi utemis-

BRIGADA COMUNISTULUI

cadrul învățămîntu- 
lui U.T.M. pro
pagandiștii au 
fost instruiți 
pentru a explica 
necesitatea refa
cerii și apărării 
pădurilor.

Rezultatele concrete ale acestei 
largi și susținute munci de agi
tație nu sînt numai miile de ore de 
muncă voluntară ci și faptul că 
utemiștii din comunele Bușuieni, 
Aninoasa și altele, au devenit ze
loși apărători ai avutului 
demascînd pe dfelicvenții 
dus daune pădurii.

Plenara comitetului
U.T.M. a stabilit că sarcina fiecă
rui utemist, de a executa în anul 
acesta lucrări silvice în valoare de 
cel puțin 50 de lei și plantarea a 
5 pomi fructiferi. Ion Nițulescu, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la G-A.C. Ștefănești, nu s-a mul
țumit numai cu atît, ci s-a anga
jat în numele celor 54 de utemiști 
din organizația sa ca fiecare din 
ei să efectueze lucrări silvice în 
valoare de cel puțin 100 de lei. In 
anul care a trecut utemiștii au a- 
dus sectorului silvic, prin muncă 
voluntară, economii în valoare de 
275.000 lei. In anul acesta nu nu
mai că vor depăși această cifră, 
dar vor depăși cu mult chiar sar
cinile fixate. Ar mai trebui vorbit 
despre faptul că zilnic pe întreg 
raionul participă în medie 300 de 
tineri la munca voluntară la lucră
rile silvice, despre cele 32 pepiniere 
comunale pe care le vor amenaja 
și îngrijii tinerii din raionul Dră
gășani, cît și despre „Duminicile 
pădurii" pe care ei le organizează 
îmbinînd munca voluntară cu acti
vitatea culturală și despre multe 
alte fapte, ale acestor tineri. Toate 
acestea grăiesc convingător des
pre entuziasmul cu care tinerii 
din raionul Drăgășani îndeplinesc 
o îndatorire patriotică.

obștesc, 
ce-au a-

raional

Sub lozinca : „Fiecare utemist 
și fiecare tînăr neutemist să plan
teze, prin muncă 
pomi fructiferi", 
bază U-T.M. din satele Șușca și 
Divici, din raionul Moldova Nouă, 
și-au adus contribuții valoroase la 
dezvoltarea sectorului pomicol. In 
acest scop, au luat ființă în cele 
două sate trei brigăzi utemiste de 
muncă patriotică.
tetului raional U.T.M., acestor bri
găzi li s-au pus la dispoziție de 
către secția agricolă a sfatului 
popular raional 2000 puieți de nuc 
și o suprafață de teren de 17 hec
tare din perimetrul celor două 
sate, teren impropriu agriculturii. 
Utemiștii și tinerii din satele Suș- 
ca și Divici și-au putut astfel 
realiza angajamentele luate. In 
numai cîteva săptămîni, printr-o 
muncă stăruitoare de zi cu zi și 
avînd și asistența tehnică asi
gurată, au terminat toate lucră
rile de plantare a celor 2000 de 
nuci. Noua livadă de nuci a luat 
denumirea de 
Zilele acestea 
muit această 
fructiferi.

voluntară, 10 
organizațiile de

igazi utemiste de 
Prin grija comi-

livadă a tineretului, 
tinerii au împrej- 
livadă cu castani

JARCO MILAEVICI 
colectivist

Tinerii sprijină 
lucrările de irigație

In acest an, irigațiile culturilor 
agricole se vor extinde, în gospo
dăria agricolă de stat Aradul Nou, 
pe o suprafață de 1400 hectare. 
Lucrările de irigații necesită însă 
muncitori bine calificați, care să 
poată realiza, cu minimum de 
cheltuieli sisteme de irigații eco
nomice și superioare. Pentru a 
sprijini gospodăria de stat în a- 
ceastă direcție, organizația de 
bază U.T.M., cu sprijinul organi
zației de partid, a creat o brigadă 
de tineret pregătită pentru lucră
rile de irigații, formată din tinerii 
cei mai buni din sectorul agricol. 
Brigada de tineret și-a asumat 
răspunderea executării lucrărilor 
de irigații pe o suprafață de 200 
hectare. Aceste lucrări au fost ter
minate cu două săptămîni înainte 
de data stabilită. Suprafața iri
gată de brigada de tineret a fost 
însămînțată cu sfeclă de zahăr. De 
pe această suprafață se vor obține 
sporuri de recoltă la hectar de a- 
proape 10.000 kg.

N. MARINESCU 
muncitor agricol

Intr-o singură zi 3.000 
ore muncă voluntară

Gospodăria impresionează de la 
prima vedere prin 
chibzuită, științifică, 
țios și nici exagerat 
științific. Nu numai 
terioară dă această 
mai ales, oamenii, munca lor plini 
de grijă și atenție. în gospodăria 
de stat Pisc, din raionul Brăila, 
unde sînt crescuți și îngrășați 
16.000 de porci, totul, începînd de 
la așezarea perfect simetrică a 
boxelor, pină la hrănirea și în
grijirea sanitară a animalelor, se 
face după normele tehnice și știin
țifice moderne. Brigadierul Gher
guș Vasile, un tînăr înalt și solid, 
îmi arată cu satisfacție, vrînd cu 
orice chip să uimească reporterul 
care-și nota fără încetare totul pe 
carnet, cum că la ei începe să se 
introducă pînă și ultima „invenție" 
în materie de creșterea porcilor : 
hrănirea automată.

— Sîntem în pas cu tehnica 
modernă, surîde el. Vedeți, aici 
porcul, cînd îi e foame, pune bo
tul, impinge și-i vine mîncare. S-a 
constatat că dacă porcul mănîncă 
nu după orar, ci tot timpul, adică 
atunci cînd ii e lui foame, se 
îngrașă mai bine.

Îmi dictează apoi pe de rost re
țeta zilnică a hranei 
porumb, orz, ovăz, 
calciu, sare, făină de 
procentele respective.

Dar, în discuția cu brigadierul și 
cu tinerii săi, încet, încet chestiu-

orinduiala sa 
Nu e preten- 

termenul de 
așezarea ex- 
impresie, ci

animalelor : 
tărițe, ■ șrot, 
lucerna, în

nile tehnice rămîn însă pe planul 
doi. Discutăm despre oameni, des
pre lupta lor pentru cit mai multă 
carne și grăsimi. înființând această 
brigadă, organizația U.T.M. a asi
gurat conducerea gospodăriei și 
organizația de partid că utemiștii 
și tinerii de aici vor lupta mai 
bine, mai uniți pentru sporuri cit 
mai mari în îngrășarea porcilor.

Și lupta aceasta e acum în plină 
desfășurare. Tînărul comunist Col- 
țea Ștefan, membru al brigăzii 
utemiste, a dai primul exemplul 
cel mai bun. In loc de 270 grame 
creștere zilnică la porci, el a reali
zat 329 grame.

Colțea Ștefan, negricios, deschis 
și vioi, îmi explică acest succes al 
lui simplu, în cîteva cuvinte :

— Vedeți, meseria asta e destul 
de grea și pretențioasă. Multă 
atenție și migală îți trebuie, multă 
răbdare. E 
nerii pînă 
Eu intrînd 
dat seama 
munist, ca 
să le arăt că se poate și că trebuie 
să obținem sporuri la îngrășat.

Da, acesta era rostul comunistu
lui Colțea în brigadă : să dea 
exemplu personal. Și nu numai 
atît. Să-i ajute și pe ceilalți să de
vină ca el. De-aceea nu poate el 
ca după ce-și termină treaba să 
plece acasă liniștit, ci trece pe la 
fiecare, îi dă un sfat, îl dojenește, 
îl ajută. La ei în brigadă a venit

nițel cam greu cu ti
se obișnuiesc cu asta, 
în brigada lor, mi-am- 
că rostul meu ca co- 
crescător mai vechi e

de pildă un băiat, Pricop Victor, 
care n-are decît 17 ani. Pe unde 
a fost, toți spuneau că e un leneș 
fără pereche, că nu-i nimic de fă
cut cu el. Gherguș, brigadierul, ca 
membru în biroul U.T.M. s-a gîndit 
la el, a vorbit și cu Colțea.

— îl luăm la noi. Trebuie să-l 
îndreptăm, e tînăr doar, acuma se 
formează.

Pricop a găsit aici un colectiv 
puternic, închegat, care a știut să-l 
atragă, să-l ridice. Oamenii s-au 
purtat bine cu el, i-au arătat din 
ce știau ei, ca să învețe, l-au a- 
jutat, iar atunci cînd își dădea în 
petec și lipsea sau făcea lucru de 
mîntuială nu-l lăsau din discuție 
ore întregi. Chiar dacă aveau tre
buri importante, la gospodărie sau 
acasă, nu plecau pînă nu-l fă
ceau pe Pricop să recunoască că 
a greșit și să promită că pe viitor 
n-or să se mai repete asemenea a- 
pucături. Și acum a început să se 
îndrepte, începe să-și recapete în
crederea oamenilor.

— Vedeți, îmi explică Colțea, 
el e orfan și acuma, noi toată 
brigada ii sîntem tată și mamă.

Pe Bănică, un alt membru al 
brigăzii, l-am căutat în mod spe
cial la locul său de muncă. Nu 
vroiam să-mi scape din reportaj 
figura lui. L-am așteptat pînă și-a 
terminat treaba. Harnic, modest 
și cam tăcut. Bănică a vorbit puțin, 
dar am înțeles multe de la el. 
Ajungînd cu vorba la familia lui,

mi-a povestit că pînă nu de mult 
soția nu lucra. Stătea acasă. „Oare 
dece să nu învețe și ea meseria 
mea ? S-a întrebat într-o zi Bă
nică. Frumoasă e, respectată și 
cinstită este. Atunci de ce să stea 
acasă ?“ A fost cam greu la înce
put. Ioana nu prea a vrut, spunea 
că nu-i meseria asta pentru ea. 
Utemistul Bănică a convins-o însă 
pînă la urmă. Acum o califică el. 
O ajută. Locurile de muncă le au 
alături, așa că atunci cînd termina 
lucrul la el, Bănică se duce și-i 
arată ce trebuie făcut, pune mina 
și o ajută. Acum, Ioana a început 
să prindă și ea drag de meseria asta.

— O s-o fac și pe ea 
zîmbește el stîngaci.

La plecare, Colțea îmi 
seriozitate, atent :

— Să nu credeți că 
noastră a făcut cine știe ce minuni. 
Sîntem de-abia la început. Pro
centele de-abia de-acum încolo vor 
crește mult, peste plan, de-abia 
de-acum încep și băieții noștri să 
se ridice. Sînt harnici, au dragoste 
de meserie, de avutul gospodăriei, 
dar încă sînt la început. Asta așa, 
ca să nu se creadă că sîntem nu 
știu ce să nu se exagereze, încheie 
el zîmbindu-mi cu modestie.

Acum, cînd scriu reportajul, am 
în față chipul lui, cuvintele lui 
despre misiunea sa comunistă în 
brigada de tineret.

ION BAIEȘU

Duminică, 12 aprilie, 120 de ti
neri brigadieri din orașul Vaslui 
au efectuat la pepiniera pomicolă 
de Ia Pașcani, 700 ore muncă vo
luntară. In aceeași zi alți 50 de 
tineri din Ivănești au plantat la 
G.A.G. 120 pomi fructiferi și au 
săpat 50 gropi. La Oprișita tinerii 

săpat un șanț pe marginea 
drumului lung de 3 km.

In total duminică tinerii briga
dieri ai muncii patriotice din Vas
lui au efectuat peste 3.000 ore 
muncă voluntară.

DUMITRU POPA 
activist al Comitetului raional 

UT.M. Vaslui

fruntașă,

spuse cu

brigada

Clnd inițiativele 
tineretului 

nu sint sprijinite 
f

Utemiștii și tinerii de Ia G.A.d 
Săcălaz, raionul Timișoara, s-au 
angajat să organizeze în acest an 
o fermă de iepuri de casă. Au 
discutat și hotărît în adunarea 
generală U.T.M. au repartizat sar
cini concrete pentru fiecare în 
parte. Unii trebuiau să se ocupe de 
procurarea iepurilor matcă, alții 
de confecționarea cuștilor 
După aceea însă lucrurile 
împotmolit tocmai acolo 
nimeni nu se aștepta. Cînd secre
tarul organizației de bază U.TJVL 
Adam Iorga împreună cu Saygfțjt 
loan, membru în comitetul raional 
U.T.M. a adus la cunoștința court—'' 
ducerii G.A.C. - președinte Naghal 
Adam — hotărîrea Iot, Ii s-a răs
puns că e mai bine să se lase 
păgubași deoarece creșterea iepu
rilor de casă nu-i rentabilă, că nu 
aduce venituri G.A.C. și că an 
alte sarcini mai principale de re
zolvat. Un răspuns asemănător li 
s-a dat și eînd a fost vorba de a 
organiza o fermă de creștere a 
păsărilor. Această lipsă de înțele
gere au întîlnit-o tinerii ț’ I. 
alți tovarăși din conducerea gospo
dăriei. Inginera agronom a gospoî 

Margareta Odo.
ea împotrivă. Așa

• R ■

eto. 
s-au 

unde

și la

It

dariei colective 
reanu a fost și 
stînd lucrurile, organizația de bază 
U.T.M. nu s-a mai interesat da 
realizarea angajamentului luat, s-a 
mulțumit cu acest răspuns lipsit 
de chibzuință, fără a cere aju-i 
torul organizației de partid și al 
comitetului raional U.T.M. Ceea ce 
este supărător este că tovarășii dil» 
conducerea gospodăriei au respins- - 
o propunere fără a se strădui /
măcar să analizeze și să înțeleagă ț
că această acțiune a 
U.T.M. din

■ r

organizației 
gospodărie —- acțiuna 

în care în întreaga țară sînt angre-i 
nați mii și mii de tineri — este 
menită să contribuie la o ruai bună 
aprovizionare a oamenilor muncii 
și să aducă gospodăriei colectiva 
venituri suplimentare. Cu puțină 
bunăvoință tovarășii din conduceJ 
rea gospodăriei vor putea înțelege 
aceste lucruri interesîndu-se da 
modul cum alte conduceri de 
G.A.C. și al altor unități socialiste 
sprijină această acțiune a tineretu
lui. Și sîntem convinși că dacă sa 
vor interesa vor înțelege pe deplin 
utilitatea acestei acțiuni. Iată pînă 
atunci un exemplu : la Prod-avi
col Lugoj, directorul Iacovati 
Nicolae, a sprijinit efectiv tinerei 
tal în organizarea fermei de ieJ 
puri și în creșterea unui mare nu
măr de păsări, peste prevederilo 
planului de producție. In acest an 
organizația de bază U.T.M. din 
această unitate s-a angajat ca să 
dea peste plan mai mult de 12.000 
păsări ceea ce echivalează cu 10.000 
kg. carne. Valorificarea acestora 
va aduce venituri de peste 170.009 
lei.

Și în creșterea iepurilor, organ ii 
zația de bază U.T.M. din această 
unitate a realizat cu sprijinul con
ducerii unele lucruri interesante. 
După ce a organizat ferma a
cumpărat 20 perechi iepuri ca 
matcă, de la care vor obține la 
sfîrșitul anului 250 bucăți. Prin 
valorificarea lor vot realiza un 
venit de peste 7.500 lei. Pentru 
adăpost și confecționarea cuștilor, 
tinerii au și început lucrul. In 
vederea cunoașterii felului cum ; 
trebuie să se ocupe de creșterea 
iepurilor, utemiștii vor participa 
cu toții la cursul organizat în acest 
scop de către inginerul zootehnist, 
care îi sprijină pe tineri cu multă 
atenție.

Iată că acolo unde tinerii se • 
bucură de sprijinul tovarășilor din 
conducerea unității, realizează Iu. 
cruri foarte utile. Să sperăm că și 
tovarășii din consiliul de conduceî 
re al G.A.C. Săcălaz își vor schimj 
ba atitudinea greșită pe care o au 
față de această inițiativă a tineri
lor și le vor da ajutorul necesar^

M. LIVIU
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Foto : L. PETRE

Renumitele grădinărițe de la 
G.A.G. „Dunărea", din raionul 
Moldova Nouă, la plantatul 

verzii timpurii.
1. GIRCIU



ACTORUL ȘI OMUL
1 In teatrul socialist actorul își indispensabila idee a luptei pro- 
tndeplinește misiunea atunci cînd fund omenești pentru progres so- 
militînd pentru idei înaintate, reu
șește să convingă masele de ade
vărul ■ pe care-1 propagă pe scenă. 
Dar încrederea spectatorului în 
cuvîntul și jocul său îl obligă pe 
actor să aibă și în viața sa per
sonală o ținută morală exemplară.

Nu de mult în articolul „Actorul 
poate fi judecat numai după mo 
dul cum se comportă pe scenă 1“ 
ziarul „Scîriteia tineretului" a pus 
în discuția cititorilor faptele să- 
vîrșite de unii țineri artiști de la 
Teatrul Muzical din Galați care, 
căzuți sub influență 
ideologiei burgheze, au încălcat 
prin comportarea lot din afara 
scenei cerințele teatrului socialist. 
Pe marginea acestui articol la re
dacția ziarului aii sosit numeroase 

scrisori prin care 
tinerii din toate 
colțurile patriei 
și de cele mai di
verse profesiuni: 
muncitori, țărani 
muncitori, elevi, 
studenți, învăță
tori și profesori, militari etc., ma
nifestîndu-și indignarea, iau îm
potriva acestor abateri o atitudi
ne fermă. „Noi socotim artistul un 
bun prieten al nostru, scrie redac
ției un grup de tineri muncitori de 
Ia uzinele „Progresul" Brăila. 
Acel actor însă care odată cu ieși
rea de pe scenă își ucide munca, 
creația, terfelindu-o printr-o pur
tare rușinoasă nu face altceva de
cît să înlocuiască recunoștința ce 
i s ar fi cuvenit cu disprețul celor 
pe care i-a mințit. Pe un aseme
nea actor nu-1 putem considera 
prieten. El ne provoacă repulsie".

? O mare parte din scrisori sînt 
trimise redacției de tineri actori, 
membri ai colectivelor de teatru 
din întreaga țară. Aducînd în dis
cuție și alte fapte nedemne mani
festate în comportarea unor tineri 
artiști, ei reacționează prompt, 
infierînd orice abatere de la etica 
și conduita morală a actorului de 
tip nou- In scrisoarea sa 
oare să te înalți ca actor, 
rîndu-te ca om ?“ tînărul 
Radu Sorin Grigorescu 
Teatrul de Stat din Arad, 
„Cei mai mulți absolvenți ai Insti
tutului de teatru au înțeles scopul 
măreț al artei socialiste, muncind 
cinstit și demn pentru promovarea 
ei. Am aflat însă cu indignare că 
unii dintre colegi, au alunecat, 
prin comportarea lor din afara 
scenei, pe o pantă imorală".

In numeroasele lor scrisori ti
nerii actori înfierează și condamnă 
acei puțini tineri artiști care în 
numele talentului încearcă să se 
abată prin comportarea lor de la 
cerințele teatrului socialist.

„Firește fenomenul e cu totul 
izolat — scrie ziarului tînărul ac
tor Silviu Stănculescu de la Tea
trul de Stat din Bacău — dar noi 
nu-l putem accepta nici chiar izo
lat. Sînt împotriva celor care cred 
că în artă talentul este totul. 
Fiind o totalitate a unor aptitudini 
talentul se cultivă. Esențialul este 
însă pe ce fond moral se cultivă". 
Iar Cristina Tacoi de la Teatrul de 
Stat din Oradea, deșvoltînd ideia, 
subliniază acest esențial, prin ur
mătoarea frază lapidară: „Ta
lentul înflorește pe deplin numai 
pe baza unui fond moral sănătos!" 

O valoroasă scrisoare a sosit la 
redacție din partea artistului po
porului Ștefan Braborescu din Cluj. 
Subliniind rolul artistului în viața 
socială popularul actor condam
nă cu multă indignare concep
țiile potrivit cărora actorul ar 
putea fi judecat numai după crea
ția sa de pe scenă. „Talentul — 
scrie artistul poporului Ștefan 
Braborescu — oricît de mare ar fi 
el, frizînd chiar genialitatea, nu 
justifică nici îngîmfarea, nici im
pertinența. Așa cum spunea Cer- 
casov „talentul e în ultimă instanță 
muncă, muncă și iar muncă. El 
nu poate fi nicidecum despărțit de 
indispensabilul suport moral, de

cial".
„In fond, la fel ca muncitorii din 

uzine, de pe ogoare, sîntem și 
noi, tot constructori. Materia pri
mă : sufletul omului. Artistul e in 
felul acesta un pedagog. Dar nu 
poți acționa asupr^ oamenilor, nu-i 
poți ajuta să-și însușească înalte 
calități morale dacă tu însuți nu 
dispui de asemenea calități sau n'u 
lupți să ți le însușești".

Mulți tineri actori vorbesc în 
scrisorile lor despre entuziasmul și 
răspunderea cu care și-au înțeles 

moralei șr tinerii din colectivele de teatru în 
care activează nobila lor misiune 
de actori — cetățeni. ,„Muncesc 
într-un colectiv de actori romîni și 
maghiari, unii dintre ei dăruiți cu 
un deosebit talent — scrie ziarului,

„Poți 
cobo- 
actor 

de la 
scrie:

tînărul regizor Dan Alexandrescu 
de ia Teatrul de Stat din Oradea. 
Cristinei Tacoi mulți îi cunosc ta
lentul, dar tot atît de mulți îi cu
nosc și calitățile ei morale, elanul 
cu care participă ea la viața ob
ștească, cinstea și colegialitatea ei. 
In colegul nostru F. Beleny ce 
pînă nu de mult era muncitor la 
fabrica „lanoș Herbak" din Cluj, 
masele de spectatori recunosc nu 
numai un talent deosebit ci și un 
om integru, un cetățearț...". „Noi 
tinerii actori, de mult ne-am obiș
nuit să privim ca exemple bune 
pe acei artiști care sînt la înlăți- 
mea menirii lor nu numai în crea
ția artistică dar și în viața lor de 
toate zilele — mărturisește, într-o 
altă scrisoare, tinăra actriță Paula 
Krasznai de la Teatrul Maghiar 
din Cluj. Artistul 
kalszwi, mi-a fost 
Institutul de artă
adesea în orele pe care le aveam 
cu dînsul ne cerea nouă, studenți
lor, să fim sîrguincioși, discipli
nați, să avem o comportare ce
tățenească. Acum lucrăm împreună 
în același teatru și trebuie să a- 
daug că viața sa personală, acti
vitatea obștească ne este un bun 
exemplu". '

Numeroase alte exemple vin 
dovedească că talentul trebuie 
soțit de o gîndire înaintată, de

emerit E. Sel- 
profesor la 
dramatică și

să 
în-

lități morale care-i dau omului 
demnitatea. „Viața creatoare și 
curată a majorității artiștilor din 
patria noastră — scrie Petru Lo
han, de la Teatrul Național „Va
sile Alecsandri" din Iași, a destră
mat ș; a zdrobit de mult imaginea 
„boemului" cu plete lungi, negli
jent, închis în turnul de fildeș, prie
ten bun al lui Bachus ca „princi
pală" sursă de inspirație — al 
desfriului și imoralității — ca me
diu „propice" creației artistice, 
manifestări proprii teatrului bur
ghez. Cu atît mai mult simt ne
voie să iau atitudine pe această 
cale împotriva unor elemente izo
late care prin comportarea lor ne
demnă pătează titlul nobil de 
actor".

Toate scrisorile sosite la redac
ție în legătură cu etica și conduita 

morală a actoru
lui sint pătrunse 
de un spirit îna
intat și combativ. 
La întrebarea : 
„Actorul poate fi 
judecat numai 
după modul cum

se comportă pe scenă ? toți acești 
tineri răspund: Nu I Cine înclină să 
creadă că talentul e singurul cri
teriu de judecată pentru un artist 
și că în numele acestui talent poți 
făptui orice, încalcă cerințele tea
trului nostru.

In fruntea teatrului romînesc se 
află luminoase figuri de artiști care 
au luptat în permanență împotriva 
viciilor teatrului burghez milittnd 
pentru păstrarea demnității de ar- 
tist-cetățean. Despre aceste perso
nalități artistice vorbesc nenumă
rate scrisori sosite la redacție. In 
scrisorile lor tinerii actori vorbesc 
cu dragoste, căldură și respect 
despre exemplul care-1 constituie 
aceștia.

Manifestîndu-și dezaprobarea fa
ță de orice abatere de la princi
piile eticii comuniste tinerii actori 
subliniază în scrisorile lor că arta 
socialistă nu are nimic comun cu 
putreziciunea, desfrîul și liberalis
mul care caracterizează arta bur
gheză. Cerînd artiștilor săi să în
truchipeze în operele lor chipul mo
ral, social și politic al omului nou, 
să dea viață celor mai nobile idei 
ale umanității, poporul nostru le 
cere să fie în același timp și exem
ple de o înaltă ținută morală.

Pe lotul experimental al Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" din București a început legatul 
viei. Asistentul Vasile Ciocîrlan arată studenților Bleopatra Mogoreanu, Nicolae Ridichie și Nicolae 

Hîrtop cum se execută’ această operație.

Cum putem reduce
prețul de cost

(Urmare din pag. l-a)

au reușit să economiseascătului 
numai pe luna martie 3679 kg. 
metal.

Iar lupta cu gramele se duce 
la fel de intens în toate sectoa
rele uzinelor „Ernst Thălmann“.

Din piese 
recondiționate ■ 

tractoare noi

do-

Simpozion în legătură 
cu Expoziția de artă plastică 

a țărilor socialiste de la Moscova

V. BARAN

Tinere fete în minunatul port popu Iar romînesc, din Lueriu, raionul 
Reghin, Regiunea A utonomă Maghiară.

Foto: AGERPRES

Faptul s-a petrecut într-una 
din ședințele comitetului U.T.M 
pe uzină. Utemistul Petre Stan- 
ciu — de la sectorul montaj ge
neral a făcut o propunere îndrăz
neață :

— Cercetînd diferite piese re- 
butate am ajuns la concluzia că 
unele pot fi recondiționate. Pa
ralel cu lupta împotriva rebutului 
propun ca din astfel de piese să 
producem cinci tractoare nece
sare transportului intern în u- 
zină.

Propunerea a stîrnit atenția 
comitetului. S-au făcut calcule, 
s-a cerut părerea inginerilor, 
obținut aprobarea conducerii 
zinei și din acea săptămînă a 
ceput „acțiunea".

între tinerii din sectoarele 
siu și motor s-a stîrnit o între
cere sub lozinca „Cine va fi mai 
intîi gata — motorul sau șasiu ?“ 
Iar în viitoarea acestor acțiuni 
s-a ivit posibilitatea de a se 
construi 10 tractoare, nu 5 cît se 
prevăzuse inițial.

Au urmat zile încordate. Re- 
condiționarea unor piese consi
derate pînă atunci bune numai 
pentru retopit. încercări atente 
ale motoarelor la bancul de pro
bă și... Victorie! Tinerii au reu
șit ca în termenul stabilit să 
predea sectorului transporturi in
terne al uzinei 10 tractoare care 
în loc de serie poartă inscripția 
U.T.M.

s-a
u-

în-

șa-

Neatenția — dușmanul 
calității

Un fapt care dă de gîndit este 
procentajul ridicat de rebut exis
tent la sectorul turnătorie-fontă,

cu toate că acest sector este 
tat cu utilaj modern.

Și aici majoritatea muncitorilor 
sînt tineri. Numai că cele trei or
ganizații de bază U.Ț.M. din a- 
cest sector (secretari Rogea Vio
rel, Cazan .Gheorghe, Ion Manole), 
duc o. slabă muncă politică în 
rîndurile tinerilor muncitori în 
vederea, mobilizării, acestora ta 
îndeplinirea, sarcinilor profesio
nale.

In urmă cu cîteva luni tinerii 
din sectorul turnătorie fontă au 
răspuns inițiativei luată de tine
rii. de la uzinele „Steagul Roșu“- 
Orașul Stalin și , I.M.S.-Roman : 
„Toate forțele tinerilor din tur
nătorii — împotriva rebuturilor *. 
Răspunsul a fost însă formal. Ni
mic nu arată că prețioasa iniția
tivă a fost aplicată și aici. încă 
nu s-a format o opinie de masă 
împotriva neglijențelor care duc 
la rebut, iar postul utemist de 
control s-a autodesființat de luni 
de zile. Ridicarea calificării tine
rilor turnători prin cursuri de mi
nim tehnic este npmai în „stu
diu". Și așa cum ne a arătat tov. 
inginer Teodor Tatu — procenta
jul ridicat de rebuturi se dato- 

' rește în bună parte neglijenței in 
muncă a tinerilor turnători, neres- 
pectării disciplinei tehnologice de 
turnare, insuficientei calificări a 
tinerilor. Tineri ca Ștefan Soci, 
D. Iona și alții de la formare în
chid, din neatenție, forme și mie
zuri deteriorate ceea ce duce la 
rebutarea pieselor. .Utemiști ca 
Grațian Astelianu, din neglijență 
în muncă, produc .rebuturi de zeci 
de mii de lei.

In nici una însă din organiza
țiile de bază U.T.M. din acest 
sector nu s-au pus în discuția 
adunărilor generale această pro
blemă.

Formele specifice de muncă ale 
tinerilor : brigăzile de producție, 
sînt neglijate. La un număr de 
peste 250 tineri există doar 4 bri
găzi care cuprind la un loc un 
număr de 30 de tineri.

Nu se desfășoară o susținută 
muncă politică de educare In spi
rit comunist a tinerilor din sec
torul turnătorie-fontă. Rebutul In 
prezent influențează cu 13 la sută

prețul de cost. Birourile celor 
organizații de bază U.T.M. 
sectorul turnătorie-fontă nu 
rămîne indiferente față de 
situație.

CONCLUZII

trei 
din 
pot 

această

Genul reportajului literar cu
noaște astăzi la noi o vie dezvol
tare, determinată in mod firesc 
de însăși realitatea vieții noi pe 
care o trăim. Epoca noastră de azi 
se caracterizează printr-un nestă
vilit elan constructiv, prin ritmul 
trepidant în care se ridică măre
țele construcții ale societății socia
liste, prin creșterea continuă a 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, dăruiți cu pasiune luptei 
pentru făurirea unei vieți fericite. 
Aceste realizări se cer consemnate 
operativ în literatură, pentru a 
avea în permanență, cit mai larg, 
o imagine vie a mărețelor reali
tăți pe care le trăim. Reportajul 
literar este chemat în primul rînd 
sa îndeplinească aceste sarcini, și 
de cele mai multe ori le îndepli
nește cu succes.

Trebuie remarcat de la început 
că majoritatea celor care au abor
dat reportajul sint scriitori tineri. 
Printre aceștia se numără și V. 
Nicorovici, care are o pronunțată 
personalitate artistică, manifestată 
atît prin reportajele publicate în 
diverse ziare și reviste cît, mai 
ales, prin volumul „400 de zile in 
orașul flăcărilor", apărut nu de 
mult în Editura Tineretului.

Volumul de reportaje al lui V. 
Nicorovici este constituit din ob
servațiile, impresiile, datele și în
semnările culese de autor în ma
rele centru siderurgic al țării noa
stre, Hunedoara. Toate cele rela
tate în carte sint autentice, sînt 
văzute și trăite de scriitor, avînd 
o mare capacitate de convingere 
și emoționate. Conștient de misiu
nea pe care și-a asumat-o, înțele- 
gînd că nu va putea reflecta reali
tatea în mod veridic și convingă
tor decît cu condiția de a o cu
noaște bine, în profunzime, V. Ni
corovici a stat mai mult de un an 
de zile în însăși miezul vieții și 
muncii din „orașul flăcărilor". V. 
Nicorovici a oferit un bun mm- , 
piu artistic de ceea ce înseamnă 
cunoașterea vieții, condiție fără de. 
care nu se poate realiza nimic > 
valoros și trainic. O lucrare lite
rară făcută prin „documentări" tu-, ,

„400 de zilt
m o-taju-L flăeăuloz“

de V. NICOROVICI
ristice, un reportaj scris din birou 
sau plăsmuit pe jumătate în trenul 
care-l duce pe scriitor spre 
obiectivul fixat, nu pot emoționa, 
nu pot convinge, nefiind străbă
tute de pulsația vie și autentică a 
vieții.

V. Nicorovici a pătruns adine, 
organic, în viața complexă a aces
tui mare centru industrial, intere- 
sîndu-l uriașele realizări ale pro
ducției, destinul oamenilor, aspec
tele cotidiene ale orașului, făcind 
și scurte incursiuni de ordin isto
ric. Procedind astfel, V. Nicorovici 
ne-a oferit o remarcabilă mono
grafie literară a Hunedoarei.

V. Nicorovici a îmbrățișat com
plexitatea vieții hunedorene, dar 
a compartimentat-o pentru a pu
tea reliefa pregnant fiecare aspect 
al ei, pentru a scoate în evidență 
caracteristicile fiecărui sector al 
realității sociale. După un capitol 
inițial „Elogiul Hunedoarei", în 
care ni se oferă imaginea de an
samblu a „orașului flăcărilor", cu 
implicații de ordin istoric, autorul 
ne vorbește despre „nașterea unui 
titan", a unui furnal, despre mun
ca plină de eroism și abnegație a 
muncitorilor, in diverse sectoare 
ale Combinatului siderurgic, des
pre uriașa importanță economică 
a producției făurită de jurnaliști, 
conturînd în linii clare și precise 
figurile muncitorilor, destinul lor, 
elogiindu-le minunatele lor trăsă
turi în cuvinte pline de căldură, 
emoționante.

in reportajele sale V. Nicorovici 
se preocupă în primul rînd de re-

liefarea noului din viața noastră 
socialistă, referindu-se la realită
țile concrete hunedorene. Nașterea 
acestui uriaș centru siderurgic, este 
înfățișată de scriitor ca un exem
plu al marilor realizări ale regi
mului nostru democrat-popular. V. 
Nicorovici descrie metodic etapele 
principale ale evoluției „orașului 
de flăcări", demonstrînd că aspec
tul lui magnific de astăzi, se da-

Recenzie
tocește exclusiv avintului construc
tiv din anii puterii populare.

Aspectele tehnice ale ridicării și 
dezvoltării Combinatului siderur
gic sînt consemnate minuțios, de- 
scriindu-se înălțarea celui mai 
mare furnal, munca plină de cu
raj, la 90 de metri deasupra so
lului, dezlănțuirea primei șarje, 
însă scriitorul relatează toate ace
stea finind seama întîi de toate de 
oameni. El subliniază că realizarea 
acestor uluitoare cuceriri ale pro
ducției noastre se datoresc efortu
rilor depuse cu entuziasm și 
eroism de către muncitori, de că
tre oameni, în fruntea cărora au 
stat și stau întotdeauna comuniștii. 
Cele mai edificatoare capitole în 
acest sens sint „Caleidoscop uman", 
„Destinul lui Victor Pal" și „Omul 
care a împăcat apa cu focul". 
Prim-fumalistul Victor Pal este 
unul din personajele cărții care în
truchipează eroismul, dîrzenia,

înalta conștiință și demnitate 
umană a omului comunist, educat 
de partid, și de aceea V. Nicoro
vici îl portretizează pe larg, pri- 
vindu-l și în încordarea muncii și 
în aspectele vieții lui intime. V. 
Nicorovici evidențiază îndeosebi 
eforturile eroice ale jurnalistului, 
care îi prilejuiesc acestuia adîncă 
bucurie și fericire. Amintind că 
Victor Pal și coechipierii săi au 
elaborat prima șarjă la cel mai 
mare furnal din țară, eveniment 
deosebit de important, care a și 
fost filmat, V. Nicorovici scrie : 
„Victor Pal a fost văzut, cu acel 
zîmbet de fericire pe obraz, pro
iectat pe ecranele cinematografe
lor. Dar puțini știu că dincolo de 
acest zîmbet stă o muncă tenace a 
jurnalistului, timp de două săp- 
tămîni. înainte de a se porni fur
nalul, înainte de a fi fost acea 
masă de oameni curioși, Victor 
Pal venea zi de zi pe această plat
formă pentru a manipula tunul 
electric. Sub supravegherea elec
tricianului, Victor Pal învăța ma
nevrarea comenzilor mișcînd tunul 
înainte și înapoi, la dreapta, la 
stingă, mai încet, mai tare după 
cum îi poruncea celălalt. A repetat 
de atitea ori, strîngînd 
închizindu-și ochii, pînă 
acele, mișcări ale tunului 
trat ca niște acte reflexe
și în mușchi, iar jurnalistul a 
simțit acel fluid direct, nemijlocit, 
între trupul său și noul titan. Pu
blicul însă a văzut pe ecran nu
mai zîmbetul fericit, al prim-fur- 
nalistului Victor Pal". Prim-furna
listul se mindrea cu munca lui, era

dinții și 
ce toate 
i-au in- 
în nervi

fericit oă obținuse un succes în 
lupta pentru construirea socialis
mului.

in celelalte oapitole, în perma
nență, V. Nicorovici vorbește des
pre chipul minunat al muncitorilor 
„orașului flăcărilor". Scriitorul elo
giază eroismul în muncă, dragos
tea lor pentru viața nouă pe care 
o trăiesc astăzi și pe care ei înșiși 
o făuresc sub conducerea partidu
lui. El reliefează pregnant extra
ordinara modestie și adînca uma
nitate a celor ce se luptă cu va
lurile de foc. Muncitorii, scrie V. 
Nicorovici, „execută toate muncile 
lor extraordinare cu umanitatea 
cea mai simplă... superlativele a- 
parțin vizitatorului, iar lor uma
nitatea și naturalețea...".

V. Nicorovici a creat ou adevă
rat reportaje literare, atenția lui 
concentrîndu-se în primul rînd a- 
supra oamenilor. El le cercetează 
biografia, evoluția destinului lor, 
îi urmărește și în procesul, muncii 
și în viața particulară, le reali
zează profilul moral, trăsăturile de 
caracter, toate acestea cu mijloa
cele specifice prozatorului, cu mij
loacele epicului. V. Nicorovici nu 
descrie sec, enunțativ, ci alcătu
iește în capitolele cărții sale ade
vărate schițe sau mici nuvele, cu 
conflicte închegate.

Reportajele lui V. Nicorovici 
sînt străbătute de lirism, dar de 
un lirism echilibrat, depărtat de 
retorism și fraze sunătoare. Este 
un lirism izvorît direct din inimă, 
purtînd pecetea autenticității, la 
baza lui stînd trăirea organică, 
profundă a realităților. V. Nicoro
vici are un stil cald, simplu, ade
sea familiar.

Volumul de reportaje al lui V. 
Nicorovici „400 de zile în orașul 
flăcărilor" se înscrie ca o realiza
re de seamă a literaturii noastre, 
oferind o pagină vie din măreția 
epocii noastre de făurire a socia
lismului.

TEODOR VIRGOLI8I

Comitetul organizației 
de la uzinele ” ' ~
(secretar Ion Chiș) în urma dez
baterii documentelor 
C.C. al P.M.R. 
1958 — a reușit 
să mobilizeze pe 
tori de tractoare 
reducerea prețului de cost. Mo
dul cum comitetul U.T.M. stimu
lează inițiativele tinerilor, cum e 
d« exemplu construirea celor 10 
tractoare din piese rebutate, sau 
campania susținută de brigăzile 
de tineret privind reducerea con
tinuă a consumurilor specifice de 
metal și scule, pentru mărirea 
productivității muncii, merită
toată lauda.

Un alt factor care poate in
fluența scăderea prețului de cost 
și care din nefericire nu a stat in 
atenția comitetului U.T.M. al uzi
nelor „Ernst Thălmann" este rea
lizarea de inovații și raționalizări 
de către tineri, 
zent colaborarea 
tul U.T.M. și 
nic a fost aproape 
La ora actuală nimeni din co
mitetul U.T.M. nu știe cîți tineri 
inovatori sînt în uzină. Temati- 
cile de inovații lansate de cabi
netul tehnic nu au fost dezbătute 
cu tinerii, iar cît privește iniția
tiva „Să extindem larg mișcarea 
de inovatori în rîndul tinerilor" 
nu a fost aplicată la uzinele 
„Ernst Thălmann".

Comitetul U.T.M. din uzina 
noastră este dator să acorde tot 
sprijinul organizațiilor de bază 
U.T.M. din sectorul turnătorie- 
fontă pentru ca în timpul cel mai 
scurt să fie aplicată inițiativa: 
„Toate forțele tinerilor din turnă
torii — împotriva rebuturilor". 
De asemenea este necesar să acor
de importanța cuvenită atragerii 
unui număr cît mai mare de tineri 
în mișcarea de inovații.

In felul acesta contribuția ti
nerilor muncitori la reducerea 
prețului de cost al tractoarelor 
va fi din ce în ce mai mare.

U.T.M.
,Ernst Thâlmann“

Plenarei 
din noiembrie 

în bună măsură 
tinerii construc- 
la lupta pentru

Pînă în pre- 
dintre comite- 
cabinetul teh- 

inexistentă.

Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Uniupea Artiștilor Plastici 
din R. P. Romînă au organizat 
luni după amiază, în aula Biblio
tecii Centrale Universitare din Ca
pitală, un simpozion. în cadrul că
ruia artiști plastici și critici de 
artă au vorbit despre Expoziția de 
artă plastică a țărilor socialiste 
care a avut loc Ia Moscova și des
pre problemele dezbătute la consfă
tuirea ținută după închiderea a- 
cestei expoziții.

După cuvîntul de deschidere a 
simpozionului rostit de sculptorul 
Ion Jalea, artist al poporului, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici din R. P. Romînă, graficianul 
Jules Perahim, artist emerit, a 
prezentat un referat despre „Arta 
romînească la Expoziția țărilor so
cialiste de la Moscova". „In alcă- . 
tuirea pavilionului nostru — a 
spus vorbitorul între altele — au 
fost alese acele opere care exprimă 
multiplele probleme, drumul prin 
care a trecut arta noastră 
în scurta perioadă de timp 
de la eliberarea țării. Dezvoltarea 
artei romînești și-a conturat noile 
trăsături în cadrul unei puternice 
revoluții culturale inspirate și în
drumate de partidul clasei munci
toare din țara noastră".

Pictorul Eugen Popa a relevat • 
cu deosebită căldură marile suc
cese ale artei sovietice la Expoziția 
țărilor socialiste. El a arătat, prin
tre altele, că pavilionul sovietic al 
expoziției a prezentat cele mai va
riate personalități creatoare ca: 
Ioganson, S. Gherasimov, Sarian, 
Deineka, Korin, Muhina, Tomski, 
Vucetici, Kibrik, Smarinov, Ku- 
krîniksi, Favorski și alții, uniți 
prin trăsătura comună a metodei 
realismului socialist. Tema princi
pală a lucrărilor expuse este po
porul sovietic în focul și avîntul 
revoluției, în elanul de construire 
a socialismului, în lupta împotriva 
cotropitorilor fasciști, în făurirea 
societății comuniste.

Criticul de artă Mircea Popescu 
a prezentat un referat despre „Di-, 
versitatea stilurilor în cadrul artei 
realist-socialiste, despre măiestria 
și forma artistică", probleme care 
stau astăzi în centrul atenției ar
tiștilor plastici și în genere a crea
torilor din toate domeniile.

Referindu-se la problema legătu
rii între artă și realitate, Mircea 
Popescu a arătat că tezele teoreti
cienilor idealiști și ale revizioniș
tilor despre autonomia artei față 
de societate și de cerințele ei o- 
biective, despre frumosul și forma 
pură, desprinse de orice contingen
țe, sînt respinse cu hotărîre 

tru arta realist-socialistă.
Expoziția de la Moscova — a 

spus în încheiere vorbitorul — a 
demonstrat că arta realismului so
cialist este sănătoasă și plină de 
forță, optimistă și pasionată, ca-, 
pabilă nu numai să placă dar să 
și convingă și să mobilizeze con-

• de 
artiștii care militează astăzi pen-

La 17 mai vor avea loc alegeri 
de deputați în Marea Adunare Na
țională pentru circumscriotiile 
electorale rămase vacante.

In aceste circumscripții electo
rale au început să aibă loc adunări 
ale oamenilor muncii pentru pro
punerea candidaților Frontului De
mocrației Populare in aceste ale. 
geri.

La Alexandria, în sala Teatrului 
„Vasile Roaită", la adunarea ce a 
avut loc pentru propunerea candi
datului F. D. P. în circumscripția 
electorală Alexandria, au luat parta 
peste 800 de muncitori, țărani, in
telectuali, activiști ai organizațiilor 
de partid și obștești. Tov. ilie 
Duță, prira-secretar al Comitetului 
raional Alexandria al P.M.R. a 
propus candidat al. F.D.P. pentru 
alegerea de la 17 mai, pe tov: 
Gheorghe Necula, membru suoleani 
ail C.C. al P.M.R., prim-secretar aJ 
Comitetul regional București al 
P.M.R. Propunerea a fost primită 
cu îndelungi aplauze. Numeroși 
participanți la adunare care au 
luat cuvîntul au susținut cu căl
dură propunerea făcută.

★
In circumscripția electorală A- 

telierele C.F.R. „16 Februarie" Cluj, 
la adunarea pentru desemnarea 
candidatului F.D.P. la alegerea de 
la 17 mai, au participat numeroși 
muncitori de la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie", de la uzina Tehno- 

frig, fabrica de porțelan și

Elevii școlii mixte de 7 ani nr. 80, din București, își amenajează 
terenul sportiv al școlii.

Foto: GR. PREPELIȚA

științele, să se ridice la forme 
majore și reprezentative, să expri
me avîntul nemăsurat și eroismul 
epocii noastre.

In legătură cu problema rolului 
artistului în societate și poziția sa 
față de tendințele abstracte, picto
rul Corneliu Baba, maestru emerit 
al artei, a spus printre altele : 
„Artistul vremii noi nu mai poate 
rămîne un izolat.

Intimismul minor și-a trăit via
ța ; chiar dacă nu am vrea să re- ■. 
cunoaștem această realitate, ea 
totuși există. Arta trebuie să ser
vească unor scopuri majore, să 
servească colectivității".

Făcînd unele considerații asupra 
bienalei de la Veneția și asupra 
Expoziției de ia Moscova pe care 
a avut prilejul să Ie vadă, sculp
torul loan Irimescu, maestru eme
rit al artei, a relevat superioritatea 
indiscutabilă a artei realismului ’ 
socialist asupra artei abstracte 
cultivată în țările capitaliste. „In 
timp ce arta abstractă fără consis
tență estetică și morală — a spus 
vorbitorul —- se topește In maras
mul unei ideologii care nu-și poate 
găsi locul în gîndirea lumii noi, 
realismul socialist alimentat per
manent de viață și adevăr, descă
tușează multiple și variate resurse 
creatoare, deschide pentru arta 
contemporană un orizont larg cu 
totul nou".

Pictorul Alexandru Giucurencu, 
maestru emerit al artei, a arătat 
că Expoziția de la Moscova a con
stituit un minunat prilej de a cu
noaște arta a 12 popoare care 
construiesc socialismul.

Graficianul Vasile Kazar a vor
bit. despre locul important pe care 
l-a ocupat grafica în Expoziția ță
rilor socialiste de la Moscova.

In referatul său despre „Pro
blemele fundamentale ale artei 
plastice realist-socialiste", criticul 
de artă Mircea Deac a arătat, 
printre altele, că aproape toți par
ticipant la discuțiile din consfă
tuirea de la Moscova au combătut, 
cu fermitate abstracționismul ca 
formă a degradării artei, care in 
pretenția sa de a fi actual și ino
vator, se manifestă în primul rînd 
prin lipsa sa de actualitate și ori
ginalitate. Dezvăluind caracterul 
idealist, mistic, de clasă, al ab
stracționismului care se pretinde 
artă, participant la consfătuire au 
arătat că această „artă" susținută 
de cercurile cele mai reacționare., . 
tinde 
de la 
mene 
lui.

In 
tistul 
niat din nou însemnătatea priori
tății conținutului in arta realist- 
socialista, referindu-se la îndruma
rea ideologică a partidelor comu
niste și muncitorești, la lupta pen
tru idealurile comuniste ca izvoare 
ale dezvoltării'artei socialiste.

(Agerpres)

să abată artiștii și publicul 
problemele actualității, sâ se- 
neîncrederea în forțele omu-■

încheierea simpozionului, ar- 
poporului Ion Jalea a subli-

întreprinderi, precum și numeroși 
alți cetățeni din cartierele Dîrnbu . 
Rotund, Iris, Horea.

Tov. Vasile Avram, președintele 
Consiliului sindical regional Cluj 
a propus candidat al F.D.P. p«ț 
acad. prof. dr. luliu Hațieganu* 
medic emerit al R- P. Romi’ne.

Propunerea a 
unanimitate de 
adunare.

tost susținută în 
participaații ia -

★
de la clubul cen-'La adunarea __ _____ ___

trai al constructorilor din Bicaz, ■■ 
pentru desemnarea candidatului 
F.D.P. in circumscripția electorală ■ 
nr. 21 Bicaz, au participat nume
roși constructori ai hidrocentralei 
„V. I. Lenin“, muncitori ai fabri
cilor de ciment și de azbociment, 1 
țaram muncitori din comunele 
Borca, Izvorul Alb, farcău și al- - 
tele aparținînd acestei circumscrip
ții electorale.

Tov. Ștefan Boboș, președintele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Bacău, deputat ■■ 
în Alarea Adunare Națională, a 
propus drept candidat al F.D.P. pe 
ing. Silviu Opriș, directorul fabri
cii de ciment „Congresul al XIX*. 
lea“-Bicaz. Numeroși participant! 
la adunare, care au luat cuvîntul, ■ 
au susținut cu căldură propunerea 
făcută.

★
Marți după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Academiei de 
Științe din R. P. Chineză care a 
dus tratative și a semnat conven
ția de colaborare științifică cu 
Academia R. P. Romlne pe termen 
de 3 ani și planul de colaborare 
științifică intre cele două acade
mii pe anul 1959.

★ —.
Marți seară a sosit în Capitală 

secretarul general al Comitetului 
chinez pentru promovarea comer
țului internațional Sio Fan-tzuo.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de tov. 
Marta Abraham, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a R. P. Ro
mine.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
Luni 13 aprilie a.c. s-a semnat 

la Helsinki un protocol privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
1959 între R. P. Romînă și ;Fin---j 
landa. Protocolul a fost semnat 
din partea romînă de Vasile Râuță, 
membru în Colegiul Ministerului'’ 
Comerțului, iar din partea finlan
deză de Tanelj Kekkonen din Mi- i, 
nisterul Afacerilor Externe.

★
Luni 13 aprilie a.c. s-a semnat ■ 

la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1959 
între R. P. Romînă și R.P.F. Iugo
slavia.

Schimbul de mărfuri stabilit' 
este reciproc avantajos.

(Agerpres)



Reuniune la Moscova 
consacrată 
Festivalului 

de la Viena
MOSCOVA. — La 13 aprilie 

ta Casa Centrală a oamenilor 
de artă a avut loc o mare reu
niune consacrată celui de-al 
VIi-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, care 
va avea loc în vara acestui an 
la Viena.

împreună cu tinerii și tine
rele din Moscova, Casa oameni
lor de artă a găzduit pe con
ducătorii organizațiilor de tine
ret din Guineea, Kenya și Ma
dagascar, care se află in Uni
unea Sovietică.

In încheierea reuniunii a avut 
loc un spectacol organizat de 
laureați ai concursurilor Festi
valurilor Mondiale ale Tinere
tului și Studenților.

Cresc rîndurile
U.l.C. din China

PEK1N.—După cum a anun
țat ziarul „Cijungo Ținnianbao", 
în decurs de un an peste 
1.350.000 de tineri fruntași au 
fost primiți membri ai Uniu
nii Tineretului Comunist din 
China.

Noii membri sînt tineri care 
au dovedit o înaltă conștiință 
politică și sînt constructori ac
tivi ai socialismului, muncitori 
fruntași, evidențiați în produc
ție și inovatori.

Burse sociale 
pentru 

tinerii muncitori 
din R. P. Ungară
BUDAPESTA. — După cum 

transmite agenția MTI, în ve
derea sporirii numărului tineri
lor provenind din familii de 
muncitori și țărani muncitori 
care frecventează institutele de 
învățămînt superior, școlile pe
dagogice, liceele etc., guvernul 
R.P. Ungare a emis un decret 
privind crearea de burse so
ciale. Noul decret extinde actua
lul sistem de burse.

Bursele sînt acordate de către 
consiliile locale, întreprinderile 
și gospodăriile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și coopera
tivele agricole de producție, or
ganizațiile sociale etc.

împotriva 
înarmării atomice 

a Germaniei 
Occidentale

BERLIN. — După cum 
nunții agenția A.D.N.,

o- 
peste 

1.000 de reprezentanți ni tine
retului din. orașul Munchen au 
hotărît în cadrul unei întruniri 
să lupte împotriva înarmării 
atomice a Germaniei Occidenta
le. La întrunire au luat parte 
reprezentanți oi tineretului mun
citor, ai Uniunii Studenților 
Socialiști din Germania Occi
dentală, ai Uniunii Studenților 
Liberali, ai organizațiilor de ti
neret „Șoimii" și „Prietenii 
Naturii", precum și ai organi
zației „Unitatea de aoțiune îm
potriva înarmării atomice a 
R. F. Germane", Luind cuvân
tul, F. Angermeier, secretar al 
unei secții a organizației de ti
neret a Sindicatului metalurgiș- 
Iilor din Bavaria și scriitorul 
E. Kastner, au cerut tineretului 
să lupte activ împotriva înar
mării atomice a R. F. Germane. 

Uniunea Studenților Socia
liști din Germania Occidentală 
a hotărît să convoace în a doua 
jumătate a lunii mai la Frank
furt pe Main un „Congres pen
tru democrație — împotriva 
reînvierii militarismului". In 
legătură cu aceasta a fost dat 
publicității un apel în care 
Uniunea Studenților Socialiști 
din Germania Occidentală ara
tă că înarmarea atomică a 
Bundestvehrului constituie o 
primejdie nu numai pentru 
pace în întreaga lume, ci și 
pentru democrație. Desfășura
rea evenimentelor din Germa
nia Occidentală amintește de 
timpurile cînd a început cea 
mai rușinoasă epocă din istoria 
Germaniei. In apel se sublinia
ză ci anul 1933 nu trebuie si 
se mai repete niciodată.

Școlarii din Praga sînt mari amatori de excursie. lată-i vizitînd ruinele unei vechi cetăți.

Rezultatele îndeplinirii 
primului plan cincinal

de dezvoltare a economiei
naționale a R. P. Chineze

Comunicatul Direcției de Stat 
a R. P. Chineze —

de Statistică

PEKIN 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția China 
Nouă, la Pekin a fost dat publicității comunicatul Direcției de Stat 
de Statistică a R. P. Chineze asupra rezultatelor îndeplinirii primu
lui plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1953-1957.

Sub conducerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a președintelui Mao Țze-dun, 
datorită eforturilor perseverente 
ale tuturor popoarelor Chinei, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice și al ce
lorlalte țări surori, sa spune în co
municat, la sfîrșitul anului 1957 a 
fost depășit cu succes primul plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a Chinei. In 1956 au fost 
desăvîrșite în linii mari sarcinile 
prefacerilor socialiste în agricul
tură, în industria meșteșugărească, 
în industria și comerțul capitalist.

In 1957, ca rezultat al depășirii 
cincinalului, s-a pus temelia ini
țială a industrializării socialiste a 
țării.

Schimbările radicale în structura 
social-economică a Chinei, subli
niază comunicatul Direcției de 
Stat de Statistică, sînt ilustrate 
prin următoarele cifre: cota-parte 
a sectorului de stat în venitul na
țional a crescut de la 19 la sută 
în 1952 la 33 la sută în 1957. In 
același interval de timp cota-parte 
a sectorului cooperatist a crescut 
de la 1,5 la sută la 56 la sută, iar 
cota-parte a sectorului mixt de 
stat-particular de la 0,7 la 
sută la 8 la sută, cota-parte a sec
torului individual s-a redus de la 
72 la sută la 3 la sută, iar a sec
torului capitalist — de la 7 la sută 
la mai puțin de 0,1 la sută.

In cincinalul care a trecut aten
ția principală în lucrările capitale 
a fost acordată industriei grele. 
Astfel, din suma globală a inves
tițiilor în industrie, 87 la sută au 
revenit industriei grele. In decurs 
de cinci ani s-au construit 10.000 
de obiective industriale, adică cu 
277 obiective mai multe decît pre
vedea planul. Din cele 166 obiec
tive importante care se construiesc 
cu ajutorul Uniunii Sovietice, la 
sfîrșitul anului 1957 un număr de 
68 de obiective au fost date în ex
ploatare integral sau parțial

încă în 1956 a fost realizat la 
principalele tipuri de produse in
dustriale — oțel, fontă, mașini-u
nelte pentru prelucrarea metalelor, 
locomotive, autovehicule — nivelul 
producției prevăzut de planul cin
cinal oentru anul 1957.

In 1957 producția de oțel și fon
tă a totalizat 11.290-000 tone față 
de 3.280.000 tone în 1952. In 1957 
s-au produs 19.300.000.000 kWh 
energie electrică în comparație cu 
7.260.000.000 kWh în 1952. La ca-

DUPĂ CONVORBIRILE
ANGLO-FRANCEZE

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Marți la amiază au luat sfîrșit la 
Londra convorbirile dintre pre
mierul britanic Macmillan și mi
nistrul de Externe Lloyd, și primul 
ministru francez Debre și ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, Cou- 
ve de Murville.

In cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc după amiază la 
Londra, reprezentanții celor două 
părți au declarat ziariștilor că a- 
preciază tratativele ca „foarte uti
le". Fără a se referi concret la re
zultatele discuțiilor, ei au făcut 
cunoscut că „cele două părți au 
manifestat o deosebit de mare do
rință de a rezolva problemele largi 
care stau în fața lumii occiden
tale" și că „s-au străduit să ela
boreze o politică comună".

După părerea observatorilor din 
Londra, aceste declarații precum 
și faptul că participanții la discu
țiile anglo-franceze nu au publi
cat nici un comunicat în care să 
se anunțe, cel puțin în termeni ge
nerali, rezultatele schimbului lor 
de vederi arată că șefii celor două 
guverne nu au reușit să reglemen
teze întrutotul divergențele în le
gătură cu o serie de probleme 

pătul cincinalului, Tn 1957, în țară 
s-au extras 130.000.000 tone căr
bune, s-au produs 28.000 mașini-u- 
nelte pentru prelucrarea metalelor.

In cursul construcției industriale 
s-au produs schimbări radicale în 
profilul industriei chineze. Actual
mente în țară au apărut ramuri 
noi ale industriei — construcția de 
avioane, construcția de autovehi
cule, construcția de mașini-unelte 
moderne, au luat naștere întreprin
deri producătoare de utilaje ener
getice, metalurgice și miniere.

Au crescut și s-au întărit cadrele 
tehnice naționale. In 1957 în China 
se numărau 175-000 ingineri și teh
nicieni, adică de trei ori mai mulți 
decît în 1952. In prezent inginerii 
și tehnicienii pot proiecta cu forțe 
proprii mari combinate metalurgice, 
mine carbonifere, hidroturbine și 
alte obiective importante, complexe 
sub raport tehnic. A crescut con
siderabil productivitatea muncii. In 
1957 ea a sporit cu 61 la sută față 
da 1952.

Dezvoltarea rapidă a industriei 
a determinat o schimbare conside
rabilă a ponderei industriei în eco
nomia națională a Chinei. Ponde
rea marii industrii și a industriei 
meșteșugărești în volumul global 
al producției industriale, și agri
cole a crescut de la 41,5 la sută în 
1952 la 56,5 la sută în 1957. In 
1957 producția mijloacelor de pro
ducție a crescut în industrie de 
3,2 ori comparativ cu 1952. Ponde
rea mijloacelor de producție în pro
ducția globală industrială a repre
zentat 52,8 la sută în 1957 față 
de 39,7 la sută în 1952.

Deși s-a dezvoltat cu precădere 
industria grea, și industria ușoară 
s-a dezvoltat în ritm rapid. In in
tervalul 1952-1957 producția bunu
rilor de larg consum a crescut cu 
89 la sută.

In decurs de cinci ani s-au do- 
bîndit mari succese și în produc
ția agricolă. Sarcina cincinalului 
la recolta de cereale a fost înde
plinită în proporție de 102 la sută. 
In cei cinci ani suprafața terenu
rilor cultivate s-a extins cu 
3.910.000 ha, iar suprafața terenu
rilor irigate — cu 14.540 000 ha. 
In cursul cincinalului au fost în
ființate 710 gospodării de stat, pe 
ale căror ogoare au lucrat peste 
10.000 de tractoare.

S-au produs schimbări conside
rabile și în sectorul transporturi- 

europene, despre care a scriseuropene, despre care a scris în 
ultima vreme atît de mult presa 
occidentală.

Comentatorii occidentali subli
niază că scopul principal al discu
țiilor de la Londra l-a constituit 
încercările de a stabili o politică 
comună occidentală în viitoarele 
tratative internaționale.

„Cercurile oficiale din Londra, 
scrie agențiâ Reuter, recunosc că 
punctele de vedere ale Occidentului 
nu au fost încă pe deplin coordo
nate și că în fapt nu s-a ajuns la 
o politică bine definită în amă
nunte".

Primii miniștri și miniștrii de 
externe francezi și englezi au cău
tat să atenueze divergențele nere
zolvate în prima zi a discuțiilor, 
consacrîndu-și cea de-a doua zi a 
tratativelor unor problerhe care, 
cum scrie United Press Internatio
nal, ar fi putut „să lărgească baza 
înțelegerii lor", și anume „cola
borarea lor în Africa", în anumite 
regiuni petrolifere ale Orientului 
Apropiat etc. Și aici însă — adau
gă agenția americană citată — 
„interesele lor intră uneori în con
flict".

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Plata ..Scînteii". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteli". 3452 52

a

mod 
desfa-

al ex-
sporit

lor. In 1957 rețeaua feroviară 
fost în China de 29-862 km, adică 
a sporit cu 22 la sută față de 1952. 
In cadrul cincinalului s-au con
struit zeci de mii de noi șosele, au 
fost inaugurate noi linii aeriene cu 
o lungime totală de 13.000 km.

Pe baza dezvoltării industriei și 
agriculturii crește neîntrerupt cir
culația mărfurilor, în special circu
lația mărfurilor cu amănuntul. 
S-au stabilizat prețurile pe piețe. 
Statul a majorat prețurile de achi
ziție la unele tipuri de produse a- 
gricole și a reglementat în 
corespunzător prețurile de 
cere.

In 1957 volumul global 
porturilor și importurilor a 
cu 62 la sută comparativ cu 1952.

A crescut nivelul material și 
cultural al oamenilor muncii din 
R. P. Chineză. In 1957 în țară se 
numărau 24.510.000 muncitori și 
funcționari. In 1957 salariul lor 
mediu anual a fost cu 42,8 la sută 
mai mare decît în 1952. In curs de 
cinci ani statul a alocat peste 
10-000.000.000 iuani pentru protec
ția muncii, asistența medicală și 
deservirea curentă a muncitorilor 
și funcționarilor. Pe socoteala sta
tului s-au construit peste 94.000.000 
m.p. suprafață locuibilă.

In vederea schimbării radicale 
continue a înfățișării economiei și 
culturii în China, se arată în în
cheierea comunicatului Direcției de 
Stat de Statistică, călăuzit de linia 
generală a partidului care cere 
ca, prin încordarea tuturor forțe
lor, tinzînd înainte să se constru
iască socialismul după principiul 
mai mult, mai repede, mai bine și 
mai economic, poporul Chinei, plin 
de încredere în forțele sale, pă
șește cu curaj înainte spre înfăp
tuirea programului și mai măreț al 
celui de-al doilea plan cincinal.

Conferința partizanilor păcii 
din Republica Irak

BAGDAD 14. De la trimisuî 
special Agerpres: La 14 apri
lie, în ciadirea marelui cine
matograf „Al Haiiam" din capi
tala Irakului, s-a deschis Come- 
rința partizanilor păcii din Repu
blica Irak. La conferință participă 
delegații ale luptătorilor pentru 
pace din Irak, sosite la Bagdad 
din toate colțurile țării, membrii 
guvernului irakian în frunte cu 
primul ministru Kassem, reprezen
tanți ai diferitelor organizații ob
ștești din Irak, personalități de 
vază pe tărîm politic și social, zia
riști irakieni și străini.

La conferință participă de ase
menea delegați din partea Consi
liului Mondial al Păcii, delegații 
ale partizanilor păcii din mai 
multe țări, printre care Uniunea 
Sovietică, R. P. Chineză, Albania, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Ro- 
mînia, Ungaria, Indonezia, Sudan.

Primul ministru Kassem a adre
sat participanților la conferință un 
cald cuvînt de salut

„Delegațiile care au sosit la 
Bagdad, a declarat Kassem, repre
zintă pe partizanii păcii din ță
rile a căror populație numără mai 
mult din jumătate din populația 
globului. Nu există nici o îndoială 
asupra faptului că partizanii păcii 
care participă Ia această confe
rință vor convinge restul populației 
globului să treacă de partea lor. 
Pacea va triumfa... Ideea păcii 
trebuie să triumfe în lumea întrea
gă. Sînt foarte mîndru de faptul 
c.ă fac parte dintre cei care luptă 
pentru pace".

Kassem a subliniat că nu face 
parte din nici un partid, din nici 
un curent politic. „Muncesc, a de
clarat el, pentru binele întregului 
popor. Sînt cu acele partide care 
servesc interesele țării, cauza păcii 
și libertății. Nici un fel de consi
derente religioase, rasiale sau de 
limbă nu mă despart de ele. Voi 
păși alături de ele pe drumul li
bertății și păcii".

Referindu-se la situația politică 
din Irak, Kassem a vorbit despre 
dificultățile cărora a trebuit să le 
facă față tînăra Republică Irak. 
„Insă această perioadă grea, a 
declarat el, a trecut, întrucît po
porul nostru a devenit suficient de 
puternic și unit pentru a învinge 
orice greutăți". In același timp, 
primul ministru a cerut populației 
să fie vigilentă.

Apoi, în aplauzele furtunoase ale 
întregii săli, Kassem a declarat că 
ziua de 1 Mai, pe care a denumit-o 
Măreața zi a muncitorilor din Re

publica 
toare.

Irak", va fi zi de sărbă-

U. A. încearcă să se amestece fățiș 
în treburile interne ale Chinei

PEKIN 14 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă relatează că State
le Unite încearcă să profite de li
chidarea rebeliunii din Tibet pen- 

, tru a interveni în treburile interne 
ale Chinoi.

La 14 aprilie s-a deschis la 
Baguio -City, în Filipine, conferința 
reprezentanților diplomatici și a 
conducătorilor militari americani 
din diferite țări ale Asiei. Dillon,

Mișcarea grevistă 
din Argentina 
ia amploare

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 
— Agențiile de presă publică noi 
informații despre mișcarea gre
vistă care continuă să ia amploa
re în Argentina.

După cum transmite agenția 
Associated Press, în orașele Ro- 
saria și Avellaneda greva de 32 
de zile a muncitorilor de la servi
ciile municipale continuă. In cursul 
zilei de luni, la Rosario s-au pro
dus ciocniri între greviștii care au 
organizat demonstrații și forțele 
polițienești. Greviștii au între
prins diferite acțiuni pentru a îm
piedica activitatea spărgătorilor de 
grevă angajați de autorități cu 
scopul de a zădărnici greva. Tot 
luni au declarat o grevă de 24 de 
ore muncitorii aparținînd sindica
telor docherilor din diferite porturi 
maritime și fluviale ale Argentinei. 
Marți au intrat într-o grevă de 24 
de ore salariații din întreprinderile 
bancare. Sindicatul muncitorilor 
textiliști a anunțat că va organiza 
o grevă generală în întreaga țară 
în semn de protest împotriva „a- 
mestecului continuu al guvernului 
în activitatea sindicatului".

★
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 

TASS transmite ; Potrivit datelor 
statistice oficiale ale Direcției na
ționale de statistică publicate de 
ziarul „Noticias Graficas", în luna 
martie a.c. costul vieții în Argen
tina a crescut cu 7,4 la sută în com
parație cu luna precedentă. In 
cursul primelor patru luni ale a- 
cestui an, adică de la începutul 
aplicării planului guvernamental 
de stabilizare a economiei, costul 
vieții în țară a crescut cu 34 
sută. Scumpetea continuă 
crească vertiginos.

la 
lă

Conferința 
de la Geneva 

în problema încetării 
experiențelor 

cu arma nucleară
GENEVA 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : In cadrul șe
dinței din 14 aprilie a conferinței 
celor trei puteri în problema înce
tării experiențelor cu arma nuclea
ră, care a fost prezidată de re
prezentantul Angliei, s-a căzut de 
acord asupra articolului cu privire 
la amendamentele la acordul asu
pra încetării experiențelor. Dele
gația Angliei a pus in discuția 
conferinței un proiect revizuit de 
preambul la tratat. Următoarea șe
dință are loc la 15 aprilie.

Raporful la conferință a fost 
prezentat de Aziz Șerif, secretarul 
general al Consiliului național al 
partizanilor păcii din Irak.

Participanții la conferință au 
fost salutați și de delegați din 
străinătate. In aplauzele furtu
noase ale întregii săli a luat cu
vântul scriitorul Mirzo Tursun-Za- 
de, conducătorul delegației Comite
tului sovietic pentru apărarea 
păcii-

După ce a vorbit despre poziția 
nobilă a Uniunii Sovietice care 
sprijină mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor, șeful delega
ției sovietice a declarat: „Poporul 
sovietic, credincios indicațiilor ma
relui Lenin, a sprijinit întotdeauna 
și v» sprijini și de acum înainte 
lupta popoarelor din Orient pentru 
libertate și independență, împotri
va colonialismului și imperialismu
lui. Lupta popoarelor arabe, inclu
siv a eroicului popor irakian, îm
potriva imperialismului, se bucură 
de simpatia și sprijinul cald al tu
turor oamenilor sovietici...".

Au vorbit apoi reprezentanții 
partizanilor păcii din Indonezia, 
Sudan, R.D. Germană, Iran, Iorda
nia, R. P. Ungară, Liban, R. P. 
Bulgaria, R.P Romînă și R.P. Al
bania.

In cuvîntarea sa prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu a transmis 
participanților la conferință un căl
duros salut din partea partizanilor 
păcii și a întregului popor din Re
publica Populară' Romînă, care 
este strîns legat de cauza păcii. 
Vorbitorul a arătat că pe toate con
tinentele și în toate țările milioane 
de oameni de diferite rase și națio
nalități, indiferent de opiniile lor 
politice sau credințe religioase, de 
ocupație sau de vîrstă participă la 
lupta pentru împiedicarea dezlăn
țuirii unui nou război — dușmanul 
omenirii. Poporul romîn iubitor de 
pace, a spus în continuare vorbito
rul, a salutat cu căldură revoluția 
din Irak care a răsturnat clica 
reacționară aservită imperialismu
lui și a instaurat republica inde
pendentă a Irakului, astăzi un pu
ternic factor în lupta împotriva 
imperialismului și a colonialismu
lui condamnate de istorie. Prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu a subli
niat dorința vie a poporului romîn 
de a dezvolta relații multilaterale 
cu poporul irakian pentru întărirea 
păcii și colaborării internaționale.

Cuvîntarea delegatului romîn a 
fost în reputate rînduri subliniată 
de aplauzele călduroase ale asis
tenței.

secretar de stat adjunct al S.U-A., 
care a sosit la Manilla pentru a 
participa la această conferință, a 
declarat la 13 aprilie că conferința 
va examina problema situației din 
Tibet. In corespondențele în legă
tură cu această conferință, agen
țiile americane fac o legătură între 
așa-numita ..problemă tibetană" și 
politica „războiului rece" dusă de 
S.U.A.

Ziua de luptă a popoarelor africane 
pentru libertate și independentă națională

Astăzi 15 aprilie este „Ziua libertății Africii".
Colonialismul — această plagă rușinoasă a secolului nostru — 

a primit prima sa lovitură nimicitoare în zilele glorioase ale anu
lui 1917, odată cu victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
De atunci, colonialiștii au suferit pretutindeni eșecuri după eșecuri. 
După Asia, cătușele robiei imperialiste sînt sfărîmate acum in 
Africa.

In prezent, pe harta continentului african există 9 state inde
pendente: Etiopia, Republica Arabă Unită, Sudanul, Liberia, Tu
nis, Maroc, Ghana, Guineea, Libia. Popoarele Uniunii sud-africane 

trăiesc într-un stat aparent inde pendent; populația băștinașă de 
aici este total subordonată puterii rasiștilor albi.

Partea covirșitoare a teritoriilor africane se află încă sub jugul 
colonialiștilor. Popoarele din aceste țări sînt pe baricade în lupta 
împotriva imperialismului. In Algeria, Congo, Nyassaland, Rho- 
dezia, Kenia, Camerun, Uganda, Tanganika, mișcarea de elibe
rare națională a căpătat un uriaș avint.

In lupta pentru independență națională, popoarele africane nu 
sînt singure. De partea lor se găsesc popoarele țărilor socialiste, 
întreaga omenire progresistă. Astăzi, pe întregul nostru glob ră
sună cu putere glasul milioanelor de oameni iubitori de pace : Li
bertate Africii! Libertate tuturor popoarelor asuprite din țările 
coloniale și dependente !

Africa, este de cîtva timp în cen
trul atenției opiniei publice mon
diale. Ceea ce se petrece astăzi 
în Africa dovedește că pozițiile 
colonialismului sînt zguduite pu
ternic de uriașul avint al mișcă
rii de eliberare națională. In pre
sa capitalistă se fac tot mai des 
auzite strigăte disperate în legă
tură cu această situație din Africa. 
Ziarul englez de mare tiraj „Daily 
Mail", același care în 1948 scria 
alarmat că „Africa este speranța 
noastră, poate ultima noastră spe
ranță", este nevoit să recunoască 
astăzi cu amărăciune că „miș

carea de pe continentul african 
este o mișcare a milioanelor de 
oameni care cer libertate. Nimic 
nu poate stăvili și nu va stăvili 
această mișcare".

Istoria ne arată că mișcarea 
pentru independență a popoare
lor africane a înaintat neconte
nit, cu pași uriași, devenind o 
forță pe arena mondială de care 
trebuie ținut seama. Africa din 
zilele noastre se deosebește mult 
de Africa de imediat după război. 
Pe harta continentului african au 
apărut după cel de al doilea 
război mondial, noi state inde
pendente, ca de pildă Maroc, 
Tunisia, Libia, Sudan, Ghana și 
Guineea. Alte patru națiuni vor

deveni libere în anul 1960, con
form hotărîrii O.N.U. : Camerun, 
Togo, Somalia și Nigeria. După 
cum se vede trebuie să acordăm 
toată dreptatea săptămînalului 
american „Time", care scria de 
curind că „Africa are nevoie în 
permanență de noi hărți geogra
fice".

Vedem cu satisfacție cum un 
întreg continent — după secole 
de înrobire și împilare—un con
tinent cu uriașe resurse materiale 
și umane, se ridică la lupta îm
potriva colonialismului pentru li
bertate și independență. Trezirea 
conștiinței popoarelor africane 
este elementul decisiv în lupta 
celor peste 200 milioane de afri
cani împotriva colonialismului. 
S-au dus pe apa sîmbetei toate 
teoriile rasiste ale imperialiștilor 
care încercau să argumenteze că 
înapoierea Africii ar fi un semn 
al „inferiorității naturale" al a- 
cestor popoare.

Sursă uriașă 
de profituri 

pentru imperialiști

Capitalismul se cramponează 
cu disperare de ultima sa „spe
ranță" : Africa. Se pare că pen
tru magnații lumii occidentale 
teritoriile africane sînt absolut in

MOSCOVA. — La 14 aprilie s-a 
deschis la Kremlin p-ima sesiune 
a Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
a celei de-a cincea legislaturi. In 
cadrul prunei ședințe deputatul 
Vasili Prohorov, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.. a fost ales președinte al 
Sovietului Suprem al R.S F.S.R. Pe 
o-dinea de zi a sesiunii figurează 
problema cu privire la întărirea 
legăturii școlii cu viața Și la dez
voltarea continuă a sistemului In- 
vățămin'ului public. Se vor alege 
de asemenea Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.F S.R.. comisiile 
permanente ale Sovietului Suprem 
și va fi alcătuit guvernul R.S.F.S.R.

WASHINGTON. - L.a 14 aprilie 
Departamentul de Stat a anunțat 
că Christian Herter, secretar de 
stat ad-interim, va conduce dele
gația americană la apropiata con
ferință de la Paris a miniștrilor de 
afaceri externe ai nuferilor occi
dentale.

BERLIN. — La 13 aprilie s-a 

dispensabile. Ziaristul american 
John Gunther în cartea sa inti
tulată „Inima Africii" făcea ur
mătoarea remarcă : ,-Acest conti
nent fabulos și atrăgător este vital 
pentru lumea occidentală, nu nu
mai prin importanța sa strategi
că și prin faptul că geme de bo
gății naturale, dar și prin aceea 
că el constituie ultima noastră 
frontieră. Asia fiind pierdută ră
mâne Africa". Din această suc
cintă și cinică remarcă reiese în
tregul sens ce-1 reprezintă Africa 
pentru colonialiști. Uriașele bogă
ții ale continentului african con
stituie pentru capitaliștii nesă
țioși tot atîtea uriașe surse de 
profituri. Africa furnizează ac
tualmente 98 la sută din dia
mantele extrase în întreaga lume 
capitalistă, 80 la sută cobalt, 56 
la sută aur, 38 la sută crom, 36 
la sută mangan, 27 la sută cupru. 
Sahara a dezvăluit și ea imensele 
sale avuții. Rezervele de petrol 
din deșer.tul saharian depășesc 
chiar și pe cele din golful Arabic, 
iar în ceea ce privește antracitul 
și alte tipuri de cărbune s-a cal
culat că în subsolul Saharei se 
află circa 4 miliarde tone. Re
vista americană „Collier’s" anun
ța fără un pic de rușine că „noi 
calculăm deja în planurile noastre 

uraniul, cauciucul, cromul, zin
cul, plumbul, mineralele de fier 
și toate produsele strategice ale 
bauxitei din Africa".

Urmărind să jefuiască fără cru
țare solul și subsolul Africii pu
terile coloniale se luptă acum în
tre ele pentru supremație în 
Africa. Capitalurile investite aduc 
monopolurilor profituri ce se ri
dică pînă la aproape 300 la sută 
față de capitalul investit. 
Astfel, numai într-un singur an 
financiar profiturile compa
niilor „N’Changa" și „Rhokana ", 
care extrag cupru în Rhodezia de 
Nord, au fost de 140 la sută și 
respectiv 212 la sută față de ca
pitalul investit. Companiile en
gleze au realizat în anul 1955 un 
profit net de 200 milioane lire 
sterline, investind numai 74 mi
lioane. Rupă război a început pă
trunderea masivă în Africa și a 
capitalului american, care urmă
rește pe lingă obținerea de pro
fituri, menținerea și sporirea nu
mărului bazelor militare pe acest 
continent.

în acest timp, popoarele afri
cane aflate sub jugul colonialis
mului trăiesc într-o teroare și 
mizerie de nedescris. Prezența 
imperialiștilor în acest continent 
are drept principal scop stoarcerea 
de beneficii fabuloase pentru ei, 
spolierea Africii, menținerea ei 
în condiții înapoiate. Sănătatea 
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deschis la Leipzig sesiunea Socie
tății de fizică a R. D. Germane la 
ca'e, în afară de oameni de știin
ță din cele două state gemtane. 
participă oameni de știință din 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Polonia. Ungaria. Rominm. Bul
garia și Franța

MOSCOVA. - Intre 11 și 13 a- 
prilie a vizitat Moscova. în drum 
spre Republica Populată Chineză, 
delegația Partidului Muncii din 
Albania cond isă de Hysni Ka,po. 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania. Delegația va studia 
în Repub'ica Populară Chineză ex
periența în muncă a Partidului 
Comunist Chinez

ROMA. — Sub auspiciile Asocia
ției de prietenie Itația-Romînia, la 
Casa de cultură din Neapile a a- 
vut loc o manifestare închinată 
marelui poet romin Mihail Emi- 
nescu. La această manifestație au 
participat numeroase personalități 
din viața culturală și artistică. 

populației indigene se află într-o 
situație dramatică. în Africa co
lonială moare înainte de a îm
plini un an, unul din patru copii. 
Mortalitatea infantilă atinge a- 
nual cifra de 60 la sută, iar 
printre muncitori mortalitatea 
ajunge în mod curent la 40 
la sută. La acest tablou jalnic *3 
adaugă acele „operațiuni poli
țienești" efectuate de colonialiști 
și prin care sînt uciși anual zeci 
de mii de africani.

Popoarele din coloniile africa
ne s-au trezit însă și-au pornit 
lupta de eliberare națională.

Popoarele africane 
pe baricade

De cîtva timp apar zilnic in 
presă telegrame care anunță : 
„Tulburări în Nyassaland", „tn 

Rhodezia au loc ciocniri intre 
trupele coloniale și populația 
băștinașă", „Alarmă în Somalia" 
etc. Agenția Reuter anun|ă 
de curînd că în unele orașe diu 
colonii, băștinașii au devastat clă
dirile tribunalelor și închisorilor 
eliberînd pe deținuții politici. In 
provincia centrală a Federației 
Rhodeziei și Nyassalandului 
populația a ridicat baricade pe 
șosele pentru a bara înaintarea 
trupelor coloniale. Pînă și Con- 
go-ul belgian, considerat de 
către imperialiști o „oază li
niștită", adică o colonie sigură, 
a fost și este zguduit de uriașe 
manifestații populare îndrep
tate împotriva capitaliștilor 
belgieni. In Congo-ul francez au 
avut loc numeroase ciocniri sîn- 
geroase.

Ziarul „Daily Mail" pe care 
l-am pomenit la începutul acestui 
articol scria că „acum nu sînt 
timpurile cînd se putea trage în 
africani". Gloanțele nu mai pot 
stăvili luptele și uriașele mani
festații anticoloniale din Africa, 
fie că este vorba de Kenia, Con
go, Algeria sau Camerun. Aceasta, 
pentru că în Africa mișcarea de 
eliberare națională a luat ua 
uriaș avint de luptă organizată 
pentru independență, împotriva 
imperialismului.

Alături de popoarele africane, 
care se ridică la luptă împotriva 
jugului colonialist al imperialiști
lor, în primele rînduri se află ti
nerii. Tineretul african, partici- 
pind cu, entuziasm la lupta pen
tru libertatea și independența ță
rilor lor, a devenit astăzi o forță 
organizată, unită și eficace. Con
ferința tineretului din țările A- 
siei și Africii de la începutul lui 
februarie a.c. la care au parti
cipat 500 de delegații din aproa
pe 50 de țări, a constituit expre
sia unității de luptă a tineretului 
din aceste două mari continente 
împotriva imperialismului și a 
dominației colonialiste. Cu 
toate că autoritățile colonialiste 
din Africa au interzis reprezen
tanților tineretului să participe 
la conferință, delegații tinerei ge
nerații din coloniile africane au 
reușit totuși să fie prezenți la 
conferință, de la tribuna căreia 
ei au condamnat cu hotărîre im
perialismul și colonialismul.

„Libertatea nu se aduce pe o 
farfurioară de argint. Noi de 
mult am încetat să mai credem 
în istoriile fantastice din revistele 
străine. Fiți siguri că noi luptăm 
cu toate forțele pentru a cu
noaște gustul libertății. Lupta nu 
este ușoară. Această luptă înseam
nă sîngele, sudoarea, lacrimile 
femeilor noastre vărsate asupra 
mormintelor celor uciși". Aceste 
cuvinte spuse la conferință de 
un reprezentant al tineretului 
din Uganda (colonie britanică) 
exprimă cit se poate de bine ho- 
tărîrea fermă a popoarelor afri
cane, a tineretului, de a smulge 
cu orice preț din mîinile impe
rialiștilor lucrul cel mai de preț: 
libertatea.

„...independența este dulce 
Și nimic nu e mai frumos 
Decit să fii liber 
în propria-ți casă".
Sînt versuri dintr-un cîntec 

care are mare circulație astăzi 
în Africa și care exprimă nă
zuințele pentru care luptă astăzi 
cu îndirjire popoarele din colo
niile africane. Și, aceste năzuințe, 
de libertate și independență nu 
pot fi stăvilite de nici o forță din 
lume. Colonialismul — această 
plagă a secolului nostru — își 
trăiește ultimele sale clipe. Este 
drumul firesc și inevitabil al 
istoriei. Cauza pentru care luptă 
astăzi 200 milioane de africani 
alături de celelalte popoare aflata 
incă sub jugul imperialiștilor 
este o cauză dreaptă, care fără 
îndoială va triumfa. Va fi un 
triumf al civilizației asupra bar
bariei.

R. LUCIAN

NEW YORK. — După cum rela
tează agenția United Pi ess Inter
national. la 13 aprilie la Cape Ca. 
naveral a fost întreprinsă o 'încer
care de lansare a unui satelit ar
tificial al oămintului cu ajutorul 
unui sistem de rachete ..Van
guard". Curind după lansare. Di
recția națională pentru aeronau. 
tică și cercetarea spațiului cosmic 
a declarat că cea de-a doua treap
tă a rachetei „Vanguard" nu a in
trat tn funcțiune și s-a prăbușit 
împreună cu satelitul în Oceanul 
Atlantic.

NEW 5ORK. — Agențiile ame
ricane de presă anunță că la 13 
aprilie, la baza de aviație Vanden- 
berg. statul California, a fost lan
sat cu ajutorul unei rachete 
„Thor" un satelit artificial al pă- 
mîniului ..Discoverer 2“. Greuta
tea satelitului este de 720 kg. Se 
precizează că lansarea acestui sa
telit are un caracter militar și că 
datele ce vor putea fi culese din 
această experiență nu vor fi date 
publicității.
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