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celor mai înalte
idealuri ale omenirii

Cu multe decenii în urmă, cei 
mai inaintafi oameni, cele mai 
luminate minfi au visat o presă
— tribună a poporului, care să 
exprime gindurile, năzuințele, 
interesele poporului. O aseme
nea presă s-a născut cu adevă
rat abia atunci cind a apărut 
presa comunistă și îndeosebi 
cind, după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, pentru 
întîia oară, întreaga presă a 
unei țări — Uniunea Sovietică
— a devenit o slujitoare devo
tată a maselor muncitoare.

Punerea presei în slujba cla
sei muncitoare, trecerea ei — 
pe a șasea parte a globului pă- 
mintesc — în stăpînirea celor ce 
muncesc a constituit o revolu
ție în istoria ziaristicii mon
diale. Această revoluție e lega
tă de numele lui Lenin, de crea
rea primului partid ' marxist- 
leninist, de întreaga perioadă 
tn care s-a pregătit și înfăptuit 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Tocmai de aceea, 
ziua apariției acum 47 de ani, 
a „Pravdei", primul ziar comunist 
de masă din Rusia, a devenit o 
sărbătoare a presei, a tu
turor celor ce iubesc cauza ade
vărului și păcii, cauza libertății, 
democrației și socialismului.

De 47 de ani „Pravda* leni
nistă se află în prima linie
în toate marile bătălii ale
partidului, ale poporului so
vietic. Nu există domeniu de
activitate, de la marile pro
bleme ale construcției eco
nomice și de stat, la acele ale 
științei și artei, ale educației 
tineretului, în care presa sovie
tică în frunte cu „Pravda", tra- 
ducind tn viață ideile șl linia 
partidului, să nu fi adus o con
tribuție rodnică, să nu fi lăsat 
urme de neșters în istoria glo
rioasă a făuririi unei societăți 
noi și a unui om nou. Arma 
cea mai ascuțită a partidului, 
sprijin de nădejde al clasei 
muncitoare, stegar nedesmințit 
al internaționalismului proletar, 
luptătoare vigilentă și neînfrica
tă împotriva a tot ce dăunează 
cauzei comunismului, cauzei 
păcii și progresului, presa so
vietică și-a cucerit dragostea 
trainică, profundă, a poporului 
sovietic, a întregii omeniri pro
gresiste.

La baza întregii activități și 
a tuturor marilor succese ale 
„Pravdei" și ale întregii prese 
sovietice stă concepția leninistă 
despre presă, ca o parte a cau
zei generale a proletariatului, 
ca agitator, propagandist și 
organizator colectiv, ca instru
ment de educare și reeducare 
economică, politică și culturală 

Rezultatul concursului 
organizat de „Scînteia tineretului" pentru 

corespondenții voluntari în cinstea zilei de 
1 Mai și a zilei de 5 Mai 

Ziua presei
Concursul pentru corespondenții voluntari or ganizat de „Scînteia tineretului* a stirnit un mare 

interes în rândurile tinerilor din fabrici și uzine, mine ți șantiere, de pe ogoare, școli ți facultăți.
Pe toată perioada cit a durat concursul au so sit la redacție circa 4.000 de scrisori cu mențiunea: 

„Pentru concursul corespondenților voluntari*, ca re prin tematica lor, oferă un bogat tablou al vieții 
ți activității multilaterale a tinerilor din patria noastră care sub conducerea partidului, mobilizați de 
organizațiile UTM. participă cu însuflețire la co nstruirea socialismului.

Multe corespondențe primite în cadrul con cursului oglindesc inițiative ți acțiuni ale organiza
țiilor U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la in deplinirea sarcinilor de plan, la acțiuni patriotice, 
pentru educarea comunistă a tinerilor, pentru formarea lor ca cetățeni conștienți, constructori de 
nădejde ai vieții noi.

Numeroase corespondențe au criticat lipsuri de la locul lor de muncă, dezvăluind cauzele acestora. 
Atît corespondențele critice publicate în ziar, cit ți cele trimise de către redacție organelor respec
tive spre cercetare și-au dovedit eficacitatea, deter minînd luarea de măsuri pentru lichidarea lipsurilor. 

Numeroși tineri, de cele mai diferite profe sii, au scris în aceasă perioadă pentru prima oară 
ziarului, devenind corespondenți voluntari activi.

Pentru alții, mînuitori mai vechi ai condeiu lui, concursul a constituit un prilej de intensificare 
a activității lor, de abordare a unor noi teme ți a unor noi genuri gazetărești.

La concurs au participat și tineri fotografi- amatori, care au prins în obiectivele aparatelor lor 
imagini din viața și activitatea tineretului. De ase menea au sosit în această perioadă caricaturi ți de
sene ale unor tineri pe care se putea citi: „Prima mea încercare*...

Concursul organizat de „Scînteia tineretului* a mărit armata tinerilor comandanți ai opiniei pu
blice, le-a dezvoltat ți mai mult dragostea pentru ziarul lor, stîrnind un și mai mare interes și răspun
dere față de conținutul și forma sa, a constituit un îndemn pentru fiecare tînăr constructor al so
cialismului de a deveni un activ co respondent voluntar.

Publicăm mai jos lista riștigătorilor concursu lui, iar în pagina o doua a ziarului, cîteva din lucră
rile sosite în cadrul concursului.

Urăm pârtieipanților la concurs, premiați sau nu, succes în activitatea lor viitoare de corespondenți 
voluntari, dorindu-le ca numele lor să poată fi citit cit mai des in coloanele ziarului nostru !

a maselor, ca unul din cele mai 
sensibile și operative mijloace 
prin care partidul se leagă de 
mase. In activitatea plină de roa
de bogate a presei sovietice își 
găsesc o strălucită confirmare 
principiile leniniste ale presei 
comuniste. Aceste principii s-au 
dovedit a fi singurele juste și 
rodnice nu numai în practica 
presei sovietice, dar șl in aceea 
a presei din țările socialiste, a 
presei partidelor comuniste din 
țările capitaliste.

Deosebite unul de altul prin- 
tr-o serie de particularități de
terminate de condițiile concrete 
în care-și desfășoară lupta, de 
tradiții, de experiența proprie, 
ziarele comuniste se aseamănă 
prin trăsăturile lor esențiale și 
anume, acelea care rezultă din 
rolul lor de instrumente de luptă 
ale proletariatului revoluționar, 
ale partidului marxist-lenrnist, din 
concepția leninistă despre pre
să în centrul căreia stă princi
piul spiritului de partid. Con
ducerea de partid a presei, spiri
tul de partid, constituie izvorul 
de forță al presei comuniste, con
diția fundamentală a succeselor 
ei în slujirea devotată a cauzei 
poporului.

Principialitatea marxlst-lenl- 
nistă, promovarea a tot ce este 
nou, înaintat, progresist, com
bativitatea în lupta împotriva 
a tot ce este reacționar, retro
grad, înapoiat, fac din presa 
comunistă un stegar nedesmin
țit al celor mal nobile aspirații 
ale omenirii. Ea se mîndrește 
cu înaltul titlu de a fi o presă 
a adevărului. A spune maselor 
adevărul șl numai adevărul — 
aceasta este o obligație sfîntă 
a fiecărui ziar comunist. Scrisă 
pentru mase și tn bună măsură 
de către mase, presa comunistă, 
In frunte cu presa sovietică este 
cea mai democratică presă pe 
care a cunoscut-o omenirea.

Sub conducerea încercată a 
partidelor marxist-leniniste, zia
rele comuniste de pretutindeni, 
în frunte cu presa sovietică al
cătuiesc o mare familie, unită 
prin țelurile cele mal nobile pe 
care le-a slujit cîndva cuvlntul 
tipărit: pacea și prietenia în
tre popoare, libertatea șl socia
lismul. Presa comunistă se 
poate mîndri că niciodată vre-o 
altă presă n-a fost atît de te
mută de vrăjmașii păcii, de jefui
torii celor ce muncesc.

încercările zgomotoase ale 
presei imperialiste de a-și as
cunde caracterul profund duș
mănos intereselor popoarelor sub 
stindardul „libertății presei" nu 
pot înșela pe nimeni. Nu e un 
secret că majoritatea zdrobitoa
re a ziarelor din țările ca
pitaliste, tipografiile, fabricile 
de hîrtie și cearneală, clă
dirile redacțiilor etc., nu apar
țin muncitorilor și țăranilor, 
cl se împart între cîteva trus
turi imperialiste cum sînt, în

S.U.A. de pildă, trusturile He
arst și Scripps-Howard care 
stăpinesc, luate împreună, peste 
40 de ziare și reviste. In ciuda 
concurenței și a diferitelor fir
me politice sub care se ascund 
patronii presei burgheze, ea ex
primă în principiu punctul de 
vedere al unui singur partid — 
partidul miliardarilor — și în 
tot mairnare măsură al celor 
mai agresive grupuri ale aces
tora. La adăpostul „libertății" 
burgheze a presei este organi
zată cea mai deșănțată activita
te de prostire și înșelare a ma
selor. Pentru că adevărul vieții 
îi supără pe stăpînii monopolu
rilor, presa burgheză este, și 
nici n-ar putea fi altfel, o presă 
a minciunii. Presa burgheză are 
„libertatea" de a calomnia în 
voie tot ce este progresist, de 
a acoperi cu vălul minciunii rea
litatea, de a stropi cu apă tran
dafirie plăgile de nevindecat 
ale capitalismului, de a susține 
că șomerii sînt „egali" cu mi
liardarii. Instrument docil în 
mîinile regilor tunurilor, presa 
burgheză, oficină de ațîțări răz
boinice, se bucură de „liberta
tea" de a prezenta pregătirile

,.Scînteia tineretului"
(Continuare tn pag. 3-a)

Muncitorii Combinatului de cau
ciuc „Jilava" obțin zi de zi noi 
succese importante în producție.

In fotografie s maistrul Radu 
Mereanu discută cu muncitorul 
Valeriu Petrescu despre îmbunătă
țirea calității măcinării și spălării 
anvelopelor în tamburul de spălare.

Foto : Agerpres

Proletari Sin toate țările, uniți-văf
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Plecarea delegației 
care va participa 

la sesiunea Consihului 
Mondial al Păcii

Luni a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Stockholm delegația 
mișcării pentru pace din R- P. Ro- 
mînă, care va participa la sesiu
nea Consiliului Mondial al Păcii 
consacrată celei de-a zecea aniver
sări a mișcării mondiale pentru 
pace.

Din delegație fac parte: acad. 
Mihail Ralea, membru al Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, vice
președinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, conducătorul delegației, 
acad. Horia Hulubei, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, vice
președinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R- P. 
Romînă, Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului național pentru a; 
părarea păcii din R. P. Romînă și 
Alexandru Ion, președinte al Consi
liului sindical regional Ploești.

La plecare, delegația a fost con
dusă de membri ai Comitetului 
Național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Turneul
Filarmonicii de Stat

Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu*, co
lectiv artistic emerit din R. P. 
Romînă, a părăsit luni la amiază 
Capitala, pierind într-un turneu 
de o lună de zile în R.P. Polonă, 
R. Cehoslovacă ți R. P. Ungară.

Sub conducerea dirijorilor Geor
ge Georgescu, artist al poporului, 
ți Mircea Basarab, orchestra sim
fonică a primei noastre filarmonici 
— formată din peste 100 de per
soane — va susține 12 concerte 
în principalele orașe din cele trei 
țări prietene.

tn R. Cehoslovacă orchestra va 
participa la manifestările muzi
cale din cadrul tradiționalului 
festival „Primăvara la Fraga*, care 
se va desfășura anul acesta între 
12 mai ți 1 iunie.

(Agerpres)

Concursul 
formațiilor artistice 

studențești
în zilele de 2 și 3 mai l-a desfă

șurat în Capitală concursul forma
țiilor ertistice de amatori ale case
lor de cultură ale studenților din 
centrele universitare București, 
Cluj, Ieși și Timișoara.

întrecerea formațiilor de teatru 
a avut loc la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa". 
Colectivele caselor de cultură din 
București și Iași au prezentat spec
tacole cu piesa „într-un ceas bun" 
de V. Rozov. Studenții din Cluj au 
venit la concurs cu piesa „Tînara 
gardă", dramatizare de N. Ohlop- 
kov, după Al. Fadeev, iar cei din 
Timișoara eu piesa „Ziariștii" de 
A. Mirodan, precum și cu proces 
literar pe marginea romanului 
„Setea" de Titus Popovici.

în același timp la Teatrul C.C-S. 
din str. Lipscani în fața juriului de 
concurs s-au prezentat corurile, 
echipele de dansuri, orchestrele 
de muzică semisimfonica, tarafu
rile populare, soliștii vocali și in
strumentiști de la cele 4 case de 
cultură ale studenților.

(Agerpres)

Tinerii Gh. Grigore, Mircea Manea și Eugen Dinu rtnt trei 
dintre cei mai destoinici responsabili de brigadă da tineret din 
secția motoare a uzinelor „23 August".

Iată-i, In fotografia noastră, discutînd despre realizările bri
găzilor, despre metodele lor de muncă.

Foto: D. F. DUMITRU

întreaga brigadă învață
La uzinele „Vasia Vasilescu" din 

Mediaș s-a terminat schimbul de 
dirt-iâeață. Din hala secției filatură 
au început să iasă grupuri de fete. 
In drum spre casă sail spre canti
nă, discuțiile tinerelor s-au învîrtit 
în jurul uneia și aceleiași proble
me—tema adunării generale U.T.M. 
de după amiază, adică învățătura. 
Intr-un grup sînt mai toate fetele 
din brigada fruntașă a secției fila
tură, condusă de tînăra muncitoare 
Agrintina Răceanu.

— Și mie — spunea tînăra fila
toare Virginia Chejan — mi-ar 
plăcea să învăț Ia o școală medie 
serală. Dar vă spun sincer că mi e 
cam frică. Mă tem că n-o să pot 
face față...

— Ce înseamnă asta că „n-o să 
pot face față" ? — interveni Agrin
tina Răceanu. Tu ai fost una dintre 
elevele bune din școala profesio
nală. Acum muncești bine și cu 
pricepere în brigada noastră. De ce 
n-ai putea face față la învățătură ? 
Uite, să ne spună Victoria cum reu
șește ea să fie atît o muncitoare 
bună cit și o elevă fruntașă la 
cursurile școlii medii serale.

...După ce a isprăvit acum un an 
școala profesională Victoria Gatea 
s-a înscris Ia școala medie serală. 
Fetele din brigadă, ca și din cele
lalte brigăzi, o îndrăgesc pe Victoria 
pentru faptul că este o bună mun
citoare, pentru că își ajută tovară
șele de muncă, pentru preocuparea 
ei fa[ă de problemele colectivului.

— Am să vă spun. Multe dintre 
voi, Agrintina, Eva, Sofia sinteți 
decise să urmați începind din a- 
cest an cursurile școlii medii serale. 
Virginia, tu te întrebi dacă ai să 
poți face față. Eu sînt convins că 
vei putea. Fără îndoială că ușor 
nu va fi. Dar după ce începi să în
veți, după ce te vezi înconjurat cu 
atîta atenție de profesori care ori- 
cînd te ajută, te sprijină, îți dau 
indicații, după ce prinzi dragostea 

de bibliotecă unde se poate studia 
în condițiile cele mai bune, după 
ce constați că în fiecare zi afli lu
cruri noi . și interesante, că se îm
bogățește orizontul tău, nu ți se va 
mai părea prea greu. E drept că 
uneori va trebui să renunți la plim
bări, la distracții. Totul este să știi 
cum să-ți organizezi munca, tim
pul. Crezi tu Virginia că rin
gurilor noastre nu Ii se mai 
pot aduce nici o îmbunătățire 1 
Crezi că turația lor este de acum 
optimă ? De ce n-ai fi tu aceea care 
să propui o inovație, sau o rațio
nalizare ? Astea le putem face nu
mai învățînd, studiind din ce în 
ce mai mult. Avem toate posibili
tățile s-o facem. Partidul ne-a des
chis larg porțile spre culmile cele 
mai înalte ale calificării și speciali
zării și noi tinerele muncitoare tre
buie să răspundem acestei griji 
prin participarea noastră, a tutu
rora, la învățătură.

Și discuția a continuat contu
rând tot mai mult hotărîrea tine
relor din brigadă de a folosi din 
plin marile posibilități pe care re
gimul nostru democrat-popular le 
asigură pentru ca, din rîndul cla
sei muncitoare să crească o nouă 
intelectualitate, legată strîns de 
clasa din care a pornit.

In adunarea generală U.T.M., în 
cadrul căreia au avut loc ample 
dezbateri pe marginea hotărîrii 
C. C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine privind 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală și superior, tinerele noastre 
și-au spus cuvîntul. Și Virginia și 
Agrintina și Sofia și Eva și toate 
celelalte tinere din brigadă și-au 
exprimat dorința de a invăța, de a 
se înscrie la cursurile școlii medii 
serale. întreaga brigadă a tinerelor 
filatoare pornește pe drumul în
vățăturii.

FLORIAN BORZ

La uzinele „Nicolae Cr iste a" -Galați 
Â intrat în rodaj la cald 

a treia linie nouă de laminare
La uzinele „Nicolae Cristea"- 

Galați a început rodajul la cald al 
agregatelor celei de-a treia linii 
noi de laminare. Acest important 
agregat de laminare a tablei sub
țiri a fost executat de constructorii 
de la întreprinderea de construc
ții, montaj și instalații indus
triale.

Pe loturile.
Tinerilor colectiviști din comuna 

Sînicolau Mare, regiunea Timi
șoara, le aparține o frumoasă ini
țiativă. Intr-una din adunăriie ge
nerale ale colectiviștilor ei și-au 
asumat răspunderea să lucreze 40 
hectare de sfeclă de zahăr, 20 hec
tare de floarea-soarelui, 16 hectare 
de orez și 126 hectare de porumb, 
iar de pe aceste suprafețe să ob
țină producții record pe gospodărie.

De pe loturile care le-au fost în
credințate ei sînt hotărîți să rea
lizeze producții medii la hectar de 
peste 30.000 kilograme sfeclă de 
zahăr, 2-000 kg- floarea-soarelui, 
3.800 kg. porumb și 4.000 kg. orez 
(cu 10-000 kg. sfeclă de zahăr, 500 

kg. floarea-soarelui, 300 kg. porumb

Un club de bloc al copiilor
în blocul nr. 3—9 de pe strada 

Vasile Conta din Capitală convie
țuiesc peste 800 de locatari. Copiii 
acestora, peste 80 la număr — șco
lari și de vîrstă preșcolară — pînă 
mai zilele trecute își pierdeau vre
mea, în special după amiezele, 
jucîndu-se pe scări, în curtea și pe 
strada din fața blocului.

în cadrul unei ședințe a comite
tului de bloc, un locatar a venit cu 
propunerea de a se înființa în bloc 
un club al copiilor. Propunerea a 
fost primită cu multă satisfacție 
atît de membrii comitetului blocu
lui cît și de toți locatarii. Comite
tul raional U.T.M. „I. V. Stalin“ 
cît și deputata raională, tovarășa 
Pescariu Margareta, au dat ajutor 
comitetului de bloc pentru organi
zarea acestui club. Astfel în seara 
zilei de 30 aprilie a.c. a fost inau
gurat într-un cadru festiv clubul 
copiilor din blocul nr. 3—9 de pe 
strada Vasile Conta, primul de 
acest gen din țară.

Citiți
pagina 2-a:

Cronicari

svieții noi

Noua linie de laminare este 
complect mecanizată și automati
zată.

In afară de caja de angrenare, 
caja trio și mesele basculante, în. 
tregul utilaj și aparataj electric 
este fabricat în țara noastră.

(Agerpres)

tineretului
și 500 kg. orez peste producțiile 
medii prevăzute în planurile de 
producție ale G.A.C.). Cu ajutorul 
tehnicienilor, al brigadierilor și șe
filor de echipe, organizația de ba
ză U.T.M. a întocmit un grafic al 
lucrărilor de pe loturile tineretului, 
eșalonate pe campanii și cu ter
mene precise de executare.

Fiind bine îndrumați și sprijiniți, 
cei 60 de tineri colectiviști care 
muncesc pe ledurile tineretului au 
terminat primii pe gospodărie pra- 
șila I-a la culturile de sfeclă da 
zahăr, porumb și floarea-soarelui, 
iar acum muncesc cu însuflețire la 
răritul sfeclei de zahăr.

P. LUNGU

Toți participanții la festivitate au 
închinat deschiderea clubului co
piilor zilei solidarității internațio
nale a muncitorilor dîndu-i numele 
de „1 Mai 1959“.

Copiii din acest bloc vor avea 
în cadrul clubului lor o bibliotecă 
formată deocamdată din 600 de 
cărți donate de către părinții lor, 
vor putea participa la concursuri 
de șah, volei, fotbal, baschet. Doi 
profesori de educație fizică care 
loouiesc în bloc se vor îngriji de 
antrenamentele lor. în vacanța de 
vară copiii vor face împreună ex- 
oursii, vor merge la ștrand. în fie
care lună comitetul de părinți îi 
va ajuta să pregătească cîte un 
spectacol de păpuși.

Comitetul raional U.T.M. „I. V. 
Stalin" va îndruma în permanență, 
prin activiștii săi, activitatea clu
bului.

B. FLORIAN

★ ★
UN PREMIU I: O excursie în străinătate 

prin O.N.T. „Carpați". Ionel Hîncu 
forjor —- Atelierele C.F.R. Galați.

DOU\ PREMII ii: obiecte în valoare de 
1.500 iei fiecare

1. Postul de corespondenți voluntari al 
„Scînteii tineretului" de la uzinele ,,Ernst 
Thălmann" Orașui Stalin format din:

Bucur Tomniuc — ajustor
Traian Oțeiea — strungar
Kiss Eugen — strungar
C. Ardeleanu — strungar
2. Tema Mareș secretar al Comitetului 

raional U.T M. Fetești.
TREI PREMII III: Obiecte în valoare de 

1.000 lei fiecare.
1. Aristică Brinzan — student — Insti

tutul Politehnic București.
2. Elisei Rusu — țăran muncitor — sa

tul Roșu, raionul Vatra Dornei.
3. Lucia Gherghiceanu — funcționară 

— Uzinele de reparatii-auto Cîmpina.
MENȚIUNI: a cite 400 lei fiecare.

1. Gheorghe Mincu —■ tehnician — 
Uzinele „1 Mai" Ploești.

2. Damian Soceanu — colectivist — 
G.A.C. ,,Progresul" comuna Roșiori, ra
ionul Călmățui.

★
3. Nicolae Stoenenco — activist al Co

mitetului raional U.T.M. Călărași.
4. Miron P. Nicolae — țăran întovără

șit — comuna Oteșani, raionul Horezu.
5. Ion Perșinaru — inginer agronom 

— G.A.C. Săcele. raionul Istria, regiunea 
Constanța.

6. Vasile Vetișanu — metodist — 
Casa de cultură Careli Mari, regiunea 
Baia Mare.

7. Petru Pepelea — activist al Comite
tului raional U.T.M. Pașcani.

8. Traian Simula — student — Institu
tul „Maxim Gorki" București.

9. V. Andriescu — montor — Uzinele 
„Timpuri Noi" București.

10. Ionel Trifu — profesor — comuna 
Smîrdioasa raionul Zimnicea.

11. Aristică Băghină — lăcătuș — Tr. 
Severin.

12. Gh. Stanciu — lăcătuș — Combina
tul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" Hu
nedoara.

13. Maria Cică — învățătoare — co
muna Babșa, raionul Lugoj.

14. Cicerone Stănescu — elev — 
Școala medie mixtă Drăgâșanl.

15. Nicolae Edroiu — student — 
Universitatea „Victor Babeș“-Cluj.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în țară

Demonstrația oamenilor muncii din Tf. Mure*. Demonstrația oamenilor muncii din lațt,



Cronicari ai vieții noi9
Din materialele primite în cadrul 

Concursului corespondenților voluntari
Din jurnalul unui constructor

Mi-am. legat viața și munca de ziua in 
care am venit ca brigadier pe șantierul 
hidrocentralei de la Bicaz. Din ziua aceea 
număr anii, bucuriile și izbinzile trăite 
laolaltă cu tovarășii mei de muncă.

De aceea și jurnalul meu, începe cu ea... 
...17 aprilie 1952...
Prima întilnire cu șantierul. Venisem în 

ziua aceea sute de tineri din toate colțu
rile țării. Mulți eram fii de țărani care nu 
cunoșteam nici o meserie: Gheorghe Muceni
ca, Vasile David, Constantin Calotescu... In 
atmosfera de muncă clocotitoare, în mulți
mea de tineri înflăcărați pe care-i găsisem 
acolo, în zgomotul asurzitor al „pușcături- 
lor" din munți, obișnuiți cu viața 
liniștită de la țară am rămas nedumeriți. 
Neîncrezători in forțe, unii dintre noi am 
început chiar să dăm înapoi.

Intr-o noapte, Mircea Huțupan, Ion Dia- 
conu și eu am ieșit tiptil din baracă cu 
gîndul să plecăm. (Astăzi mi-e rușine de 
acest lucru). Era o noapte călduroasă de 
iulie. Am privit în jur. Peste tot vedeam 
roadele muncii neobosite dusă de brigadieri. 
Picioarele nu ne-au putut duce decît cîteva 
sute de metri. Ne-am așezat pe cîte-un bo
lovan fi am stat așa, acolo, sfredeliți de 
ginduri și de remușcări pînă-n zori.

Seara am fost discutați în adunare gene
rală U.TM. deschisă. Acea adunare mi-a 
lămurit atît mie cît și altor brigadieri 
multe lucruri pe care nu le înțelesesem 
pînă atunci. Muncisem fiecare pe petecul 
nostru de pămînt, la bușteni în pădure, Za 
stină sau într-un atelier.

Aici era însă cu totul altceva. Eram 
chemați de partid și de Uniunea Tineretu
lui Muncitor să înfăptuim una din cele 
mai mari construcții ale patriei noastre, 
hidrocentrala „V. I. Lenin“. Am ascultat 
cuvintul comuniștilor Gheorghe Bădina, al 
lui Lascu Gheorghe și al multora care 
erau la adunare și parcă vedeam aevea 
ceea ce spuneau : vedeam Bicazul de mii- 
ne. Bistrița neputincioasă care izbește în 
barajul de peste 120 de metri și apoi se 
retrage spre lacul de acumulare care va 
da posibilitatea irigării a peste 300.000 ha. 
vedeam puzderie de case ale bătrinei Mol
dove în care se va aprinde becul electric, 
fabricile și uzinele acționate de energia 
electrică furnizată de hidrocentrală, ve
deam vilele construite pentru odihna oa

menilor muncii, parcurile cu verdeață și 
flori din jur, o autostradă modernă care 
duce spre Cheile Bicazului.

S-au mai discutat în acea adunare o 
mulțime de lucruri. A vorbit pe rînd fie
care utemist, fiecare brigadier. Și gîndurile 
noastre s-au unit într-unul singur, cuvin
tele noastre exprimau același lucru, acela 
de a rămîne pe șantier și de a munci din 
răsputeri pentru a termina lucrările cît 
mai repede.

Peste cîteva luni, pe șantier s-au deschis 
cursuri de calificare. Ne-am înscris aproa
pe toți brigadierii. Pentru prima oară, 
mulți dintre noi aveam astfel posibilitatea 
să ne calificăm, să învățăm o meserie. Eu 
am învățat meseria de electrician pe lingă 
maistrul Gheorghe Lascu. Alții ca Gheorghe 
Hrișcu, Radu Drăghici sînt macaragii. Mir
cea Huțupan și Ion Diaconu, care cu cîțiva 
ani în urmă fuseseră ciobani, aproape 
neștiutori de carte, au ajuns mecanici. 
Atunci au învățat meseria și cei 42 de ti
neri din brigada lui Constantin Chiriac, 
toți veniți de prin satele Moldovei, care 
astăzi dețin steagul de fruntași pe fabrica 
de ciment.

Mai tîrziu s-a deschis și o școală medie 
serală, cursuri de minim tehnic. Toate 
erau dovezi vii ale faptului că organizația 
de partid, organizația U.TJM., întregul șan
tier, ne creau toate condițiile pentru ea să 
creștem, să ne formăm ca adevărați 
structori ai socialismului.

...Martie 1954...
Natura se lăsa greu îngenunchiată. 

mele raze calde au topit zăpada de 
munți și apa a năvălit la vale. Noi lucram 
jos la baraj, lingă apele Bistriței. Intr-o 
dimineață, am găsit totul inundat. Bistrița 
se umflase și bolborosea amenințătoare. S-au 
format echipe de tineri brigadieri care 
timp de o lună au lucrat în apă cu apa- 
rataje electrice sub tensiune. Se spunea 
despre noi atunci că facem fapte de 
eroism. Poate ! Noi munceam însă cu dra
gostea și cu răspunderea pe care ne-o dă
dea sarcina ce o avem de îndeplinit. Tot 
așa poate fi numită și fapta brigadierului 
Vasile David, care a salvat patru escava- 
toare de la distrugere, sau a lui Costache 
Crețu și Valeriu Negrușa, care au stat o 
noapte întreagă in frig și au reparat un 
concasor.

Apărarea 
rului, grija

con-

Pri
pa

bunurilor obștești ale șantie- 
lucrul să nu stagneze nici oca

clipă i-a făcut pe acești tineri să-și riște 
propria lor viață.

Pe atunci nu înțelegeam destul de pro
fund semnificația unor asemenea fapte. 
Astăzi însă cînd mă gîndesc la ela, îmi 
dau seama cît de mult s-a transformat 
conștiința noastră. Munca grea dar fru
moasă de pe șantier, contactul cu oameni 
încercați, ou experiență în muncă, viața 
de colectiv, îndrumarea și sprijinul perma
nent dat de organizațiile de partid și U.TM., 
ne-a ajutat să creștem, ne-a educat 
spirit sănătos de viață și muncă.

în lunile oare au urmat, pentru munca 
și rezultatele frumoase obținute 
dintre noi am fost primiți candidați de 
partid. încrederea care ni s-a acordat ne-a 
dat noi puteri de muncă.

Tineretul începuse să devină un element 
de bază al șantierului. Multe sectoare, 
printre care fabrica de ciment de la ba
raj și cea de la Stejarul, ne-au fost încre
dințate nouă. Luptam din răsputeri să ne 
facem datoria cu cinste.

..Mai 1955...
M-am căsătorit. Soția mea « venit tn 

aceeași lună cu mine pe șantier.
...1 ianuarie 1958...
Sărbătoresc noul an fi izbinzile anilor 

ce-au trecut, într-un apartament din noile 
blocuri ridicate pe șantier pentru

Odată cu mine s-au mai mutat 
se alte familii ale constructorilor hidrocen
tralei...

De la masă îmi rid cele două fetițe ale 
mele. Le privesc și parcă nu-mi vine a 
crede. Au crescut ți ele tot atît de repede 
ea șantierul. Cînd se vor aprinde luminile 
hidrocentralei, vor fi printre primele oare 
se vor bucura de ele...

...24 februarie 1959...
Organizația de partid m-a trimis la 

Bacău la o consfătuire cu elevii școlilor 
medii.

Trebuia să le vorbesc despre hidrocen
trală, despre brigadieri, despre frumusețea 
muncii noastre, despre felul cum am cres
cut și cum ne-a educat șantierul...

Cîte zile mi-ar trebui oare pentru a re
lata filmul vieții mele din acești ani ?...

GHEORGHE LUNGU 
electrician

fost brigadier la Hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ Bicaz

în>tr*un

mulți

noi.
numeroa- unei brigăzi

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică ale Centrului școlar 
silvic din orașul Rm. Vîlcea 
desfășoară o vastă acțiune de 
renovare și înfrumusețare a 
școlii.

In fotografie: Tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică lucrează la amenaja
rea terenului din jurul școlii.

Fototext:
DUMITRU A. ZAULEȚ

Portrete de tineri 
muncitori fruntași 
realizate de pictorul amator

RUSU ELISE1
țăran muncitor din salul Roșu — 

raionul Vatra Dornei

așteaptă
Sfîrșitul anului 1956 — Ural 

Mare bucurie! La noi, la Fa
brica de cherestea „Trafag“ din 
București a luat ființă o echipă 
artistică. Felicitări, voioșie, 
cîntece, dansuri...

începutul anului 1957 —
Dacă i-ați fi văzut cîntînd sa» 
jucînd pe Maria I. Drăgan, Paul 
Samoilă, Gheorghe Ștefănescu 
sau pe mulți alți utemiști ați fi 
crezut că toată viața doar numai 
de dans și de cîntec s au ținut. 
Deși n-aveam sală de festivități, 
spectacolele le dădeam pe unde 
apucam. Și ce spectacole...

Sfîrșitul anului 1957 — 0 
nouă victorie. Echipa noastră 
artistică a luat premiul III pe 
raionul Grivița Roșie la 
cursul echipelor artistice, 
felicitări, din nou vioioșie, 
suri...

Pe la jumătatea anului

ti
li e^etut Idi

Concursul „Iubiți cartea*' 
în atenția comitetului 

raional

tori acoperea pe fapt lipsa de răspundere a comisiei 
de inovații.

con- 
Alte 
dan-

Pe la jumătatea anului 1958 
—• Unde i echipa noastră artis
tică ? Unde-i dirijorul nostru 
Androne ? Dar conducătorul 
dansurilor, Neagu ? Parcă nici 
n-au fost. Doar tinerii sînt la 
fel de entuziaști. în fabrică își 
văd liniștiți de treburi tovarășii 
din comitetul de întreprindere 
(președinte : Alexandru Geor
gescu) și cei din comitetul 
U.T.M. (secretar: Nicolae 
Dobre).

Sfîrșitul anului 1958 — Avem 
și o sală de festivități ! Ce pă
cat că nu mai avem echipa ar
tistică. Ce curios au decurs lu
crurile.

Cînd avem echipă artistică 
n-avem sală de festivități, iar 
acum cînd avem sală...

începutul anului 1959. — A- 
ceeași nepăsare pentru activita
tea noastră artistică. Comitetul 
U.T.M. așteaptă ca cel sindical 
să aibă inițiativa reînființării 
echipei noastre artistice. Cel 
sindical așteaptă ca cei de la 
U.T.M. să dea semnalul de înce
pere. Cu toții așteaptă. Pînă 
cînd ?

VASILE TATU 
muncitor

” 3 -- &

w
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în articolul „Comisie 
doar pe hîrtie" publicat 
in „Scinteia tineretului" 
nr. 3055, tinărul colecti
vist Damian Soceonu din 
comuna Roșiori, raionul 
Călmățui, critica comisia 
comunală a concursului 
„Iubiți cartea" care nu 
ducea nici un fel de ac
tivitate. tn comună nu 
erau decît 25 purtători 
ai insignei, cu toate că 
numeroși tineri doreau 
să participe la acest con
curs, să devină purtători 
ai insignei, tn același ar
ticol era criticat și comi
tetul raional U.T.M. care 
nu luase măsuri pentru 
reactivizarea acestei co
misii.

it
In urma criticii făcute 

in ziar, comitetul raional 
U.T.M. și-a dat seama că 
această situație există și 
in alte comune, în acest 
sens, s-au luat măsuri

pentru reorganizarea și 
activizarea comisiilor co
munale care multă vre
me au figurat doar pe 
hirtie.

Activiștii, instructorii 
comitetului raional, s-au 
deplasat pe teren pentru 
a reorganiza și îndruma 
activitatea comisiilor 
din comunele Roșiori, 
Tătaru, Ciocile și altele, 
unde munca era slabă și 
neorganizată, tn prezent 
au și început să se vadă 
roadele, mulți tineri de
venind purtători ai in
signei.

Comitetul raional 
U.T.M. a prevăzut în 
planul său de muncă ur
mărirea permanentă a 
felului cum se desfășoară 
concursul „Iubiți cartea" 
și organizarea unor in- 
tilniri in care se vor 
face schimburi de expe
riență între comisiile 
murude.

Comisia de inovații
- - ■ - - - - -

co-

și-a îmbunătățit activitatea
In ziarul „Scinteia tineretului" nr. 3061 a apărut 

în cadrul concursului corespondenților voluntari 
nota critică „Pentru ce n-ai timp", care sezisa se
rioase lipsuri în activitatea comisiei de inovații a 
uzinelor „Timpuri Noi" din București.

Numeroase propuneri de inovații zăceau cu lunile 
prin sertarele cabinetului tehnic al uzinei. Expresia 
„n-am timp" cu care erau întîmpinați tinerii inova-

1w

*
De la apariția acestei note au trecut aproape două 

luni. Din cele ce s-a comunicat redacției reiese că 
în urma notei critice, analizîndu-se activitatea comi
siei de inovații, s-a trecut la reorganizarea ei. La 
cabinetul tehnic a mai fost încadrat un tovarăș care 
se ocupă în exclusivitate, de problemele de docu
mentare. In ultima vreme se studiază cu multă aten
ție propunerile inovatorilor. Ca o consecință firească 
a grijii care se acordă fiecărei inovații, în luna 
aprilie au fost înregistrate un număr de 32 de ino
vații față de cele 30 cîte au fost înregistrate în tot 
trimestrul întîi al anului 1959. Tot în luna aprilie au 
fost aplicate zece inovații față de cele 12 cîte au 
fost aplicate în trimestrul întîi al anului curent. S-a 
hotărît de asemenea organizarea unui concurs — 
care este în curs de desfășurare — pentru cele mai 
bune inovații.

Gîtuitorul criticii 
și-a primit pedeapsa 

cuvenita
Printre materialele tri

mise în cadrul concursu. 
lui, un tînăr corespon
dent voluntar a sezisat 
redacția că Iulian Broti, 
directorul inspectoratului 
A.D.A.S. din raionul 
Trușești, regiunea Sucea
va, este un element des
compus moralicește care 
adeseori prezentîndu-se 
în stare de ebrietate la 
servici insultă funcționa
rii inspectoratului. Pen
tru a-și ascunde purtarea 
sa imorală, Iulian Broti 
persecuta pe oamenii cin
stiți care încercau să-l 
critice, să-i arate că fap
tele sale sînt incompati
bile cu funcția de răs
pundere pe care o deți
nea. Astfel, directorul Iu. 
lian Broti a dispus înde
părtarea din servici a 
utemistului Mihai Grigo- 
raș pentru faptul că a- 
cesta critica cu curaj atît 
lipsurile directorului cît 
și alte fenomene negative 
din activitatea inspecto
ratului A.D.A.S.

Redacția a trimis a- 
ceasta sezisare Comitetu. 
lui raional P.M.R. Tru- 
șești care, făcînd cerce
tările cuvenite, ne-a co
municat:

„în urma verificării se- 
zisării făcută de cores
pondentul voluntar s-au 
stabilit următoarele:

Cele semnalate despre 
Broti Iulian, directorul 
inspectoratului raional 
A.D.A.S. au fost reale. 
Organele in drept au 
luat o serie de măsuri 
organizatorice menite să 
lichideze în scurt timp 
situația nesănătoasă cre
ată in cadrul inspectora
tului de către Broti 
iulian.

în acest sens s-a ho
tărît destituirea lui Broti 
Iulian din funcția de di
rector. Utemistul 
Grigoraș a fost 
drat în muncă".

Mihai 
reinca-

O nouă reali
zare a regimului 
nostru democrat- 
popular :

Blocul tinere
tului din orașul 
Bîrlad dat recent 
in folosință.

Foto:
FLORIN ȚAGA 
muncitor, Fabrica 

de rulmenți 
Bîrlad

CIOLPAN MIHA1
— miner de la mina Nepomiceni — 

Vatra Dornei

TEODORESCU DUMITRU
— miner de la mina Nepomiceni 

Vatra Dornei

Am te față un dosar. Intre scoarțele pătate cu ulei, privirea 
întîlnește procese verbale, foi acoperite cu cifre, cu procente. Este 
dosarul brigăzii de producție a tineretului condusă de candidatul 
de partid Ion Moraru din secția 510 a Uzinelor de Autocamioane 
„Steagul Roșu" din orașul Stalin. Să răsfoim împreună aceste 
file :

...Procesul verbal de constituire a brigăzii. Din discuțiile purtate 
cu această ocazie aflăm : mulți tineri care lucrau în secția 510 
nu reușeau să-și realizeze planul de producție, depășeau procen
tul de rebuturi. Cauzele: indisciplina în muncă, nerespectarea 
prevederilor tehnologice de prelucrare, slaba calificare a unor 
tineri. Pentru lichidarea acestei situații, biroul organizației de 
bază U.T.M., îndrumat de organizația de partid hotărăște înfiin
țarea unei brigăzi de producție a tineretului. Obiectivele brigăzii: 
educarea politică și economică a tinerilor, mărirea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, realizarea de economii.

...Prima consfătuire de producție a brigăzii. Ordinea de zi : în
tărirea disciplinei în muncă, folosirea din plin a celor 480 minute. 
Unii din membrii brigăzii încă întîrzie sau chiar lipsesc nemoti
vat. Cu această ocazie biroul organizației de bază U.T.M. reorga
nizează postul utemist de control, stabilește o tematică pentru 
raidurile săptămînale.

...Cîteva file din dosar marchează frecvența tinerilor la învăță- 
mtatul politic. Aflăm : membrii brigăzii de producție frecventează 
cu o prezență de 100 la sută formele de învățămînt. In cadrul 
brigăzii, în orele libere se organizează studiul te colectiv, se 
vizionează cu întreg colectivul filme și spectacole de teatru legate 
de temele lecțiilor politice.

...Urmărim apoi, două grafice: Disciplina în muncă. Productivi
tatea muncii. Liniile marchează precis: nici.o întîrziere, nici o 
lipsă nemotivată de la servici. Dar productivitatea muncii nu e 
încă, mulțumitoare, din cauza că tineri ca Ion Moraru, Gheorghe 
Oprișan și alții nu-și îndeplinesc normele datorită slabei califi
cări și datorită proastei organizări a locului de muncă. Cum a 
acționat organizația de bază U.T.M. pentru lichidarea acestei 
situații, aflăm citind noi file din dosar: toți membrii brigăzii sînt 
încadrați în cursuri de minim tehnic, de ridicare a calificării. Se 
organizează schimburi de experiență cu brigăzi fruntașe din alte 
sectoare și de la uzinele de tractoare „Ernst Thâlmann". Au loc 
demonstrații de așchiere intensivă a metalelor și alte demonstrații 
practice de metode avansate de lucru. Se repartizează în așa fel 
membrii brigăzii încît pe lîngă brigadierii cu o înaltă calificare 
lucrează un tînăr mai puțin pregătit profesional.

Apar nume noi de fruntași: Diceanu Gristea, Danea Mircea, 
Vaacenka Gheorghe care depășesc norma cu 30-40 la sută și chiar 
mai mult.

...Răsfoim propunerile făcute de membrii brigăzii cu ocazia 
aplicării inițiativei tinerilor muncitori de la uzinele „Tudor Via- 
dimirescu" privind buna organizare a locului de muncă... Multe 
din golurile în muncă se produceau datorită faptului că debita
rea materialelor se făcea într-un capăt îndepărtat al halei, de 
unde erau transportate Ia atelierul de prelucrat cu o macara 
suprasolicitată. Membrii brigăzii au propus și insistat ca secția 
de debitat materialele să fie mutată lîngă atelierul de prelu
crare. Urmarea : s-au înlăturat golurile de producție, a fost eli
berată o macara, plus economisirea energiei electrice necesară 
transportării materialelor. Tot cu această ocazie brigada hotă
răște predarea mașinilor din mers între schimburi.

...Pe o foaie de hîrtie întîlnirri un termen nou : Acord colectiv. 
Citim: Tînărul Vasile Baciu, datorită unui mod încetinit de lucru, 
îndeplinea cu greu planul de producție. Cu toate încercările făcute 
de membrii brigăzii de a-1 antrena la un ritm mai viu de muncă, 
el continua să lucreze la fel de încet. Candidatul de partid Mo- 

. raru Nicolae propune: „O anumită perioadă de timp să lucrez în 
acord colectiv cu tovarășul Vasile Baciu la aceleași operații de 
prelucrare. Chiar dacă în prima lună vom avea împreună un cîș- 
tig mai mic, în a doua lună, însă, sînt convins că situația se va 
schimba..."

...Un nou grafic. Presupunerile candidatului de partid Nicolae 
Moraru s-au adeverit. Atît stimulentul material, cit și ajutorul 
permanent primit de la tovarășul său, l-au determinat pe tînărul 
Vasile Baciu să-și revizuiască metoda de muncă ceea ce a dus la 
o simțitoare creștere a productivității.

...Spicuim un nou proces verbal. Se analizează activitateta bri
găzii. In afară de bunele aprecieri ale tov. Nicolae Meiu, secre
tarul organizației de partid, aflăm : „In secția 510 se înființează 
a doua brigadă de producție a tineretului, iar organizarea noii 
brigăzi va fi încredințată 
cat măiestria profesională, 
mult și mai bine in prima 
secția 510 a tineretului.

unor tineri muncitori, care și-au ridi
care au învățat cum să producă mai 
brigadă de producție a tineretului din

URSU VASILE
— responsabil al unei brigăzi 
tineri țapinari de la gura 
exploatare forestieră — Dornișoara

de 
de

Cercul naturaliștilor
Cercul 

Lespezi, 
responsabil este utemistul Constan
tin Buiuc, directorul școlii de 
centru Lespezi, desfășoară o rodnică 
activitate in rindul tineretului din 
comună.

De la înființarea sa și pînă in 
prezent, cei peste 50 de elevi au 
audiat o serie de lecții, dintre care 
enumerăm t „Cum a apărut viața

naturaliștilor din comuna 
raionul Pașcani, al cărui

pe pămînt", „Originea și evoluția 
omului", „Ce sînt superstițiile", 
„Să combatem misticismul" etc. 
care au înarmat tineretul cu o se
rie de cunoștințe științifice ne
cesare.

Săptămînal, marțea, cînd se ține 
acest cerc, pe lingă lecțiile ce se 
predau, se prezintă cursanților fi 
cite un diafilm cu subiect științific, 
medical sau agricol. La lecții par-

ir
din documentele aflate în dosarul de 
demonstrează concludent că folosirea 

formelor specifice de organizare în muncă a tineretului — brigada 
de producție — influențează puternic educarea în spirit comunist 
a tinerilor, îi mobilizează la îndeplinirea sarcinilor economice.

Am spicuit numai cîteva 
evidentă al brigăzii. Ele

fruntaș

AUREL NICULESCU
tehnician

pe raion
ticipă toți cei 50 de cursanți ai 
cercului care aplică in practică 
cele învățate.'

Astfel in urma lecției predate de 
către învățătoarea utemistă Maria 
BjUÎuc. intitulată: „Insămînpatul la 
timp sporește recolta", tinerii ță
rani muncitori Apctrei Ion, Popa 
Nicolae, Căpățină Fănică și mulți 
alți elevi ai cercului „Tinerilor na- 
turalîști" au fost primii oare au în-

sămințat culturile din epoca a Il-a. 
„Cercul naturaliștilor" din Lespezi 
își trăiește din plin viața și pe 
drept cuvînt este considerat ca cel 
mai bun cerc al naturaliștilor din 
raionul Pașcani.

PETRU PEPELEA 
activist al Comitetului raional 

U.T.M. Pașcani

In moderna oțelărie Siemens 
Martin nr. 1. de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara lucrează 
peste 300 de tineri oțelari. încă 
de cînd a început să funcționeze 
noua oțelărie ei și-au propus să 
devină oțelăria tineretului. Pentru 
a li se acorda aceasta încredere 
trebuiau să dovedească că pot 
stăpîni cu competența cuptoarele 
moderne, că pot îndeplini și depăși 
sarcinile de plan.

Șarjă cu șarjă fiecare brigadă a 
tineretului respectă cu strictețe 
tehnologia de turnare, încărcarea 
materialelor în cuptoare era fă
cută în timpul indicat, dozarea 
cuptoarelor era întocmită științific. 
Pe scurt, tot procesul mun
cii se desfășoară „ca la carte". 
Și astfel tinerii oțelari hunedoreni 
din O.S.M. nr. 1, au reușit ca de la 
începerea întrecerii patriotice cu 
siderurgiștii reșițeni să producă 
peste plan 3.422,59 tone oțel. Cu 
toții așteptau cu înfrigurare „ziua 
examenului", 23 aprilie, ziua cînd 
și-au propus organizarea unui 
schimb de onoare. Sarcina planifi
cată pentru ziua schimbului: 
1.295 tone oțel. îndrumați de or
ganizațiile de bază U.T.M. tinerii 
oțelari au întocmit un plan minu
țios „de bătaie". Cu o zi înaintea 
schimbului de onoare au verificat 
funcționarea agregatelor și au a- 
sigurat materialele și oalele de 
turnare necesare. Aplicînd cu stric
tețe prevederile planului, în ziua 
schimbului de onoare ei au 
dat patriei 1.782,9 tone de oțel, 
adică cu 487,9 tone mai mult decît 
se planificase, și-n plus au redus 
prețul de cost cu 43,60 lei pe tona. 
Această productivitate înseamnă 
cei mai înalți indici de utilizare a 
cuptoarelor realizați pînă în pre
zent în Combinatul Siderurgic Hu
nedoara. Astfel tinerii oțelari de 
la O.S.M. nr. 1 în frunte cu ute- 
miștii Paul Orlet, Mihai Tripescu, 
Ion Prodan și alții au dovedit că 
pot sa stăpînească cu succes cup
toarele moderne din noua oțelărie.

Nu mică le-a fost bucuria cînd 
la sfîrșitul schimbului au aflat că 
conducerea Combinatului a apro
bat ca Oțelăria Siemens Martin 
nr. 1. să devină oțelăria tineretu-

GH. CRIȘAN 
lăcătuș

GH. SȚANCIU 
lăcătuș

Studenții practicanți - 
ajutoare de nădejde
Studenții anului I fle ha Faculta- 

tea de mecanizarea și electrifica
rea agriculturii din Craiova, se 
găsesc tn practica premergătoare 
studiilor teoretice, oare are o du
rată de 6 luni.

Pentru oa această praotică să 
fia un prețios ajutor tn pregătirea 
lor profesională și tn același timp 
pentru a fi de folos gospodăriei, 
încă din primele zile ei au căutat
să se încadreze tn programul gos
podăriei, să-și îndrepte torțele 
spre lucrările cele mai importante. 
Astfel studenții au reparat la 
G.A.S. Afumați, două tractoare 
K.D. — 35, un tractor B.T. 3, au 
luat parte la repararea a două 
combine „C. 4". Sub îndrumarea 
asistentului inginer Gică Ion, stu
denții au confecționat un dispozi
tiv de încercat și reglat injectoare 
pe care gospodăria nu-1 avea, iar 
acum lucrează la instalația de 
apă a grupului social al G.A.S.-u- 
lul.

Poate cineva se va mira cum stu
denții anului I. pot executa ase
menea lucrări. Nu e de loc de mi
rare, căci studenții acestui an sînt 
tractoriștii, mecanicii și maiștrii 
de ieri, care au lucnat la diferite 
întreprinderi agricole din țară și 
au fost apoi trimiși de acestea să 
se specializeze la facultate.

DAVID ARON 
student

Eleșteu amenajat 
de utemiști

în valea care străbate satul Băl- 
tăgești, din raionul Hîrșova, curge 
un piriu numit de localnici „De- 
rea“. Pînă nu de mult apele lui 
formau din loc în loc băltoace, 
pierzindu-se fără rost. Or, în acea
stă parte a Dobrogei, secetoasă și 
cu ploi puține, este necesar să se 
folosească cu chibzuință fiecare pi
cătură de apă.

Intr-o adunare generală a orga
nizației de partid din G.A.C. 
Băltăgești, comuniștii au analizat 
cu atenție toate posibilitățile de 
captare a piciului și de folosire 
rațională a apelor acestuia. Ținind 
seama de condițiile locului, orga
nizația de partid a hotărît ca in 
valea Derelei să fie amenajat un 
eleșteu.

La cererea utemiștilor, care au 
luat cunoștință despre această ho- 
tărîre, organizația de partid și 
consiliul de conducere al gospo
dăriei le-a încredințat lor o parte 
din lucrările de amenajare a eleș- 
teului.

tndrumați de colectivistul Gheor
ghe Detcov, fost brigadier pe șan
tierul de la Iezer Șt care are expe
riență in lucrări de hidroamelio
rații, utemiștii construiesc diguri 
solide și consolidează malurile 
viitorului eleșteu.

Eleșteul va fi populat cu pește 
și va constitui o sursă de noi veni
turi pentru gospodăria agricolă co
lectivă. Prin această lucrare uie- 
miștii contribuie la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riei agricole colective.

R. MORARU 
învățător



Spartachiada de vara a tineretului
în regiunea 7 imișoara

Perioada etapei de masă 
să fie folosită din plin!

întrecerile

Populara competiție — Spar
tachiada de vară a tineretului 
atrage în întreceri, de la an la an 
tot mereu mai mulți tineri și ti
nere de pe întreg cuprinsul țării.

Pentru ca în regiunea Timișoara 
cea de a IV-a ediție a Spartachia. 
dei de vară a tineretului să cu
noască o largă participare, au fost 
luate din timp o serie de măsuri. 
In primul rind s-a făcut o anali
ză a modului în care s-a desfășu
rat Spartachiada de iarnă, spre a 
se folosi mai departe experiența 
pozitivă și a elimina lipsurile ce 
s-au manifestat. La
Spartachiadei de iarnă în regiunea 
Timișoara au luat parte 88.451 ti
neri dintre care 14.833 fete. Raioa
nele fruntașe pe regiune au fost 
Aradul cu 10.317 participanți și 
•Timișoara cu 8340.

Acest număr de participanți nici 
pe departe nu reflectă posibilitățile 
de care dispune regiunea Timișoa
ra, o regiune cu vechi tradiții 
sportive. Slabele rezultate din o 
serie de raioane după cum a reieșit 
din analiza în comisia regională 
a Spartachiadei, se datoresc faptu
lui că nu a fost pus un accent 
deosebit în organizarea competiției 
încă din prima etapă, cea pe aso
ciație, hotărîtoare de altfel pentru 
succes. Slab au fost folosite posi
bilitățile de popularizare ca radio, 
panourile, afișele mobilizatoare, 
presa locală și altele.

La Spartachiada de vară, corni, 
tetul regional U.T.M. și U.G.F.S.

și-au propus să atingă cifra de 
120.000 participanți. Pentru acea
sta comisia regională a Spartachia
dei a luat din timp măsurile ne
cesare. Astfel, membrii comisiei 
regionale au fost repartizați pe 
raioane de care răspund direct, 
controlînd și îndrumînd în mod 
concret buna desfășurare a con
cursurilor. O mai mare atenție se 
acordă în acest an etapei pe aso
ciații sportive. Membrii comitetelor 
raionale U.T.M. merg în organiza
țiile U.T.M. din fabrici și de la 
satt unde îndrumă în mod concret 
organizarea concursurilor Spar-, 
tachiadei. Au fost editate o serie 
de afișe mobilizatoare, panouri ce 
popularizează disciplinele sportive 
incluse în întrecerile Spartachia
dei. In 
satele și 
trimise 
del care
sportive tn fața tinerilor, la halte
re, lupte, oină, volei etc., atrăgîn- 
du-i pe tinerii țărani muncitori în 
întrecerile Spartachiadei. Pentru 
ridicarea măiestriei sportive a par. 
ticipanților se înființează în cu
rînd centre de antrenament dotate 
cu aparatajul necesar. De aseme
nea, în orașele regiunii pentru an
trenamente, tinerilor participanți li 
se vor pune la dispoziție nume
roase baze sportive. Planul de mă
suri este desigur cuprinzător. El 
trebuie tradus în viață deîndată, 
deoarece timpul nu așteaptă.

In urma măsurilor luate au 
ceput întrecerile Spartachiadei

organizațiile U.T.M. din 
comunele regiunii vor fi 
în curînd echipe-mo- 
vor face demonstrații

în-
în

de exemplu

că nu In toate 
luate suficiente

unele raioane, ca 
raionul Giacova.

Se observă însă 
raioanele au fost 
măsuri din timp. Slab a fost folo
sită în unele raioane propaganda 
vizuală, stațiile de radio amplifi
care etc^ care să îndemne pe ti
neri să participe la întrecerile 
Spartachiadei.

Succesul Spartachiadei depinde 
în cea mai mare parte de buna or
ganizare a primei etape, la care 
participă marea masă a tinerilor. 
Iată de ce asupra desfășurării ace- 
ștei etape trebuie ■ să se îndrepte 
atenția activiștilor U.T.M. și 
U.C.F.S. Numai în felul acesta 
Spartachiada de vară va putea 
să-și atingă scopul ei — antrena
rea în mișcarea sportivă a unui 
număr cît mai

s

mare

u
p

de tineri.

D. DUȚA

m
o

iubitorii

Cele două echipe masculine de handbal, C. S. Școlar și Școala spor
tivă de tineret, care au evoluat în ziua de 3 mai în București au 

oferit o întilnire spectaculoasă.
Foto: VAL. PIETREANU

m

„Cursa Păcii"
Etapa a Ill-a a „Cursei Picii1*, 

disputată luni pe ruta Magdeburg- 
Leipzig (150 km.) fi terminată eu 
victoria alergătorului sovietic Bo
ris Bebenin, a adus importante 
schimbări in clasament. Belgianul 
Pândervecken. care ciștigase etapa 
a H-a, a pierdut tricoul galben in 
favoarea lui jSerfthard Eckstein 
(R-D. Germană). Totodată echipa , 
U.R.SJS. a trecut pe primul loc ' 
in clasamentul pe țări.

Un frumos succes a repurtat in 
această etapă Gabriel Moiceanu 
care s-a clasat al treilea in același 
timp cu învingătorul ți a urcat de 
la locul 18 pe locul 4 in clasa
mentul general individual. Ciclis
tul romin a fost unul din anima
torii principali ai acestei etape 
desfășurate pe o ploaie persisten
tă. El a inițiat prima evadare la 
km. 40, apoi a fugit singur din 
pluton la km. 125 fiind ajuns 
doar la intrarea in oruș de sovieti
cul Bebenin și germanul Eckstein- 
tn 10 km., cei trei cicliști au luat 
un avans de aproope un minut 
față de plutonul în care se aflau 
fruntașii clasamentului. Pe stadio
nul din Leipzig unde 
100.000 de spectatori, 
sprint deosebit de strîns 
taculos, Boris Bebenin 
primul linia de sosire.

In etapa a treia echipa romînă 
a avut o comportare bună : Bra- 
haru a sosit în plutonul al doi
lea, iar Dumitrescu, în revenire, 
Voinea și Ion Vasile in plutonul 
trei la diferență de citeva minute, 
tn urma acestor rezultate repre- 
zentantiva țării noastre a trecut 
de la locul 10 la locul 5 în cla
samentul pe țări.

Astăzi se aleargă etapa a IV-a 
Leipzig-Karl Marxstadt (183 km.). 
Prima porțiune, între Leipzig ți 
Halle (40 km.) se desfășoară con
tra cronometrul individual.

i n i c a
r
deDuminica aceasta, 

fotbal au avut prilejul să urmă
rească întilniri interesante atit între 
echipele fruntașe cît și intre cele 
plasate pe ultimele locuri ale clasa
mentului, care încearcă să scape de 
obsesia retrogradării. întrecerile 
din plutonul fruntaș s-au soldat cu 
rezultate oarecum scontate, excepție 
făcind scorul de 6—I cu care ploeș- 
tenii au surclasat formația C.C.A. 
Dinamo București a reușit să în
treacă pe textiliștii arădeni cu 2—0, 
in timp ce Rapidul a ciștigat mai 
ușor decit era de așteptat intilnirea 
cu Dinamo Bacău: 4—0. Minerul 
Petroșani nu a reușit să întreacă 
formația Steagul Roșu-Orașul Stalin 
mulțumindu-se cu un rezultat de 
egalitate: 1—I. Două echipe din 
coada clasamentului au terminat 
învingătoare intilnirile susținute, 
îmbunătățindu și situația în clasa
ment cu cite un loc : Farul Con
stanța in urma victoriei obținute 
în dauna Progresului București 
(scor 3—2), iar Știința-Cluj, dato
rită primei victorii din actualul 
campionat (1—0 în fața colegilor 
din Timișoara care cu această oca
zie au trecut pe ultimul loc in cla
sament).

Iubitorii 
bată seara
să decidă echipa 
volei. La egalitate de puncte, for
mațiile Rapid și Dinamo au oferit 
o întrecere deosebit de spectacu
loasă. In această întilnire decisivă 
victoria a revenit echipei Rapid, 
care a cucerit astfel invidiatul titlu 
de campioană republicană a anu
lui 1958—1959.

tn Cupa R.P.R. la rugbi s-a pro
dus prima surpriză de proporții 
furnizată de formația de categoria 
B—Rapid care a întrecut echipa 
de categorie A—Progresul Bucu
rești cu scorul de 9—3. O altă

de volei au asistat sim
tă intîlnirea care avea 

campioană la

In raionul Murgeni

Mai multe fete
activitatea sportivă!

sportul este un bun alAstăzi, . 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră. Prin grija părintească a 
partidului și guvernului, sportului 
de masă feminin, ca și în general 
sportului nostru îi este asigurată 
o bază materială din ce in ce mai 
bogată. In raionul Murgeni, nu e- 
xistă sat sau comuna, în care să 
nu fie cel puțin un teren de volei, 
citeva șahuri, mingi de volei și te" 
nis de masă, echipament sportiv. 
Numărul tinerelor fete care în
drăgesc și practică sportul, crește 
de la an la an. Doisprezece 
absolvenți ai Institutului de Cul
tură Fizica și Sport, tineri profe
sori bine pregătiți, instruiesc cu 
competență pe sportivii din satele 
raionului. In multe comune există 
echipe de gimnastica și de volei. 
In gospodăria colectiva din Cirja 
și în Murgeni sînt 80 atlete, 60 
șahiste, jucătoare de tenis de ma
să, schioare, patinatoare etc.

Fără îndoială ca, comparind si
tuația aceasta cu cea de acum 
2-3 ani — cum ne sfătuiește tova
rășul Valentin Paraschiv, președin
tele consiliului raional U.C.F.S. — 
putem considera că s-a înregistrat 
un succes. Comparind insa cu po
sibilitățile existente și cu sarcinile 
care ne stau în față, trebuie sa 
spunem că activitatea care se des
fășoară în raionul Murgeni, pentru 
atragerea fetelor în mișcarea spor
tivă. este nesatisfăcătoare. Do
vadă este faptul că la Spartachia
da de iarnă au participat doar... 
214 fete.

Tinerețe fete iubesc sportul. Ele 
răspund cu entuziasm chemărilor 
organizațiilor U.T.M. și asociațiilor 
sportive. De exemplu, la Cirja (co
mună in întregime colectivizata), 
60 de fete au ajutat recent la a- 
menajarea unei baze sportive. In

Murgeni, alte 50 de fete au ajutat 
la amenajarea stadionului.

In general, insă, comitetul raio
nal U.T.M. și consiliul raional 
U.C.F.S. acordă o slaba atenție 
atragerii fetelor la sport. Mai pre
cis, nu fac mai nimic în acest seus.

Tovarășul Valentin Paraschiv, 
poate spune doar atit: anul tre
cut. prin noiembrie, biroul consi
liului raional U.C.F.S. a analizat 
problema și a hotărit sa organizeze 
unele competiții de masă, pentru 
tinerele fete, cum ar fi „Cupa ti
nerelor colectiviste*1 și organizarea 
„Spartachiadei fetelor". Pînă în 
prezent, insa, de această hotărire 
nu și-a mai amintit nimeni. Ea a 
fost pusă la dosar ?i uitată acolo.

Lipsuri grave dovedesc în activi
tatea lor, privind această proble
mă și unii membri ai consiliului 
raional U.C.F.S. La Cirja. de pildă, 
președinte al asociației sportive 
este N. Bunescu, care este și mem
bru in consiliul raional U.C.F.S. și 
secretar al organizației U.TM. din 
G.A.C. Profesoară de educație fi
zică este soția sa, Stela Bunescu. 
Tinere colectiviste ca Zoica Grigo- 
raș, Olimpia Mihai, Fănica Roman, 
Anica Stratnlat etc., de luni de 
zile cer soților Bunescu să le a- 
jute să-și creeze o echipă de vo
lei. Soții Bunescu le amină mereu. 
La Mălușteni, utemista Fevrona 
Vicol, profesoara de sport, mem
bră în consiliul raional U.C.F.S., 
nici nu mai știe precis care e si
tuația participării tinerelor fete 
din comună la activitatea sportiva.

Dar lipsurile în atragerea tine
relor fete in activitatea sportivă 
sînt legate și de pasivitatea, lipsa 
de interes a unor comitete ale or
ganizațiilor de bază U.TM. și ale 
comitetului raional U.T.M. fața de 
această problema.

In cele mai multe locuri, orga*

t i v â

se aflau 
’ intr-un 
și spec
ii trecut

La Casa pionierilor din Timișoara, două echipe își dispută întiietatea în întrecerea marinărească cu fringhta.
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Adunare consacrata Zilei presei
In sala de marmoră a „Casei 

Scînteii" a avut loc luni la amia
ză o adunare consacrată Zilei 
presei.

Au participat redactori ai ziare
lor și publicațiilor din Capitală, 
oameni de artă și cultură, munci
tori fruntași din industria poli
grafică și corespondenți voluntari 
de presă.

Au fost de față atașați de presă 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și corespon
denți ai presei străine.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Sorin Toma, membru al C.G.

al PJVLR, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia".

Despre Ziua presei a vorbit tov. 
Nestor Ignat, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Scînteia", președintei* 
Uniunii Ziariștilor din R. P- Ro
mînă, adresînd în încheiere un 
cald salut presei sovietice în frun
te cu „Pravda" leninistă și expri- 
mînd hotărîrea ziariștilor din R.P. 
Romînă de a lupta ca presa să 
aducă o contribuție și mai mare 
la înfăptuirea politicii partidului.

A fost prezentat un program 
artistic.

Presa
celor mai înalte

idealuri
ale omenirii

(Ager preș) (Urmare din pag. l-a)

Operele lui Marx — editate 
noastrâ

surpriză era pe punctul de a realiza 
echipa studenților bucuretleni care 
a fost întrecută cu mare greutate de 
formația C.C.A. (9—6), după o în- 
tîlnire în care studenții n-au [ost 
eu nimic inferiori adversarilor lor.

La scrimă, cu prilejul întâlnirii 
dintre formațiile R. P. R. și 
R.S.F.S.R. au avut loc întrecerile 
pe echipe. Sportivii romîni și so
vietici și-au împărțit victoriile, tră
gătorii noștri cîștigînd întrecerile 
de sabie și spadă iar cei sovietici 
pe cele de floretă

De peste hotare ne a venit vestea 
victoriei obținute de reprezentativa 
noastră la handbal masculin în fața 
formației R.P. Polone (11—7) în 
urma căreia echipa R.P.R. s-a cali
ficat pentru turneul final al cam
pionatului mondial-

tn atletismul european s au pe
trecut citeva evenimente remarca
bile. Săritorul sovietic de triplu 
-Oleg Fedoseev a realizat un nou 
record mondial cu performanța de 
16,70 metri în timp ce compatriotul 
său săritorul cu prăjina Vladimir 
Bulatov a stabilit un nou record 
european cu 4,62 metri. Un alt re
cord european a mai fost realizat și 
de atletul polonez Edmond Piat 
cowschi care aruneînd discul 57,55 
metri a doborît recordul deținut de 
italianul Adolfo Consolini.

S. SPIREA

în țara
La 5 mai se împlinesc 141 de 

ani de Ja nașterea lui K. Marx. 
Din opera marelui dascăl al pro
letariatului internațional au apărut 
în Editura politică numeroase lu
crări. Un eveniment deosebit de 
însemnat este începerea tipăririi în 
limba romînă a Operelor lui 
K. Marx și F. Engels în 30 de 
volume. Dintre acestea au apărut 
pînă acum volumele 1, 2, 3 și 4. 
Anul acesta vor vedea lumina ti
parului volumele 5, 6 și 9.

Au apărut de asemenea 14 lu
crări ale lui K. Marx în volume 
separate într-un tiraj total de 
932.000 de exemplare, dintre care 
cităm: „Capitalul" vol. I, II și 
III (în 240.000 de exemplare); 
„Teorii asupra plusvalorii" vol- I 
(în 10.000 de exemplare); „Con
tribuții la critica economiei po-

litice" (în 20.000 de exemplare); 
„Mizeria filozofiei" — (în 35.000 
de exemplare); „Critica programu
lui de la Gotha" (în 50.000 de 
exemplare); „Optsprezece Brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" (în 
75.000 de exemplare); „Luptele 
de clasă în Franța (1848-1850)“ 
(în 45-000 de exemplare); „Războ
iul civil din Franța" (în 30.000 de 
exemplare); „Muncă salariată și 
capital" (in 161.000 de exemplare).

Totodată au fost publicate de 
Editura politică următoarele lu
crări ale lui Marx și Engels: 
„Manifestul Partidului Comunist" 
(în 293.000 exemplare); „Ideologia 
germană" (în 15.000 de exem
plare); „Despre religie" (în 15-000 
exemplare); „Despre artă și lite
ratură" (în 25.000 de exemplare) 
etc.

Adunarea activului sindical din Capitală
Nicolae Pascu, secretari ai G.G.S.,

nizațiile U.T M. se preocupă slab 
de antrenarea fetelor în mișcarea 
sportivă, iar colaborarea cu aso
ciațiile sportive este inexistentă a- 
proape. Lipsa aceasta pornește însă 
de la comitetul raional U.T.M., al 
cărui secretar cu problemele mun
cii de propagandă este 
Secan. Deși cunoaște de mult, 
activitatea slabă pe care 
tetul raional U.T.M. și multe orga
nizații de bază U.T.M. o duc în a- 
cest sens, nu a întreprins încă ni* 
mic pîna acum* Colaborarea dintre 
comitetul raional U.T.M. și consi
liul raional U.C.F.S- se reduce la 
unele situații pe care tovarășii și 
le transmit reciproc, prin inter
mediul telefonului.

O bază materiala care sa asigu
re tinerelor fete desfășurarea unei 
bogate activități sportive de masă, 
există. Ea se dezvolta pe zi ce 
trece. Tinerele fete sînt dornice 
să-și petreacă timpul liber, pe te
renurile și în sălile de sport- E ne
cesar insă ca tovarășii de la comi
tetul regional U.T.M. Iași precum 
și cei de la consiliul regional 
U.C.F.S- să analizeze cu simț de 
răspundere situația aceasta. Anali
zei multilaterale, atente, trebuie 
să-i urmeze masuri concrete în 
toate organizațiile U.T.M- și aso
ciațiile sportive pe linia mobilizării 
fetelor în activitatea sportivă. Tre
buie intensificată munca de popu
larizare a sportului la sate, paralel 
cu organizarea unor competiții ca 
cele ce au fost propuse mai de 
mult dar nu s au realizat. In ge
neral, e nevoie ca aceasta proble
mă să nu fie tratată ca o sarcină 
de campanie, legată de un anume 
eveniment sportiv, ci ca • sarcină 
permanentă, de răspundere.

tov.

corni"

G SLAVIC
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Duminică, pe stadionul Republicii
din Capitală a avut loc un concurs 
de atletism organizat de Comite
tul orășenesc U.T.M. Ia care au 
participat cei mai buni atleți șco
lari bucureșteni. Vă prezentăm pe 
junioara Anca Gurău în timpul 
probei de aruncare a greutății.

Foto: R. VASILE

r

Luni după-amiază în sala Tea
trului C.C.S. a avut loc o aduna- Constantin Niță, secretar al Gomi- 
re a activului sindical din Capi- tetului orășene: 
tală, la care delegația Consiliului P.M.R;, activiști _i 
Central al Sindicatelor din R. P. ori '
Romînă la lucrările Gongresului palele întreprinderi 
al XII-lea al sindicatelor sovieti- din Capitală, 
ce a prezentat o dare de seamă 
asupra desfășurării lucrărilor a- 
cestui congres.

La adunare au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, preșe
dintele G.G.S., Anton Mojsescu, 
vicepreședintele Q.G.S., Mihai 
Mujic, Ion Dobre, Mihai Marin,

tetului orășenesc București al
.... ', i ai G.C.S. și ai

■ganizațiilor sindicale din princi
pele întreprinderi și instituții

Darea de seamă a fost prezen
tată de tov. Anton Moisescu, con
ducătorul delegației Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, care a luat parte la lu. 
crările Gongresului sindicatelor 
djn Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La Iași s-a deschis expoziția 

„U.R5.S. în plin avînt al con
strucției comunismului", organizată 
de A.R-L.U.S., cu sprijinul Acade
miei de Științe a U.R.S.S. și al 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne.

Această expoziție cuprinde ma
chete în mărime naturală ale sate
liților artificiali ai Pămîntului 
lansați de U.R.S.S. De asemenea, 
sînt expuse diferite grafice, foto
grafii și materiale documentare 
privind succesele și marile perspec
tive de dezvoltare ale economiei și 
științei sovietice.

★
In cinstea sărbătorii naționale a 

poporului cehoslovac — cea de-a 
14-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de către glorioasa Arma
tă Sovietică — stațiile noastre de 
radio vor difuza o serie de emU 
siuni în cadrul „Săptămînii mu
zicii cehoslovace".

★
Membri ai delegațiilor sindicale 

srăine, care au participat la săr
bătorirea zilei de 1 Mai, au vizitat 
în zilele de 3 și 4 mai orașul 
Galați, Ei a.u fost oaspeții unor . 
întreprinderi printre care Șantierul 
Naval 
tea". 1 
ceste 
pi.nat

le-au făcut cunoscute realizările 
lor.

★
Acad. Șt. S. Nioolau, directorul 

Institutului de intramicrobiologie 
al Academiei R. P. Romîne, a ple
cat la Milano, unde va participa 
la lucrările Congresului interna
țional de patologie infecțioasă, ce 
va avea loc t.n acest oraș între 6 
și 10 mai.

A apărut:

„Lupta de clasa
Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central al 

Partidului
Seria a

Nr.

ii

. și Uzinele ..Nicolae Cris- 
Colectivele de muncă din a- 
unități industriale au tntîm- 
cu căldură pe oaspeți și

1ADAS]
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Muncitoresc Romîn
V-a. Anul XXXIX

4. Aprilie 1959
Sumar :

EDITORIAL : O politică consec
ventă de construire 
lismului.

ȘT. VOICU: Marea
ideilor leniniste.

Dr. ing. ȘT. BĂLAN :
progresul tehnico-științific în 
economia națională.

AUREL DUMA: Unele proble
me ale activității editoriale.

C. BORGEANU : Lenin despre 
partinitate în filozofie și știin
țele naturii.

M. BERGHIANU : Răspîndirea 
experienței înaintate a orga
nizațiilor de partid.

SAVIN BRATU : Creația lite
rară și legătura scriitorului 
cu viața.

KIM IR SEN : Cooperativizarea 
agriculturii în Republica 
Populară Democrată Co
reeană.

a socia-

Pentru

cinste sarcinile oe-i revin. Un mi
nunat exemplu însuflețitor în 
activitatea presei noastre de ti
neret și copii, îl constituie pre
sa tinerei generații sovieti
ce, ziarul „Komsomolsk a ia
Pravda". Presa noastră de tine
ret și copii luptă pentru mobi
lizarea tinerei generații la în
făptuirea politicii partidului in 
toate domeniile. Ea militează 
pentru educarea comunistă a ti
nerei generații, pentru dezvolta
rea la copii și tineret a trăsătu
rilor moralei comuniste, pentru 
dezvoltarea atitudinii comuniste 
față de munca în rîndurile tine
rilor, pentru întărirea combati
vității și vigilenței revoluționare 
a tineretului.

Sarcinile mereu mai mari pe 
care partidul le pune în fața ti
neretului impun presei de tineret 
și copii să-și îmbunătățească con
tinuu activitatea. Ea trebuie să 
acorde o mai mare atenție propa
gandei marxist-leniniste, expli
cării profunde- a politicii parti
dului, formării concepției comu
niste despre lume a tinerei gene
rații. Este necesar să crească 
rolul organizatoric al presei de 
tineret și copii, activitatea de mo
bilizare a tinerei generații la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

In lumina sarcinilor trasate de 
Plenara din noiembrie 1958 a 
C.G. al P.M.R. șl pentru a răs
punde cerințelor mereu mai mari 
pe care le ridică construcția so
cialistă, presei de tineret îi revin 
îndatoriri mereu sporite. Prin 
munca noastră de fiecare zi tre
buie să mobilizăm tineretul la 
înfăptuirea sarcinilor economice 
de însemnătate hotărîtoare cum 
sînt cele legate de creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost, mai buna gos
podărire și sporirea rentabilității 
întreprinderilor, realizarea de e- 
conomii de materiale, materii 
prime etc. Lupta pentru constru
irea socialismului cere presei 
noastre să abordeze cu mai mul
tă profunzime problemele cele 
mai importante ale industriei 
socialiste, construcțiilor, ale con
solidării sectorului socialist al a- 
griculturii să trateze astfel pro
blemele economice îneît să tre
zească un interes viu în rîndul 
maselor largi ale tineretului 
muncitor și nu numai în cercul 
restrîns al specialiștilor, să-și 
mărească rolul organizator și 
inițiativa în domeniul descoperi
rii și folosirii rezervelor interne 
ale economiei, în domeniul gene
ralizării experienței înaintate în 
producție. Cu mai multă perseve
rență poate și trebuie să se ocupe 
presa noastră de tineret de or
ganizarea largă a întrecerii so
cialiste pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Plenara C.C. al 
P.MR. din noiembrie 1958. A-și 
mări puternic capacitatea de mo
bilizare și ajutorare a tineretului 
la îndeplinirea marilor sarcini 
economice trasate de partid — 
iată obiectivul de frunte pe care-l 
are in față presa noastră de ti
neret.

Îmbunătățirea muncii cu cores
pondenții, grija pentru îndruma
rea și orientarea lor spre cele mai 
importante sarcini puse de partid, 
apărarea corespondenților împo
triva oricăror încercări de perse
cuție din partea unor elemente 
certate cu critica — sînt de ase
menea sarcini de cea mai mare 
însemnătate

Sărbătorirea Zilei presei con
stituie pentru toți ziariștii 
din țar^ noastră un prilej 
de a-și face bilanțul muncii, de 
a-și intensifica eforturile pe dru
mul îmbunătățirii continue a acti- | 
vității de a se angaja să răspun
dă din ce în ce mai bine sarcini
lor puse de partid.

Sub conducerea partidului să 
muncim cu hotărîre pentru ca 
fiecare ziar, fiecare revistă să de
vină un instrument din ce în ce 
mai puternic în slujba clasei 
muncitoare, să-și aducă din plin 
contribuția la răspîndirea cuvin- 
tutui partidului în masele de oa
meni ai muncii, la mobilizarea 
lor în măreața operă de construi
re a socialismului.

agresive ale imperialiștilor drept 
„politică de pace".

Dacă oamenii înaintați 
pretutindeni nu pot nutri decit 
dispreț pentru presa venală din 
slujba monopolurilor, ei sini 
totodată plini de considerație și 
stimă față de acei ziariști cu
rajoși din țările capitaliste care, 
în condițiile înăbușitoare ale 
„libertății" burgheze a presei, 
știu să fie la înălțimea marii 
răspunderi obștești ce o implică 
profesiunea lor și-și pun scrisul 
în slujba oamenilor simpli, în 
slujba păcii și a prieteniei în
tre popoare.

Plină de eroism este activita
tea presei comuniste din țările 
capitaliste care, în ciuda pri
goanei permanente și adesea din 
cea mai neagră ilegalitate, știe 
să găsească drumul spre inimi
le oamenilor muncii, să-i în
suflețească în lupta pentru pace 
și socialism.

Adevărata libertate a presei 
este cu putință numai în țările 
în care presa și baza ei mate
rială se află în mîinile poporului 
muncitor, unde ziariștii își pot 
pune în mod liber talentul, ela
nul, în slujba intereselor oame
nilor muncii, ale construirii so
cialismului și întăririi păcii.

Folosind în mod creator ex
periența presei comuniste și în 
primul rînd a presei sovietice, 
acordînd o mare atenție valori
ficării propriilor ei tradiții revo
luționare, presa din țara noastră, 
în frunte cu „Scînteia" își înde
plinește cu fidelitate rolul de 
luptător pentru linia politi
că a partidului, pentru ideile 
marxism-leninismului. Presa noa
stră explică 
partidului, 
înfăptuirea 
muncii 
față de patria noastră li
beră. al mîndriei pentru cuce
ririle lor revoluționare și rea
lizările dobîndite sub conduce
rea partidului, cultivă vigilența 
față de dușmanii poporului mun
citor. Popularizlnd în rîndul oa
menilor muncii succesele ce se 
dobîndesc în domeniul dezvol
tării economiei, presa noastră 
are în centrul preocupărilor sale 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid în domeniul dez
voltării economiei și al ridicării 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului. Slujind cau
za socialismului, cauza clasei 
muncitoare, servind interesele 
poporului, presa noastră este o 
presă nu numai citită ci și scri
să de mii și mii de oameni ai 
muncii, o presă care aparține 
maselor populare. Prin larga și 
mereu crescinda rețea de cores
pondenți voluntari ea e legată di
rect, nemijlocit de masele mun
citoare, de năzuințele și glodu
rile acestora.

Succesele pe care le-a dobîndit 
și le dobîndește presa noastră se 
datoresc conducerii permanente 
de către partid, se datoresc în
drumării pline de grijă a parti
dului. Conducerea de către par
tid a presei noastre, spiritul de 
partid, constitue izvorul ei de 
forță.

Manifestînd o grijă și o 
ție deosebită față 
să, 
mîn îndrumă permanent, 
cu pas, activitatea ei pentru 
a lega mai strîns presa de prac
tica vie a construcției socialis
te și a întări spiritul ei comba
tiv, ofensiv, în lupta împotriva 
a tot ce împiedică mersul nos
tru înainte. Cu deosebită aten
ție se preocupă partidul de în
drumarea presei de tineret și 
copii astfel incit aceasta să fie 
un mijloc important de mobili
zare a tinerilor la opera de con
strucție socialistă, un puternic 
instrument de educare comunistă 
a tineretului.

Condusă de partid, îndrumată 
de partid și de Comitetul Central 
al U-T.M., presa noastră de tine
ret și copii, s-a străduit și se 
străduiește să-și îndeplinească cu

de

maselor politica 
le mobilizează la 
ei, educă oamenii 

în spiritul dragostei 
patria noastră

Partidul
de

Muncitoresc

aten-
pre-
Ro-
pas

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITO

REȘTI
— Proiectul de teze pentru al 

XV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez.

JERONIMO ARNEDO ALVA
REZ : Lupta clasei muncitoa
re din Argentina pentru drep
turile și interesele sale vitale.

WILHELM MEISSNER : De ce 
sabotează Adenauer tratatul 
de pace ?
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CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

GH. STOIAN : O contribuție 1a 
valorificarea tradițiilor înain
tate ale filozofiei din Romînia

★
— Pe urmele materialelor pu

blicate,



tn preajma conferinței miniștrilor Afacerilor Externe de la Geneva

Opinia publică germană 
cere încheierea

Tratatului de pace
Ședința Consiliului 

național al Frontului 
național al 

Germaniei democrate

s-a referit la o serie de probleme 
ridicate în cadru! discuțiilor.

BERLIN 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A D.N., la 
3 mai s-a deschis la Berlin ședința 
Consiliului național al Frontului 
național al Germaniei democrate 
la care alături de membrii Consi
liului național și de conducătorii 
partidelor democrate și ai organi
zațiilor de masă din R. D. Ger
mană participă aproximativ 120 de 
oaspeți din Germania occidentală 
și din Berlinul accidental.

La ședința Consiliului național 
participă Otto Grotewohl, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

Deschizînd ședința, E. Correns, 
președintele Prezidiului Consiliu’ 
lui Național al Frontului național 
al Germaniei Democrate a arătat 
că dacă conducătorii vestgermani 
intenționează să respingă și pe 
viitor toate propunerile R. D. G. 
avînd drept scop realizarea unui 
acord, la Geneva va fi demascat 
din nou în fața întregii lumi ca
racterul antipopular al politicii gu
vernului vestgerman.

Vorbitorii — reprezentanți ai di
feritelor pături ale populației din 
cele două state germane — au 
abordat probleme care frămîntă în 
prezent poporul german. Ei au ce
rut participanților la apropiata 
conferință de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe să con
tribuie la înfăptuirea principalelor 
cerințe ale poporului german — 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și transformarea Berli
nului occidental în oraș liber, 
demilitarizat. Vorbitorii au con
damnat politica înarmării atomice 
a Germaniei occidentale.

Luînd cuvîntul în cadru! ședin
ței, Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.,

Apelul către toți 
muncitorii și membrii 

sindicatelor 
din întreaga Germanie

BERLIN 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția AD.N-, Pre
zidiul Comitetului permanent pen
tru convocarea conferințelor mun
citorilor pe întreaga Germanie a 
publicat un apel către toți munci- 
torii și membrii sindicatelor din 
întreaga Germanie în care se su
bliniază marea importanță a parti
cipării delegațiilor celor două state 
germane la conferința de la Ge
neva.

Comitetul arată în continuare că 
încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania și rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului în conformi
tate cu propunerile Uniunii Sovie
tice reprezintă calea cea mai scurtă 
și mai bună spre rezolvarea pro
blemei germane.

Comitetul subliniază în apelul 
său necesitatea imperioasă a în
cheierii unui Tratat de pace cu 
Germania și a transformării Berli
nului occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat, precum și a încetării 
neîntîrziate a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară.

Intîlniri 
pe întreaga Germanie

BERLIN 4 (Agerpres). — In 
R. D. Germană continuă să aibă 
loc numeroase întîlnin pe întreaga 
Germanie la care participă nu' 
meroși oameni ai muncii din R. F. 
Germană.

După cum transmite agenția 
AD.N., muncitorii <" . 
occidentală și din R. D. Germană, 
care au luat parte la întîlnirea pe 
întreaga Germanie organizată de 
sindicatul lucrătorilor din indus
tria textilă, de pielărie și de con-

fecții în apropierea orașului Leip
zig, au adresat delegațiilor celor 
două state germane la conferința 
de la Geneva â miniștrilor Afaceri
lor Externe o scrisoare în care își 
exprimă convingerea că Tratatul 
de pace cu Germania va fi în cen
trul atenției tratativelor de la Ge
neva și nu va fi pus în legătură 
cu probleme care îngreunează 
mersul tratativelor.

Aproape 100 de membri ai 
P-S.D.G. și ai sindicatelor din lan
dul vestgerman Schleswig-Holstein 
s-au întîlnit la Neu-Strelitz cu mun
citori și cu reprezentanți de seamă 
ai sindicatelor din R. D. Germană. 
Oaspeții din Germania occidentală 
s-au pronunțat pentru tratative în
tre cele două state germane în 
problema încheierii unui tratat de 
pace în conformitate cu propune
rile sovietice.

Declarațiile 
lui Karlo Schmidt

BONN 3 (Agerpres). — Karlo
Schmidt, vicepreședinte al Bundes- 
tagului, unul din conducătorii 
P.S.D.G. s-a pronunțat pentru re. 
zolvarea problemei reunificării 
Germaniei nu pe baza tratativelor 
internaționale, ci „la nivel națio
nal". Agenția DPA relatează 
că luînd cuvîntul la Essen, Sch
midt a vorbit despre eșecul „poli
ticii de pe poziții de forță", duse 
de guvernul R.F.G. și a cerut să 
se țină în sfîrșit seamă, de „rea
litățile politice". Agenția DPA re
latează că Intr-un articol scris pen
tru săptăminalul social-democrat 
,,Berliner Stimme", Karlo Schmidt, 
vicepreședinte al Bundestagului 
arată că în cursul apropiatelor tra
tative dintre Est și Vest trebuie 
găsită o rezolvare care să „salveze 

„ , Berlinul de la o primejdie perma- 
din Germania , nentă și să dea o dată pentru tot

deauna o bază trainică dezvoltării 
sale libere". Karlo Schmidt arată 
că o asemenea bază poate fi creată 
numai prin apropierea celor două 
state germane.

Participarea activă a delegației R. P. Romîne 
la lucrările sesiunii Comisiei Economice

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
Geneva continuă lucrările sesiunii 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

In cadrul dezbaterilor cu pri
vire la situația economică a Euro
pei în anul 1958, a luat cuvîntul 
tov. Gogu Rădulescu, șeful dele
gației romîne.

Descriind linia ascendentă rapi
dă a dezvoltării economiei R. P. 
Romîne, ca urinare a procesului 
de industrializare, șeful delegației 
romîne a arătat realizările ultimu
lui an și perspectivele pentru a- 
nul 1959, inenționînd că s.a asi
gurat creșterea volumului și sor
timentelor comerțului nostru exte
rior care s-a soldat cu o balanță 
comercială activă și o balanță de 
plăți externe echilibrată. Realiză
rile obținute stau la baza dezvol
tării continue a colaborării R. P. 
Romîne cu alte state, între care 
un rol important revine relațiilor 
de ajutor reciproc cu celelalte țâri 
socialiste: țara noastră primește 
un însemnat și multilateral ajutor 
din partea Uniunii Sovietice, efec
tuează o serie de construcții în co
mun cu R.D. Germană, R. Ceho
slovacă și R. P. Polonă etc. S-au 
intensificat și achizițiile de utilaj 
din țările europene occidentale: 
anul acesta au fost comandate 
din Franța utilaje pentru două fa
brici de zahăr, iar din Anglia o 
fabrică modernă de celuloză, se 
montează o fabrică de fibre sinte
tice etc.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că venitul național a fost în 
1958 de 2,1 ori mai mare decit în 
1938, cota-parte aferentă fondului 
de consum fiind de peste 80 la 
sută. In continuare el a amintit 
o serie de măsuri luate de guver. 
nul R. P. Romîne pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor de viață 
materiale și social-culturale ale 
poporului romîn.

Totodată șeful delegației noas
tre a adus o serie de corectări la 
cifrele și datele indicate în Stu
diul pe 1958 privind economia 
R.P. Romîne.

Trecînd la analiza situației eco
nomice din țările capitaliste, tov. 
G. Rădulescu a relevat că Studiul 
nu poate să nu recunoască că în 
aceste țări stagnarea o-a accen
tuat vizibil de la slîrșititl anului 
1957 și că la mijlocul anului 1958 
extinderea industriei în țările cele 
mai industrializate din Europa 
Occidentală a ajuns la un punct 
mort, aceasta scăzînd chiar î:i 
citeva dintre ele. Efectele acestei 
stagnări au determinat creșterea 
șomajului, fapte despre care Stu
diul vorbește însă foarte puțin.

Pe baza datelor din Studiul a- 
supra situației economice din Eu
ropa pe anul 1958 și a celor afir
mate anterior, a arătat delegatul 
R.P. Romîne, se poate trage con
cluzia că în economia occidentală 
fenomenele de stagnare continuă 
să persiste. Toate acestea subli
niază încă odată importanța coo
perării intereuropene, relevă im. 
portanța C.E.E. și răspunderea 
care-i revine în inițierea unor mă
suri de natură să ducă la întă
rirea colaborării țărilor europene.

★
In ziua de 4 mai a.c. delegatul

0. N. U. pentru Europa
permanent al R. P. Romlne la 
C.E.E. tov. Gali Ștefan a prezen
tat spre adoptare sesiunii, în nu
mele delegației romîne, două pro
iecte de rezoluție.

Primul proiect, prezentat tn co
mun de delegațiile R. P. Romîne, 
R.S.S. Ucrainene, Belgiei și Sue
diei prevede înființarea unui organ 
permanent care urmează să se o-

cupe de problema gazelor natu
rale. A doua rezoluție, prezenta
tă în comun de delegațiile R. P. 
Romîne și Angliei, se referă la 
lărgirea activității de documentare 
și a schimbului de materiale de 
documentare tehnico.economică în 
cadrul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa. Ambele rezoluții 
au fost adoptate în unanimitate.

Minerii și meta- 
lurgiștii belgieni 
își continuă lup
ta revendicativă.

In fotografie: 
demonstrația oa
menilor muncii 
din Charleroi 
care cer să li se 
dea de lucru 
pentru a-și asi

gura piinea 
zilnică.

VIETNAMUL DE SUD

La cercul de arte plastice al 
Casei pionierilor din Kemerovo 
(U.R.S.S.) activează 70 de pio
nieri. Iată-i în fotografie stu
diind fn atelierul cercului după 
modele ale sculpturii antice.

Oamenii muncii din țările capitaliste 
au sărbătorit 1 Mai

Sub semnul luptei pentru pace 
și apărarea drepturilor lor

S. U. A.
La 2 mai în piața Union Square 

din New York a avut loc un mare 
miting consacrat Zilei internațio
nale a solidarității oamenilor 
muncii.

Elizabeth Flynn, membru al Co. 
mitetului Național al Partidului 
Comunist din Statele Unite, a 
rostit o cuvîntare la miting.

In rezoluții adoptate în unani
mitate participanții la miting au 
cerut interzicerea imediată și to
tală a tuturor experiențelor nu
cleare, s-au pronunțat pentru 
schimburi de delegații sindicale 
între Statele Unite și Uniunea So
vietică și au subliniat necesitatea 
de a se stabili unitafea mișcării 
muncitorești internaționale, ca o 
chezășie a păcii în întreaga lume, 
a democrației, libertății și inde
pendenței.

ANGLIA
La 3 mai la Londra șl în alte 

orașe ale Angliei au avut loc 
mari demonstrații de 1 Mai ale 
oamenilor muncii care, potrivit 
tradiției se organizează în prima 
duminică a lunii mai.

Demonstranții purtau de ase
menea pancarte cil lozinci care 
cereau încetarea urgentă a expe
riențelor nucleare și interzicerea 
armei nucleare, destinderea cît 
mai grabnică a încordării inter
naționale pe calea tratativelor în
tre Est și Vest, lichidarea siste
mului rușinos al colonialismului.

La sfîrșitul demonstrației la 
Hyde-Park a avut loc un mare 
miting. In numeroase regiuni ale 
Angliei, printre care în centre 
industriale ca Manchester, Glas
gow și în Wales-ul de sud, de
monstrațiile și mitingurile cu pri
lejul zilei de 1 Mai s.au desfă
șurat sub semnul unității depline 
a tuturor organizațiilor mișcării 
muncitorești.

GRECIA
Oamenii muncii din Atena și 

Pireu au sărbătorit într-un cadru 
festiv ziua de 1 Mai. Cu acest 
prilej în cele două orașe au avut 
loc greve ale muncitorilor din 
industria poligrafică, ale texti- 
liștilor, muncitorilor din trans
portul urban, ale mecanicilor, zi
darilor și altor muncitori.

In cursul zilei în sala arhiplină 
a teatrului „Diana" din Atena a 
avut loc un mare miting al repre
zentanților oamenilor muncii din 
Atena și Pireu, care s-a desfășu
rat sub lozincile: „Cerem de lu
cru, piine, libertate, pace I Nu 
vrem baze pentru rachete 1 Cerem 
punerea în libertate a lui Manoiis 
Glezos 1“

DANEMARCA
La 1 mai au avut loc la Co

penhaga demonstrații și mitinguri 
organizate de partidele comunist

și social-democrat. La demonstra
ția organizată de Partidul Comu
nist au participat aproape 10.000 
de persoane. Espersen, președin
tele Partidului Comunist din Da
nemarca, a ținut o cuvîntare în 
care a subliniat necesitatea inten
sificării luptei împotriva pericolu
lui pe care îl prezintă pentru Da
nemarca revanșarzii și militariștii 
vestgermani.

După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, potrivit 
știrilor primite din Vietnamul de 
sud, cu toate încercările disperate 
ale autorităților sud-vietnameze 
de a împiedica organizarea de
monstrațiilor de 1 Mai, în această 
zi la Saigon și Solon au avut loc 
mitinguri și demonstrații ale oa
menilor muncii.

ARGENTINA
Cu toată interdicția oficială, în 

Argentina au avut loc mitinguri 
și demonstrații de 1 Mai, la care 
au luat parte zeci de mii de oa
meni ai muncii. Mari mitinguri 
și demonstrații au avut loc la 
Buenos Aires și în alte orașe din 
Argentina. Mitingurile și demon
strațiile s-au desfășurat sub semnul 
luptei împotriva scumpirii traiului, 
pentru apărarea independenței na. 
ționale, împotriva imixtiunii gu
vernului în treburile sindicatelor.

Potrivit datelor apărute în ziare, 
poliția a arestat peste 130 de de
monstranți.

VENEZUELA
După cum anunță ziarele, la 

Caracas — capitala Venezuelei — 
a avut loc o mare demonstrație de 
1 Mai a oamenilor muncii, la care 
au luat parte aproximativ 150.000 
persoane.

a

Vizita lui N. S. Hrușciov 
la șantierul expoziției 

americane de la Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). •— 

TASS transmite :
La 4 mai, N. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., însoțit de Llewellyn 
Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., a vizitat șantierul de 
construcție al expoziției americane 
care se va deschide în vara acea
sta în parcul „Sokolniki" din 
Moscova, tnanifestînd un deosebit 
interes față de construcția cupo
lei pavilionului principal.

Americanii, a remarcat N. S. 
Hrușciov, sînt foarte inventivi în 
problemele inginerești. Dacă pe 
inginerii americani ii interesează 
construcția sovietică de cupole, a 
adăugat el, se pot duce la Lenin
grad unde există exemplare ad
mirabile de asemenea construcții.

Discutînd cu americanii, N. S. 
Hrușciov a spus că, a vizionat 
recent un film documentar tehni- 
color american despre construirea 
de locuințe după metoda în lanț.

Este evident, a remarcat N. S. 
Hrușciov, că clădirile construite 
după această metodă nu vor dura 
mai mult de 20—30 de ani.

Acest lucru nu este negat de 
altfel nici de americani. Nouă nu 
ne convine această metodă de con
strucție. Vom construi rusește, în 
așa fel îneît casele noastre să ne 
servească nu numai nouă și co
piilor noștri, ci și nepoților și 
strănepoților noștri.

N. S. Hrușciov s-a fotografiat 
împreună cu muncitorii sovietici și 
americani și cu inginerii și tehni
cienii expoziției, precum și cu 
muncitorii italieni care participă 
la construirea expoziției.

★
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 mai, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit pe ambasadorul S.U.A., L. 
Thompson, la cererea acestuia, și 
a avut o convorbire cu el.

Ministrul R. P. Romîne 
în Etiopia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
ADIS ABEBA 4 (Agerpres). —> 

La 30 aprilie, Constantin Stănescu, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
Etiopia, a prezentat scrisorile de 
acreditare împăratului Etiopiei 
Haile Selassie.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, a avut o convor
bire cu C. Stănescu. Cu acest pri
lej împăratul Etiopiei a transmis 
urări de sănătate președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, I- Gh. Mau
rer, și urări de fericire și prospe
ritate poporului romîn. Subliniind 
că el cunoaște sentimentele priete
nești manifestate de poporul romîn 
față de poporul etiopian, în mo
mentele grele ale istoriei sale, îm
păratul Etiopiei Haile Selassie a 
arătat că va acorda tot sprijinul 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
popoarele etiopian și romîn.

/?. P. Chineză

Comitet internațional 
pentru apărarea iui 

Manoiis Gîezoi

A 40-a aniversare 
„Mișcării de la 4 mai

acest sens. Financiarul Del Ducas, 
proprietarul noului ziar, încearcă 
cu sume fabuloase să zdrobească 
pe concurenții săi, să atragă noi ci
titori prin inovații costisitoare de 
ordin tehnic, ca, de pildă, tipări
rea primei pagini în culori. De 
altfel, Del Ducas și modul său de 
a înghiți alte ziare și de a înșela 
opinia publică devine din ce în ce 
mai reprezentativ pentru presa bur
gheză franceză.

Unul din stăpînii presei capita
liste franceze este de asemenea un 
miliardar, Boussac, proprietar al 
multor fabrici de textile și al unui

vorba de grupul Amaury. Mai pot 
fi citate și altele, dar cele de mai 
sus sînt principalele grupuri. Dacă 
ne mai gindim că fosta agenție de 
presă Havas, devenită AF.P. (A- 
gence Francaise de Presse) a fost 
recent pusă sub conducerea guver
namentală, slujind de asemenea mai 
marilor banului, și că ea este sin
gura agenție care furnizează știri 
ziarelor franceze, se poate măsura 
gradul de aservire a presei bur
gheze față de interesele magnaților 
finanței.

In perioada ce a urmat zdrobirii 
fascjsmului ca urmare a celui de

Poporul Chinez de 650.000.000 
sărbătorește cea de-a 40-a aniver
sare a „Mișcării de la 4 mai“, 
care a dat o lovitură puternică 
forțelor imperialismului și feuda
lismului. Această mișcare a con
stituit începutul trezirii maselor 
largi populare și creării partidului 
politic al clasei muncitoare — 
Partidul Comunist Chinez, începu
tul unei etape noi a mișcării de 
eliberare națională, care după 30 
de ani a fost încununată prin pro
clamarea Republicii Populare 
Chineze.

După cum se știe, în 1919, după 
terminarea primului război mon
dial, cînd China se găsea sub do
minația imperialismului străin și 
a proprietarilor feudali și bur
gheziei compradore, Anglia, Franța 
și Statele Unite au acordat — la 
Conferința de pace de la Paris — 
Japoniei dreptul de a prelua pri
vilegiile pe care le deținuseră îna
inte de război în China imperia
liștii germani — concesiile terito
riale din provincia Șandun. Cum 
era și firesc, vestea acestui ru
șinos tîrg a provocat în întreaga 
Chină o adîncă indignare. La 4 
mai 1919 mii de gtudenți din Pekin 
s-au întrunit într-una din marile 
piețe ale orașului cerînd guvernu
lui să se împotrivească tratatului 
pe care puterile occidentale voiau 
să-l impună Chinei. Autoritățile au 
reprimat această demonstrație, 
arestînd și aruneînd în temniță pe 
mulți dintre demonstranți.

„Alișcarea de la 4 mai“ a con
stituit însă semnalul unei largi 
mișcări de masă, care a cuprins

cu repeziciune întreaga Chină. In 
fruntea maselor populare care s-au 
ridicat la luptă s-a situat prole
tariatul. Muncitorii din Șanhai au 
declarat o grevă generală de pro
test, care a fost urmată de gre
vele muncitorilor din numeroase 
orașe ale Chinei. Grevele munci
torilor se împleteau cu grevele stu
denților Și demonstrațiile de pro
test ale țăranilor, micii burghezii 
orășenești și a unei părți din bur
ghezia națională. Amploarea aces
tei mișcări a determina ț guvernul 
să elibereze pe studenții arestați, 
să destituie pe miniștrii projapo- 
nezi și să dea dispoziții reprezen
tanților săi de la Paris să nu sem
neze tratatul impus de puterile im
perialiste. „Mișcarea de la 4 mai“ 
care a însemnat astfel începutul 
unei etape noi a revoluției, bur- 
ghezo-democratice antiimperialiste 
și antifeudale din China, a pregă
tit drumul puternicei mișcări po
pulare. In 1920 au luat naștere în 
diferite provincii ale țării grupe 
comuniste care în 1921 au înteme
iat Partidul Comunist Chinez.

Anul acesta, la 3 mai, peste 
30.000 de oameni au sărbătorit a- 
ceastă dată glorioasă în cadrul 
unui miting care a avut loc pe 
stadionul din Pekin. La miting a 
luat cuvîntul Go Mo-jo, președin
tele Consiliului de pregătire pentru 
sărbătorirea ce’.ei de a 40-a ani
versări a „Mișcării de la 4 mai",

vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină.

In numele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez a luat cuvîntul 
Kan Șen, membru supleant al C.C. 
al P.C. Chinez.

(Agerpres)
★

PEKIN 4 (Agerpres). — Poporul 
chinez sărbătorește cea de-a 40-a 
aniversare a „Mișcării de la 4 Mai", 
care a deschis o perioadă nouă — 
democratică în revoluția țării. Ca 
un omagiu adus tineretului care a’ 
cum 40 de ani s-a situat în avan
garda acestei mișcări, ziua de 4 
Mai a fost declarată ziua tineretu
lui chinez.

La 4 Mai presa chineză a pu
blicat hotărîrea C. C. al Uniunii 
Tinerelului Comunist din China cu 
privire la instituirea insignei de 
membru al Uniunii Tineretului Co
munist din China. Pe insignă sînt 
înfățișate: steagul Uniunii Tinere
tului, o roată dințată, un spic de 
grîu, un soare care răsare și razele 
sale și inscripția „Uniunea Tinere
tului Comunist din China". Această 
insignă este simbolul faptului că ti
neretul chinez este urmașul tradi
țiilor revoluționare ale vechii ge
nerații, este simbolul devotamentu
lui său nelimitat față de partid și 
popor, al liotărîrii sale ferme de a 
merge impetuos înainte.

PARIS 3 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „L’Humanite", 
din inițiativa unui număr de cu- 
noscuți fruntași ai vieții publice 
și oameni politici, la Paris a fost 
constituit un comitet internațional 
pentru apărarea lui Manoiis Gle- 
zos. Din comitet fac parte : d-na 
Kahn, Paul Boncour, Andre Bois. 
sary. Daniel Mayer, Louis Mar- 
tin-Chauffier, Jean Paul Sartre 
(Franța), avocatul Botson (Bel
gia), Priit și Compton Mackenzie 
(Anglia), Angelina Merlin, Tar- 
getti, Berlinguer, Terracini și 
Cianca (Italia), pastorul Niemoller 
(R. F. Germană) și alții.

Comitetul a dat publicității un 
comunicat prin care cere ca proce
sul lui Manoiis Glezos să tie ju
decat în ședințe publice.

Tinerii din P.D.G. 
luptă pentru 

transformarea 
socialistă 

a agriculturii
BERLIN 30 (Agerpres). — 

ADN transmite : La chemarea 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man a început înfăptuirea unui 
număr de aproximativ 600 de 
obiective care contribuie la 
transformarea socialistă a agri
culturii. In cadrul întrecerii or
ganizate de tineret pentru va
lorificarea unor noi suprafețe 
de pămînt, au fost realizate lu
crări de ameliorații în valoare 
totală de 2 milioane mărci.

Venalitatea presei LurgLeze

Corupția este o caracteristică a 
presei capitaliste ce nu mai trebuie 
demonstrată. Legăturile acestei pre
se cu atotputernicii banului, mo
nopolurile și trusturile, sînt bine 
cunoscute. Nu numai Rominia de 
ieri avea „privilegiul“ de a cu
noaște afaceri de genul celei anali
zate în piesa lui Mihail Sebastian 
„Ultima oră". Cind ea s-a jucat 
vara trecută la Paris — și acesta 
este motivul pentru care amintesc 
de ea — în cercurile dramatice 
pariziene circula cu persistență zvo
nul că reprezentațiile au fost între
rupte prematur din cauza interven
țiilor unuia din 
marii oameni de 
afaceri,care găsea 
că există prea 
mare asemănare 
intre el și ziarul
parizian ce-l finanțează pe de o 
parte, și personagiile din „Ultima 
oră", pe de alta. Adevărul este că 
in ce privește corupția, presa bur
gheză franceză servește și ea ca 
exemplu viu. Se știe prea bine 
servilitalea de care aceasta a dat 
dovadă cu prilejul evenimentelor 
din mai 1958, cind, cu numai două- 
trei excepții, ea s a alăturat acțiu
nilor autorilor putschului fascist de 
la Alger.

Mai multe grupe financiare im
portante își împart presa reacțio
nară, săptămânalele și cotidianele 
ei. Lipsiți de orice scrupule, 
boss-ii presei burgheze caută pe 
orice căi să stoarcă beneficii de pe 
urma publicațiilor ce le patronează 
și nu rare sînt cazurile cind au loc 
„lupte" de concurență.

Cazul ziarului „Franc-Tireur" 
pretins socialist, care recent s a 
contopii cu uri ziar de mare tiraj 
pentru publicul feminin, amindouă 
dînd naștere la un nou cotidian — 
„Paris Journal" este concludent in

celebru grajd de cai de 
Printre altele, el posedă ziarul 
,,L’Aurore", întemeiat cu
procurați de industriașul care 
construit pentru hitler iști , ~
Atlanticului" (fortificațiile

curse.

banii
a 

, . „Zidul 
Atlanticului" (fortificațiile din 
nordul Franței ridicate in timpul 
celui de al doilea război mondial). 
Fostul proprietar al ziarului" 
„Paris-Soir", Prouvost, mare indus
triaș textilist din nord, a fost grav 
compromis în timpul ocupației hi- 
tleriste cînd își pusese ziarul la 
dispoziția propagandei dușmane, 
antifranceze. El conduce azi ziarul 
,.Figaro" și săptăminalul „Paris 
Match", succesoarea revistei 
„Match", publicație pusă de ase
menea la dispoziția ocupanților hi- 
tleriști. Fabricantul de avioane Das
sault posedă mai multe publicații, 
printre care și săptăminalul „]burs 
de France".

Un alt trust de presă posedă „Le 
Parisien Libere" și săptăminalul ul- 
trareacționar „Carrefour", Este

al doilea război mondial, Federația 
națională a presei franceze, ge
nerată de Rezistență, își luase an
gajamentul să pună capăt monopo
lului de presă, deoarece conducă
torii acestuia erau grav compro
miși prin colaborarea lor cu ocu- 
panții hitleriști. Un ministru din 
acea vreme, jurase că alila timp 
cit va trăi el astfel de ziare vor 
rămine „îngropate în groapa co
mună a dezonoarei naționale". Se 
vede bine cit de credincios a rămas 
acestui jurumînl. In prezent nu
mai citeva publicații libere luptă 
împotriva monopolului presei. Este 
vorba de presa progresistă in frun
te cu cea comunista. Ea trebuie să 
se lupte cu greutăți enorme și 
nenumărate, ce decurg din ostilita
tea marilor firme comerciale și a 
guvernului. In al doilea rînd pentru 
că guvernul nu șovăie să ia măsuri 
de represalii, care continuă să se 
înmulțească. Așa, de pildă, nu trece 
o singură zi fără ca ziarul „L'Hu- 
manite" să nu fie adus în fața tri-

bunalului, pentru un motiv sau al
tul. Condamnările se înmulțesc și 
amenzile lovesc din greu fondurile 
ziarului. Dar, cititorii săi dau do
vadă de un devotament nemărginit, 
ajutînd ca prin subscripțiile lor 
ziarul să-și poată continua apariția. 
Proceselor ticluite li se adaugă nu
meroasele confiscări ce aduc impor
tante daune. Ziarele progresiste ale 
tineretului, ca, de pildă, „L'Avant- 
garde" sînt, ca și „L’Humanite", 
lovite în special pentru lupta lor 
împotriva războiului din Algeria și 
pentru solidaritatea lor cu tinerii 

patrioți înrolați 
în armată. Publi
cația mendesistă 
„L’Express" a a- 
vut de asemenea 
de suferit con

fiscări și procese. Zilele trecute 
săptăminalul „France-Observateur" 
a fost și el confiscat pentru că pu
blicase un articol scris de directo
rul său, Claude Bourdet, și care n a 
fost pe placul ministrului de război. 

Cu toate piedicile ce i se pun in 
cale, presa comunistă, publicațiile 
progresiste, nu încetează să depună 
eforturi pentru a lămuri opinia 
publică pe care propaganda scrisă 
sau pe calea undelor (televiziunea 
și radioul sînt pe deplin controlate 
de guvern) o asfixiază zi de zi. Ea 
continuă să-și îndeplinească sarci
nile în condiții tot mai grele, in 
timp ce, dimpotrivă, presa mono
polurilor are la îndemână mijloace 
materiale tot mai puternice. Opre
siunea la care este supusă presa de
mocratică dovedește odată mat 
mult ipocrizia și falsitatea „liber 
lății. presei" intr-un regim capita
list.

REGIS BERGERON 
Corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris

TIRANA 4 (Agerpres). După 
cum a transmis agenția A.T.A., 
presa a publicat nota adresată de 
guvernul R. P. Albania guvernului 
italian în care guvernul albanez 
protestează împotriva semnării a. 
cordului italo-american cu privire 
la amplasarea bazelor pentru ra
chete pe teritoriul Italiei.

PRAGA. — La 4 mai, Antonin 
Novotny, președintele R. Ceho
slovace, prim-secretar al Comitetu. 
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a oferit o recep
ție în cinstea lui Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co. 
reene.

PHENIAN. — La 3 mai Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit delegația parlamentată a R. D. 
Germane oare a sosit în R. P. D. 
Coreeană într-o vizită de prietenie.

VARȘOVIA. — Președintele Re
publicii Indonezia, Sukarno, care 
a făcut o vizită oficială în R. P. 
Polonă, a părăsit Varșovia plecînd 
spre Stockholm.

PEKIN. — Tn seara zilei de 3 
mai. Le Ciun, vicepreședintele 
Comitetului pentru Relațiile Cui. 
turale cu Străinătatea din R. P. 
Chineză, a oferit o recepție în 
cinstea delegației culturale romîne 
condusă de Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea Delegația, care a 
sosit la Pekin în ziu.a de 30 aprilie, 
în cadrul acordului cultural dintre 
R. P. Romînă și R. P. 
fost însoțită de Barbu 
ambasadorul R. P. 
Pekin.

PEKIN. — In seara 
mai. Federația Națională a Femei
lor din R. P. Chineză a oferit o 
masă în cinstea delegațiilor de 
femei din țările socialiste care au 
asistai la festivitățile ce au avut 
loc la Pekin cu prilejul sărbătorii 
de I Mai. Au participat delegații 
de femei din Uniunea Sovietică,

Chineză, a 
Zahirescu. 
Romine la

zilei de 2

R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Romtnă șl alte țări socia
liste.

EREVAN. — La Erevan s-a co
municat că cunoscutul astronom 
sovietic Viktor Ambarțumian, pre. 
ședințele Academiei de Științe a 
R.S.S. Armene, a fost ales mem
bru al Academiei de Științe a 
Statelor Unite ale Americii.

LONDRA. — Luînd cuvîntul la 
1 mai în cartierul Wembley din 
Londra, David Eccles, ministrul 
Comerțului al Angliei, a declarat 
că delegația comercială engleză 
care va pleca în curind la Moscova 
va urmări extinderea comerțului 
cu Uniunea Sovietică. La Moscova, 
a spus el, vom încerca să punem 
bazele unui comerț pe scară largă 
cu Uniunea Sovietică.

PARIS. — Corespondentul din 
Conakry (Guineea) al agenției 
France Presse relatează că la Co
nakry s-a dat publicității comuni, 
catul comun cu privire la tratati
vele desfășurate 
Nkrumah, primul 
Ghanei, care se află Intr-o vizită 
oficială în Republica .
Seku Ture, primul ministru al 
Guineei. In comunicat se vorbește 
îndeosebi despre proiectul de cons
tituție al Uniunii statelor africane 
independente care va fi prezentat 
spre examinare parlamentelor Re
publicii Guineea și Ghanei și celor, 
(alte state africane independente.

GENEVA. — In ședința din 4 
mai a Conferinței celor trei puteri 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară a continuat 
discutarea documentelor prezentate 
anterior. Participanții la conferință 
au elaborat de comun acord și au 
adoptat proiectul unui articol refe
ritor la semnarea, ratdicarea, 
adoptarea și intrarea în vigoare a 
Tratatului cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

LONDRA. — La 4 mai fostul 
prim-ministru al Angliei Winston 
Churchill, a p'ecat cu avionul spre 
Statele Unite El va vizila IV'as- 
hingtonul timp de trei zile ca in
vitat al președintelui Eisenhower.

între Kwame 
ministru el

Guineea, și

.
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Tineretul Americii 
Latine 

sprijină pregătirile 
pentru Festival

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Ziarul „The Worker" publică 
informații cu privire la pregă
tirile și sprijinul acordat de 
tineretul din țările Americii La
tine celui de-al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților care va avea loc în 
vara acestui an la Viena. Rays 
mundo Silva, președintele Uniu-. 
nii naționale a studenților din 
Brazilia, cea mai mare organi
zație studențească din America 
Latină, care are 100.000 de 
membri, a anunțat că organiza
ția sa va trimite la Festival o 
mare delegație și că studenții fi 
tineretul brazilian se pregătesc 
intens în vederea Festivalului^ 

■i
Constituirea 

Federației indiene 
a Tineretului

DELHI 4 (Agerpres). 
TASS transmite ; La 3 mai Ia 
Delhi ți-a încheiat lucrările 
conferința de constituire a Fede
rației indiene a Tineretului. 
Delegații tineretului indian, 
care au sosit la Delhi din toate 
colțurile țării, au examinat pro
blemele mișcării de tineret și au 
adoptat programul și statutul 
federației.

Participanții la conferință au 
adoptat de asemenea o serie de 
rezoluții, în care se pronunță 
in sprijinul celui de al Flllea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Fiena, sa
lută lupta de eliberare națio
nală a popoarelor Asiei și Afri
cii și condamnă acordul militar 
bilateral încheiat recent intre 
SU.A. și Pakistan.


