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Prime 
de vechime

i

La Uzinele Klement Gottwald din Capitală proaspeții absolvenți ai școlii profesionale a uzinei 
sint înconjurați cu dragoste de către muncitorii vîrstnici, lată în fotografie pe tinerii Vasile 
Cristache, Frujină Teodor și Petre Chivu de la secția mecanică urmărind cu atenție explicațiile 

comunistului Vasile Davidt
Foto : N. STELORIAN

Acum cițiva ani, pe la mijlo- 
Lil verii, s-a prezentat la s-ecre- 
rul organizației de partid din 

pmuna Bujoru, regiunea Galați, 
r» tinăr înalt, bine legat la 
[up, cu ochii ageri și plini do 
eastâmpăr. S-a prezentat șim-; 
Iu, cu un ușor accent oltenesc 
i grai :
- Mă chiamă Brîncuș Petre, 

int repartizat de Institutul a- 
ronomic din Timișoara să fac 
ractică. în comuna dumneavoa- 
:ră,
Secretarul de partid i-a strîns 

rietenește mina și, după ce l-a 
rivit cîteva clipe în ochii mari 

limpezi, a adăugat :
- Ne bucurăm. Aveam nevoie 

e un om de știință în comuna 
eastră. Ai putea să ne fii de 
are ajutor mai ales în aceste 
le cînd sătenii noștri vor să 
ună temelia unei gospodării 
elective.
Cei doi au stat apoi la o dis- 

jție îndelungată. Tînărul stu- 
ent I-a ascultat cu luare amin- 
i și și-a notat unele lucruri po 
]re i le spusese secretarul.
Pentru Petre Brîncuș primele 

le de practică n-au însemnat 
le de acomodare. Ca fiu de 
irani muncitori, cu firea lui des- 
îisă și cu felul lui simplu de 
se apropia de oameni, a in- 

at repede în frămîntările fine
lor din sat. Aceștia l-au 
îzut în mijlocul oamenilor 
>rbind simplu și pe înțeles 
îspre tarlale întinse, despre 
□ ctoare care trag brazde a- 
inci, despre știința agrotehnică, 
s-au apropiat de el.
Intr-o seară, organizația U.T.M. 
n comună i-a mobilizat pe ti- 
sri la căminul cultural. Spre 
jcuria lor l-au găsit acolo și 
î proaspătul lor prieten. S-au 
rîns ca de obicei în jurul lui. 
;tre Brîncuș le-a vorbit despre 
îspodăria colectivă. A scos din

buzunar „Statutul G.A.C.", 
citit din el cîteva paragra
fe, apoi le-a explicat cum e cu 
fiecare lucru în parte. S-au năs
cut atunci întrebări și discuții 
serioase, și tinerii și-au exprimat 
dorința să mai organizeze ase
menea întâlniri. Ajutat de orga
nizația de partid și U.T.M., tâ
nărul student a repetat aceste 
întâlniri. Apoi Brîncuș Petre 
a cerut sprijinul organizației de 
partid să-l ajute in organizarea 
cîtorva vizite la gospodăriile co
lective învecinate.

La fața locului, acolo, pe tar
lalele unite, viitorul inginer a- 
gronom le-a explicat tinerilor de 
ce spicul a crescut voinic și cu 
bobul mare, le-a demonstrat cum 
pe tarlale mari se pot aplica 
toate regulile științei agricole. 
Au mai urmat și alte discuții, 
sfaturi și îndemnuri pe care 
Brîncuș Petre le dăruia cu dra
goste și pricepere noilor lui prie
teni.

Apoi, sub ochii lui, acolo, în 
satul în care făcea practică, s-a 
pus temelia Gospodăriei agricole 
colective ,,8 Martie". A simțit că 
la plămădirea acesteia se află 
și ceva din entuziasmul și cunoș
tințele lui cîștigate pe băncile 
facultății, unde fusese trimis prin 
grija partidului.

★
...Brîncuș Petre, cu diploma de 

inginer aqronom în buzunar, in 
comisia de repartizare a vorbit 
puțin, dar hotărît.

— Cer să fiu trimis ca inginer 
agronom în gospodăria colecti
vă „8 Martie'1 din Bujoru.

Și iată-l pe tînărul aqronom 
din nou în mijlocul vechilor lui 
prieteni.

Cu ginduri noi și îndrăznețe, 
cu dorința de a răspîndi în mij
locul colectiviștilor tot ceea ce a 
acumulat în anii de studenție. 
Oamenii aceștia, care aveau de

lucrat sute de hectare, care tre
buiau să îngrijească zeci de ani
male și atelaje, care trebuiau să 
gospodărească bine fiecare lu- 
crușor din avutul obștesc, aveau 
nevoie de cunoștințe noi, de un 
sprijin calificat. 51 inginerul 
Brîncuș Petre s-a dăruit cu pa
siune acestui scop. Intîi, a alcă
tuit un cerc agro-zootehnic. Aic’, 
i-a învățat pe tineri să devină ei 
însuși buni propagandiști oi 
științei agricole. Și astfel Ion 
Vasilache, Maria Zota, Ghiță 
Budescu și alții, utemiști colecti
viști, au învățat de la tânărul in
giner, de ce trebuie îngrășat 
pămîntul, de ce trebuie să pole- 
nizeze porumbul și cum se pot 
obține producții mari de carne 
și lapte de la animalele gospo
dăriei. Florin Postelnicu nu prea 
înțelegea de ce trebuie hrănite 
și adăpate vacile la timp, de ce 
trebuie întreținute curate grajdu
rile. Eu lucrez cum am apucat 
de la bătrîni, spunea el. Ingine
rul l-a pus ca la cercul agro
zootehnic să întocmească el un 
referat cu tema : „Cum trebuie 
îngrijite animalele". N-a fost o 
lecție ușoară pentru tânărul Flo
rin Postelnicii, dar ea a avut un 
rol educativ deosebit. Astăzi, 
Postelnicu e un fruntaș al sec
torului zootehnic. Au pornit co
lectiviștii să dureze construcții 
pentru animale. Bunăoară au 
făcut un grajd. La propunerea 
organizației de partid ca graj-

Viața și activitatea mine
rului Haidu fuliu, Erou al 
Muncii Socialiste, care mun
cește in subteran de 23 ani, 
constituie o pildă vie pe care 
o urmează tot mai multi mi
neri. Insușjnd'J-și tehnica 
nouă și împărtășind cu drag 
tinerilor din experiența și cu
noștințele lor, aceștia aduc o 
contribuie însemnată la creș
terea producției, productivi
tății muncii, reducerea pre
țului de cest.

Prin grija partidului șL.g’J- 
vernuhfr. »n semn de pre
țuire a activității conștiin
cioase, neîntrerupte, desfășu
rată in producție, ei primesc 
in fiecare an importante sume 
bănești drept premii de ve
chime. Minerul Haidu luliu, 
de exemplu, a primit drept 
premiu de vechime pentru a- 
nul trecut 3044 lei. iar mi
nerii Gheorghe Nis'oreanJ, 
Mih i Orăsuc și Carol Szabo 
de la mina Petrila au benefi
ciat fiecare de astfel de pre
mii in valoare de 2303-2600 
lei.

în total, minerii din p-tria 
noastră au primit in *nul 
care a trecut drept premii de 
vechime circa 35 milioane 
lei.

De asemenea, s'.derurgiști- 
lor li s-au alocat drept premii 
de vechime 28 milioana lei. 
Sumele acorda e minerilor și 
s:derjrgiști.:oî pentru anul 
1959 slnt cu 10 la sută mai 
miri față de anul precedent.

Premii de vechime pentru 
activitatea rodnică și îndelun
gată in producție primesc în 
fiecare an și numeroși navi
gatori și muncitori portuari.

Cam la vremea asta nehotă- 
rită, cind iarna e cind albă, 
cind obosită și își murdărește 
rochiile pure cu un noroi de 
culoana cafelei, cucoanei de 
odinioară cu ostenii zilnice și 
cu plictis la oră îi venea ideiu 
să plece „la munte". Fantele 
cu monoclu ostenit de discuțiile 
sterile de la club își aducea 
aminte că e sănătos să 
schimbi peisajul și plictisit 
Monte-Carlo alerga pînă 
Sinaia, unde, din fericire 
tru el se găsea și un cazinou.

Prilej de noi toalete coman
date din vreme la Paris pîntru 
doamnele bogate, prilej de zvon 
public : „Pleacă madame X 
să facă alpinism" și așa mai 
departe. Cu un pantalon și o 
cipilică șuie pe sprinceană, cu 
bocanci „canadieni", cu schiu
rile pe un umăr, ținîndu-le ca 
pe niște doage, matracuca por
nea „la munte". Se făceau 
poze, se schimbau sărutări, ma- 
man recomanda din virful lim
bii : „Ai grije să nu-ți rupi vreo 
glesnă 1“ și teribilii campioni 
hibernali se urcau în vagonul 
restaurant unde între două co
niacuri puneau la cale ultimele 
aventuri ale protipendadei.

Vagoanele luxoase lepădau o 
cireada de muieri ciripitoare și 
guralive însoțite de cuconi pla
cizi, oftând după prima sută de 
metri de urcuș sub apăsarea 
grăsimii. Drumul de la gară la 
prima vilă „proprie", bineînțe
les, rămînea unica ascensiune a 
fericiților. De aici pînă la Ca
zinou nu era decit o svîriitură 
de băț și într-o lună, metri 
puși unul lingă altul, nu însu
mau nici măcar mia. Adio mun
te, edio frumusețea peisajului. 
„Societatea" trecea dintr-un fum 
de trabuc în altul. Singurul

mai 
do 
la 

pen-

sport îngăduit de reguîomentele 
instituției cu mese de joc, era 
bacaraua. Schiurile conițelor cu 
cipilică cu buric de linâ in1 
vîrf, se uscau in cîntecul calo
riferelor. Ier migrene, iar scene 
de isteriî, iar bani pierduți. 
Dincolo de ferestrele înghețate, 
impasibili, munții priveau des
compunerea acestor detracați. 
Oamenii despre care scriu re
fuzau frumusețea, 
s-o ințeleagâ.

Dar undeva, în 
șelor exista acea 
tă, dornică de a 
perba frumusețe a Bucegilor și 
a Făgărașilor noștri. Pentru su
tele de mii, pentru milioanele 
de sărmani aruncați în margi
nea vieții, siliți să trăiască din
te miri ce, plimbările cele mai 
lungi rămineau cele făcute din 
cartierele îndepărtate pînă în 
centrul urbelor locuite. Cuvintul 
„excursie" era exotic pentru ei 
și fără o largă întrebuințare. 
Dacă voiau să știe cum arată, 
să zicem, Caraimanul, ei bine, 
nu aveau decit să privească 
pozele din cărțile de geogra
fie sau ilustratele vindute la 
chioșc.

Revoluția a măturat clasa le
neșe și a dat de perete ușile 
tuturor uzinelor și fabricilor, t’j-

nu puteau

marginea ora- 
lume apăsa- 

cunocște su

(Continuare in pag. 2-a)
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Să ne cunoaștem 
patria iubită
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(Agcrpres)

Seara, la clubul G.A.C. „Via
ță Nouă“ din satul Roniîn ești, 
regiunea Ploești, colectiviștii 
urmăresc emisiunile postului 

de televiziune.

„Cineclubul" studențesc9

Casa de cultură a studenților 
„Gr. Preoteasa'* găzduiește în 
fiecare seară o vie și interesantă 
act vitale. Aici se găsește „Cine- 
clubul'*, unul dintre cercurile 
interesante ale casei de cultură, 
care nu de mult și-a început 
activitatea.

Sub directa îndrumare a cu
noscutului cineast I. Popescu- 
Gopo, studenții cercului au ho- 
îărit realizarea unui documentar, 
care va face cunoscută viața cul
turală a casei de cultură și a 
unui film artistic a cărui acțiune 
studenții cercului doresc să con
stituie o surpriză.

L-am întrebat pe tov. Ion Po- 
pescu-Gopo cine va scrie scena
riile filmelor. „Eu. — mi-a răs
puns tov. Popescu-Gopo — nu
mai voi dirija această interesantă 
activitate a studenților. Studenții 
înșiși vor fi scenografii, regizorii 
și interpreții filmelor. Din rindul 
lor vor fi aleși și directorii celor

două filme, studenții înșiși vor 
filma. Desigur că munca va fi 
destul de grea. Niciun colectiv 
studențesc n-a încercat pînă acum 
așa ceva, in momentul de față 
se lucrează la filmul artistic. Sce
nariul a fost scris, interpreții 
aleși și în cel mult o săptămînă 
vor începe lucrările. în acest 
scop studenții cercului vor cere 
și sprijinul Centrului de produc
ție cinematografică București, 
care cred că va sosi neîntîrziat**.

Am urat îndrăzneților naviga
tori pe peliculă ca începutul anu
lui 1960 să marcheze începutul 
unei frumoase și interesante acti
vități. Studenții țin să mulțu
mească din inimă pe această cale 
cunoscutului realizator de filme 
Ion Popescu-Gopo pentru ajuto
rul entuziast pe care li-l acordă.

EL1SABETA FEDORONEAC 
studentă

Foto • AGERPRES

In timpul vacanței, un grup de elevi din clasa a Xl-a a Școlii 
medii nr. 5 „Unirea" din Orașul Stalin sînt antrenați într-o inte

resantă partidă de șah.

Foto : S. NICULESCU

Nutreț însilozat — 
producții sporite de lapte

Gospodăriile agri
cole de stat din re
giunea lași care ad 
asigurat cel puțin 10 
tone nutreț însilozat 
pentru fiecare vacă 
furajată, au obținut 
producții sporite de 
lapte. La Gospodăria 
agricola de stat Laza, 
producția de lapte 
prevăzută a fost 
depășită anul trecut 
cu 35(1 Iii. De aseme. 
nea Gospodăria agri
colă de stat „Sein- 
teia" a obținut de la 
fiecare vacă cfte 200

litri lapte peste can
titatea planificată. 
Realizări asemănă
toare au obținut șî 
alte gospodării agri
cole de stat.

In acest an gos
podăriile de stat din 
regiunea lași vor 
mari efectivele de 
vaci cu incă aproxi
mativ 700. Pentru a 
asigura o producție 
de lapte și mai mare, 
muncitorii din gospo
dării vor insămînța 
cu porumb pentru 
siloz o suprafață cu

1200 ha mai mare 
decit în anul trecut; 
In terenurile pentru 
această cultură care 
au fost arate adine 
din toamnă, au fost 
incorporate cantități 
sporite de îngrășă
minte naturale. De 
asemenea pentru mă
rirea recoltelor a 
fost asigurată sămin- 
ța necesară din soin- 
rile de porumb cele 
mai productive în 
condițiile fiecărei gos
podării.

(Agcrpres)
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Librăria noastră nr. 2 din Sibiu, copiii sint oaspeți obișnuiți.

Foto : S. VIOREL

Consecința unor păreri
înapoiate despre calificare

în anul care a trecut organi
zația U.T.M. de la Fabrica „Elec- 
troaparataj" din Capitală nu a 
făcut aproape nimic pentru ridi
carea calificării tineretului. Acea
stă sarcină importantă a organi
zației de tineret a fost „îndepli
nită" aici prin deschiderea la în
ceputul anului trecut a unor 
cursuri de minim tehnic. în unele 
secții s au deschis într adevăr și 
au funcționat cîteva săptămîni 
ea, de pildă, cele de la turnăto
rie, bachelită, în altele însă s au 
deschis și n-au funcționat, cum 
e cazul secției de montaj auto
mat. în sfîr.șit, în altele, ca ina- 
trițerie, piese mecanice, de exem
plu, nici nu s-au mai deschis. Și 
așa a trecut anul întreg, fără ca 
organizația U.T.M, de aici să fi 
făcut într-adevăr ceva pentru ri
dicarea calificării tinerilor mun
citori.

La secția montaj automat, de 
pildă, biroul organizației de bază 
TJ.T.M. a fost multă vreme de pă
rere că tinerii vor învăța foarte 
bine meseria la locul de mun
că de la tovarășii din jur, fără 
cursuri de minim tehnic sau 
alte căi speciale de calificare. Și 
în consecință n-au organizat ni
mic. Cît de bine au învățat ti
nerii meseria a dovedit-o foarte 
curînd o întâmplare. După re- 
proiectarea și perfecționarea unor 
aparate pe care fabrica le pro-

duce — foarte mulți tineri au 
fost puși în situația de a nu-și 
mai îndeplini normele. Dumitru 
Spirea, Toina Enache, Ion Nico- 
lae și mulți alți tineri care erau 
foarte slabi pregătiți profesional 
nu știau pur și simplu cum să 
mai lucreze. Se uitau la aparate 
complet dezorientați.

Altor tineri — douăzeci și 
cinci la număr — nu li se poate 
încredința confecționarea unui 
aparat de la îneeput pînă la 
sfîrșit tot pentru că nu stăpînesc 
bine meseria. Membrii biroului 
U.T.M. din secție povestesc re
semnați că s a discutat cu ei... 
Dar că acești tineri lucrează în 
echipe, alături de muncitori mai 
vîrstnici, și reușesc să cîștige în 
jurul a 1.000 de Iei pe lună, 
chiar dacă lor nu li se încredin
țează confecționarea în întregi
me a unui aparat. Atunci — spun 
ei — pentru ce să mai învețe, 
nu se descurcă destul de bine și 
așa ? Dimpotrivă tinerii în cau
ză se declară chiar mulțumiți cu 
pregătirea lor actuală.

Tineri de 18—20 de ani spun 
că nu mai an ce învăța și că 
ce știu le ajunge !

Dar organizația U.T.M. nu 
este prea neliniștită. Mihai 
Gabriel, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din sec
ție, pus în fala faptelor recu
noaște tardiv, din păcate, că a-

ceastă concepție a tinerilor este 
foarte dăunătoare. Recunoaște de 
asemenea că neluînd nici un fel 
de măsuri pentru ridicarea cali
ficării tinerilor, necombătînd a 
ceasta atitudine înapoiată crează 
condițiile ca acești tineri să se 
mențină într-o mărginire care, 
pe măsură ce tehnica va progresa, 
îi va pune în situația de a nu-și 
mai putea îndeplini sarcinile de 
producție. De ce nu s-a gîndit la 
toate acestea mai din vreme, pen
tru a le spune tinerilor, pentru 
a-i face să înțeleagă că de fapt a 
munci din ce în ce mai bine 
este datoria de căpetenie a fie
cărui tânăr muncitor și că pen
tru aceasta este neapărat nece
sar să înveți continuu. Munca 
bună și de calitate este scopul 
învățăturii în primul rînd, iar re
tribuirea este firește un efect al 
ci. Și ca acești 25 de tineri de 
la montaj automat mai există și 
alții prin alte secții ale fabricii.

La 
unii 
tinuu cu un procent mare de 
rebuturi. Primele cîteva lecții ți
nute la cursul de minim tehnic 
nu folosit foarte mult tinerilor, 
în scurt timp procentul rebutu
rilor a scăzut simțitor. Și după 
ce au rezolvat probletpa re
buturilor. cursul de minim 
tehnic a încetat să mai funcțio
neze. A incitat pentru că tine-

secția de bachelită erau 
tineri care lucrau con-

rîi n-au maî găsit că este ne
cesar să învețe în continuare, 
iar organizația U.T.M. a secției 
s a complăcut în această situa
ție. Că cele patiu lecții n au 
epuizat complet problemele pe 
care tineri nu le stăpînesc încă 
o dovedește faptul că nici în a- 
ceastă secție tinerilor nu li se 
poate încredința încă formarea u- 
nor piese mai complicate, că nu
mărul tinerilor bine calificați 
este încă mic.

Industria electrotehnică avan
sează cu pași repezi, procedeele 
tehnologice și metodele de mun
că se perfecționează și cer mun
citorilor cunoștințe mai multe, 
mai temeinice. Se pune întreba
rea cum vor face față sarcinilor 
de viitor tinerii din fabrică dacă 
ei se mulțumesc să știe doar atit 
cît le permite să se „des
curce*4 in prezent în producție ? 
In viitorul apropiat uzina va în
cepe să producă aparate noi 
Cum vor lucra atunci acești 
tineri dacă la reproiecta- 
rea unor aparate, adică
tunci cind era vorba numai de 
schimbarea unor dimensiuni, s au 
împotmolit ? Dar în viitorul mai

a-

SABINA BARBU

(Continuau în pag. 3 a)

În cinstea zilei ds 1 Mai și a zilei 
de 5 Mai „Ziua presei", 

„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
organizează in perioada 15 ianuarie 

5 mai a. c. etapa a doua a

„CONCURSULUI 
corespondenților voluntari 

și cititorilor ziarului"
pentru eele mai bune informații, reportaj2, raiduri ale 

posturilor de corespondenți voluntari, note critice, foiletoane, 
epigrame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui să fie 
inspirate din viața și munca tineretului patriei noastre oare 
sub conducerea partidului, mobilizat de organizațiile U.T.M. 
luptă pentru traducerea in viață a hotărîrilor Plenarei 
C.C. aj P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat pe anul 1960.

Tineri și tinere,
Scrieți despre inițiativele, experiența înaintată și 

munca entuziastă a tinerilor din fabrici, uzine și mine, 
de pe șantierele de construcții pentru valorificarea rezer
velor interne, pentru creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al produselor, pentru sporirea 
acumulărilor socialiste.

Popularizați prin materialele voastre lupta tinerilor 
pentru micșorarea consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, pentru scăderea necontenită a pro
centului de rebuturi, pentru economisirea metalului; 
șcrieli despre metodele bune folosite de tinerii fruntași 
în producție în vederea creșterii indicilor de folosire a 
utilajelor și agregatelor.^ despre lupta tinerilor de pe 
șantierele de construcții în vederea folosirii raționale a 
materialului lemnos, pentru reducerea consumurilor spe
cifice de ciment, oțel, beton, pentru grăbirea ritmului de 
terminare a construcțiilor, despre acțiunile organiza
telor U.T.M, pentru dezvoltarea mișcării de inovații in 
rindul tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, pentru 
răspindirea tehnicii, pentru calificarea tineretului. Scrieți 
despre munca desfășurată de organizațiile U.TJH. in 
vederea dezvoltării spiritului gospodăresc al tinerilor.

Vorbiți In materialele voastre ddspre formele folosite 
de organizațiile U.T.M. de la sate pentru popularizarea 
politicii partidului de transformare socialistă a agricul
turii și a rezultatelor obținute de unitățile socialiste, 
«despre lupta tinerilor penlrtt cdhsolidarea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agricole colective și a înto
vărășirilor agricole; despre aportul tinerilor din sectorul 
zootehnic, la creșterea șeptelului proprietate obștească; 
la sporirea producției de carne, lapte, -jnt și lină ; despre 
experiența tinerilor colectiviști, în folosirea porumbului 
însilozat. în construirea de grajduri ieftine, în îmbună
tățirea raselor de animale; despre lupta tinerilor pentru 
creșterea producției agricole la hectar, pentru redarea 
de noi ferenuri agricultorii și'pentru irigarea altora.

Vorbiți in materialele voastre despre modul cum se 
îndeplinesc hotaririle ședințelor activelor comitetelor 
raionale U T.M. privind aplicarea in practică a prevede
rilor planulu Biroului C C. al U T.M in legătură cu acti
vitatea organizațiilor U-T.M. de la sate in perioada de 
iarnă

Oglindiți în materialele voastre entuziasmul cu care 
lucrează tinerii încadrați în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, scrieți despre eficacitatea economică a muncii 
acestora și despre efectul educativ al activității lor.

La acordarea premiilor se va {ine seamă 
de numărul corespondentelor și de calita
tea lor.

Se vor acorda următoarele
PREMII:

Premiul I: O excursie in străinătate prin 
O.N.T. „Carpați”

1 premiu II: Obiecte in valoare de 1500 lei
1 premiu III: Obiecte în valoare de 1000 lei

20 mențiuni: Obiecte în valoare de 300 lej
fiecare. »



Să ne cunoaștem patria iubită
Tineretul nostru trebuie învățat să cu

noască și să iubească minunatele fru
museți și bogății ale țării noastre. Pă- 
mîntul Patriei noastre oferă tot ceea ce 
poate face viața omului bogată și feri
cită. Avem cîmpli mănoase, al căror 
rod poate fi înzecit. In măruntaiele pă- 
mîntuluj nostru se găsesc: petrol, fier, 
cărbune și alte comori încă necercetate.

(Din cuvinlarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej ținută la Con* 
greșul învățătorilor din R.P.R.).

Avem căderi 
neîmblînzită, 
de uzine pe 
înarmăm pe tinerii fii ăi Patriei noastre 
cu puterea științei, să aprindem în su
fletul Fiecărui tînăr mîndria de stăpîn al 
acestor bogății nesecate și rîvna de a le 
pune in slujba poporului, pentru binele 
omului, pentru înflorirea Patriei noastre.

de apă a căror putere, încă 
poate pune în mișcare sute 
întreg întinsul țării. Să

A drumeți...

Pentru organizarea argâ a turismu ui în rînd ul tineretulu

(Urmare din pag. la) 

turor „vilelor" și palatelor. Cla
sa muncitoare în frunte cu par
tidul ei a lucț puterea în mina. 
„Poftiți voi, oropsiți ai vieții I". 
Ale voastre sînt toate. Intrați în 
ele, munciți și bucurați-vâ I 
Mesele de joc au fost scoase 
la aer și plimbăreții blazați tri
miși la plimbare. Unde exista 
ruletă au fost aduse cărți, unde 
se lăfăiau femei fără ocupație 
s-au făcut „case de odihnă*’ 
Muncitorii au pornit să umble 
prin țară. S-au format grupuri, 
trenuri speciale cu ghizi și ul
timul provincial are putința să 
viziteze Capitala țării despre 
care numai auzise. Muzeele, 
monumentele naturale, cele ma* 
pitorești așezări din Republica 
noastră sînt astăzi cunoscute pe 
scară largă de masele populare 
Organizațiile U.T.M. din școli,

uzine și fabrici au sarcina sâ 
dezvolte turismul. Magaziile de 
echipament ale cluburilor spor
tive, ale sindicatelor, pun la 
dispoziție tinerilor : bocanci, 
pantaloni de munte, bluze de 
vînt, schiuri și chiar material 
de alpinism.

Toate acestea mă fac să-mi 
aduc aminte de trecut, de pri
mele mele călătorii. Ca fiecă
ruia îmi plăcea să părăsesc 
pentru cîtva timp locurile știute 
și să caut in depărtări necu
noscute ceea ce sufletul meu 
nu găsea uneori în cărți. Să
rac, fără mijloace, am folosit 
vagonul de tren clandestin. A- 
cele excursii pe șipcile vagoa
nelor de cherestea, cu ochiul 
ațintit veșnic spre cabina bina
rilor, cu emoția apropierii gări
lor cînd trebuia să dispar in 
ascunzișuri ingenioase pentru a 
nu fi zărit de impiegați, nopțile

reci de toamnă cînd adăpostit 
de o foaie de cort stăm pe 
„firlandeza" unui autocamion, 
ascultînd cîntecul totdeauna 
fermecător al ploilor, toate cli
pele de demult își vor găsi 
vreodată evocarea în niște pa
gini nescrise pînâ acum.

Pentru tînărul de astăzi, a- 
venturile personale de demult 
pot părea invențiile unui scrii
tor dornic să semene cu Jack 
London, dar ele nu râmin mai 
puțin adevărate. Am vrut nu^ 
mai sâ arăt in contrast, de cite 
înlesniri se bucură muncitorii 
din zilele noastre in ceea ce 
privește turismul de masă. Lo 
sfîrșitul rindurilor mele nu pot 
decît să repet îndemnul atit de 
cunoscut:

— Tineri, călătoriți I Avem o 
taro minunată și ca s-o iubim 
și mai mult trebuie s-o cunoa
ștem și mai bine I

ki drum spre crestele Rete-

Am cunoscut farmecul 
călătoriilor

zațului

Foto : O.N.T. „Carpați-

Un grup de tineri colectiviști
din raionul Calafat în recen-

„Inscrie-mă 
în cercul turistic!“

— PovesHre —
Tnceputurile activității turis

tice în Complexul nostru au a- 
vut loc prin anii 1946—1947 cînd 
un grup de tineri entuziaști s a 
hotărît sâ traverseze Bucegii.

De atunci au trecut ani. Tot 
mai mulți tineri muncitori și-au 
manifestat dorința sâ meargă in 
excursii, să cunoască pitorescul 
neasemuit de frumos al patriei, 
minunatele ei bogății. Mai erau 
însă destui tineri ce se mul
țumeau să cunoască patria 
doar din manualul de geogra
fie și atlas. Cum trebuia să pro
cedăm pentru a antrena cit mai 
mulți tineri în excursii ? Sub 
conducerea organizației de par
tid. in colaborare cu asociația 
sportivă ne-am străduit să cream 
o puternică secție de turism care 
sa cuprindă din ce în ce mai 
mulți tineri. Săptămînal am în
ceput să organizăm cu grupur- 
— mai intîi restrinse cuprinzind 
40-50 de tineri — excursii mai 
scurte la Sinaia, Bușteni, Peș
tera laloinicioarei. După excur
sie, în secții, la locul de muncă 
sau la club am organizat dis
cuții la care drumeții povesteau 
tinerilor despre cele văzute.

Am organizat apoi la club 
un ciclu de conferințe despre 
frumusețile și bogățiile patriei 
noastre. In cadrul lor l-am in
vitat pe tînărul comunist Cercel 
Artemie, aiustor, despre care 
știam că drumețise prin multe 
locuri pitorești ale patriei. Altă
dată l-am invitat pe maestru spor
tului Emilian Cristea care a vor. 
bit despre frumusețea și bogă
țiile munților noștri, oprindu-se 
cu deosebire la Piatra Craiului, 
exemplificînd cu diapozitive.

lată doar cîteva d’n acțiunile 
pe care le-am întreprins pentru 
a forma gustul tinerilor pentru 
excursii.

Cerînd în organizarea excursii
lor sprijinul O.N.T.-Carpați am 
avut asigurate drumul, cazarea, 
masa. Și încetul cu încetul 
tinerii și-au făcut un obicei din 
a-și rezerva din bugetul lor bani 
pentru excursii. Este știut că

oricît de grijuliu x fi U pie- 
care, pe drum se riesc, ca-a 
excursie, destule peripeții.

De Ia o ex
vățam, trăgeam occc-_:. drfl 
fiecare amănunt «cana: La ple
care- Așa s-a intunpLat și cz pro
gramele distractive. Tîaer 
tri sînt veseli, na « insacâ ca 
monotonia, ora unde, iar 
ales In excursie. De aceea as 
căutat ca de fiecare dată is- 
tracțiile sâ fie altoie, xțix 
educative. A® fetosr? ex
cursiilor să (nvâțăa c=cece pa
triotice, revri-fixare. să avș- 
țăm poezii despre să al
cătuia jocuri Mractrve je ca
bană- La acestea dria wrxâ 33 
arareori ce care esca.aciseră 
cu îndrăzneală ssațu. Ia c_'sa 
cu obstacole era= oușz La 
toeervare de ligrieaor cu irâ. 
sau sticlele goale ș« eraa
scutiți de bazai general des ar 
fi avut o scuză: erw toți* ia 
ochi ca-n jocul _baba-»r5a*. 
Adesea am organizat pe toc coc- 
cursuri-ghidtoare ca
luate din traseul parări- Peo- 
tru a face cuncscut tirra ti
nerilor frumusețile 7 tix*‘ 
întilnite am organizat apei la 
club astfel de coorxaun. care 
au culminat acum cftira timp tu 
un concurs de a splai re jOae 
știe, câștigă* — otgatizaz ka- 
preună cu Radiotelevrur^a — 
cu tema *Din fnumxsețile patre: 
— Munții Făgăraș*. Ccoc=re“ 
și ciștigători ? Ar fi cetire?: six 
dăm numai pe cri Inscnși pen
tru că majoritatea tinerilor dm 
sală au fost atuod in ace^e ro
luri. Intr-alti excursâe am or
ganizat ua carnaval turistic. La 
Cota 1500. seara. Intr-o sală de 
bal locul hanoracelor și panta
lonilor de sld l-au luat eosto- 
mele de feți-frumoși, 2eae ccn- 
sînzeoe, eroi legendari.

Multe dio excursiile din anul 
trecut au venit să-i ajute pe ti
nerii cursanțî ai tnvățămtatului 
politic de organizație. Astfel, cu

to|i membri: cercurilor „Să ne 
cunoaștem patria* am orginzz: 
excursii la Dcftaza, la
Peleș. In general ‘.rebrie sâ spo- 
nem că n-a fost excursie in care 
sâ ffiu avem de vizitat un obiec
tiv pri nd pal ecoaooc sau 
ric. Pe litoral sau in insula .Ada 

pe Valea Prarcvri sau in 
■untfi Făgăraș, tinerii au
petixt să vădi cu cete ir nc-J 
peisaj serial st al patriei. La 
fncșptfti B fiecare excursie, erax 
sobotati asrieași șz asseaș: d- 
Ussze. Tot te negri vois sa 3£ar« 
gă d:ar .ragă cruașfc- Ge. Co- 
1 ari ac. eLectr -oa*„ M. Moelea* 
33. tumâtx, X Teccfcrescx, e- 
jemricaa și alt», t știaa ca 
irucseti înoercațL oaoeni care 
asesc mrite. La sugestia ergx- 
rixz’jes de partid aa cărsa: sâ 
aăra nn-nirul drsmetilcr-g^r. 
Atuod corpim-stal M. Monieaoa 
a început să-i crească și pe a- 
ceasU j-ne pe utariștti Gh. Fi
rn. Gh- Gwaktiuc ne D Crivăț 
și a’.til Ș; așa s-au ridicat drn 
riadul tinerilor încercate călău
ze. Pentru aceasta am inițiat 
și cursuri de orientare turistică 
ca lecțn practice la S-agov, tn 
Bucegi. la Piatra Mare.

Un alt lucru necesar în ex- 
curau este ecri pamentuL Este 
drept că rsagazu noasră sper 
tivi are o bonă înzestrare La 
început nri nu vedeam altă sur
să. Cu riwpui Insă numărul dru
meților săpUminali a crescut ș: 
iată că și tm hanorac începuse 
si devină o problemă. Qțiva a- 
veau echipament propriu. Exem- 
plai tor ne-a făcut să vedem po- 
sîbtlîtatea. Tînărul comunist D. 
Hurdubaie, electrician, utemistul 
N. Bălan. lăcătuș, D. lardache. 
instaiator, și-an hiat mai înîii 
hanorace, pantaloni de schi, apei 
bocanc de munte Exemptul lor 
a fost urmat de mulți alții care 
au început să deschidă în car
netul de economi: și rubrica: e- 
chipament de excursie

Peitr- mulz in bă-ini: Gri- 
viței zsuța și marea cccsri:u:au 
^ainto. ia vedaai regun bogitii 
și drumuseti ale țăm cu&cs- 
ode» atit rit esto pesebu, doar 
din eârțăe șccLare-

Vîața noastă noua dâ posibi- 
liu*4ta și 3 ooriga tolodaU pe 
fiecare :mâr sâ caDoascâ și sâ 
jpeasrâ iiwiugeriLe și bogâțiito 
pa^ei. Xa ccnsideram excur
siile an aiacnat ae^oc de a ne 
emoașr» șî rute patria.

D. BLWLACV

Sa excursie făcută la Bucu
rești despre care se vorbește 
în reportajul de mai jos au 
vizitat și Muzeul de Istorie o 
Partidului. Aici tinerii au as
cultat cu multă atenție expli
cațiile dote de cadrele de 
specialitate ale Muzmlui, 
expltoații care au contribuit 
Ia îmbogățirea cunoștințelor 

lor poî'tke șTîdeotog'ce.

Foto : N. STHOR’ANreie CJJi
Roț»e“-Bacmrnțti

Tineri colectiviști la București

Ședința comitetului U.T.M. se 
terminase. Tinerii plecaseră spre 
casele lor. Nicolau se opri la poar
ta uzinei ți se uită dezorientat 
in josul ți susul șoselei. încotro 
s-o ia ? La Dobre să se ducă, e 
prea târziu, s-a întunecat de mult. 
Acasă, e prea devreme. Ai lui 
puneau masa pe la noua seara. 
Ce-ar fi sâ treacă pe la club ? 
Poate or fi venit ceva cărți noi. 
Se hotărî sâ se ducă la club. Iți 
ridici gulerul paltonului ți porni 
M susul șoselei. Avea de mers 
o bucata bună pină acolo. Fără 
fi crea, discuțiile purtate in șe
dința de comitet ii rerenirâ in 
minte. Primise o sarcini neobiș
nuita pentru el : trebuia si or
ganizeze un cere turistic.

— Tu ești un turist încercat, 
cu experiență ți de aceea ne-am 
gindit la tine, i-au spus mem
brii comitetului. Și in seara aceea 
s-a discutat mult despre ce tre
buie făcut ca sâ fie dezvoltat în 
rindul tinerilor gustul călătoriilor 
turistice. S-a pomenit iarăși 
despre Anton Juga ți alți cîțiva 
care trebuiau scoți din comodi
tatea in care trăiau. Amintindu-ți 
de Anton, Nicolau oftă cu năduf. 
Tinărul acesta lucra în aceeași 
brigadă cu el. Bun strungar, 
nu-ți face meseria de rușine. Ci
tește, studiază neîncetat tot ceea 
ce vine în legătură cu strungăria. 
Dar atât fi nimic mai mult. Viața 
lui se scurgea între orele de lucru 
din uzină ți orele pe care le pe
trecea in bibliotecă.

Intrînd la club cu gindurile 
acestea Nicolau îl zări deodată 
pe Anton Juga in bibliotecă.

După ce schimbară cîteva vor
be fără însemnătate lui Nicolau 
ii veni deodată ideea ca Juga si 
fie primul tânăr căruia să-i 
vorbească de cercul turistic. Pro
fită de faptul că celălalt îl în
trebase ce mai face ți zise :

— Acum organizez un cere tu
ristic.

Juga îl privi mirat !
— Ce organizezi ? Cerc turis

tic ? — ți se pomi pe ris.
— De ce rizi ? — întrebă Ni

colau jignit. Ce-i de ris aici ?
— Nu știu dacă o să izbin- 

dețti — zise Juga. Iartă-mă, dar 
cine crezi ci o să se înscrie in 
cercul ista ?

— Ei, cine o să se înscrie ! De 
exemplu am să te înscriu pe tine 
intîi. Ești primul om căruia îi 
vorbesc de cerc. N-ai vrea să te 
înscrii ?

liuc. Oamenii de acolo au un plan 
extraordinar. în Deltă se taie o 
plasă de canale, care vor desfun
da toate bălțile, aerisindu-le. 
Privite din avion aceste canale 
ar arăta ca un imens grătar. Pă
tratele dintre canale vor fi cul
tivate cu cereale sau vor fi plan
tate cu portocali ți migdali. Alte 
pătrate vor rămîne regiuni stufi- 
cole, necesare fabricilor de hîr- 
tie ți celuloză. Grătarul de ca
nale va domestici furia apelor ți 
inundațiile vor fi un fenomen 
rar, afară de cazurile cînd omul 
singur le va provoca. în cazul 
acesta le va numi irigații ți vor 
face ca să crească orezul sau griul 
pe tarlalele Deltei.

O si fie minunat să poți vizita 
într-o excursie Delta atunci cînd 
lucrările vor fi terminate. Dar ți 
mai minunat este s-o vizitezi a- 
cum, cînd lucrările sînt la în
ceput, ca să poți prețui mai tir
ziu munca oamenilor. Ai să vezi 
Delta Dunării din întîmplare 
poate cînd lucrările se vor termi
na, dar n-ai să știi cîtă energie 
umană s-a consumat pentru ca 
să o facă folositoare oamenilor. 
Ai să scrii pe o hîrtie mătăsoasă, 
ai să desenezi un nou strung — 
să spunem—ți n-ai să țtii că hîr- 
tia asta vine din Delta Dunării. 
Apoi, ai sâ te duci la munte să 
te odihnești fi sâ respiri ae
rul ozonat al pădurilor. Dar n-ai 
si știi ci datorezi aerul și pădu
rile acelea muncii oamenilor 
care le-au cruțat folosind in lo
cul lor pentru liîrtia pe care 
scrii tu, stuful 'întinderilor din 
Deltă. Asta-i, frate!

Nicolau se ridică să plece. Se 
înfuriase, nici el nu-ți dădea sea
ma de ce, pe Juga. De cînd înce
puse să vorbească despre Deltă, 
acesta il ascultase atent și nu-l 
întrerupse deloc. Nicolau îl cap
tivase cu povestirea lui. Privi 
mina pe care acesta i-o întinsese 
ți o st rinse cu putere.

— Știi ce, Nicolau?—zise Juga. 
înscrie-mă în cercul turistic. Și 
prima excursie s-o facem în pri
măvară, în Delta Dunării.

A doua zi nimeni din uzină 
n-a vrut să-l creadă pe Nicolau 
ci primul înscris în cercul tu
ristic este Juga. Juga a trebuit 
să confirme în fața tuturor lu
crul acesta, mirat ți stânjenit.

Cum 
organizat 
o excursi
Dînd ascultare îndem 

de a cunoaște mai bin< 
tria, frumusețile și bog 
ei neasemuite, un grup ( 
neri de la Uzinele „1^ 
din Ploești au hotărît să 
o excursie la Poiana S 
Și pentru ca excursia lo: 
fie cit mai bine orgai 
s-au adresat Agenției 0 
din localitate.

„Ați făcut bine că al 
curs la noi — i-a intim 
funcționarul agenției, 
știm exact situația ca 
lor, în plug organizân 
excursia prin O.N.T. Ci 
beneficiați de o reducei 
50 la sută pe calea feral 

Tinerii muncitori au 
aflat că în cazul în cari 
forma un grup mai mai 
40-50 persoane, pot pri 
un ghid care să-i îndrun 
potecile munților să le 
explicații scutindu-i astf 
eventuale peripeții nepl 

tn Poiana Stalin i-a gî 
una din cabanele comph 
turistic. Curată și spaț 
cu mîncăruri gustoase i 
ternuturi curate, cabana 
făcut pe tinerii turiști 
simtă, „ca acasă". De ai 
pornit spre trambulinț 
schii apoi spre stația te] 
cului de unde au pornii 
culmea Postăvarului. N< 
veliști mai cuprinzătoare 
o rară frumusețe li s-au 
țișat privirii spre Piatri 
iului.

Dar câți alți tineri r 
la fel acum ? Din Timi 
din Iași, Craiova, de la 
și sate ei pornesc cu 1 
în colectiv, în ziua de 1 
și tul găptămînii de mun 
spre un oraș frumos d< 
vincie, ba spre munte.

O.N.T. Carpați a r< 
cabanele din majoiitat 
giunilor țării, le-a înzes 
continuă să le în zestre 
un mobilier corespunză 
sigurîndu-le din plin a 
zionarea cu alimente. Și 
că a venit vorba, prețu 
limentelor au fost revizi 
scăzute cu 30 la sută 
banele din apropierea 
taților și cu 10-15 la st 
cabanele unde apjovizi 
se face în condiții ma 
cile.

Asupra echipamentul 
banelor, sîntem lămui 
veți spune — dar cum 
gurăm și noi echipai 
personal? Problema nu-: 
așa de complicată. Aci 
lunile de iarnă, aveți 
de bocanci care nu trei 
fie neapărat prevăzuți < 
țari așa cum au alpiniș 
pantaloni de schi sau îi 
acestora un pantalon o 
(bineînțeles din stofă 
groasă și fqcut bufant 
jutorul unui elastic) de 
două pulovăre de lîni 
nuși de lînă — de p 
din cele cu un deget 
hanorak sau în lipsa a 
o haină de vînt și în s! 
bască sau o căciuliță d

Mai este nevoie și 
rucsak, care să cuprin 
rînd de rufărie de corj 
tru a vă schimba în oi 
care ajungeți transpir 
cabană, alimente corn 
și bogate în calorii (< 
în cantități prea mari 
rece le găsiți și la cabs 
lanternă electrică, o j 
de ochelari de soare e 
rismul înseamnă deșt 
reconfortare și împrosj 
forțelor după o săptăm 
muncă rodnică. Dar ti 
înseamnă în același tii 
cunoaște locuri și fru 
nesecate ale patriei r 
înseamnă a ne îmbog; 
noștințele, a ne fornii 
larg orizont cultural. 1 
nă să ne legăm suflete 
fiecare colțișor de pan 
patriei noastre pe cai 
toții o dorim mai fru 
mai bogată, mai puter:

S. BON1FA

Intr-una din aceste dimineți de iarnă 
în fața hotelului „Ambasador* din 
Capitală se opriră două autobuse 

sclipitoare purtind emblema „O.N.T. Car- 
pați“. Pe trotuar coborîră vreo 60 de fete 
și băieți. Din uimirea cu care priveau 
împrejur era ușor de înțeles că tinerii a- 
ceștia se aflau în București pentru întiia 
oară.

— Hotel „Ambasador ?■ Git e de fru
mos.

— lată și cinemascopul.
— Vedeți, acolo e „Lido“...
Tinerii excursioniști erau colectiviști 

din raionul Calafat. Hotărirea organiză- 
rii unei excursii în Capitala patriei s-a 
născut într-o discuție la căminul cultural. 
La sfîrșitul șezătorii pe tema „Orașele 
patriei noastre" unul dintre membrij bi 
roului organizației de bază U.T.M, i-a 
întrebat pe tineri ce acțiuni cultural-edu
cative doresc să se organizeze în săptă 
mînile următoare.

— Șezătoarea noastră a fost cît‘ se 
poate de frumoasă — a vorbit atunci un 
utemist. Am aflat multe lucruri despre 
orașele țării. Dar de ce nu am trece la 
aplicarea în viață a măsurilor stabilite 
în ședința activului comitetului raional 
U.T.M. în care s a dezbătut planul Bi
roului C.C. al U.T.M. pentru munca or
ganizațiilor U.T.M. de la sate în perioa
da iernii ? Sâ vedem și noi unele dintre 
aceste orașe cu ochii noștri. Sîntem co
lectiviști. trăim bine, am putea cheltui o 
sumă de bani din cîștigul nostru și pen 
tru excursii.

— Așa este, l-au aprobat cîțiva tineri 
colectiviști. Are dreptște. Să organizăm • 
excursie la Bueurești.

Și chiar în seara aceea tinerii colecti
viști de la GA.G. „I907- au delegat pe 
unul dintre ei să ia legătura cu „O.N.T. 
Carpați".

Și de la gospodăria colectivă „1907“ 
vestea a trecut și in colectiva „1 Mai“ 
din satul vecin. Chiar de a doua zi, 
mulți tineri de aici au cerut sâ fie și ei 
înscriși.

Și pregătirile au început. S-au strins 
banii: cîte 150 lei de persoană (atit a 
costat pe fiecare excursia). Colectiviștii 
au învățat cîntece (în excursie trebuie să 
cînți) și în ziua plecării satul fremăta 
de veselia lor tinerească.

...Trenul pornise, gările rămîneau una 
cîte una în urmă, fncă o oră, apoi încă 
una, cîteva minute și, iată, în fața tine
rilor colectiviști apăru, plină de lumină, 
Capitala, „Bucureștiul iubit" inima pa 
triei noastre. Ochii s-au deschis mari ca 
privirile să nu piardă nimic din tot ce 
pot cuprinde, întrebările cad cascade. 
Aici ce este ? Dar dincolo ? și la toate 
răspunde cu glas prietenesc delegatul 
O.N.T.-ului El le vorbește tinerilor co
lectiviști în drum spre hotelul „Ambasa
dor" despre istoria Bucureștiului. despre 
trecutul său de cinci secole, despre pre
zentul și viitorul acestui mare oraș so
cialist. Și mașinile au poposit în fața 
hotelului „Ambasador". Oameni priete
noși i-au invitat pe tineri în camere 
luxoase. O baie caldă, într-o cadă de fa
ianță, i-a înviorat. Și după o gustare 
servită în restaurantul hotelului „Amba
sador" autobusele se pun din nou în 
mișcare. Ele aleargă acum pe bulevardul 
„Nicolae Bălcescu", spre „Casa Scînteii", 
palatul luminii. De aici pornesc în țpatâ

țara ziarele, revistele, cărțile... Mașinile 
acelea mari, Jinotypele, rotativele — totul 
intr-o continuă mișcare — uimesc intr a- 
tita pe tinerii colectiviști incit ei cer să 
li se prelungească timpul vizitei cu încă 
o oră. într-una din vastele săli 
ale palatului, excursioniștii întîlnesc cărți 
in care se vorbește despre munca lor de 
pe ogoare. Curioși, ei se interesează de 
apariția lor. Tipografii le răspund cu 
bunăvoință.

...Și acum iar la drum. Tinerii colecti
viști vizitează aeroportul Băneasa, apoi 
Parcul de cultură „l. V. Stalin". Trec pe 
lingă Institutul de endocrinologie „C. I. 
Parhon", lasă în urmă statuia Aviatori
lor și ajung in Floreasca, una din gropile 
de odinioară ale orașului, acum un car- 
tier de o rară frumusețe, prețioasă po- 
doabă a noului București. După o oră, 
în cale, apare alt cartier nou al Bucu
reștiului, Vatra Luminoasă, în care lo
cuiesc muncitorii Uzinelor „23 August" 
și „Republica". Autobusul face un scurt 
popas la stadionul „23 August".

— Mare stadion, se miră tinerii colec
tiviști. Pot încape pe el 7 sate!

lată și lacul artificial, patinoarul, tea
trul de vară, turnul de parașutism, con
struite în mare parte prin munca volun
tară a tinerilor muncitori din Capitală.

...Ziua cade în amurg. E zi de iarnă 
dar soarele a luminat în toată vremea 
cerul senin al Capitalei. Pe tinerii colec
tiviști îi așteaptă masa și odihna la hote- 
lui „Ambasador". Dar niciunul dintre ei 
nu se gîndește la repaus. Au vizitat în 
această zi întreprinderi șj instituții; la 
Uzinele „23 August" li s-a vorbit despre 
viața de rob din trecut a muncitorilor

precum și despre viața de azi luminoasă 
și fericită, l-au uluit mașinile moderne, 
halele uriașe acoperite cu sticlă, școala, 
sanatoriul, cantina, restaurantul... Merg 
apoi să viziteze Muzeul de Artă al R.P. 
Romîne (fostul palat al regilor ce-au stat 
cocoțați aproape un secol în spinarea 
poporului) sâ facă cunoștință cu celebre
le opere ale lui Grigorescu, Aman, Băn- 
cilă... Programul e vast dar atît de 
atrăgător îneît oboseala nu se mai simte.

...In ziua a doua a excursiei tinerii co
lectiviști au vizitat muzeul de istorie na- 
turală „Grigote Antipa" după care a ur
mat cel mai important punct al progra
mului : vizita la Muzeul de Istorie a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Acolo, în satele lor, toți acești tineri 
sînt șj cursanți Ia cercul de învățămînt 
politic U.T.M. Vizitînd muzeul fiecare o- 
biect expus le-a adîncit înțelesul lecțiilor.

Tinerii colectiviști priveau cu emoție 
manifestele partidului chemînd la luptă 
poporul, macheta închisorii Doftana. Ală
turi, portretul comunistului llie Pintilie... 
lată și sirena pe care și-a încleștat mîi- 
nile eroul utecist Vasile Roaită... Lupte, 
jertfe, biruință! Totul pentru fericirea 
de astăzi și de mîine a poporului nostru 
muncitor.

...Trenul gonește din nou, ducînd spre 
casă tinerii cu ochi luminați de bogăția 
de impresii acumulată, care nu vor con
teni multă vreme să povestească, să-și 
amintească, și să dorească să cunoască 
tot mai mult din frumusețile patriei 
noastre.

I. TEOHARIDB
V. BARAN

— Eu ? — se miră Juga. N-am 
timp de așa ceva, să-mi pierd 
vremea hoinărind cine știe pe 
unde... Ce folos ?

Ca să mă odihnesc ți ca sâ 
mă distrez, pot sta ți accuâ.

— Te poți distra ți acasă — 
zise Nicolau mai potolit. Poți 
afla ți din cărți despre Delta Du
nării, de exemplu fără să te 
duci acolo.

— Ce sâ afli despre Deltă ?— 
întrebă zîmbind Juga, ci sînt 
acolo bălți întinse, stuf, pește ți 
pescari ți că s-a ridicat Maliu- 
cui... Altceva ? Sînt gălățean, 
stau pe malul Dunării ți cunosc 
lucrurile astea.

Nicolau se supără de-a binelea.
— Cum, adică, la atât reduci 

tu Delta? De Sulina ai auzit... 
știi că Sulina este pomenită în 
hrisoave cam din secolul X al 
erei noastre ? Deci, orașul acesta 
are o vîrstă de 1.000 de ani. Știi 
că acolo nu încetează vîntul în 
tot timpul anului, că nivelul ora
șului față de mare este doar de 
un metru ți că, înainte vreme, 
cînd băteau vînturile puternic 
dinspre mare, apele fluviului 
erau date înapoi ți inundau ora
șul ? Știai asta, sau îți închipuiai 
că se poate petrece așa ceva ? 
Dar primăvara, știai că aici vin 
milioane de păsări din sud și se 
așează pe grinduri de le albesc 
complet ? Țin niște concerte for
midabile care se aud la o depăr
tare de 10 km. Dar hai să-ți mai 
tpun una ! Ai pomenit de Ma-

D. ȘINCAN

Versantul de sud al muntelui Cozia.
Foto : O.N.T. „Car|



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cu spirit de răspundere
ta căminul cultural din co- 

touna Șelaru, raionul Găești a 
avut loc recent adunarea de 
dare de seamă și alegeri a co
mitetului comunal U.T.M. In sa
la de festivități ce mai păstra 
încă mirosul zugrăvelii (căminul 
abia fusese inaugurat) se aflau 
peste 100 de utemiști, băieți și 
fete, membri ai organizațiilor de 
bază U.T.M. din comună. Inscri- 
indu-se la cuvînt, glasul le tră
da, dintr-un început emoția dar 
din modul cum discutau se des
prindea maturitate și 
răspundere pentru 
viața și problemele 
(organizației.

In comuna Șe- 
taru, ca și în toate 
satele patriei, pro
cesul transformări
lor revoluționare se 
desfășoară într-un 
ritm tot mai intens 
și pe un plan tot 
mai larg. Sub con-

spirit de

rea învâțămîntului politic U.T.M. 
nu în primul rînd după conținut, 
ci după prezența cursanților. 
Dacă într-un cerc lecțiile se ți
neau la timp și cu o frecvență 
bună se considera că totul mer
ge bine.

Utemista Maria Bîrdeș a Ilus
trat acest adevăr cu următorul 
exemplu:

— Anul trecut, a spus ea, în 
cercul condus de propagandista 
Mariefa Țoancă lecțiile s-au des
fășurat multă vreme la un nivel 
scăzut. Propagandista își înde-

lor adunarea generală U.T.M. a 
hotărît să se organizeze la că
minele culturale „Joi ale tinere
tului" în cadrul cărora să aibă 
loc conferințe pe teme educativ- 
științifice, concursuri „Drumeții 
veseli*. întîlniri cu membri de 
partid; să se organizeze un cerc 
„Prietenii muzicii*, excursii la 
Doftana și în București precum 
și alte acțiuni menite să dez
volte și mai puternic în conștiin
ța tineretului dragostea față de 
patrie și față de partid, părin
tele iubit al tinerei generații.

de
Pe marginea adunării 
dare de seama și alegeri 
a comitetului U. T. M.

din comuna Șelaru
ducerea organiza
ției de partid locuitorii satului
își schimbă tot mai mult felul de 
viață; rezultatul cel mai de sea
mă e crearea, în anul acesta, a 
două gospodării agricole colec
tive la care — așa cum s-a ară
tat în darea de seamă expusă 
de secretarul comitetului comu
nal U.T.M., tînărul comunist Tă- 
nase Sucală — utemiștii au a- 
dus prin munca lor de lămurire 
o contribuție prețioasă. In toam
na anului trecut comitetul comu
nal U.T.M. a organizat cu ute- 
rniștii o vizită la Gospodăria a- 
gricolă colectivă din Broșteni, o 
comună apropiată. Recoltele mari 
de grîu și porumb obținute de 
colectiviști, șeptelul de animale 
care aduce gospodăriei venituri 
importante, casele noi ce împo
dobesc satul au fost apoi tot a- 
tîtea argumente folosite de ute
miștii dm Șelaru în munca lor 
agitatorică.

Au avut loc după aceea și alte 
vizite la Jugureni, la Uliești și 
pe baza datelor culese s-a orga
nizat apoi o șezătoare numită 
„Vecinii noștri". Despre această 
șezătoare își amintesc și azi ță
ranii muncitori din Șelaru.

Povestind acestea, utemiștii 
înscriși la cuvînt au vorbit tot
odată în adunare despre noile 
sarcini care le revin în vederea 
dezvoltării sectorului socialist al 
agriculturii în comuna lor.

— In prezent mulți țărani 
muncitori din comuna noastră 
— a spus utemistul Petre Via- 
se — s-au convins că singurul 
drum al unei vieți îmbelșugate 
este drumul socialismului. Va 
trebui ca sub conducerea organi
zației de partid să ne îndreptăm 
acum forțele spre întărirea eco- 
nomico-organizatorică a celor 
două gospodării agricole colec. 
tive. Ele se află în atenția tutu* 
ror locuitorilor comunei. Eu pro
pun noului comitet U.T.M. să 
ceară conducerii gospodăriilor 
ca cele mai grele lucrări să fie 
repartizate tineretului.

Referindu-se la documentele 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959 mulți utemiști 
care au luat cuvîntul, membri ai 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din cele două gospodării s-au an
gajat să sprijine activ conduce
rea G.A.C. pentru creierea unor 
puternice sectoare zootehnice. 
Anghel Voicu, Mircea Vlad și 
alți utemiști au propus ca lotu
rile pe care se vor însămînța po
rumb furajer să fie date în gri
ja utemiștilor ■ de asemenea ei 
au propus lărgirea cercurilor de 
învățămînt agrozootehnic în așa 
fel ca ele să cuprindă majorita
tea tinerilor din comună.

— E necesar, au spus ei, să 
învățăm ca toate muncile în gos
podărie să fie făcute după me
tode. științifice ; să pornim o pu
ternică ofensivă împotriva a tot 
ce e vechi, dăunător.

Pornindu-se de la problemele 
ridicate în ședința activului co
mitetului raional U.T.M., care 
a dezbătut planul de activitate 
pentru perioada de iarnă, parti- 
cipanțij la adunarea generală au 
dezbătut pe larg și modul în 
care s-a ocupat organizația 
U.T.M. de educația comunistă a 
tineretului. Vorbind despre învă- 
țămîntul politic U.T.M. și ară- 
tînd că s-au obținut unele rezul
tate bune, utemiștii înscriși la 
cuvînt au criticat aspru faptul 
că membrii vechiului comitet n-au 
dat întotdeauna atenția cuvenită 
acestei importante forme de edu
cație comunistă.

— La ședința activului comi
tetului raional U.T.M. — a spus 
utemistul Zamfir Ivașcu — s-a 
arătat că în organizația noastră 
nu s-a analizat la timpul cuve
nit conținutul învățâmîntului po
litic. Critica a fost justă. Atît 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M. cît și alți membri ai co
mitetului au apreciat desfășura-

plinea sarcinile mai mult for
mal. Lecțiile erau în general 
seci, lipsite de exemple vii care 
să le îmbogățească, să le facă 
mai educative. Deși această sta
re de lucruri a fost adusă la cu
noștința comitetului comunal 
U.T.M., acesta n-a luat măsuri 
decît în ultimul timp cînd pro
pagandista a abandonat cu to
tul cercul de care răspundea.

— Eu, unul, nu sînt mulțumit 
nici de activitatea culturală — 
a spus utemistul Ion Grigore. 
La ședința activului comitetului 
raional U.T.M. au fost dezbă
tute sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.M. în perioada de iar
nă. Munca culturală e unul din 
domeniile în care se pot realiza 
multe lucruri frumoase. Dar noi 
nu folosim îndeajuns experiența 
altor organizații U.T.M. In șe
dința activului au fost lăudați 
utemiștii din Fierbinți care au o 
brigadă artistică ce șî-a cucerit 
o faimă bună în întreaga regiu
ne. De ce n-am crea și noi o 
asemenea brigadă ? La Picior 
de Munte serile culturale adună 
la cămin întregul sat. La noi, 
în tot anul care a trecut, nu s-au 
organizat decît două sau trei 
seri culturale...

— In comuna noastră s-a ter
minat de curînd construcția a 
două cămine culturale — a spus 
în cuvîntul său și utemista Eli- 
sabeta Anghelina. Tinerii noștri 
au muncit cu dragoste și entu
ziasm la ridicarea acestor lăcașe 
de cultură Rămîne acum sâ or
ganizăm în căminele noastre ac
țiuni care să contribuie la edu
cația tineretului. Eu propun ca 
în fiecare zi la cămin să aibă 
loc o acțiune culturală.

In scopul îmbunătățirii activi
tății cultural-educative a tineri-

utemiști

Cinematografe
Patria, București, înfrățirea 

între popoare: Auata/zșa; Re
publica : Ce/isuZ s.a oprit la 
miezul nopții; Gh Dojta 
(cinemascop/. Libertății: Poe
mul mării: V. Alecsandrl, Ma. 
xim Gorki. Miorița, 1 Mai ; Mu
mu ; Magheru, I. C. 
Sabie și zar; 8
Părinți și eonii: Elena

Frimu : 
Martie: 

ra'i'ni și cuun , uicua Pa vel: 
Oameni și lupi (cinemascop) ; 
13 Septembrie, Volga : Simfo» 
nia dragostei; Lurmna, Flacăra; 
Desigur. Nelly: Central: în zi. 
lele lui 
Roaltă
Timpuri Noi: „7 arte", „Scurtă 
istorie11, ,,O poveste ca-n bas. 
meH. Pionieria nr 6/1959 ; Tine
retului : Fata cu ulciorul; Alex. 
Popov: Pe drumurile României 
și O poveste cajt basme: Grivi- 
ța. Arta: Pe țărmuri îndepărtate ; 
Cultural: Moartea în șa; Uni. 
rea ; Soarta unui om; C. Da • 
vid : Amnarul fermecat: Alex. 
Sabia : Stelele ; .T. Vladimlrescu, 
Popular : Abuz de încredere; G. 
Baco via : întâlnire cu viața.

Octombrie; Victoria. V. 
In căutarea comorii;

HOCHEI

lunii fe-

HANDBAL

handbal 
în sala

și zicătoriProverbe
Astăzi, de la ora 18, patinoarul 

artificial din Capitală va găzdui 
primele două jocuri din cadrul 
competiției de hochei pe gheață, 
la care participă echipele C.G.A. 
București, campioana țări, Știin
ța Gluj, Șurianul Sebeș Alba și 
Steagul Roșu Orașul Stalin. Con
form programului, în primul joc 
se vor întilni echipele Șurianul 
și Știința, după care se va dis
puta meciul G.G.A.—Steagul 
Roșu. Duminică după-amiază se 
vor întîlni echipele învingătoare 
și învinse.

La 10 ianuarie urma să înceapă 
campionatul republican de ho
chei pe gheață. Federația a ho
tărît ca întrecerile campionatului 
să se dispute în cursul 
bruarie.

LA POMUL LAUDAT 
SA NU TE DUCI CU SACUL

hîrtoape și noroi, iar pentru 
a ajunge la stația mașinii 
cursă ce asigură transportul 
muncitorilor în oraș, trebuie 
să treci printr-o adevărată 
cursă cu obstacole.

Situația poate fi remediată 
într-un timp scurt :

Tinerii din brigăzile ute- 
miște de muncă patriotică din 
uzină doresc să contribuie la 
pavarea pieții în cauza.

Piatră se găsește din bel
șug în munții din apropiere.

Rămîne doar ca sfatul 
popular orășenesc să ia măsu
rile necesare !

...și nici la cooperativa de 
consum din comuna Poiana, 
raionul Telejean să nu te duci 
cu speranța că vei putea cum
păra baterii electrice, mănuși, 
buscuri și alte obiecte atît de 
solicitate de cetățenii comu
nei.

Nu a fost cooperativa apro
vizionată cu astfel de măr
furi ?

Scriptele dovedesc că a 
fost !

Numai că datorită mer
ceologului Opriș Constantin 
de la depozitul cooperativei, 
mărfurile solicitate mai mult 
se vînd direct de la... maga
zie. Astfel că merceologul pre
dă vînzătorilor nu marfa ci... 
facturile și contravaloarea lor 
in bani.

Sperăm că U-R.C.C.-Telea- 
jen nu va întârzia să înregis
treze această „metodă origi
nală'* de vînzare a mărfurilor 
și să „răsplătească" cum se 
cuvine pe inițiatorul ei.

al tinerei generații.
In discuțiile pe 

marginea dării de 
seamă utemiștii din 
Șelaru au scos in 
evidență și unele 
probleme ale vieții 
interne de organi
zație. Apreciind re
zultatele obținute 
privind creșterea 
rîndurilor organi
zației cu un număr 
mai mare de noi 

au criticat tot- 
I că stilul de 
membrilor vechiu-

CUM E MEȘTERUL - E Șl 
UCENICUL

d 
odată faptul 
muncă - 
lui comitet nu a fost totdeauna 
cel dorit Deseori în munca co
mitetului au ieșit la iveală ten
dințe de sectarism, incompatibile 
cu principiile organizației noas
tre. Secretarul comitetului co
munal U.T.M., Tănase Sucală, a 
rezolvat de multe ori sarcini 
importante de unul singur fără 
să antreneze la acestea și pe 
ceilalți membri ai comitetului.

S-a criticat de asemenea fap
tul că în organizarea adunărilor 
generale U.T.M. nu s-a pornit 
întotdeauna de la scopul lor 
principal și anume educația co
munistă a membrilor organiza
ției. Cele mai multe adunări s-au 
rezumat — așa cum au arătat 
participanții la adunare — la 
discutarea planurilor de muncă 
și la primirea de noi membri. 
Nu s-au pus în discuția utemiș
tilor teme ca : „Disciplina de or
ganizație*, „Trăsăturile morale 
ale utemistului" etc., care ar h 
contribuit în mod direct la edu
cația utemiștilor.

Adunarea de alegeri a utemiș
tilor din comuna Șelaru în care 
s-au dezbătut probleme impor
tante ale muncii de organizație 
în special pentru perioada de 
iarnă a adoptat o seamă de mă
suri menite să ducă la lichida
rea lipsurilor ivite în perioada 
care a trecut și să ridice nive
lul muncii de organizație. Ute
miștii și-au exprimat convinge
rea că sub conducerea organiza
ției de partid și aplicînd în via
ță hotăririle luate vor putea îm
bunătăți activitatea organizației 
din care fac parte obținînd re
zultatele dorite.

B. VASILB

al

Duminică amatorii de 
din Capitală vor asista 
sporturilor de la Floreasca la ul
timele întâlniri ale campionatu
lui orășenesc, la sfîrșitul cărora 
se vor cunoaște cele două echipe 
bucureștene ce vor participa la 
turneul final programat în luna 
februarie.

Programul complet al întâlni
rilor este următorul : Rapid— 
Constructorul (f); Clubul Șco
lar—Rapid (b); Știința—Cetatea 
Bucur (f); Dinamo—C.C.A. (b) 
și Politehnica—Știința l.C.F. (b). 
Primul meci începe la ora 16,30.

(Agerpres)

A apărut 
în Editura Politică
GHEORGHI DIMITROV: 

Opere alese

688 pag.

Volumul de .,Opere alese" 
ale lui Gheorghi Dimitrov, 
unul din întemeietorii și con
ducătorii Partidului Comunist 
Bulgar, militant de frunte al 
mișcării muncitorești inter
naționale. oferă publicului ci
titor din țara noastră posi
bilitatea de a cunoaște și de 
a studia cîteva momente sem
nificative din activitatea In
ternaționalei Comuniste, mo
mente și probleme impor
tante din istoria mișcării 
muncitorești și comuniste din 
Bulgaria și unele aspecte le
gate de dezvoltarea mișcării 
muncitorești din Rominia.

18 lei

I

Un spectacol mare pentru cel mici din G.A.G Hălchiu regiu
nea St alin*.

Foto : A. FOCȘA
N-AUDE, N-A VEDE

Consfătuirea pe țară a inovatorilor 
din agricultură

In ultimii trei ani au fost rea
lizate de către oamenii muncii 
din agricultură numeroase ino
vații și raționalizări.

Aceste invenții și inovații au 
fost prezentate !n vederea gene
ralizării lor, în cadrul celei de-a 
II-a consfătuiri pe țară a inova
torilor din agricultură, ale cărei 
lucrări au început vineri în Ca
pitală.

La consfătuire participă inven
tatori și inovatori din agricul
tură, cadre de conducere din Mi
nisterul Agriculturii, reprezen* 
tanți ai A.S.I.T., ai CC. *1 Sin
dicatului muncitorilor din agri
cultură și silvicultură, oameni 
de știință.

In darea de 9eamă prezentată 
cu acest prilej s-a arătat prin
tre altele că in scopul dezvoltă
rii mișcării de inovații, a perfec
ționării utilajelor sau procese
lor tehnologice, in ultimii ani au

fost luate noi măsuri printre care 
reorganizarea sistemului de coor- 
donare și îndrumare a mișcării 
de inovații, înființarea stațiunii 
de proiectare și executare a pro
totipurilor experimentale de la 
Băneasa, organizarea concursu
rilor anuale de inovații, acorda
rea de recompense inovatorilor 
fruntași etc.

Consfătuirea a constatat că în 
creșterea mișcării de inovații 
s-ar fi putut obține succese și mai 
mari dacă ar fi existat o mai 
bună colaborare între conduce
rile administrative, filialele 
A.S.I.T. și organele sindicale. 

Numeroși participant la con
sfătuire au luat cuvîntul, făcînd 
prețioase propuneri menite să 
îmbunătățească munca cu inova
torii și raționalizatorii din agri
cultură.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Tîndrul inginer
al colectivei

(Urmare din pag. l-a)

sâ fie construit nu moi cudul 
materiala din resurse locale, in
ginerul s-a alăturat cu pricepe
rea și cunoștințele sole. El a 
sprijinit biroul organizației 
U.T.M. in mobilizarea tineretului 
la confecționarea vălătuceloc 
din pămint și paie și la procu
rarea ceioricrte materiale și a 
pus umărul la construirea graj
dului. Cu banii economisiți s-cu 
cumpărat 15 voci, păsări și riți- 
va porci.

Dor a stoc nu sînt deot cîte
va din roadele muncii t'nărului 
inginer. Lui I se datorase înfiin
ța-ea unei brigăzi științifice de 
agitație cunoscută in întregul 
raion, ținerea cu regularitate a 
unor conferințe științifice, a joL

lor tineretului » educative șl 
frumoase forme de distracție 
ale tineretului colectivist s și 
multe altele.

Entuziasmul, priceperaa, ab
negația și dăruirea de sine, 
sîrrt trăsăturile de bcză ale a- 
cestui tinor inginer crescut și 
educat de partid.

Și prețu:ndu-le cu căldură, a- 
d una rec genera lă a comuniști
lor din gospodărie, La primit de 
curind in rinduriJe condidațiior 
de peri d.

0 scenă din filmul sovietic 
„Poemul morii", ©ore ruieoză 

pe ecranele noastre.

Scrisori din vacanță
Zilele vacanței, s-au scurs 

una după alta, pe nesimțite. 
Dar bucuriile lor au rămas 
sădite puternic în inima fie
cărui elev, ca un mănunchi de 
ghiocei gingași.

Și-acum, cînd pînă la re
deschiderea școlilor mai sînt 
doar cîteva zile, fiecare, păs- 
trînd încă proaspăt mirosul 
cetinii de brad, amintirea ul
timei reuniuni sau a serilor 
petrecute la căminul cultural 
în mijlocul tinerilor țărani 
muncitori, încearcă să aștear
nă pe hîrtie colegului, priete
nului sau prietenei, tot ce-a 
adunat în acest minunat re
paus...

Mulți dintre elevi au trimis 
scrisorile lor ziarului nostru, 
cu dorința ca bucuriile trăite 
de ei să fie împărtășite tutu
ror cititorilor. Din fiecare 
scrisoare se desprinde atenția 
și grija cu care școala, orga
nizația U.T.M. s-a preocupat 
de organizarea unei vacanțe 
plăcute și educative.

...Pe zăpada moale, cu scli
piri argintii se văd la dis
tanțe egale urme de pași, 
mai mari, mai mici. Urmele 
șerpuiesc printre brazi și 
urcă, urcă pînă sus, la caba
na Clăbucet. Acolo se opresc, 
căci acolo au poposit și cei 
care le-au făcut. Vreți desigur 
să știți cine sînt ei. Sînt ele
vii Centrului școlar agricol 
din Alexandria, veniți în ta
băra de odihnă la Predeal» 
Nici unul, nu mai simte obo
seala drumului. Iată-l pe Radu 
Voinea. Bulgării îl țintesc unul 
după altul. Abia reușește să

mai vadă. Cade, se ridică, iar 
cade și ride de răsună pînă 
departe în pădure. Toți fac 
la fel ca Radu. Rîd, se dis
trează. Merită de fapt. în ca
talog au lăsat doar note bune.

Cele aproape zece zile pe
trecute la Predeal, au fost 
pentru elevii Centrului agri
col, adevărate zile de basm. 
Au făcut nenumărate excursii, 
la Trei brazi, la Diham, la 
Cioplea, au colindat văile și 
munții, au organizat nenumă
rate jocuri instructive, con
cursuri de schi etc. Și în fie
care zi, la fiecare pas s-au mi
nunat de neasemuitele frumu-

la ei și pe elevii Școlii pro
fesionale „Tractorul**, veci
nii lor, cu care sînt în între
cere.

Pe o masă frumos aranjată 
stau două plicuri mari, care 
conțin bilețele cu numele 
eroilor din cele mai cunos
cute romane. Dintr-un plic 
trag băieții și din altul fetele. 
Concurenții trebuie să știe nu
mele romanului, al autorului 
și al perechii eroului. Elevii 
nu stau mult pe gînduri. Se 
vede că sînt bine pregătiți, că 
și unii și alții au citit multă 
literatură.

După ce toate biletele au

Răsfoind corespondențele sosite 
la redacție

frumuse-seți ale patriei. De 
țile care astăzi aparțin po
porului, oamenilor muncii, de 
frumusețile de care azi se pot 
bucura ei, fiii celor ce mun
cesc.

...Sala de festivități a Șco
lii medii nr. 5 din Orașul 
Stalin s-a umplut de elevi și 
eleve. Gazdele, amabile, prie
tenoase, puțin emoționate, 
umblă de colo, colo. Aduc 
scaune, le aranjează...

Peste cîteva minute începe 
concursul și vor să fie la înăl
țime. în vacanța aceasta, elevii 
Școlii medii nr. 5 au mai or
ganizat multe asemenea con
cursuri și reuniuni, dar acum 
• ou totul altceva. Au invitat

fost trase a început dansul 
eroilor. Elevii s-au cunoscut, 
au legat noi prietenii. Uce
nicii Școlii profesionale „Trac
torul" au povestit despre via
ța lor, despre munca lor în 
uzină, despre viitoarea lor 
meserie. Elevii școlii medii 
au povestit și ei despre mun
ca lor în atelier, despre preo
cupările lor.

Nici atunci cînd s-a termi
nat reuniunea și au pornit 
spre casă ei tot nu termina
seră de discutat.

...în sala de lectură a că
minului cultural din comuna 
Vulturești, raionul Muscel, de 
curînd inaugurat, s-au adu
nat aproape 20 de tineri ță-

răni muncitori. Stau strînși în 
jurul mesei și ascultă cu iw 
teres. In mijlocul lor Ema- 
nuda Tache, elevă la Școala 
medie din Clmpulung-Muscel, 
citește cu glas domol, dintr-o 
carte.

Aici, la căminul cultural 
și-au petrecut Emanuele și 
celelalte eleve din comună, 
multe zile din vacanța acea
sta de iarnă. Și-au găsit aici, 
alături de tinerii țărani mun
citori multe bucurii și posi
bilități de a-și petrece tâmpul 
Uber plăcut și folositor.

în afară de cercul de citit 
pe care l-a organizat Ema- 
nuela, împreună cu colegele ei 
și cu cîțiva tineri a fost alcă
tuit un program de Anul Nou 
pentru brigada artistică de 
agitație. Brigada a mers și pe 
la casele țăranilor muncitori 
urîndu-le belșug și fericire.

Acum în zilele care au mai 
rămas, elevele ajută echipa 
de teatru să pregătească o 
piesă pe tema transformării 
socialiste a agriculturii...

Despre care din bucuriile 
acestei vacanțe de iarnă să vă 
mai vorbesc ? Căci mănun
chiul lor este mare, mult prea 
mare ca să-l pot cuprinde pe 
tot. El este însăși viața feri
cită, ferită de griji și nevoi, 
pe care partidul a creat-o 
miilor și zecilor de mii de 
elevi ai patriei noastre.

M0NI6A VERDEȘ
(după scrisorile cores
pondenților voluntari : 
Florica Petcu, Gheorghe 
Gîrjoabă, Ion Dobrescu)

...Adevăr pe care ni-l pot 
confirma elevii Școlii profe
sionale mecanice Titu-Gară. 
De nenumărate ori ei au sezi- 
sat conducerea școlii că mo
torul electric ce furnizează e- 
nergia necesară iluminării

școlii este defect și datorită 
acestui fapt seara nu pot să 
învețe.

Zadarnic.
Conducerea școlii nu a luat 

în seamă aceste sezisări. Spe- 
ram că Sfatul popular raio
nal Titu, Secțiunea de învăță
mânt și cultură va ajuta con
ducerea Școlii profesionale 
Titu-Gară, să dea curs cereri
lor juste 'ile elevilor.

NU ZICE HOP, ÎNAINTE 
DE A TRECE ȘANȚUL

Muncitorii de la Uzinele 
„Steagul Roșu** din Orașul 
Stalin au găsit o varianta 
nouă a acestui proverb și « 
nume : „Nu zice hop, înainte 
de a trece... piața din fața 
uzinei !**.

Intr-adevăr în acest loc, 
drumul e desfundat și plin cu

Maistrul Traian Iliescu de 
la atelierul secției gaze-Ani- 
noasa, schela Tîrgoviște s-a 
oprit lîngă bancul unde lucra 
de zor un elev al școlii pro
fesionale venit la practică. 
Deodată fața meșterului de
veni stacojie. Izbucni furios:

— Poftim, în timpul ore
lor de muncă dumnealui lu
crează tăvi și fărașe. Consum 
de materiale, irosire de timp ! 
Nici nu ai terminat încă școa
la profesională și te ocupi cu 
ciubucuri. îți dai seama de 
gravitatea faptei tale ? Unde 
și de la cine ai deprins astfel 
de obiceiuri ?

— De la dumneata — răs
punse ucenicul deschizînd un 
dulap. Din spatele ușilor ieși 
la iveală un adevărat bazar 
de tăvi, crătiți și fel de fel 
de obiecte confecționate de 
meșter în timpul producției 
și din materialele întreprin
derii.

— Asta-i curată obrăzni* 
cie ! Cînd ai să ajungi meșter 
ai să ai și tu dreptul să faci 
un mic ciubuc, pînă atunci 
însă nu — a încheiat discuția 
șeful de atelier, convins fiind 
că a dat o usturătoare lecție 
ucenicului.

NJi. : Sperăm că tovarășii 
din conducerea schelei Tîrgo
viște vor lua măsuri împo
triva maistrului Traian Ilies
cu, care are o atitudine 
nejustă față de bunul obștesc, 
față de rolul pe care-l are în 
educarea tinerilor din atelier, 
precum și împotriva celor ce 
urmînd răul exemplu dat de 
maistru execută diferite lu
crări particulare în timpul 
orelor de muncă și cu mate
rialele întreprinderii.

1 4
K

D. PAUL
(după corespondențele 
trimise de Ilie Brînză, 

muncitor. Constantin Nis- 
lor, funcționar, G. Ene, 
mecanic, Ilie C. Marin, 
sudor).

I N F O R
Vineri seara Filarmonica de 

Stat „Moldova" din Iași a dat 
un concert extraordinar cu con
cursul dirijorului finlandez Ta- 
uno Hannikainen. Programul --------------- ... .

F
concertului a cuprins lucrări 
Sibelius* Mozart, Geaikovski 
Enescu.

•ir
Prcf. univ. S- L. Vîgodski de 

la Academia de Științe Sociale 
de pe lingă G.C. al P-C.U.S. a 
vorbit vineri la clubul ateliere
lor G.F.R. „Grivița Roșie" despre

MÂȚII
„Etapa hotărâtoare în întrecerea 
dintre socialism și capitalism".

★
In sala Dalles a avut loc vi

neri seara ultimul concert al for
mației de muzică de cameră „So
liștii din Zagreb". S-au cîntat 
lucrări de Vivaldi, Corelli, (sou- 
perin, Kelemen și Mozart.

In cursul nopții muzicienii iu* 
goslavi au părăsit Capitala, în- 
dreptându-se spre patrie.

(Agerpres)
dreptându-se

Consecința unor păreri
înapoiate despre calificare

(V,

îndepărtat cum vo 
Vor ajunge ei oare 
o temeinică experiența, eapihili 
m învețe și pe alții, să trammi- 
ti «i altora eono«tințele ți ex
periența acumulată de ei în de
cursul timpului ? Sau vor an
ume niște simpli executând de 
operațiuni, lipsiți de cunoștințe 
profunde «i multilaterale- mir- 
gmiți numai la îndeplinirea ope
rațiunilor dc la mata lor de 
lucru ?

Comitetul U.TJtf. al fabricii 
trebuie să privească foarte se
rios problema ridicării continue 
a calificării tineretului. El tre
buie să arate în mod concret ce 
au de făcut tinerii pentru « și 
fundamenta serios și îmbogăți cu
noștințele profesionale, pentru a

d!

B în permanență la curent cu 
tot ee este nou în tehnică și în 
meseria lor, pentru a deveni 
muncitori eompetenț, capabili 
»â aducă îmbunătățiri procesului 
de producție, să perfecționeze 
prodwek pe care Ie fabrică.

Măsurile luate pînă în prezent 
de comitetul U.T3I. al fabricii 
pentru ridicarea calificării tine
rilor sînt insuficiente. Simpla 
reorganizare pe hîrtie a cercurilor 
de minim tehnic nu asigură pe ni
meni că astfel va fi rezolvată pro
blema ridicării calificării tinerilor, 
în primul rind. cursurile de mi
nim tehnic trebuie să înceapă 
imediat sâ și desfășoare activita
tea, așa cum s a prevăzut în pla
nul de munca. Comitetul U.T.M. 
trebuie să urmărească cu aten
ție felul cum se desfășoară ele, 
cum se pregătesc tinerii pentru

participarea la aceste cursuri și 
mai ales să urmărească în ce 
măsură ele folosesc și în ce mă
sură tinerii muncesc mai bine 
decît înainte după frecventarea 
lor.

Dar în afară de aceste cursuri 
organizația U.T.M. de aici tre
buie să mai folosească și alte 
căi de ridicare a calificării tine
rilor. Există în fabrică aproape 
60 de ingineri tineri care ar pu
tea da un ajutor calificat mun
citorilor și care i ar putea ajuta 
în ridicarea pregătirii lor profe
sionale. Ei ar putea organiza în 
se5țh ateliere conferințe, con
sfătuiri legate de metode sau 
procedee noi de lucru. Ei i ar 
putea pune în curent pe mun
citori cu cele inai recente cuce- 
riri ale industriei electro tehnice 
pe plan mondial. Organizarea 
sub conducerea acestor ingineri a 
unoT. fercuri de citit literatura 
tehnică de specialitate constituie 
de asemenea o cale prin care se 
poate lărgi orizontul cunoștințe
lor profesionale ale tinerilor 
muncitori, care să trezească la 
ei gustul pentru literatura teh
nică. Organizarea unor schimburi 
de experiență cu muncitorii din 
alte fabrici este de asemenea re
comandabilă.

Și la toate acestea trebuie 
adăugat o susținută muncă po
litică educativă pe care trebuie 
s-o desfășoare comitetul U.T.M. 
al fabricii, pentru combaterea 
părerilor înapoiate despre caii- 
ficare, pentru a face pe fie
care tînăr muncitor să înțeleagă 
că este datoria lui de căpetenie 
să învețe necontenit pentru că 
numai în felul acesta va putea 
dobîndi o calificare profesională - 
la nivelul cerințelor tehnicii noi, 
că se califică în primul rind pen
tru a deveni cît mai folositor 
producției.



Pace, dezarmare — 
năzuințe ale întregii

i Semnarea planului de colaborare 
culturală și științifică între 

R. P. Romînă și U.R.S.S.

omeniri
Masele muncitoare americane 

sînt vital interesate în cauza păcii

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Ziarul „Ford Facts" editat de 
sindicatul marii uzine de auto
mobile Ford din Dearborn (Mi
chigan) a publicat un articol 
semnat de președintele acestui 
sindicat, Karl Stellato, care cere 
sindicatelor americane sâ aducă 
o contribuție mai mare la cauza 
păcii. Referindu-se la recentul 
acord de schimburi culturale din
tre U.R.S.S. și S.U.A., Stellato 
amintește că una din clauzele a- 
cordului prevede vizite reciproce 
intre sindicaliștii din cele două 
țări. „Părerea noastră — spune 
«1 — este că conducătorii miș-

Popoarele Americii Latine cer dezarmarea

BUENOS AIRES 8 (Ager
pres). — Comitetul argentinian 
pentru apărarea păcii a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu propunerea făcută de Alessan- 
dri președintele statului Chile, 
de a se reduce armamentele in 
America Latină.

Apelul președintelui statului 
Chile, se spune in declarație, se 
bucură de sprijinul călduros al 
tuturor popoarelor Americii La- 
tine. In declarație se subliniază 
că popoarele Americii Latine cer 
sistarea achizițiilor de armament 
reducerea alocațiilor excesive in 
scopuri militare, renunțarea la

Un nou pas în dezvoltarea colaborării 
internaționale in domeniul 

cercetării

MC6COVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 ianuarie 
a părăsit Moscova plecind in 
Franța o delegație sovietică 
condusă de acad. Anatoli bia- 
gonra/ov care va part ri pa la 
primul Simpozion inter n a ți or. al 
pentru discutarea rezultatelor 
cercetărilor Cosmosului cu a u o- 
rul rachetelor de altitudine, sa
teliților artificiali ai Pamir.tulm 
și rachetelor cosmice. Simpozio
nul se va deschide la Nisa la 10 
ianuarie.

Incinte de plecare, acad. Bla
gonravov a comunicat corespon
dentului agenției TASS că dele- 
gația sovietica va prezenta la 
simpozion 12 referate, privitoare 
printre altele, la fotografierea 
părții invizibile a Lunei și ia 
cercetarea razelor cosmice, a 
cîmptlui magnetic al Păinintului 
și a păturilor superioare ale at
mosferei.

Simpozionul de la Nisa a fost 
organizat de Comisia interna
țională pentru cercetarea Cosmo
sului (C.O.S.P.A.R.), care înde
plinește funcțiile secției respec
tive a Comitetului internațional 
pentru pregătirea și organizarea 
Anului Geofizic Internațional.

In martie anul trecut, a decla
rat ecad. Blagonravov, Acade
mia au ȘtiinL, a U.R.S.S. a K*it 
din această comisie în senin de 
protest împotriva repartizării 
inechitabile a locurilor, deoarece 
16 locuri fuseseră acordate 
S.U.A. și aliaților lor și doar 
cite un loc Uniunii Sovietice, in- 
diei și Elveției. Țărilor de demo
crație populară nu li s au acor
dat deloc locuri în C.O.S.P.A.R. 
In decembrie comisia a luat în 
considerare cererea legitimă ca 
U.R.S.S. și S.U.A., ca țâri prin- 
cipale în domeniul cercetării 
Cosmosului, să aibă posibilități, 
egale în ceea ce privește rezol
varea problemelor principiale și 
organizatorice. In prezent, după 
adoptarea noului statut care ține 
seama de această cerere, noi 
participăm din nou la lucrările 
comisiei.

Simpozionul de la Nisa, a sub-
liniat acad. Blagonravov, va

MOSCOVA In după.a miaza 
zilei de 8 ianuarie N S. Hruș
ciov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U R.S S., a primit la 
Kremlin pp baronul Paul Krona- 
cker președinție Camerei depu. 
taților din Belgia care se află 
în vizită în Uniunea Sovietică.

MOSCOVA. Artistul Qraiician 
rotnin Gy Szabo 6i''a a holărît 
sa dăruioscâ muzeelo' sovietice 
cele 132 de lucrări ah sale ex
puse la Muzeul de ’ arte plastice 
Pușkin. O Darte din s/avuri este 
oferită muzeului Pușkin ddt Mos. 
cova. iar altă parte renumită 'ui 
muzeu de vtă „Ermitat* din 
Leningrad l.ucrărilf, lui Gu 
Szabo Re a vor fi expuse in cele 
jouă muzee, precum și la expo
ziții volante in diferite orașe Șl 
sate ale Uniunii Sovietice.

CARACAS. Agenția Piensa La. 
tina anunță că în întreaga Ve. 
nezuelă a Izbucnit o grevă ge. 
nerală tu senin de protest împo
triva recentelor acțiuni teroriste 
săvîrșite de adepții fostului dic
tator Jimenez

PEKIN Ag?nțio China Nouă 
anunță rfi la 8 ianuarie intre ora 
2 și 32 mimt* și O'a 8 și 7 mi
nute o navă milit sr& a State.'or 
Unite s-a af at în apele terito
riale ale R P Chineze in regiu
nile Raițiuan șt Haitan (nrovin. 
cia Futzian) Un nurtăto- de cu- 
v<nt al Ministerului Afacerilor 
Ex’e'ne al R P Chineze a dat 
un nou a vertisment în legătură 
cu această ornvocare militară a 
navei americane. 

carii muncitorești de la noi ar 
trebui sa ofere bunele lor oficii 
și să utilize’ze poziția pe care o 
au pentru a scoate din acest 
acord foloasele maxime pentru 
pace...**

Declarînd că muncitorii trebuie 
să se afle „în fruntea marșului 
istoriei și să fie parte integrantă 
din ea*4, liderul sindical subli
niază că „acum a sosit momentul 
ca sâ fim adevărați conducători 
orientind evenimentele pe căile 
păcii; a proceda altfel în mo. 
mental actual ar fi în detri
mentul intereselor maselor mun
citoare din țira noastră".

politica „războiului rece4* și a 
înjghebării de blocuri, lichidarea 
bazelor militare străine de pe 
teritoriul Americii Latine. înde
plinirea acestor cereri, subliniază 
Comitetul argentinian pentru a. 
pararea păcii, ar însenina o în
făptuire concretă a propunerii 
președintelui Alessandri.

In declarație se exprimă con
vingerea că prin acțiunile lor 
hotârite, popoarele latino ameri
can»* vor rc’i^i să ccntnbux 
la obținerea deza'marii ș. stabi
lirii unei pâri trainice — a unei 
păci fără armament și tară ar
mate. 5. U. A

\ 8 (Agerpres).

Cosmosului

subliniază

cont.-Txji la sdiimbu 
de experi

Japonia

isMi

HL f j

Anul Nou o fost primit cu mare bucurie tineretul din R.P. Chineză. In cadrul festivi
tăților de mare amploare care au avut loc la Pekin s-o numărat și carnavalul de la Poiatul 
tineretului din Pekin unde au participat 3600 de elevi, lată o imagine a Carnavalului organi

zat în acest palat.

Foto : CHINA NOUA

Din nou Krupp
Renașterea impe

riului industrial al 
faimoasei familii de 
fabricanți de tunuri. 
Krupp, prilejuiește 
săptâmînalului labu
rist „Reynolds News" 
o serie de remarci 
semn ficați ve pe care 
le reproducem.

Iatâ-le :
„Cind Kaiserul s a 

holărit să domine Eu
ropa, puterea sa mi
litară s-a bazat in 
mare măsură pe mi
nele și fabricile fami

liei Krupp. Aceeași 
familie a jucat un 
rol de prim ordin în 
planul de cuceriri al 
lui Hitler".

După ce arată că 
după al doilea război 
mondial âh'ații hotâ- 
riseră sâ distrugă 
uriașa forță a lui 
Krupp, s iptărninahil 
scrie in continuare:

„Acum Krupp a 
învins dih nou.

Credem că proble- 
ma reală este aceea

Ajutor electoral...
Partidele republican și democrat din S.U.A. au pășit m‘r.un 

an cind tradiționala dispută electorală'dintre cele două partide 
va fi reînviată cu deosebită pasiune. Anul 1960 este anul cam
paniei electorale.

Cei ce-și pun candidatura sînt în căutarea unor noi metode 
care să le asigure drumul spre locul in congres. Inventivitatea 
a nericană este pusă la grea încercare.

Fină unde merge această inventivitate ne anunță o telegramă 
a agenției americane U PJ. Un reprezentant republican Clau e 
Dern a anunțai în mod o'ictal că va fi chema ă pentru a aju a 
partidul republican din s'-ahil Vermmjf in actuaia campanie elec
torală... actrița franceză Brigitte Bardot.

In felul acesta coama de cal a b ondinei Brigitte Bardot (plus 
fotogenicele ei picioa e) se vor adăuga e'eiantului electoral pentru 
a-i convinge pe cetățenii americani să și dea voiul reprezentan
ților republicani.

Originală campanie electorală I

R. L.

Știința sovietică se avîntă 
tot mai cutezător în Cosmos

Ecouri la comunicatul TASS cu privire la experimentarea 
puternice rachete sovietice
lansări de rachete în scopuri de 
cercetări științifice a fost primit 
cu viu interes în Japonia.

Ziarele japoneze care au apă
rut iii seara de 8 ianuarie an 
anunțat sub titluri mari pe în
treaga pagină despre noira ac
țiune a științei și tehnicii sovie
tice în domeniul cuceriri Cos
mosului. In numeroase comen
tarii și articole prese irit va câ 

dintre UiF’jneă Sovie 
tică șl S.U.A.- ’în domeruul dez
voltării construcțiilor de rachete 
crește necontenit.

Takagh , spec, al ist în domeniul 
tehnicii rachetelor, profesor la 
Universitatea de stat din Tokio, 
dind o înalta apreciere preciziei 
traiectoriilor stabilite pe care 
ie-a i urmat ra.-betele sovietice 
lansate anul trecut, și a exprimat 
convingerea că nu există nici o 
temere ca rachetele sa devieze 
din zonele stabilite de oamenii

unei
Anglia

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Toate ziarele centrale au publicat 
la 8 ianuarie in ediții speciale 
comentarii cu privire la comu
nicatul agenției TASS, iar unele 
ziare, între care „Daily Mirror", 
care apare intr-un tiraj de 4 mi
lioane exemplare, și-au re paginat 
ediția. „Noua surpriză a lu» 
Hrușciov in domeniul construc
ției de rachete" — este titlul pe 
întreaga primă pagină u acestui 
ziar.

Comentatorul științific al zia
rului „News Chronicle" declară 
ci experiențele care se vor efec
tua cu noua rachetă sovietică vor 
demonstra odată mai mult pu* 
teren rachetelor sovietice și sis
temul perfecționat de dirijare a 
lor.

Comentatorul remarcă de ase- 
menea că distanța de ia locul de 
lansare ■ rachetei pini 1j regiu
nea menționată este de b-5M 
km^ ^ceeu ce produce o imp re
ne foarte puternici 
mi deci se țiu 
cheta r« fi lom 
treapta".

Comeniatonl 
nins JDeij ituT cons; 
ce muu tentei cu privire le apre- 
ptațele expenențe cs • 
cnetă atestă oi ^rwții. prol 
<■ creat • ca.
r< pnzea ă te înalte in sț 
cesmsc ariad pe hord oameni 
sau pante chiar sâ-i transport

că prea mul ți indus
triași și politicieni 
puternici din Occi
dent n au avut nicio
dată dorința reală sâ 
distrugă forța lui 
Krupp. Ei nu văd 
nimic râu ca o singu
ră familie sâ stâpi- 
neascâ această putere 
gigantica".

E firesc sâ gî« 
deascâ așa : „.-orb la 
corb nu și scoate 
ochii".

’ M. U.

RED^CIIA AI)MINIMi<A| IA; B P ata ..Sctmeii". I«I I7 6CI0. lipa ul: C«»nibi latul l>.,l c-aiic „Casa S-bibli" S-AS 3452 52.

In biiciul lumii burgheze

Reclamă pentru găina Berta și pentru
Recent cetățeanului ves’ger- 

man i s-a dăruit un moment de 
mari.... satisfacții. Clipă îndu
ioșătoare: „ultimele realizări ar
tistice" ale Bonnului - cum le 
denumește ziarul „Vorwârts*4 - 
au fost oferite privirilor publicu
lui. Copleșit de emoția „care-i 
provoacă un ușor fior de a lun
gul șirei spinării4* (cum remarcă 
ziarul vest-german), vizitatorul 
se indreapta către clădirea ce 
ar trebui să fie respectabilă a 
unei foste mmăstiri din Frank
furt. Sala este bine încălzită, 
iar intrarea este complet gratui
tă. Cetățeanul are deci toate 
motivele să pășească pragul ex
poziției cu o bună dispoziție ce-l 
face receptiv la frumusețea 
creației artistice.

Prima lucrare pe care vizita
torul o poate privi este un ta
blou ovoidal. Car ce reprezin.ă 
lucrarea de artă ce are cinstea 
să fie tabloul nr. 1 al expoziție.? 
„Un petec de culoare gălbuie 
închisă, alături de o pală în 
două tonuri de roșu, aduce pu
țină variație in uniformitatea 
ga bena" - descris „Vorwărts". 
Dar ce-o fi vrind să exprime a 
cest tablou ? „Vorwârts" formu
lează o părere și anume că ta
bloul cu pricina „stirnește in 
sufletul amatorului de artă 
neprevazu» bânuiă’a că este vor 
ba de o reclamă colorată pen
tru găina Serta0. Ciudata opera 
de „artă" poate fi cumpă'a’ă 
cu o sumă ce va iază intre 1.203 
fi 1.700 de mărci. „Dar cine do

piat teritoriu sovietic și la peste 
5000 de mile distanță de terito
riul unde se află probabil, bazele 
de lansare a rachetelor".

Corespondentul agenției Asso
ciated Press subliniază <ă, după 
cum arată consilierii juridici ai 
guvernului S.U.A. „există nume
roase precedente de folosire a 
largului marii pentru, experien
țe. Rușii au declarat că lansa
rea rachetelor lor are scopuri 
științifice, iar nu scopuri mili
tare".

Corespondentul amintește că 
Statele Unite au lansat rachete 
experimentate de la Cape Cana
veral din stalul blonda în di
recția Oceanului Atlantic și de 
la baza forțelor aeriene militare 
din Vandenberg (statul Califor
nia) in partea centrală a Ocea
nului Pacific.

„După cum se vede, scrie co- 
resporidenlul, in conformitate cu 
dreptul internațional autoritățile 
sovietice pot ca după ce au luat 
măsurile tehnice de precauție ne
cesare să treaca la aceste expe
riențe- în acea parte a Oceanu
lui Pacific*4.

Corespondentul subliniază că 
nemulțumirea provocată la VVa- 
Siiington de comunicatul Mosco
vei se explică în mare măsură 
prin faptul câ la Washington se 
î ic! nă să se considere Oceanul 
Pac re drept sferă de influență 
a S.U.A.

NEHRU: Vom fi 
bucuroși dacă 
N. S. Hrușciov 

se va opri în India
DELHI 8 (Agerpres) - TASS 

nite: La o conferință de 
tare a avui loc la 8 ia- 

» la Delhi, prihiul ministru 
a declarat următoarele: 

a X. S. Hrușciov vă- avea 
i ta tea de a se opri la
cu prilejul vizitei sate in 

oezia. Vom fi foarte bucu- 
jși daca el se o prin in in

ii avea prilejul să ne in
sa (fecuUUL 
s-a referit de aseme- 

ia nota gjver-mlut R. P. 
rze ic legătură cu relațiile 
e R> P. a si Indra.

ebat fiind ce pă/ere are 
spre c întrevedere cj Ciu En- 
, premierul Coasrliu'ui de Stat 

al R P- Chineze, Nehru a râs- 
is că nu vrede c« această 
Ini re va avea ioc intr u.i vii- 
apr opiat; in același timp el 

nu a negat p,»sibilita ea unei ast
fel de intilniri.

întrebat ce condiții trebuie să 
existe ca aceasta iutiluire să 
a-.bâ loc, Nehru a răspuns că nu 
consideră just sa se puna con
diții In re ațule din’re cile două 
țări, a spus el, există divergen
țe însemnate. Jar există pro
bleme in egătură ca care să 
nu se poată duce tratative.

Referindu se la problemele in
terne, Neh.u a spu= printre al
tele că India renunță la vechile 
metode în agricultură și adoptă 
metode mai moderne bazate pe 
crearea de asociații cooperatiste, 
folosirea ie unelte agricole mai 
moderne etc. Primul ministru a 
subliniat d'n nou importanta 
planificării in dezvoltarea eco
nomiei.

rește așa ceva ?" - se întreabă 
„Vorwârts".

Vizitatorul trece in continuare 
prin grsle încercări. I se oferă 
prilejul de neprețuit de a con
templa citeva reliefuri in formă 
de ...panglică. Iubitorul de artă 
este pus in fața unei dileme 
hamletiene. Oare Rembrandt, 
Rubens, Tizian, Van Gogh în
seamnă artă sau operele sp'n- 
zurate pe pereți» mînăstirii din 
Frankfurt ? Valorile artistice 
produse in regimul de la Bonn 
spulberă insă întrebarea. Mai 
poți avea vreun semn de între
bare cind privirea intilnește De 
un perete atirnați... doi saci 
înecați in vopsea? Unul iși mco-

Comerț cu
Poliția austriacă e alarmată de 

un fenomen care a luat deja 
proporții — sute de fete tinere 
plecate ea „dansatoare’* în cadrul 
unor turnee peste hotare nu se 
mai întorc acasă.

Ce se întîmplă ? Momite de 
anunțuri promițătoare, multe fele 
își fac iluzii cu privire la o ca 
rieră artistică și un salariu mai 
bun și semnează contracte cu 
diferite ..ansambluri’*.

După ce primesc un număr re 
dus de lecții de dans atit cit 
să le dea posibilitatea sâ facă 
simple mișcări în ritmul muzicii 
— sînt luate in cadrul ..turneu, 
lui’ peste graniță, Pentru a le 
puica senate mai ușor din țara 
în'îi se încheie cu ele contracte 
pentru eitevu spectacole in Elve

Editarea operei 
lui Lenin „Conspectul 

„Corespondenței dintre 
K. Marx și F. Enqels“
La Moscova a fost editată pen

tru pritna oară opera Iul V. 1. 
Le-iin „ConsDeclul . Coresponden. 
ței dintre K. Marx și F Engels". 
Această carte este editată de 
Institutul de m.iixism.leninisni 
de pe Ungă Comitetul Central 
al P.C U.S.

In arhiva acestui institut s-a 
păstrat un caiet de 76 de pagini 
în care V. I Lenin a conspectat 
circa 300 de sci icori a't*> lui K. 
Marx și F Engels și a extras 
fragmente din 15 scrisori irnpor. 
tante din punct de vedere teore
tic. ( .Corespondența dinbe Frie
drich Engels și Karl Marx din 
perioada 1844 -1883“ în patru vo- 
lume, asupra căieia a lucrat Le. 
nin, a apărut în Germania în 
anul 1913). Cele patru volume 
ale „Corespondenței44, conțintnd 
adnotări făcute de Leuin pe text 
ji pe marginea lui, s-au păstrat 
de asemenea.

Toate aceste materiale au in
trat în cartea „Conspectul „Co
respondenței dintre K Marx și 
F. Engels", care a fost editată 
la Moscova.

Din toate colturile lumii
CONSFĂTUIRE 

DESPRE PROBLEMELE 
URBANISTICII IN U.R.S.S.

Potrivit hotărîriî C.C. al 
PC.US. și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S . în prima ju
mătate a lunii aprilie va avea 
loc la Moscova o consfătuire 
unională în problemele de urba. 
nistică

La consfătuire vor fi prezen
tate și discutate comunicări eu 
privPe la situația urbanisticii în 
U.R.S S și cu privire la măsu
rile pentru îmbunătățirea ei, la 
proiectarea orașekn și așezărilor, 
la construcția de orașe în con
dițiile indust’ializăi ii continue a 
coiis’rucțiilo . pre.mm și cir pri
vire la amenajarea orașelor si 
crearea de zone verzi în orașe

ROD AL COLABORĂRII 
FRĂȚEȘTI SOCIALISTE

Orașul Hamhin. centru admi- 
nistra’iv :n provwteia Hamghe. 
nul ds sud. se reconstruiește cu 
ajutorul R. D. Germa/.e.

----- Q------ --------

In legătură cu amînarea 
vizitei lui Gronchi 

in U. R. S. S.
ROMA 8 (Agerpres). - TASS 

transmite: La 7 ianuarie S. P. 
Kozirev, ambasadorul U.R.S.S. 
in Italia, a făcut o vizită lui 
Giovanni Gronchi, președintele 
Republicii Italia și i-a exprimat 
regretul pentru faptul că preșe
dintele și-a aminat vizita în Uni. 
unea Sovietică din motive de 
boală. Ambasadorul a urat pre
ședintelui Gronchi însănătoșire 
grabnică.

La rindul său șeful statului 
italian a mulțumit ambasadoru
lui pentru urările transmise și 
l-a rugat să transmită lui K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
precum și guvernului sovietic, 
regretul său in legătură cu ami- 
narea silită a vizitei.

arta da la Bonn
lăcește cu îndrăzneală faldurile 
în jurul unui arc, iar celălalt se 
drapează in jurul unor bucăți 
de lemn invizibile.

Ce valoare are asemenea o- 
peră artistică ? - pare a se în
treba, în numele vizitatorilor, 
ziarul vest-german. Ce valoare ?

Vizitatorul răsuflă ușurat cind 
se vede afară, in stradă. Clipa 
mult lăudată a marii satisfacții 
a fost o clipa de coșmar, kv 
daco nimicurile absurde pot fi 
o bună reclamă centru găina 
Berta, in schimb sînt o -eclamo 
proastă pentru preferințele ar
tistice ale regimului de la Bonn...

EUGENIE’ OBREA

carne vie
ția și Germania. tn«â odată a 
juuse peste hotare ele »înt curiod 
îndreptate râtre Orientul Apro 
piat.

De aici începe de fapt drama 
acestor ființe ueferirile care iși 
tăd dintr odată spulberate toate 
visurile, toate promisiunile. Cu- 
rind li se cere să intre in raba 
rele. Intimidate și nravind bani 
pentru a și plăti drumul, aceste 
fete nu se nai pot întoarce nici 
odată acasă.

Ziarul englez „Grinsbv Eve 
ning Telegraph” — «-are infor 
mează asupra acestui lucru — nu 
spune însă că de fapt aici avern 
«Ir aface eu crea re in dreptul 
internațional se numește ..comerț 
cu carne vie**

Al . COROIANU

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Iri 
zilele de 5—8 ianuarie 1900 s au 
desfășurat la Moscova tratativele 
cu privire la planul de colabo
rare culturală și științifică intre 
R.P. Romînă și U.R.S.S.

In cursul tratativelor, care au 
decurs în atmosfera tradițională 
de prietenie cordială și înțele
gere reciprocă, părțile au subli
niat cu mare satisfacție că rela
țiile culturale și științifice între 
ambele țări s-au dezvoltat cu 
succes in anul 1959.

Planul pe 1960 prevede dez
voltarea activității de colabo
rare și schimburi în domeniile 
științei, învățămintuluj de cultură 
generală. învățămintului supe
rior, teatrului, cinematografiei, 
artelor plastice, presei, literatu
rii, editurilor, radioului, ocrotirii 
sănătății și al sportului.

Planul de colaborare culturală 
și științifică dintre R.P. Romînă 
și Uniunea Sovjetică a fost sem
nat de Mihail Dalea, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P. Romine în U.R.S.S. și de 
Gheorghi Jukov. președintele Co
mitetului de Stat pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea de pe

Orașul Hamhin, a cărui con
strucție a intrat in etapa finală, 
sc Iransfo'mă intr^un mare cen
tru cultural Aici se construiește 
baza tehnică pentru producția 
de miteruile de construcție. A 
intrat în funcțiune o uzină de 
produse din ceramică.

Potrivit protocolului coreeano- 
german semnat la Phznian, pînă 
in l'Jbl R D Germană va con
strui la Hamhin o uzină de țevi 
din beton o fabrică de fibre de 
sticlă, g fabrică de gheață arii, 
filială, o fabrică oentru decor- 
ticarea orezului și o uzină de 
apă

PE CINE SE SPRIJINĂ 
„MARELE DRAGON**

Dezmățul rasist din Statele 
Unite a căpătat forme noi. După 
cum transmite agenția France 
P'esse, „Marele Dragii* al Ku 
Klux Klanului din statul Geor
gia. Lee Davidson a anunțat că 
această organizație rasistă va 
construi o școală particulară în 
orașul Atlanta și a precizat că 
Ku Klux Klanul intenționează să 
deschidă școli similare in dife. 
riie alte orașe dm Georgia După 
cum a ă'ăiat ..Marele Dragon" 
aceste școii vor putea fi frecven
tate numai de copii albi ai căror

Manifestări fasciste 
în R. F. Germană

BERLIN 8. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In timp ce 
la Dusseldori se desîașoara ru
șinosul proces intentat celor 
șapte luptători pentru pace. U 
Aluuster a losi pus in liixftale, 
pe cauțiune, cruuiualul de răz
boi Olto Aduni, care a ucis nu
meroși oameni in 1 agarul de 
concentrare de la bachsenhau- 
seu tn calitatea sa de „mediu'4.

„Numărul orgauizațiilur, gru
pelor și uniunilor radicale ue 
dreapta și fasciste a devenit ex
trem de mare” — surie ziarul 
vestgermau „Vorwârts4* care a- 
rata ca in același t.nip aproxi
mativ 400 de organizații pro
gresiste au tost interzise in Re
publica 1 ederatâ.

In primele zile ale lunii ia
nuarie s-a desîașural la Regens
burg, in Geriiiama Occidentala, 
„bvSiunea pentru studiul rasari- 
lean’*, la care au part.ci pat în
vățători din R.F. Germana. Po
trivit declarației senatorului 
Uniunii creștiu-uemocraie, Ti- 
burtius, din Berlinul de vest, 
acest ,,studiu" este menit sa 
contribuie ia intensificarea edu
cației anticomuniste a tinerelu
lui vestgermau. /

Memorii organizației „Uniu
nea naționala a studenților" au 
demonstrat in cartierul Zehleu- 
dort din Berlinul de Vest pur- 
tind steaguri cu svastică și fă
clii și luluuhid einleue naziste.

Prezidiul „Asociației victime
lor nazismului4* constata intr-o 
declarație . „Recunoașterea toste. 
lor unități bS-isle ca organizații 
de tolos obștesc, folosirea ideo
logilor rasiști ai lui Hiller in 
îtmeții superioare in Repu
blica Federala, recunoașterea 
sulelor de uniuni tradiționale 
și publicațiilor lor care jus
tifica șt di.ar preamăresc cel 
de al Ill-lea Reich al rarziioiului, 
auieuiuțarile de interzicere a 
,. Asociației victimelor nazismu
lui'* toate acestea suit manifes
tări pi in care >e intensifică ii 
proporții îtigrro atoare acțiunile 
fasciste.

„Nu jjula sa declari mort an- 
tiseiuilisiiiui in Republica Fede
rala — observă și ziarul vest- 
german „Audere Zeitimg". da. a 
regimul și metodele de propa
ganda au Jrvpi scop sâ men
țină vii trad țnle naziste4*.

întreaga opinie pubhca esk 
indignata ca iii Germania Ucci 
de.iljla sini meiițmiiți m hricții 
importante cunosciiți erimniah 
de razia,i naziști. ^Abendzeiiimg’’ 
din Mijuciieti scr:e cu privire ia 
□ceasta . „Iu loud uu trebuie 
sa se mire nimeni ca in Repu
blica Federali se ivesc zorile 
urnii îou antisemitism. Resia i 
rarea esle in plina desfășurare: 
in guvernul ledeial, iu guvern te 
la.idirilor, iu ministere, in par 

lingă Consiliul de Miniștri aî 
U.R.S.S.

★

Spectatorii sovietici vor în- 
tîmpina cu mare bucurie specta
colele ansamblului de Ia Teatrul 
de Operă și Balet din București, 
alcătuit din aproximativ 253 per- 
soane care urmează să fie pre
zentate in U.R.S.S. — a decla
rat între altele Gheorghi .lukov. 
Turneul acestui teatru, a spus el, 
va constitui unul din evenimen
tele cele mai de seamă din acest 
an în domeniul schimburilor cul
turale dintre Uniunea Sovietică 
și celelalte țări.

Arătind că în R. P. Romînă 
realizările oamenilor de știință 
și artă din Uniunea Sovietică 
se bucură de o deosebită apre
ciere ambasadorul Mihail Dalea 
a declarat că manifestările pre
văzute în planul pe 1960 vor fi 
așteptate de publicul romînesc 
cu un mare interes.

Printre aceste manifestări se 
numără turneul la București al 
teatrului „Pușkin* din Lenin
grad. expoziția în Romînia a ar
tistului plastic sovietic Sokolov- 
Skalia și altele.

De asemenea, în Uniunea So
vietică va fi organizată o expo
ziție a sculpturii romanești.

părinți se pronunță în favoarea 
segregației rasiale

Fondurile pentru construcția 
acestor școli — a declarat Lee 
Davidson - vor fi furnizate de 
organizațiile rasiste din S.U.A. 
dar conducătorii Ku Klux Klanu
lui speră câ vor primi un spri
jin financiar și din partea auto, 
rităților stalului Georgia.

BAZA DE 
V1NĂTOARE DE BALENE 
„SOVETSKAiA ROSSIA4*

După cum a declarat A G.an- 
kov’ci. directorul șantierului n-a- 
val din Nikolaev (UcrainaJ. 
baza de vîîiătojjr? de balene 
„Sovetskah Rossia“, care «u' 
construiește la acest șantier, va 
fi dată în exploatare in anul 
1961.

Baza de vînătoare de balene 
„Sovetskaia Russia“ este o navă 
oceanică cu trei punți. prevă
zută ou platforme de despicare 
și o cală de pupă pentru ridica
rea baleneloi

Această navă gigantică va H 
dotată cu instalații care vor per. 
mite prelucrarea a citorva mii de 
balene pe sezon. Fabrica ce 
grăsime va asigura valorificarea 
balenei in opcporție de 96 la 
sută Nava va fi utilată cu 950 
de electromotoai e cu o putere 
totală de circa 15.000 kW

laniente, pretutindeni se află 
oameni care chiar pe timpul ce
lui de-al 111 lea Reich ar fi test 
cali.icați drept naziști suta in 
suta".

O scrisoare adresată de 
un cititor ziarului vest-german 
„Hamburger Abeiidblalt** oglin
dește dorința opiniei publice: 
„îndepărtați pe toți criminalii 
naziști din funcțiile lor și din gu
vern, piua nu va fi încă o dată 
p.ea tirziu”.

Dar nu mimai presa vest ger
mana se face ecoul acestor ne
mulțumiri. „Nu este pentru .ni
meni un secret câ în Republica 
Federala un mare nunjâr de cri
minali de război ai vechiului re
gim trăiesc, au chiar influența 
și bunastare" — scria „Gazette 
ae Lausanne*4, iar ziarul brita
nic „Guardian** exprima necesi
tatea epurării aparatului de stat 
de la Bonn. „Ar trebui început 
chiar cu cabinetul guvernului fe
deral și primele două capete care 
ar cădea ar fi ministrul Relu- 
gmților, Oberlânder, și ministrul 
de Interne, Schroeder. Scoaterea 
ioștilor naziști ar goli în între- 
g.me citeva ministere federale 
ue tuncțiouarii lor superiori” — 
remarca ziarul.

„Manifestările fasciste d:n ul
timul timp se datorează și 
apariției unui torent de me
morii naziste — recunoaște 
piua și „Banner Rundsctiau** în 
ediția sa din 5 ianuarie. Pentru 
o asemenea maculatura au fost 
oferite de către revistele ilustrate 
in goana după senzațional ono
rarii fabuloase. Toți cei de tea
pa lui Rilientropp, Pappen, 
Fritzsche, Hess și-au găsit edi
tori**.

„“Vorwârts” amintește de nu
mărul mare de organizații fas
ciste de tinerel, legale acum in 
R F. Germană, printre care or
ganizația „Tineretului național 
german”, care a păstrat aproa
pe intacte uniforma și tradițiile 
tineretului hitlerisl. Lectura la 
întruniri — menționează ziarul — 
a rămas cartea lui Hitler „Mein 
Kampf*. Ziarul francez „L’Atb 
rore” previne. „Tineri și hâ
tri ui naziști urmăresc renașterea 
ordinei hitleriste cu nelegiuirile 
sale barbare, brutalitatea sa, la
gărele sale de concentrare și ca
merele sale de gazare**.

Secretarul general al „Uniunii 
germanilor", colonelul Weber, 
îrițr o scrisoare adresată mem
brilor partidului sau, a denumii 
profanarea din Kdhi drept „un 
seinii tipic al fascizării Gerina 
ir’ei de Vesi. Ncl.-gmirea de la 
Koln nu este numai o expresie 
a antisemilisiniihii, ea arată 
— ceea ce este semnificativ și 
se trece pe cit posibil sub tă
cere — toată ura împotriva fer- 
‘elor democratice-**.


