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TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Uniunii Birmane, ziua 
de 4 ianuarie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, a adresat președintelui 
Uniunii Birmane, U Win Mating 
următoarea telegramă de felici
tare :

Excelenfei Sale 
U WIN MAUNG 

Președintele 
Uni unii Birmane

RANGOON
Cu ocazia zilei independenței, 

ziua naționala a Uniunii Bir
mane, peemiteți-mi ca în numele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, al poporului romîn ți 
al meu persona! să vă transmit 
cordiale felicitări, precum ți cele 
mai bune urări pentru bunăsta
rea și fericirea poporului bir- 
man.

ION GHEORGHE MAURER 
Prețedintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

La aceasta s-a primit urmă
torul răspuns:

Excelentei Sale 
Domnului

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romîne

Doresc să exprim Excelenței 
Voastre, Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și poporului ro
mîn, mulțumirile mele sincere 
pentru mesajul amabil de feli
citări și urări de bine transmis 
cu ocazia celei de a 12-a aniver
sări a independenței noastre.

U WIN MAUNG 
Președintele Uniunii Birmane

Lo fabrica ..Doncc Simo“ din 
Capitală brigada condusă d? 
maistrul țesător Badea Gheor
ghe est 3 fruntașă pe întreprin
dere. lată *n fotografie pe tinăra 
țesătoare Ioana Ion care a de
venit fruntașă datorită ajutorului 

prețios dat de maistru 
foto» AQERPRSS

Ca 
ce în 
către 
noastră, 
muncitori s-au 
perioritatea gospodăriei colective. 
Numai în ultimele trei săptămîni 
au intrat în gospodăria colectivă 
70 de familii.

Condusă și îndrumată de or
ganizația de partid, organizația 
U.T.M. din comuna noastră a 
desfășurat permanent o susținută 
muncă politică de popularizare a 
succeselor gospodăriei colective 
pentru a-i convinge pe tineri să 
pășească în marea familie unită 
a colectiviștilor. Acest lucru a 
făcut ca printre noii colectiviști 
să se numere și mulți tineri. De 
exemplu, cei trei frați utemiști 
Alecu au făcut mai întîi ei ce
reri de intrare în colectivă și apoi 
au lămurit-o și pe mama lor. 
Utemiștii Marin Sisea, Marin 
Ene, Ținea Bordei și alți tineri 
au făcut și ei recent cereri de 
intrare în gospodăria colectivă.

urmare a rezultatelor din 
ce mai bune obținute de 
colectiviștii din comuna 

tot mai mulți țărani 
convins de su

MARIN MUȘAT 
secretarul Comitetului co
munal U.T.M. Șoldanu, 

regiunea București

Tinerii intelectuali clujeni 
în sprijinul activității 

culturale de masă
Chemarea utemiștilor de la 

Teatrul de Stat din Bacău — 
„Să mobilizăm pe toți artiștii ti
neri pentru acordarea unui 
sprijin concret și sistematic for
mațiilor artistice de amatori de 
la sate". — a avut un puternic 
ecou în rîndul tinerilor artiști 
din Cluj de la Teatrul Național, 
Teatrul Maghiar de Stat, Opera 
romînă și maghiară.

Din dorința de a contribui la 
ridicarea nivelului cultural al ti
nerilor de la sate, de a ajuta 
formațiile cultural artistice de a- 
rnatori. mai ales în perioada de 
iarnă, tinerii artiști de la Teatrul 
National și-au întocmit un plan 
de activitate care a și 
început să prindă viață. 
Astfel, s-au făcut nu
meroase deplasări în
raioanele Huedin, Tur
da, Cîmpia Turzii, 
Gherla, Bistrița, Dej,
maș etc. Cu această 
au fost prezentate în fata tine* 
rilor spectacole legate de viața 
nouă a țârii noastre de transfor
marea socialistă a agriculturii, 
însoțite de explicații legate 
de tehnica de regie, de arta in
terpretativă, de înțelegere a me
sajului care trebuie transmis, 
prin spectacolul de teatru. Cu 
ajutorul acestor îndrumări, ti
nerii țărani muncitori au înțeles 
mai bine spectacolul, misiunea 
lui educativă, exprimîndu-și do
rința ca și pe viitor artiștii să 
vină în mijlocul lor, să le ofere 
cît mai multe spectacole din care 
să învețe lucruri noi. folositoare. 
Exemplul tinerilor artiști de la

Teatrul Național a fost urmat și 
de artiștii Operei romîne,- care 
pină în prezent au și prezentat 
cîteva spectacole la Feleac, Po
ieni. ' Negrei, Ocna Mureș etc. 
Aceste exemple sînt numeroase 
dacă e să mai aminthri și acțiu
nile artiștilor de la teatrul și 
ooera maghiară, care și-au sta
bilit pentru tinerii de la sate un 
bogat program de activitate, 
eșalonat pe săptămîm. Astfel, 
artiștii de la teatrul și opera 
maghiară vor prezenta 40 de 
Spectacole model la căminele 
culturale din regiune, pe mar
ginea cărora vor organiza dis
cuții.

Pe marginea chemării 
tinerilor actori 

de la Teatrul de Stat din
Săr- 

ocazie
Este demn de relevat faptul că 

ecoul chemării tinerilor actori 
de la Teatrul de Stat din Bacău 
a pătruns și în celelalte in
stituții de știință și cultură din 
orașul Cluj ,cum ar fi.; Filiala 
din Cluj a Academiei R. P. Ro
mine, Filiala Uniunii Scriitorilor, 
Filarmonica de Stat, Conservato
rul „Gheorghe Dima“, Casa de 
Cultură a studenților, Școala me
die de coregrafie, Școala popu
lară de artă și Teatrul de păpuși 
(secția romînă și maghiară), 
îmbrățlșînd cu însuflețire această 
inițiativă patriotică, tinerii din 
aceste instituții au și întreprins 
primele acțiuni. In-acest sens, 
putem aminti contribuția tinerilor 
de la Uniunea Scriitorilor care, 
pe lingă unele șezători literare 
pe care le-au organizat în comu-

nele Dumbrava, Gherla, Dej, Oîm. 
pia TurziT, și-au propus ca pe 
viitor să mai organizeze. încă 15 
întîlniri cu cititorii și conferințe 
pe diverse teme literare. De ase
menea, Filiala Academiei va or
ganiza im ciclu de expuneri pe 
teme științîfico-culturabe și o 
serie de seri de întrebări și 
răspunsuri cu privire la diverse 
probleme ale științei: „Cucerirea 
spațiului cosmic", „Despre știin
ță și superstiții**, „Valorificarea 
tezaurului folcloric** etc. Si Casa 
de cultură a studenților și-a in- 
tocmit un program bogat pe li
nia contribuției sale la ridicarea 
și îmbogățirea orrzontului cultu

ral al tinerilor de la 
s?te. Astfel, formațiile 
culturale ale studenți
lor se deplasează săp- 
tămînal în diferite sate 
ale regiunii unde pre
fața tinerilor variate 
artistice. Același lucru

Bacău

două deplasări prin satele re
giunii. Desigur că toate aceste 
acțiuni vor contribui la conti
nua ridicare a nivelului activi
tății cultural artistice ce se des
fășoară în satele regiunii Quj.

MARIN AURELIAN 
secretar al organizației 

de bază V T.M 
Teatrul Național

Pe marginea acjiunii 
pornite de organizația 
U.T.M. de la Uzinele
.1 Mai" Ploești pentru 
dezvoltarea spiritului 

gospodăresc 
al tineretului

In regiunea Craiova

Noi sate electrificate
in regiunea Craiova au început 

în anul trecut și au fost termi
nate parțial lucrările de electrifi
care a încă 30 de sate. In satele 
noi electrificate printre care Bra
niștea și Cernelele 
Craiova, fcudieni 
Jiu. Măcieșu de 
Gura Jiului, Piscul

din raionul 
raionul Tg. 

Jos, raionul 
Vechi, raio-

nul Calafat și altele, rețeaua e- 
lectrică se întinde pe mai bine 
de 83 km.

Lucrările de electrificare au 
fost efectuate cu sprijinul larg al 
maselor de cetățeni care și-au 
adus contribuția materială și au 
muncit voluntar la aceste acțiuni.

(Ajerpres)

Cer cui
„Prieteni i f i l mu lu i“

Afișul Întîlnîrii tineretului și 
studenților din regiunea Bal
canică și a Mării Adriatice 
care va avea loc la București 
între 30 ianuarie și 4 februa

rie a.c.

Studenții 
în mijlocul 

țăranilor 
muncitori

t
Comitetul U.T.M. afl Institutu

lui politehnic din Orașul Stalin 
a luat inițiativa ca unele brigăzi 
artistice de agitație din institut 
să facă deplasări periodice în 
satele regiunii Stalin, pentru a 
prezenta în fața țăranilor mun
citori diferite programe artistice 
cu conținut cît mai bogat și 
variat.

Brigada artistică de agitație 
a studenților din anii II și III 
silvicultură s-a deplasat nu de 
mult în satul Moeciu de Jos 
din raionul Codlea, und.e a pre- • 
zentat în fata țăranilor întovă
rășiți un frumos program artis
tic. Studenții s-au străduit sâ re
dea prin cîntec și poezie fru
moasele realizări din satul Moe
ciu ca: înființarea unei întovă
rășiri zootehnice, construirea ți
nui frumos cămin cultural, exe
cutarea de lucrări țentru radio- 
fiearea satului etc. Nici aspec
tele negative din viața satului 
nu au fost date uitării. Ele au 
făcut subiectul unor cuplete sa
tirice.

în încheiere, președintele înto
vărășirii zootehnice a mulțumit 
studenților în numele țăranilor 
muncitori, pentru frumosul pro
gram prezentat. După termina
rea programului artistic, studen
ții și țăranii muncitori și-au prins 
mîinile și au încins o horă mare. 
Jocuil a ținut pînă noaptea tîr
ziu.

HODIȘAN ION
student

Efectul moral
al sincerității

de Olga Tudorache
artistă, Teatrul Tineretului

• •

Organizația de bază U.T.M. 
din comuna Deleni, raionul 
Vaslui, desfășoară o bogată și 
variată activitate cultural-ar- 
tistică în perioada de iarnă.

De curind a luat ființă în 
comună și un cerc „Priete
nii filmului" la care participă 
peste 30 tineri, utemiști fi 
neutemiști.

Pînă în prezent, cercul 
„Prietenii filmului** a ținut 
mai multe ședințe în care ti
nerii au discutat despre fil
mele : „Pagini de vitejie**, 
„Pasărea furtunii", „Afacerea

Protar**, ..Ei s-au jertfit pen
tru patrie**, „Carnetul de par
tid" și altele, care au rulat 
la cinematograful din sat. 
Discuțiile din cadrul cercului 
au ca obiect felul în care ti
nerii au înțeles diferitele sce
ne din film, eroii principali, 
precum și învățămintele ce 
se desprind din aceste filme. 
Cercul „Prietenii filmului** se 
bucură de mare popularitate 
în rîndul tinerilor țărani 
muncitori din comună.

VICTOR VASILIU 
funcționai'

,/J2aiuL chiiilaiKiiiloi

NEGOfȚA IR1MIE 
secretar al organizației 
de bază U.TM. — 
Uniunea Scriitorilor 

Filiala Cluj

zintă în 
programe 
îl întreprind? si Filarmonica de 
stat, care, săptămînal, face cîte

E bine cu săniuța...

Foto: P. POPESCU
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Bănuim că chiulangiii vor 
tresări pe drept cuvint, sur
prinși, și vor începe să în
trebe imediat in dreapta și in 
stingă : „Există oare un rai 
al chiulangiilor ? Unde ?**,

Sintem în măsură să răs
pundem cu precizie la orice 
întrebare care se referă la a- 
ceastăi chestiune.

Trebuie știut de la bun în
ceput că acest „rai al chiu
langiilor** nu se află la alti
tudini inaccesibile, in ținu
turi cerești, și nu e păzit cu 
strășnicie de îngeri cu sabie 
de foc, nici de cheile blajinu
lui și glumețului sfîntu Pe
tru. Nici vorbă de așii ceva. 
„Raiul chiulangiilor** are o a- 
dresă precisă: „București, că
minul nr. I al studenților de 
la Institutul politehnic, ca
mera 10.13.

După cum se poale observa 
de la prima citire, adresa e 
dintre cele mai obișnuite. 
Vreți să aflați probabil cum 
s-a putut totuși ca întruchi 
parea pămîntească a raiului 
să sc localizeze tocmai aici, 
la 10.13 ? E simplu. Un 
grup de studenți, printre care 
Turigă Cornel. M,ităr Cornel, 
Călinescu Sorin, Anton Gheor- 
g'.e au hotărît, dirztr-o iniția-

tivă absolut proprie, să pună 
în această cameră bazele „ra
iului chiulangiilor**. Ce fac 
aici chiulangiii? Cea mai mare 
parte a timpului dorm. îna
inte de a adormi insă, seara, 
au un sever program distrac
tiv. în cadrul lui se dezleagă 
cuvinte încrucișate și se ci
tesc rubricile de varietăți 
din „Magazin**. Uneori, cind 
somnul nu-i doboară prea re
pede. chiulangiii spun bancuri,

In orice caz, în jurul orei 
22, e lege ca în lăcașul ch:u-

(of, curățenia, acest obicei 
pămîntesc absurd !) este fra
te bun cu cel față de studiu.

In „raiul chiulangiilor** se 
află însă la mare cinste le
nea. Atestă aceasta însuși fap
tul că trei din cei patru lo
catari ai „raiului** au fost 
sancționați cu mustrare scrisă 
pentru absențe nemotivate. 
Chiulangiii și-au făcui însă 
un principiu din a nu pune 
la inimă asemenea necazuri 
pământești, trecătoare.

Așa că lenevesc toată

E T N
langiilor toată lumea să 
mă. ~ .
9 dimineața 
jîrziu să nu 
meni. O singură dată s-au tre
zit la o asemenea oră anor
mală, cind postul utemist de 
control a făcut un raid prin 
camera lor. A fost găsită o 
dezordine cumplită. Despre 
quto-deservire, nu s-a auzit 
încă pînă în îndepărtatul rai 
de la 10.13. Poate în viitorii 
ani, datorită zborurilor cos
mice. să sosească și la ei ves
tea aceasta.

Disprețul față de curățenie

doar-
Toi lege e și ca la ora 

sau chiar mai 
se trezească ni-

omoară nimeni 
cu cititul. Nu s-au pomenit 
încă la ei de asemenea, feno
mene ca participarea la ac
țiuni obștești.

Critica nu are 
decit pe coridor, 
așteaptă un paloș 
care o lichidează de la prima 
vedere

Fatalitatea oarbă a făcut 
însă ca timpul să treacă ver
tiginos. Examenele. Au sosit 
examenele ! Și, dinir-o dată, 
printr-o teribilă minune, „ra
iul chiulangiilor** s-a transfor
ma- într-un iad infernal al

ziua. Nu se

aici acces 
La ușă o 
de foc.

tocilarilor în asalt. Totul în 
cameră a fost răscolit, s au 
răscolit sertarele, teancurile 
de reviste, pentru a găsi 
bruma de notițe luate în 
timpul semestrului, cursu
rile și... pe ele !

— Nimeni nu mai doarme, 
nimeni nu mai bea apă, ni
meni nu se mai bărbierește, 
nimeni nu mai face nimic ! a 
strigat unul dintre locatarii 
„raiului chiulangiilor’*. Cu 
burta pe carte I

Chiar și pentru noi, muri
torii de rînd, e ușor să pre
supunem care va fi încununa
rea asaltului. Chiulangiii 
că vor „cădea**, fie că 
„trece**, dar tîrîș grăpiș.

Ceea ce rămine insă de 
levat e faptul că raiul acesta 
chiulangiii îl prelungesc mai 
departe, pe semestrul celălalt. 
Nu e oare capabil colectivul 
de studenți din cămin să li
chideze cuibul acesta de ch u 
langii din camera IO.13 ? 
Este exclus ca critica lor. a- 
titudinea intransigentă față 
de cei care nu-și fac datoria 
de studenți, să nu dărîme 
temeliile șubrede ale acestui 
„rai al chiulangiilor**.

I. BAIEȘU 
A. BR1NZĂN

fie
vor

re

de

de

Lucrări 
folos obștesc 
în valoare 
1.200.000 lei

Constituiți în 95 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotica 3.200 
tineri din raionul Botoșani, re- 
giu îea Suceava, au prestat în 
cursul anului trecut mii de ore 
muncă voluntară, execuți nd lu
crări de folos obștesc în valoare 
de 1.200.000 lei.

Sub îndrumarea comitetului 
raional U.T.M. și mobilizați de 
comitetele comunale U.T.M„ ti
nerii au redat agriculturii, prin 
combaterea eroziunilor și execu
tarea unor lucrări de desecări, 
peste 129 ha. teren arabil, au co
lectat 40.000 kg. fier vechi, au 
amenajai 61 km. șosea pe care 
s au cărat și împrăștiat 2.800 
m.c. pietriș. De asemenea au 
contribuit prin muncă voluntară 
la curățirea izlazurilor, la între
ținerea și dezvoltarea fondului 
forestier, 
telor.

ia înfrumusețarea sa-

MAlEȘ TRAIAN 
corespondent voluntar

Povestirea mea își propune să 
răspundă, exemplificînd, la una 
din problemele ridicate la ru
brica de morală a „Scînteii ti
neretului", de articolul tov. Ion 
Brad și anume : — Cînd o fată 
s-a îndrăgostit de un băiat și 
el nu ține la ea, sau invers, sînt 
preferabile amînările politicoase, 
subterfugiile galante, socotite a- 
deseori nejignitoare, sau since
ritatea francă, expusă calm, cu 
demnitate și stimă reciprocă ?

Acum un an sau poate maî 
bine, am fost delegată să mă 
ocup de instruirea unei echipe 
de teatru de pe lînqă un insti
tut din București. Ajunsă acolo, 
am făcut 
de tineri 
teatru. La 
atmosferă 
gem în curind, la acele discuții 
specific aprinse - în jurul tea
trului : ce piese ar dori să joa
ce, ce fel de roluri 
le plac și așa mai 
departe. Fiecare cau- Cjj ț
tă să-și spună mai uu
întîi părerea sau ge- dnenpfl
nul preferat de ro- uUoplu
luri.
devenise
toți 
culau îneît 
puteam 
stînga mea 
tăcea. Tăcerile 
simțite. Tăcea și mă 
insistent. Era 
avut 17 ani.
priveam își arunca repede ochii 
în altă parte, vrind parcă să 
pară absorbit de discuția gene
rală. In primul moment am pus 
toate astea pe seama timidității 
sau a unei curiozități specifice 
vîrstei. Dar iată că au început 
repetițiile. Tînărul meu, pe care 
o să-l numim Mihai, nu s-a lă
sat antrenat de tumultul gene
ral, de atmosfera tovărășească 
întronată între noi. Această ati
tudine permanent rezervată a 
lui Mihai mi-a dat de gîndit. 
Mi-am propus să discut cu el, 
ca să-mi pot da seama despre 
ce anume este vorba. $i astfel, 
la sfîrșitul unei repetiții, am vrut 
să-l caut ca să stăm de vorbă. 
Inutil. Dispăruse, intrase parcă 
în pămînt. Am abandonat ideea 
propunîndu-mi să stau cu el de 
vorbă a doua zi. Dar cînd am 
ieșit pe poarta institutului, l-am 
zărit cum stă după un colț și 
mă pîndește. In clipa aceea mi 
s-a părut că deslușesc ce se pe
trece cu Mihai. Da, da, asta tre
buie să fie. Mihai este îndră
gostit de mine. $i acest qînd 
mi-a fost confirmat de faptul că 
Mihai m-a condus, urmărin- 
du-mă pînă acasă. Ajunsă aca
să, mi-am zis că a doua zi îi 
voi vorbi, cu siguranță, și-l voi 
face să ințeleaqă că nu are nici 
un sens să se lase cuprins de 
această dragoste care nu va fi 
niciodată împărtășită de mine și 
care nu s-ar desluși pentru el, 
decît sub un sinqur aspect — 
acela al unui șir întreg de su
ferințe, de complexe - inerente 
în asemenea cazuri. A doua zi, 
însă, cînd i-am văzut ochii lim
pezi cum mâ privesc, nu mi-a 
venit să-i spulber visurile. $i am 
amînct pentru un miine, care 
s-a întimplat să fie o duminică, 
iar luni, hotărirea mea de a-i 
spune nu s-a dovedit destul de 
fermă. $i astfel, lucrurile ou 
mers mai departe de la sine. 
Eu, nefăcînd nimic pentru 
explica lui 
că nu are 
teas că de 
tinuînd sâ
avînd poate, uneori, chiar un aer 
apatic. Intre timp am început să 
primesc scrisori anonime la tea
tru : din conținutul lor mi-am 
dat seama că erau de la Mihai. 
Lucrurile au început să șe agra
veze. Din spusele colegilor, am

cunoștința cu o serie 
entuziaști, doritori de 
început - bineînțeles 
neutră - ca să ajun-

Tonul discuției 
pasionat 

vorbeau, gesti- 
abia îi 

urmări. In 
cineva 

se fac șl ele 
privea 

tînâr - să fi 
De cîte ori îl

al 
Mihai că nu trebuie, 
rost să se îndrăqos- 
mine, iar el, el con- 
fie la fel de retras,

aflat că Mihai 
vină nepregătit 
nu predea proiectele la 
într-un cuvint să-și neglijeze se
rios munca de la institut. Vă- 
zînd toate acestea m-am hotărît 
în sfîrșit, cu tot penibilul situa
ției, să-i vorbesc. Și această o-, 
cazie nu s a lăsat mult aștep
tată. A doua zi a trebuit să sus
pend repetiția deoarece o par
te din ei aveau un seminar su
plimentar. Mihai venise Ic repe
tiție și am plecat împreună de 
la institut. Ne-am așezat pe o 
bancă, într-o qrădină publică. 
Stăteam lînqă el și nu știam 
cum să-i spun ca $ă-l doara 
cît mai puțin, să-i fie cît mai 
ușor. M-am hotărît să atac di
rect, fără înconjur. M-am întors 
către el și i-am spus :
- Mă iubești, Mihaî ?
S-a întors brusc cu fața la 

mine, m-a

a început să 
la seminarii, să 

timp.

privit o clipă drept 
în ochi, apoi a des
chis gura larg, ca și 
cum s-ar fi sufocat. 
Respira greu. Intr-un 
tîrziu, cu un ton spe
riat m-a întrebat :
- Eu?
- Da, tu I
Atacul fusese prea 

brusc. Nu S3 aștepta
se la o asemenea 
întrebare și acum 

era complet descumpănit. Am 
continuat să-l vorbesc direct, 
privindu-l drept in ochi.
- Da Mihai, de ce mâ urmă

rești cind plec de la institut, de 
ce îmi trimiți scrisori anonime la 
teatru ? Pentru că mă iubești, 
nu ? Dar aș vrea să știu pentru 
ce te duci nepregătit la semi
narii, pentru ce nu predai pro
iectele la timp ? Tot pentru că 
mâ iubești ?
- Dar nu e adevărat, m-a în

trerupt, In sfîrșit, Mihai ; la se
minar nu m-am dus nepregătit, 
și nici proiectele... vă rog să mă 
credeți, a 
fapt eu...

Aci s-a 
seama că 
cunosc adevărul - așa cum era. 
Adevărul, adevărat. A lăsat în
cet ochii în jos și a bîiguit în 
șoaptă „da, vă iubesc". In ati
tudinea lui am deslușit cum aș
tepta cu încordare, cum îmi pin- 
dea fiecare gest, vrînd să anti
cipeze, parcă, cuvintele mele. 
Buzele începură să-i tremure și 
ca să se stăpînească le strînse 
într-un rictus care trăda toată 
vibrația așteptării. Pentru o cli
pă mi am lăsat și eu privirile 
în pămînt. Am înțeles cît de 
mult am qreșit în ziua aceea de 
început cind nu i-am spus câ 
faptul că dacă inima îți baie 
mai repede, nu înseamnă nea
părat că iubești. Adunîndu-mi 
gindurile, am început să-i vor
besc încet, calm, vrînd să-î 
transmit și lui aceeași stă pini re 
de sine. Era greu. Băiatul avea 
17 ani. Trebuia să înțeleaaă. 
Trebuia să plece iubind viata. 
Trebuia să plece iubindu-și tine
rețea, viguroasă, bogată, sănă
toasă. Trebuia să părăsesc nea
părat un optimist.
- Mihai, vreau să-ți spun că 

nu mă iubești. Ti se pare. Crezi 
că plăcerea de a mă vedea, de 
a fi împreună cîteva ore la re
petiție înseamnă „iubire". Nu 
Mihai, iubirea este cu totul alt
ceva. Ea nu se poate naște 
oriunde. Vorbesc de iubirea ade
vărată, de iubirea înțeleasă «n 
accepțiunea cea mai larqă și 
mai profundă a cuvîntului. Pen
tru a se putea înfiripa între doi 
oameni, ea trebuie să găsească 
în aceștia o anumită comuniu
ne de idei, de năzuinți, un echi
libru de mentalități, de 
Iubirea nu este 
car» vine din

fost o întîmplare, de

oprit singur. $i-a dot 
nu mâ convinge, câ

vîrstă, 
ceva intîmplător, 
senin, care co-

( Continuare

b T



NICI UN LEU RISIPIT, FIECARE LEU FRUCTIFICAT!
Pe marginea acțiunii pornite de organizația U.7.M. de la Uzinele „l Mai Ploești 

pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc al tineretului

Chemarea tineretului din uzină
Pienora GG al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, Planul de Stat pe acest an, 

pun in fața noastră, a tuturor, sarcini de mare răspundere privind creșterea pro
ducției și productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea acumulărilor 
socialiste.

Analizind cu răspundere, in spirit critic și autocritic munca noastră, cercetind 
cu spirit gospodăresc rezervele existente in fiecare secție și atelier, la locul de 
muncă al fiecăruia dintre noi, ne angajăm ca în acest an sâ realizam 13.545.000 
lei economii, dintre care 12.615.000 lei economii în producție și 930.000 lei eco
nomii prin munca patriotica efectuată pe șantierele de construcții din oraș.

Aceste economii se vor realiza astfel :
10 515.000 lei prin reducerea consumului specific de materii prime, materiale, 

combustibil, reducerea cheltuielilor de regie etc.
1.000.000 prin inovații și raționalizări.
1.100.000 prin reducerea rebuturilor.

930.000 lei prin acțiunile de muncâ patriotica.

Pentru înfăptuirea acestui angajament am hotârit să desfășurăm întreaga 
noastră activitate sub lozinca „Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat**.

In acest sens vom lua măsuri pentru creșterea numărului brigăzilor și postu
rilor utemiste de control și sporirea eficacității lor in procesul de producție, pen
tru intensificarea acțiunii de extindere a experienței înaintate.

UTEMIȘTI Șl UTEMISTE, 
TINERI Șl TINERE,

Plenara GG al P.M.R. din decembrie 1959 traseazâ un vast program de 
dezvoltare a economiei naționale a patriei noastre. Să ne dovedim dragostea și 
atașamentul pentru politica ințeleaptâ a partidului obținind noi succese in acti
vitatea de fiecare zi sub lozinca : „NICI UN LEU RISIPIT, FIECARE LEU FRUC
TIFICAT".

CUM S-A NĂSCUT IDE E A
Faptele au arătat că pe 

măsură ce in economie sint 
descoperite rezervele interne, 
apar alte rezerve noi. Ele sînt 
inepuizabile. Anul trecut, ti
nerii de la Uzina „1 Mai** au 
realizat economii însemnate. 
Dar uite că nici pe departe 
iram descoperit toate canale
le, toate acele crăpături prin

care se mai scurg încă însem
nate sume de bani — au spus 

, tinerii. Hai să le căutăm !
Din inițiativa comitetului 

U.T.M. pe uzină, sub îndru
marea comitetului de partid și 
cu sprijinul conducerii s-au 
organizat de îndată comi
sii formate din tineri in
gineri, tehnicieni fi fruntași

în producție, pe fiecare sec
ție, pe fiecare sector fi ate
lier. Au mers în toate colțu
rile uzinei, au discutat cu ti
nerii, cu vîrstnicii, au cerut 
sfatul meșterilor, inginerilor, 
comuniștilor, au chibzuit cu 
maturitate ce, ât, și de unde 
se pot economisi : metal, 
materiale, energie, combusti-

bil, ore de lucru, mergi nd 
pînă la becurile electrice, la 
hîrtie și cite altele. Au întoc
mit situații detailate. S-au 
întors pe toate fețele și s-au 
supus unor dezbateri aprinse 
toate constatările făcute, toa
te rezervele descoperite, can
titatea lor, precum fi sumele 
care urmau să fie trecute in 
angajamentul general al tine-

retului din uzină 
in curs. Și iată < 
zile de muncă intensă, asidui, 
s-a putut alcătui un plan vast 
de economii pe care tineretul 
de U Uzinele „1 Mai“-Ploești 
fi-a propus ca sub conducerea 
organizației de partid să-l 
realizeze in cursul anului 
1960.

Ce s-ar realiza 
dacă nu s-ar 
risipi nimic !

Tinerii tipâritor! din brigada condusa de comunistul Birlează Nk 
cotae d» la secția oțelărie, discută bucuroși despre primele re
zultate ale „întrecerii model” pornită de ei eu citeva șăptă- 

mini în urma.

Esențialul acțiunii Teme pentru foiletoane

Utemistul TARACILA DU
MITRU tipâritor in secția 

turnătoria de fontă.

Utemistul CERNICA STAN 
tipâritor in secția turnăto

ria de oțel.

Exemple
de la care
s-a plecat

Motto: frij»,

a astupa toate canalele de risipă
Sute de tineri, secretari ai or- 

Sanizațiilor U.T.M., fruntași in 
ipta pentru economii, responsa

bili de brigăzi și posturi ute
miste de control, ingineri și teh
nicieni, șefi de secții și sectoare 
însuflețiți de hotâririle Plenarei 
CC al P-M-R. din 35 decembrie 
1959, s-au adunat la cabinetul 
tehnic al uzinei pentru a analiza 
posibilitățile prin care pot rea
liza In acest an mai multe eco
nomii. Au venit in salopete, cu 
mtinile pline de ulei, așa cum 
au ieșit din schimb, și-au ocu
pat locurile In sală lăcind-o ne
încăpătoare. I-a adus aici hotă
rârea de a-și spon eforturile in 

•procesul de producție, de a Par
ticipa activ la iufăptu rva pre
vederilor planului de stat pe 
acest an. Cuvin tul fiecăruia 
a răsunat ca o chemare puter
nică la luptă împotriva oricărei 
risipe oriefl de ne-osemnaU ar 
părea, pentru fructificarea fiecă
rui leu.

încrederea, entuziasmul voin
ța de a realiza mereu mai multe 
economii a străbătut ca un fir 
roșu întreaga consfătuire. Tine
rii sint convinși că vor reuși, 
în fruntea lor se află comuniștii. 
Muncitorii vîrstnici sînt alături 
de ei cu sfatul, cu experiența 
lor. Organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de par
tid, îi îndrumă hotărît spre noi 
succese.

men tele tinerilor. I se lumina fața 
ori de cite ori mai descoperea o 
nouă sursă de economi:. Adu- 
nînd leu cu leu, tinerii de aid 
s-au angajat sâ economisească 
cca. SXLtrf) lei.

La tribună a urcat Dobre Mi
hai. A privit sala, a zîmbit bă
ieților săi de la sape foraj: vor
bind despre angajamentul tine
rilor el a arătat că peste 15XCO 
lei se vor obține prm inovații, 
aproape 10.000 te prin revizui
rea normelor te ho: ce- Noul tre
buie să ta locul vechiului.

Rezerve sint. Trebuie deschiși 
ochii man, pentru ca privirea 
ageră sâ pătrundă ca ud reflec
tor pi na in cele mai ad^uc col
țuri, acolo unde din ban: și 

fructificau ae xM 
t, mii, muteane.

Coasfâtuirea a ridicat multe 
Sooleme interesante. Inginerul 

agoș Daniel a spus:
—Tinerii din secția noastră m-au 

rugat să transmit consfătuirii că 
la un studiu mai amănunțit al 
posibilităților ne-am m. 
jameatul de la 56-000 iei 
126 000 te.

:t anga- 
lB

Mai mult ajutor 
de la conducerea 

uzinei
ci 
ti

acoâo ande 
le eeooormsiU 
niște zeo, su

dar
Lucruri mici 

cu valoare mare
cu: cosii dtfva bani, dar

• te

care speram
sâ nu mai

★ ★

DACĂ NU CURGE, PICĂ

sint
pus

face

Picurii cu strop de strop
Fac al mărilor potop

G. COȘBUG

Nu v-ați gîndil că se pot face 
economii și de produși chi
mici ? Interlocutoarea a rîs 
ironic, făcîndu-l pe „muște
riu" să înțeleagă că nu se 
pricepe „in materie**.

— Determinările, tovarășe, 
au nevoie de cantități preci
se...

— Da ! Dar așa pe canale 
nu mai curg produși din ăștia 
chimici și degeaba ?

— Auzi întrebare ! Firește 
că nu. Da" noi ce păzim aici ?

— Nu știu ce păziți, dar 
pe canale mai curg cantități 
însemnate de produși chimici, 
care costa sume de bani fi 
mai însemnate.

— Cum o să curgă, tova
rășe ?

— Dacă nu curge, pică 1
- Ce?
— Molibdatul de amoniu, 

câteva kilograme pe an ! De 
ce ? Pentru că dumneavoastră 
nu folosiți acid fosforic, ca 
să-l recuperați. Și aprovizio
narea** nu se gîndește să vă 
puna la dispoziție acid fosforic. 
Da, tovarăși tineri laboranți. 
In canale picură de asemenea 
azotatul de argint, pe care-l 
recuperați intr-o mică mă
sură. De ce nu-l recuperați 
in întregime ? Și ce e mai 
grav : acești produși chimid 
ard pe unde curg, distrug ca
nalele. Vedeți cum un leu 
care vă cade printre degete 
duce la rîpă și alți bani ? Pe 
dumneavoastră nu vă arde la 
inimă de acești bani pier" 
duți ?

sile.
Un 

fiecare bin are o valoare mare.
— Să nu risipim nume — spu

nea in consfătuire Nemeș V» 
rel, responsabilul brigăzi: frun
tașe pe oraș. Gospodărind aceste 
lucruri mici in aparența noi 
vrem să realizăm din angaja
mentul tinerilor din secție 
265.000 lei. Grija pentru „lucru
rile mărunte** reflectă conștiință 
socialistă, răspundere, înțelege
rea justă a necesității economi
sirii fiecărui bănuț.

— Sculele ne costă mulți bani, 
remarca Vaier Boghiu din sec
ția mecanica IV cazangerie, Să 
le gospodărim, așa cum facem cu 
propria noastră avere. Așa vom 
economisi 54-000 lei. Prin redu
cerea consumului de energie e- 
lectrică, prin rebobinarea unor 
mașini care n-au prea mari stri
căciuni vom mai economisi 
20.000 lei.

La consfătuire. Călin Nicolae 
responsabilul brigăzii de tineret 
de la tratamente termice a venit 
încercat de o mare bucurie. Bri
gada sa Împlinea 10 am de acti
vitate, activitate pusă în slujba 
dezvoltării și întăririi uzinei.

— Un deceniu am împlinit 
azi. In această împrejurare an
gajamentul nostru reprezintă 
pentru noi mai mult decit un 
cuvînt dat. Vom economisi 
43.000 Iei la materiale auxiliare, 
ulei, energie electrică. Eprube- 
tele de oțel pe care nu le putem 
folosi le vom da tratate altor 
secții pentru ca din ele să se 
confecționeze pinioane, axe etc. 
Și mai avem un angajament. Să 
colectăm pentru turnătoria de 
oțel 5.000 kg. de fier vechi și 
fiecare tînâr din brigadă să 
facă 100 ore de muncă pa trio-

/n codrul Uzinelor „I Mai** 
funcționează un laborator chi
mic Misiunea celor lo labo- 
ranți fi chimiști este una sin
guri : să facă probe sau
— cum le spun ei — deter
minări In acest scop li se 
educ din secții și sectoare 
bucăți de feroase și neferoa
se- Supărațî că adesea nu 
băgați in teamă — s-au 
pe ginduri

— De unde putem 
economii și noi ?

întrebarea a circulat
sâp'.âmim întregi, in cele pa
tru încăperi ale Laboratoru
lui. Economii de metal ! (se 
pare că cineva le-a șoptit o 
propunere și ei au prins-o din 
tint).
— Da ! Asta-i. Noi, chimiș- 
tii, facem economii de metal. 
Toți o să răminâ cu gurile 
căscate.

Pînă atunci nu se gîndiseră 
că probele însumează anual 
multe mii de kg. Ei le scoteau 
după analize la gunoi. Anul 
trecut au făcut o treabă fru
moasă. Au predat vreo 
kg. de deșeuri feroase.

Cineva, care cunoaște 
situația in laboratorul
mic, în zilele cind se făceau 
cele mai minuțioase cercetări 
pentru a descoperi toate căile 
prin care se pot economisi ba
nă, un tinăr isteț, pe buzele 
căruia flutură adesea ironia 
fină, subtilă, s-a prezentat la 
șefa laboratorului :

— Tovarășă... dv. chimiftii 
ați făcut economii de metal.

Angajamente 
în spiritul 

chemării
Experiența dobindită 
—garanția succeselor 

viitoare

sub ochii noștri. Mai cu 
măi fraților I...”

Tînârul Birlează Nicolae, bă
iatul acela brunet, potrivit de 
stat, care se lasă greu la glu
me cind e vorba de cele 8 ore 
de lucru, nu se codește nicio. 
dată să le o spună in țață. Ti
nerii, de-o seamă cu el, îl as
cultă. Priceperea și experiența 
sa și-au dovedit adesea rostul.

Pentru o evidență mai clară a 
consumurilor de amestec, Dro- 
geanu luliu, a propus maistrului 
atelierului, comunistul Apostol 
Gh„ să se cintărească pămin- 
tul. Așa se pot constata econo
miile. Un kg. de piesă turnată 
are nevoie de 1 kg. de amestec. 
Socotelile se pot face simplu de 
tot. Și cu economiile de cuie au 
fost dispute mari in cadrul bri
găzii. Se bătătorise bine vatra 
halei de cuie. Acum n-ai să vezi 
unul măcar. Cui cu cui. adună 
kg. de cuie, lopată cu lopată fac 
movilele. Dar ca să folosească 
mai puține cuie, tinerii au hotă
rît să bată mai bine formele, să 
fie mai atenți cu modelele. Asta 
va duce la o scădere simțitoare 
a rebuturilor. De-aici vor realiza 
cele mai mari economii. Luna 
decembrie a fost, pentru ei, luna 
cu cele mai multe surprize. După 
ce au obținut cea mai mare de
pășire de plan, tinerii din bri
gada lui Birlează. au reușit să 
reducă rebuturile la zero Este o 
victorie de răsunet care i a pus 
în ambiție pe toți oțelarii și pe 
turnătorii de la fontă. Calculate 
în lei, rezultatele celor două e- 
chipe arată astfel: Echipa lui 
Birlează in care lucrează Lupu 
V., Vlad C. și Boțirleanu R. re- 
ducind rebuturile la zero pe luna 
decembrie a economisit 2.292 kg 
de oțel care Însumează în jurul 
a 14.000 lei economii. Echipa lui 
Drogeanu din care fac parte 
State Alex., Petrescu N. și Co- 
jocaru Tr. a economisit ceva 
mai puțin; 1.707 kg. oțel, care 
echivalează cu suma de 10.242 
lei economii. La aceste sume se 
mai adaugă economiile de cuie, 
de amestec, J' 
auxiliare.

In atelier 
zinci; „Să nu risipim nici un cui, 
să economisim amestecul de pă- 
mînt, să lungim viata modele
lor !“

Ar fi de dorit să se extindă 
experiența și inițiativa brigăzii 
celor mai bum gospodari. De 
ce ? Ca inițiativele bune, să aibă 
o viață cit maf lungă. Oare alți 
tineri din uzină nu sint in stare 
să pornească o întrecere model ?

Consfătuire* U-T.H.
de la L'bm de util*; șetrafder 
„1 Mai" Ia care au participat 
activiști ai tetei — regi rial 
și orășenesc U.TJL a hotvft *ă 
cheme tineretul dia patria 
noastră să-și destașeare ac
tivitatea sub lozinca .Md na 
leu risipit frecare leu jroc&- 
ficat-.

Consfătuirea la care au par
ticipat și invitați din alte între
prinderi ale orașului Pioeșt a 
dat semnalul unei munc ani la
borioase de cercetare și vatori- 
ficare a rezervelor interne din 
întreprinderi.

*
Comitetul U.T.M. trebuie sâ 

urmărească sistematic acțiunea 
tinerilor, s-o sprijine, s-o dez
volte, folosind toate căile căre i 
stau la îndemină, de la discuții 
individuale, adunări generale de 
organizație, cercuri de tnvăță- 
mint politic etc. pentru ca fie
care tinăr să fie pătruns de răs
punderea pe care și-a asumato. 
Inițiativa luată de tineretul uzi 
nei, acțiune serioasă, trebuie să 
dovedească în fiecare clipă efica
citatea sa concretă, economică, 
în procesul de producție, de a- 
ceea criteriile de apreciere a 
muncii organizației U.T.M. din u- 
zină trebuie să fie felul in care 
a condus și îndrumat acțiunea, 
rezultatele obținute.

Tineretul uzinei a dobindit tn 
decursul inilor o bogata expe
riență in mișcarea pentru eco
nomii. Zeci de milioane de lei 
s-au economisit prin eforturile 
sale. Tineretul uzinei este convins 
că poate face mai mult.

In 1959, se arăta in referatul 
prezentat de tov. Apostol Gheor- 
ghe, membru In comitetul U.T.M. 
pe uzină, tineretul s economisit 
peste 11.000.000 lei. In spatele 
acestei cifre vezi strădanie, con
știinciozitate, vezi pe gospodarii 
care se frămtntâ pentru averea 
uzinei, eroismul lor de fiecare 
zi. Cazangiii au adus economii 
de 2.000.000 lei oțelarii de 
1.000.000 lei etc. Comitetul 
U.T.M. și-a îmbogățit necontenit 
formele de muncă cu tineretul. 
L-a organizat în 85 brigăzi de 
producție, in 40 posturi utemiste 
de control și numeroase brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, a 
extins experiența înaintată. Ex
periența aceasta, dobindită sub 
conducerea organizației de par
tid, dorința de a contribui și mai 
mult la gospodărirea cu price
pere a uzinei — iată garanția 
succeselor viitoare.

8000
poetul s-a gjndit, cindpoetul s-a gjndit, cind a 
aceste versuri, la cei mai 
gospodari, la ideea chibzu- 

... .. este foarte probabil. Cit 
adevăr cuprind aceste versuri 
care ilustrează de fapt un în
demn ! Spuse altfel ar ieși cam 
așa : marile economii, marile 
cîștiguri, ies numai atunci cînd 
gospodărești fiecare leu în parte, 

lată că ideea aceasta a ago
nisirii fiecărui leu, de acolo de 
unde se poate, îi preocupă în 
zilele noastre într-o măsură ma
re pe toți oamenii muncit. Tine
rii de la secția turnătoria de oțel 
a Uzinei de utilaj petrolifer „1 
Mai" Ploești, pe drept cuvînt, 
se pot numi buni gospo
dari ai oțelului. Pentru a înlă
tura cele mai mici și neînsem
nate pierderi, ei au pornit o în
trecere — tot așa de bine se 
poate numi această întrecere, o 
luptă aprigă pentru a realiza e- 
conomii din lucrurile mărunte 
_  cu cîteva săptămîni în urmă. 
Obiectivele: depășirea norme
lor cu 15 la sută, reducerea 
rebuturilor cu 45 la sută, or
ganizarea și gospodărirea mai 
chibzuită a tocului de mun
că, reducerea absențelor și 
a învoirilor de ta lucru, ridica
rea nivelului profesional și cul
tural prin lectură colectivă din 
cărți tehnice, vizionarea de fil
me și citirea unor cărți de lite
ratură. Inițiativa pornită de ti
nerii din turnătoria de oțel, este 
grăitoare, prin rezultatele obți
nute.

Bătălia pentru cucerirea timpu- 
lui și gospodărirea „leului" a 
început, firește, de îndată.

Această întrecere are loc 
între două echipe de tipări- 
tori: a lui Birlează Nicolae și 
Drogeanu luliu. Amîndouă echi
pele alcătuiesc o brigadă pe care 
o conduce tot Birlează. Deci 
lupta se dă chiar în sinul brigă
zii.

— Se cam irosește degeaba a- 
mestecul de turnătorie, a consta
tat într-o zi oarecum supărat co
munistul Birlează Nicolae. șeful 
brigăzii. Uitați-vă — i-a chemat pe 
toți să le arate. De la grămada 
de nisip pînă ta forme, era un 
drum de amestec. Apoi tot el a 
adăugat; „Nu-i mult. Cîteva Io- 
peți 1 Pămhit. pămînl dar cnstă 
bani. Cîțiva lei pe care... am 
putea să nu-i pierdem chiar aci

Că 
scris 
buni 
inței.

bine 
chi~

și alte materiale

sînt mai multe lo-

Rezerve sint la fiecare 
loc de muncă

La fiecare loc de muncă se 
nasc zi de zi noi rezerve ce tre
buie valorificate. Tehnica avan
sează, se aduc îmbunătățiri teh
nologiei de fabricație, se nasc 
noi metode de lucru, noi idei 
care, transformate în inovații, 
fac să crească productivitatea 
muncii, să se reducă prețul de 
cost. Toate acestea sînt re
zerve prețioase. O calificare 
mai înaltă este de asemenea o 
rezervă la îndemîna fiecărui tî- 
năr. Organizarea mai bună a lo
cului de muncă este și ea una 
din căile care duc la economii.

— Aplicînd procedeul de tur
nare în cochile la 5 repere, in- 
suflînd bioxid de carbon pentru 
uscarea miezurilor și formelor — 
spunea inginerul Dumitru Roc- 
șăneanu de Ia turnătoria de fon
tă, economisim anul acesta, după 
cifre estimative circa 80.000 lei. 
Cu oîteva zile înainte l-am intîl- 
nil pe inginerul Rocșăneanu ia 
comitetul U.TJM. Aduna angaja-

• 600 lei prin economisirea 
a 24 poehete electrozi pen
tru sudat. 22 20 lei prin con- 
fecțoncrec o 10 c-occne de 
minâ din deșeuri, și 367,50 
lei prin recucerea timpului 
de lucru cu un minut la ine
lele arc cu diametru pînă la 
112 m.m.

<.Vârto<e Zo* — forjă)

• 23-222 lai prin re pa roții 
de -nai bună cc'rtote și prin 
acțiunile de muncâ patrio
tică.

(tinerii de Ia garaj)

• 20.000 lei prin confec
ționarea unor opâpători de 
lanț la cutia de viteza a in
stalației 4 LD. pentru evita
rea pierderilor de ulei.

(Alexandru P'asile — 
montaj l)

Dînsul a găsit cu cate 
Sâ ia fier de zece-ocale.

Lîngo șpan de-un metru cub 
latâ, măre, un șurub I

Desen de N. CLAUDIU

SÂNU RISIPIM 
MATf R | A 

I PRIMĂ’

CIA
JJMJ

PIESE
La uzinaj mașinile 

nu stau nici o secun- 
dă. Grămada de 
șpan crește văzînd cu 
ochii. Lingă o aseme
nea grămadă de șpan 

te aștepți să vezi 
zeci de piese, dar... 
surprinzător, este nu 
mai una. Un caz 
izolat? De unde! Așa 
se întîmplă mereu. 
De la forjă piesele 
brute vin groase, vo
luminoase De aici 
pleacă suple, svelte.

Exemple? Sînt mul
te. dar să luăm nu
mai cîteva :

Capacul amortizor 
de blocaj Cînd vine 
la uzinaj
195 kg. Strungarul îl 
ia și îl prelucrează. 
Obosește omul de-a 
binelea pînă trans
formă în șpan 118 kg. 
de metal. După ce se

e-

se
u- 
fi 
a-

77 kg- 
de aici.

cîntărește

consumă în plus 
nergie omenească 
electrică, după ce 
strică 
zează 
piesa 
cum
Muncitorii 
specialiștii spun eă

cu ii te se 
mașina iese 
finită care 

are...

NU ȘPAN
stare brută 

doar 
astfel

piesa în 
ar putea avea
140 kg. și că 
anual s-ar economisi
7920 kg de metal. Buc
șele model 2632009 
vin și ele barosane — 
96 de kg. Piesa finită 

Retlu*
masiv 

și de 
econo-

19.5 k» 
adaosul

un exem- 
pivot tur 
la forjă 
Piesa fini-

de
Trebuie luate

are...
cînd
de prelucrare 
aici anual s-ar
misi 3864 kg de me
tal. Și încă 
piu: discul 
bobur. De 
are 4,5 kg.
tă cîntărește însă 1,5 
kg., adică, anual se 
pierd 576 kg. 
metal
măsuri revere pentru 
reducerea adaosurilor 
de prelucrare.

Odiseea adaosuri 
lor masive de prelu
crare nu se termină 
aici. La fiecare ax 
forjat uzina pierde a-

cum 30 kg. de me
tal. însemnate econo
mii s-ar putea rea
liza dacă la unele 
piese forjarea ar fi 
înlocuită cu matrița* 
rea. Dacă s ar matri
ța discul pivot de la 
turbina de 8 țoii sec
ționai. spun specialiș
tii de la uzinaj. s-ar 
economisi două tre* 
imi de material și o 
treime manoperă.

Esențialul, lucrul 
cel mai de preț, este 
ca inginerii, tehnicie
nii. tehnologii să ia 
măsuri care să ducă 
la gospodărirea cu 

simț de 
a averii 
interesul 

economiei

mai mult 
răspundere 
uzinei, în 
uzinei, al
naționale, al Iot per
sonal. Risipa mică 
duce la pierderi mari. 
Lozinca lor trebuie să 
fie „cit mai puțin 
șpan*.

Pagină realizată de:

LIDIA POPESCU 
și VASILE CABULEA

r



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Activitatea 
în perioada de iarnă în discuția 

U.T.Madunării generale
fea G.A.G. Bonțida și Luna de 

Jos — se spunea în darea de sea
mă a Comitetului comunal 
U.T.M. pe care o prezenta Ma- 
ria Chistol, secretara — majori
tatea tinerilor colectiviști, ur- 
mînd exemplul comuniștilor, au 
fost 
toate 
li wi._- ______ _ __
bicei sectoarele cele mai grele 
dc muncă, îndeosebi în perioa
dele de vîrf ale campaniilor agri
cole. Mulți tineri au deve
nit fruntași ai recoltelor bo
gate. Iacob Pop, Ștefan Călă- 
țcann,4Ștefan Bl aga, Maria Mu- 
reșan, Vasile Muntean, de la 
G.A.C. Bonțida, Dumitru Tokaci, 
Vasile Szasz șf arții de la G.A.C. 
Luna de Jos sînt numai cîțiva 
dintre tinerii cu care organiza
ția U.T.M. se mîndrește. Pe lin
gă faptul că întotdeauna au exe
cutat lucrări de bună calitate ei 
au efectuat personal peste 350 
zile-muncă. I.nsă în 
seamă, cît și în 
cuvîntul utemiștilor 
s-a arătat că în aci 
tivitatea organiza
țiilor de bază U.T.M. 
din comuna Bonțida 
s-au manifestat m 
nele lipsuri. In adu
narea cu activul ra
ional U.T.M. au fost 
criticate unele organizații 
ză U.T.M., printre care și cele 
din comuna Bonțida, pentru sla
ba preocupare de care au dat do
vadă în mobilizarea tuturor ute
miștilor la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective. Comitetul U.T.M. s-a 
angajat ca tinerii colec
tiviști să îngrijească o su
prafață de 33 ha. Or, din a- 
ceastă suprafață numai 18 ha. 
au fost cultivate de tineri. O 
vină în această privință, s-a a- 
ratat în adunarea de alegeri, o 
au birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. care nu au luat din 
timp legătura cu conducerile 
G.A.C.-urilor pentru a asigura 
tinerilor loturile respective. Da
rea de seamă a criticat cu as
prime biroul organizației de 
bază U.T.M. de la G.A.C. Răs- 

■ cruci pentru faptul că nu a com
bătut manifestările de chiul și 
de lipsă de grijă față de avutul 
obștesc ale unor tineri.

Pentru a lichida aceste lip
suri și a mobiliza mai activ ti
nerii la munca de consoli
dare economico-organizatorică a 
G.A.C.-urilor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de recenta plenară 
a C-C. al P.M.R., adunarea ge
nerală a stabilit o seamă de mă
suri concrete. Ea a cerut noului 
comitet comunal U.T.M. să se 
ocupe cu mai multă răspundere 
de îndrumarea tinerilor în pro
ducție, de antrenarea lor la învă
țămîntul agrozootehnic acum în 
perioada de iarnă, să controle
ze permanent cum își îndeplinesc 
tinerii sarcinile de producție* an
gajamentele luate.

In vederea descoperirii și va
lorificării tuturor rezervelor in- 
terne din gospodărie adunarea 
generală U.T.M. a hotănît, țințnd 
cont de măsurile preconizate de 
adunarea cu activul raional 
U.T.M.* înființarea a trei pos
turi utemiste de control. De 
asemenea pentru a sprijini și 
mai substanțial întărirea șl 
dezvoltarea sectorului 
nic din gospodăriile 
tive, adunarea generală 
rit oa 70 dintre cei mai 
și conștiincioși tineri colectiviști 
să lucreze în acest sector. Ace
știa în mod special vor fi în
drumați să urmeze cursurile 
zootehnice și ajutați să aplice 
tn practică cele învățate.

în primele rînduri 
‘ muncile agricole, 
s-au încredințat de

la 
Lor

o-

darea de

Atît darea de seamă cîit și ute- 
miștii în cuvîntul lor s-au ocu
pat pe larg de modul în care 
și-au desfășurat activitatea or
ganizațiile de bază U.T.M., co
mitetul comunal U.T.M., sub 
conducerea comitetului de partid, 
în scopul educării comuniste a ti
nerilor țărani colectiviști. Una 
din preocupările de bază ale 

’ organizațiilor U.T.M. a fost a- 
tragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la învățămîntul 
politic. Lecțiile nu au fost însă 
întotdeauna predate pe înțelesul 

' tinerilor și la nivelul acestora, 
propagandiștii nereușind în toate 
cazurile să facă o strînsă legă
tură între sarcinile actuale care 
stau în fața G.A.G.-urilor din 
comună și problemele dezbătute 
în cerc. In munca de educare po
litică a tineretului au existat 
și alte lipsuri care ar fi putut fi

pe munca tuturor citecniștilor. A-: 
c&tora nu le-au fost trasate sar
cini? precise cu termen de înde
plinire. Vinovat de acest lucru 
se face
U.T.M. care nu a analizat la 
timp și temeinic munca desfășu
rată de birourile organizațiilor 
de bază U.T.M. din acest sat, 
nu le-a ajutat practic să-și în
drepte greșelile. Faptul că bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. nu au reușit să antre
neze în activitatea de organiza
ție întreaga masă a utemiștilor 
a făcut ca unele adunări gene
rale să se desfășoare greoi, iar 
în ultimele două luni să nu se 
niai țină deloc

Slaba activitate desfășurată 
în nudul tinerilor țărani munci
tori de biroul organizației de 
bază U.T.M. de la întovărășire 
a fost criticată cu asprime și de 
tînăru’l Mihai Balasz de la 
G.A.C. Bonțida. In discuții s-a 
arătat că mai sînt unii utemiști 
cum ar

și comitetul comunal

' xr r 4 ă1'

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

SCINTEIA TINERETULUI"

* Pe marginea adunării de 
dare de seamă și alegeri U.T.M. 
din comuna Bonfield, raionul 

Gherla *

de ba-

zooteh. 
colec- 

a hotă- 
harnici

lichidate dacă comitetul U.T.M. 
ar fi intervenit la timp. In adu
nare a fost aspru criticat de pildă 
tov. Teodor Lașonți, responsabi
lul cu educația politică în ve
chiul comitet U.T.M., care nu a 
ajutat la timp biroul organiza
ției de bază U-T.M. de la înto
vărășire în buna desfășurare a 
învățământului politic U.T.M. 
Din această cauză, nefiind con* 
trolată, propagandista Tereza O- 
prea s-a pregătit superficial și 
cum era și firesc să se întîmple 
tinerii nu au avut ce învăța de 
la ea, predarea fiind seacă, ne
legată de viața și preocupările 
tinerilor.

O altă latura a muncii de e- 
ducațte comunistă a tinerilor este 
și activitatea culturala. Pornin- 
du se de la problemele ridicate 
în ședința cu activul raional 
U.T.M, care a dezbătut planul 
de măsuri pentru perioada de 
iarnă, in darea de seamă, cit 
și în discuții, s-a subliniat faptul 
că a crescut interesul tinerilor 
pentru viața culturală. Căminul 
cultural a devenit centrul de a- 
tracție al tineretului. Aici se or
ganizează diferite manifestări 
cultural-artistice cu un bogat ca
racter instructiv-educativ, care 
contribuie la creșterea nivelului 
politico-ideologic și cultural al 
colectiviștilor. In centrul preocu
părilor comitetului comunal 
U.T.M. va sta și de acum încolo 
problema formării la tineri a 
unei concepții materialist-științi
fice despre viată, combaterea su- 
perstițiilor și a misticismului. In 
acest sens se va întări activita
tea cercurilor naturaliștilor, se 
vor organiza „Joi ale tineretu
lui**, unde se vor ține expuneri 
cu teme științifice.

— Noi — spunea printre al
tele Teodor Pop, directorul că
minului cultural din Luna de 
Jos — desfășurăm o bogată ac
tivitate cultural-artistică. Avem 
un cor puternic, echipă de dan
suri, brigadă de agitație iar de 
curînd am format și un colectiv 
de conferențiari. Dezvoltînd ceea 
ce am făcut bun noi — așa cum 
s-a subliniat și în adunarea cu 
activul raional U.T.M. de la sate 
— va trebui să organizăm mai 
multe seri de întrebări și răs
punsuri, șezători, clăci, duminici 
ale tineretului etc.

In darea de seamă cît și în 
discuțiile unor utemiști s-a pus 
accent deosebit pe stilul de mun
că al organizațiilor de bază 
U.T.M. A reieșit că birourile 
unor organizații de bază U.T.M„ 
mai ales cele din satul Răscruci, 
nu s-au bazat în activitatea lor

fi Elisabeta Socaciu, Ia. 
cob Pop și alții 
care privesc cu u- 
șurință și superfi
cialitate sarcinile 
de organizație, nil 
răspund întotdea- 
una la acțiunile în
treprinse de orga
nizația U.T.M.

„Noi nu putem 
o susținută mun-

Pictorul ckijan Miklossy Ga
bor, maestru emerit al artei 
din R.P. Romînă, laureat al 
Premiului de Stat, lucrează 
în prezent la noi picturi care 
ilustrează lupta minerilor din 
Valea Jiului. In fotografie : 
pictorul Miklossy Gabor în 

atelierul său
Foto : AGERPRES

Cum se desfășoară învățămîntul
agrozootehnic de masă

Efectul moral 
al sincerității

imbold oamenilor să muncească, 
să creeze, să realizeze mai mult, 
mai bine, mai frumos. Aș dori 
din toată inima să nă înțelegi 
și să crezi din tot sufletul in 
ceea ce ți-am spus. De-abia 
cînd vei iubi cu adevărat, vei 
ști că am avut dreptate.

Ne-am despărțit și în seara 
aceea n-am avut liniște. Mă în
trebam dacă a înțeles, dacă a 
putut înțelege Mlhal ceea ce 
i-am spus.

A doua zi nu a venit la re
petiție, nici a treia. Au trecut 
două săptămîni. începusem să 
mă tem. Și iată că într-o zi a 
apărut. Nu mai avea privirea 
aceea furișă, timidă. M-a privit 
drept în față, mi-a întins mîna 
și mi-a spus :

— Vă mulțumesc, vă mulțu
mesc din tot sufletul. Apoi a 
scos din servietă o hîrtie de calc 
pe care am bănuit că se află 
o ciornă de proiect. A desfă
cut-o și mi-a arătat-o. In col
țul din dreapta, jos, era iscăli
tura profesorului și alături, scris 
mic și îngrijit, calificativul : 
Foarte bine I

(Urmare din pag. l-a) 

boară peste capetele oamenilor 
ji-i unește orbește, fără să alea, 
jă. înțelepții antichității au în- 
ruchipat „iubirea" printr-un co
jii care săgetează cu arcul, 
jrecis, sigur, alegîndu-și prada 
:u multă grijă. Și atunci cînd 
:rage nimerește precis. Totuși mă 
;imt vinovată față de tine. Vino
vată că atunci cînd am deslu- 
iit în tine primele semne ale a- 
restei așa-zise iubiri, nu ți-am 
vorbit deschis și m-am lăsat fu- 
ată de un moment de slăbiciu- 
te, crezînd că fac mai bine 
Iacă nu-ți spulber această ilu- 
:ie. Atunci m-am temut ca nu 
:umva să te fac să suferi, iar 
icum îmi dau seama că suferi 
nai mult. Dar sînt și mai con- 
'insă, că dacă nu fi vor- 
>it azi, dacă aș fi continuat să 
ac esehivîndu-mă sub diferite 
ubterfugii politicoase, al fi avut 
i mai mult de suferit. Ai fi 
ontinuat să-ți neglijezi învăță- 
ura și poate cine știe, să-ți 
>ierzi chiar anul. Mihai, „iubi- 
ea" este un sentiment cane dă

• •

desfășura
că de organizație — a spus 

o 
cu 

intrarea în U.T.M. înseamnă că 
ți.ai asumat și obligația de a 
îndeplini sarcinile pe care or
ganizația ți lc dă. Utemiști nu
mai cu numele noi nu putem ac
cepta".

Adunarea generală a stabilit 
că pentru întărirea vieții interne 
de organizație problema princi
pală care se pune în momentul 
de față este ridicarea nivelului 
de răspundere politică a 
tului față de sarcina de 
zație.

Hotărîrile adunării de 
seamă și alegeri care au avut 
loc în organizațiile de bază, hotă
rîrile adunării pe comună tre
buie defalcate pe fiecare om în 
parte și fiecare trebuie ajutat și 
controlat să le îndeplinească la 
timp și bine. In scopul întăririi 
educației comuniste, cu ocazia 
fiecărei adunări generale se va 
prezenta o scurtă informare din 
viața politică internă și interna
țională. In fiecare lună tinerii 
vor învăța cîte un cîntec revo
luționar, patriotic. De asemenea, 
pentru atragerea unui număr cît 
mai mare de fete la acțiunile or
ganizate vor lua ființă cercuri 
de broderie, croitorie și menaj 
în fiecare sat. Trimestrial un nu
măr de 150 de tineri vor fi în
scriși la concursul „Iubiți car
tea" iar prin ajutorul primit 
partea tinerilor intelectuali 
sat, lunar, cel puțin 10 tineri 
deveni purtători ai insignei 
„Prieten al cărții*. De la adu
narea generală tinerii au plecat 
hotărîți să muncească în așa fel 
îneît fiecare să-și îndeplinească 
la timp sarcinile încredințate, să 
contribuie și mai mult la întări
rea organizației U.T.M. din co
mună, la creșterea influenței sale 
asupra tinerilor.

Mihai Balasz — fără 
disciplină de fier. Odată

utemis- 
organi-

dare de

din 
din 
vor 
de

P. PALIU

Scriitori ți artiști 
in sprijinul muncii 
culturale de masă
In aceste zile un grup de 

peste 50 de scriitori, compozitori 
și artiști plastici din Capitală au 
plecat în sate și orașe din re- 
giunea București pentru a spri
jini activitatea culturala de 
masă.

Scriitorii și artiștii profesio
niști împărtășesc artiștilor ama
tori și activiștilor pe țarini cul
tural din experiența lor contri
buind prin îndrumările lor la 
îmbunătățirea activității forma
țiilor de cor, teatru și a brigăzi
lor artistice de agitație a cercu
rilor de artă plastică și literare 
și a bibliotecilor populare.

In același timp această ac
țiune constituie pentru artiști și 
scriitori un nou prilej de a cu
noaște mai îndeaproape viața 
și munca oamenilor muncii de la 
sate și orașe, documentîndu-se 
și găsind noi surse de inspira
ție pentru creațiile viitoare. 

(Agerpres).

in

Caravane 
cinematografice 

mijlocul muncitorilor 
forestieri

In exploatările forestjere din 
Munții Apuseni, ai Bistriței, Cer- 
nsi, Vrancei ca și în alte părți 
ale "țării sosirea caravanelor Ci
nematografice este primită cu 
multă bucurie de muncitorii fo
restieri.

Cele 16 caravane ale Minis
terului Economiei Forestiere, or
ganizate cu cîțiva ani în urmă, 
se deplasează în mod regulat la 
locurile de muncă din pădure, 
contribuind la ridicarea nivelului 
profesional și cultural-artistic al 
tăietorilor de pădure. Anul tre
cut îrr exploatările, forestiere au 
avut loc peste 2.10fr de specta
cole cinematografice care au 
fost vizionate de mai mult de 
200.000 de spectatori. Alături de 
numeroase filme artistice și do
cumentare, muncitorii forestieri 
au primit cu mult interes filmul 
documentar „Protecția muncii in 
exploatările de pădure* realizat 
pentru ei de Studioul .„Alexandru 
Sahia".

Anul acesta cele 16 caravane 
cinematografice își vor lăgi ac> 
tivitatea. în afara exploatărilor 
forestiere ele vor mai prezenta 
filme și în unele fabrici de che
restea amplasate în localități i- 
zolate și lipsite de aparate pro
prii de proiecție. (.Agerpres)

J

Premieră la teatrul
din Botoșani

„Orașul visurilor noastre" de dramaturgul sovietic Alexei Arbu
zov, în prezentarea Teatrului de Stat din Botoșani oferă un spec
tacol optimist și înflăcărat in care colectivul de tineri actori al 
acestui tînăr teatru și-a concentrat elanul creator și propriul opti
mism.

în fotografie : o scena din primul aci al piesei.
Foto; MIHAIL GARANF1L

I

In aceste zile de iarnă la 
sate se desfășoară învățămîntul 
agrozootehnic de masă, formă 
eficace de răspîndire în rîndurile 
țărarîilor muncitori a metodelor 
înaintate de cultivare a pămîn- 
tului și de creștere a animalelor.

In anul de învățămînt 1959- 
1960 cursurile agrozootehnice de 
masă au fost extinse; la ele 
participă un număr mai mare de 
țărani muncitori decît în anii 
precedenți.

Ministerul Agriculturii apre
ciază că în unele regiuni, ca de 
pildă Oradea, datorită unei insu- 
ficiente munci organizatorice a 
organelor locale, numărul cursan- 
ților este încă prea mic. Deși 
în raionul Brăila sînt suficiente 
cadre de ingineri agronomi pen
tru buna desfășurare a învăță- 
mîntului de masă, iar în raion 
și oraș se află un centru școlar 
agricol și o stațiune experimen
tală, mai sînt încă 18 gospodării 
colective în care n-a fost orga
nizat pînă acum nici un cerc de 
învățămînt de masă.

In ceea ce privește conținutul 
și orientarea lecțiilor, secțiile a- 
gricole ale sfaturilor populare și 
conducerile unităților socialiste 
s-au ooupat mai mult anul acesta 
de alegerea unei tem tici concrete, 
legate de specificul de producție 
al unităților sau comunelor. Nu
meroase lecții sînt axate pe me-

todele înaintate de cultură a po
rumbului, îndeosebi a porumbului 
siloz, pe agrotehnica sfeclei de 
zahăr, a florii-soarelui, pe cele 
măi bune metode de creștere a 
animalelor. Mai există însă uni
tăți unde temele stabilite sînt 
prea generale, necorespunzînd 
cerințelor practicii.

Generalizarea în practica a- 
gricolă a metodelor înaintate, a 
cuceririlor științei și experienței 
unităților fruntașe, constituie o 
importantă rezervă pentru spo
rirea producției vegetale și ani- 
milc. De aceea organele Minis
terului Agriculturii consideră că 
este necesar ca sfaturile popu
lare și conducerile unităților a- 
gricole socialiste să analizeze 
desfășurarea învățământului a- 
grozoctehnic de masă și să ia 
urgente măsuri pentru deschide
rea cursurilor acolo unde ele nu 
au început, asigurînd participa
rea tuturor membrilor înscriși, 
adaptarea tematicii la specificul 
de producție al unităților, precum 
și condiții cît mai bune de pre
dare a lecțiilor.

Pentru maiștrii brigadieri și 
șefii de echipă din gospodăriile 
agricole de stat, pentru preșe
dinții, brigadierii și socotitorii 
din gospodăriile colective este 
necesar să se organizeze de în- 
dată, pe centre de unități, 
cursuri scurte în care să se dez
bată probleme economico-organi- 
z a tori ce.

(Agerpres)

organizează în perioada 15 ianuarie 
5 mai a. c. etapa a doua a 

CONCURSULUI 
corespondenților voluntari 

și cititorilor ziarului"
pentru cele mai bune informații, reportaje, 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 care 
sub conducerea partidului, mobilizat de organizațiile U.T.M. 
luptă pentru traducerea în viață a hotărîrilor Plenarei 
C.C. a| 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; 
scrieți 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
țiilor U.T.M., pentru dezvoltarea mișcării de inovații în 
rîndul tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni,’ pentru 
răspîndirea tehnicii, pentru calificarea tineretului. Scrieți 
despre munca desfășurată de organizațiile U.T.M. în 
vederea dezvoltării spiritului gospodăresc al tinerilor.

Vorbiți în materialele voastre despre 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 pentru consolidarea 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, unt și lînă; 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 terenuri agriculturii și pentru irigarea altora.

Vorbiți în materialele voastre despre modul cum se 
îndeplinesc hotărîrile ședințelor activelor comitetelor 
raionale U.T.M. privind aplicarea în practică a prevede
rilor planului Biroului C.C. al U.T.M în legătură cu acti
vitatea organizațiilor U-T.M. de la sate în 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 fine seamă 
de numărul 
tea lor.

Se vor

corespondentelor și de călită-

acorda următoarele
I N F O R

Râspunzînd invikfiei Uniunii 
Scriitorilor Unguri, o delegație 
de scriitori romîni a părăsit du
minică noaptea Capitala plecind 
în R. P. Ungară. Delegația este 
co.npusă din scriitorii acad. Za
har; a Stan-cu, Kovacs Gyorgy, 
Ion Bănuțâ' Aurel Baranga. Sil- 
vian Iosifescu și Pop Simion.

★
Duminică seara a avut loc 

inaugurarea casei de cultură din 
Timăveni. Noua casă de cultură 
cuprinde o sală de festivități, 
sili de lectură și bibliotecă.

în cinstea constructorilor ți a 
cetățenilor din localitate care au 
contribuit prin muncă voluntară 
la ridicarea acestui așezămint 
cultural, colectivul teatrului mu
zical „Gheorghe Dima“ din Ora
șul Stalin a prezentat un specta
col cu opereta „Casa cu 
fete-.

mune au fost radioficate. Anul a- 
cesta st prevede lărgirea rețelei 
cinematografice cu încă 60 de uni
tăți, darea in folosință a 50 de 
noi cămine culturale și a casei 
raionale de cultură din Hîrșota, 
precum și extinderea rețelei de ra- 
dioficare.

Premiul I:

1
1

20

premiu II: 
premiu III: 
mențiuni:

PREMII:
O excursie în străinătate prin
O.N.T. ,Carpați“
Obiecte în
Obiecte în
Obiecte în 
fiecare.

valoare de 
valoare de 
valoare de

1500 lei
1000 lei
300 lei

trei

★
Seminarul matematic din 

în colaborare cu laboratorul 
dnefkare al Institutului politeh
nic din localitate a realizat un 
film didactic care contribuie la 
o mai bună înțelegere a unor no
țiuni matematice. El poate fi fo
losit aiit în școlile medii cit și 
ia institutele de învățămînt su
perior.

Iași 
de

★
în anul 1959 în regiunea Con

stanța s-au deschis 52 noi cine
matografe. s-au dat in folosință 
casele raionale de cultură din Bă- 
aeasa și Babadaz și mai multe 
cunune culturale in diferite sate 
din regiune, iar alte 15 sate și co

Patria. București, Gh. 
Alex. Sahia : Avalanșa; 
blica. Flacăra : Ceasul s-a 
ia miezul nopții ; Magheru. 
Frimu, Miorița. Libertății 
bie și zar; V. Alecsandri : 
rile manevre; Elena Pavel 
meni și lupi (cinemascop) 
mina. N. Bălcescu : 
Nelly; Central. Ilie 
Mama vitregă ; Victoria : In cău. 
tarea comorii; 13 Septembrie. 
Popular : Pe țărmuri îndepărtate ; 
Maxim Gorki, G. Coșbuc : Pă
rinți și copii; Timpuri Noi. Alex. 
Popov : Program de fi!me docu
mentar# și de desene animate; 
Tineretului: Soarta unui om ; 
înfrățirea între popoare, 1 Mai: 
Lili ; 8 Martie : Intîlnire cu 
viața; Grivrța : Nevasta mea 
elită; V. Roaită ; Haiducii din 
Rio Frio; Cultural. 16 Februa
rie : Andreika; Unirea : Cintăre- 
țul mexican ; C. DavidFatima ; 
Munca, M. Eminescu : S.O.S. în 
Cosmos; Arta, Drumul Serii: 
Mumu; T. V-ladimirescu, 30 De
cembrie (cinemascop) : Poemul 
mării; Donca Si mo : Cartea jun
glei; 8 Mai: Moralitatea d.nei 
Dulska; Volga: Escadrila ,,LL 
Hacul" ; G. Baco via: Vînătorii 
de tigri; Ol,ga Biancic : Teodora %

Hac

Doja, 
Repu. 

i oprit 
. I. C. 
: Sa- 
: .Mc.
: Oa- 

.. : Lu- 
Desigur, 
Pintilie:

(Agerpres)

După cum se știe le 17 ianua
rie echipa Dinamo Tbilisi va în- 
tilni la București echipa C.C.A. 
intr-un meci contînd pentru tu
rul doi al competiției de bas
chet „Cupa campionilor euro
peni". Dinamo Tbilisi este una 
din cele mai puternice echipe 
din U.R.S.S., cîștigînd campio
natul țârii în anii 1949, 1954 și 
1959 Din echipe gruzină fac 
parte o serie de sportivi cuno- 
scuți. Unul dintre aceștia este 
și Levan Ințkirveli, student al 
Universității din Tbilisi. El a 
jucat și de mai multe ori în e- 
chipa reprezentativă a țării. Un 
sportiv de renume este și Gu
ram Minașvili, care a făcut par
te din echipa U.R.S.S. în ca
drul turneului întreprins în 
S.U.A. Pivoții echipei sînt: Gu
ram Abadșidze (2,00 m.) și An
zor Lejava (2,06 m.) Intr-o de
clarație făcută corespondentului 
agenției TASS, conducătorul e- 
chipei Dinamo Tbilisi, Ghiorghii 
Avalișvili a spus; „Baschetbe- 
liștii de la Dinamo Tbilisi s-au 
pregătit cu atenție în vederea 
jocurilor din cadrul Cupei cam
pionilor europeni. Considerăm 
dificile toate meciurile pe care 
le avem de susținut în cadrul 
acestei competiții*.

★
★ Duminică pe pîrtiile din Bu- 

cegi au continuat întrecerile con
cursului inaugural de schi al a- 
nului. în proba de slalom spe
cial cel mai bun timp a fost rea
lizat de I. Zangor — 72” urmat 
de M. Bucur — 73”l/!0 și Gh. 
Gristoloveanu — 74”9/10. La fe
mei, pe primul loc s-a clasat Eli- 
sabeta Obrașcu cu un " ‘ 
de 66**8/10. Schiorul 
C.G.A., Șt. Drăguș a 
proba de 10 km. fond 
timpul de 43’28”. Proba 
pe distanța de 3 km. rezervată 
femeilor s-a încheiat cu victoria 
Mioarei Simion cronometrată în 
15’38”.

surprinzătoare victorie cu 13-11 
(5—0) în fața echipei Scoției.

★
Duminică s-au disputat două 

jocuri contînd pentru sferturile 
de- finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la handbal în 7. 
La Stuttgard, echipa Goeppingen 
(R.F. Germană) a dispus cu 
scorul de 28—11 (16—8) de e- 
chipa olandeză T. V. Aalsmoer. 
In orașul Gotebo-rg s-a desfă
șurat întîlniirea dintre echipele 
„RedbergsJide I. K.“ și „Aarhus 
G. F." (Danemarca). Au cîștigat

handbaliștii danezi cu scorul de 
17-16 (10-10).

★
Tn sala „Coubertin* din Paris 

a avut loc o întîlnire interna
țională de voței dintre echipele 
selecționate masculine «le Frai> 
ței și U.R.S.S. Voleibaliștii so
vietici au lăsat o impresie deo
sebită celor 4000 de spectatori 
repurtînd victoria cu scorul de 
3—0 (15—7, 15-5, 15-1). Bene
ficiile realizate la acest meci aa 
fost vărsate fondului de ajuto
rare al sinisfrați lor de la Fre-

rezultat 
de la 
cîștigat 

marcul d 
de fond

★
Intr-un meci contînd pentru 

competiție internațională de 
rugbi XV „Turneul celor 5 na
țiuni*, la Edimburg, echipa se
lecționată a Franței a reușit o

Studenții de la Institutul de Construcții și Facultatea de Statis
tică își dispută întîietatea intr-un meci de volei din cadrul, unei 

competiții de calificare a orașului București.



Popoarele cer pace,
dezarmare

900.000 de finlandezi 
au semnal cel de-al 
doilea Apel de la 

Stockholm
HELSINKI 10 (Agerpres). 

La 8 ianuarie, o delegație a par
tizanilor păcii finlandezi, în 
frunte cu guvernatorul V. Melt- 
ti, președintele Organizației 
„Partizanii păcii din Finlanda", 
a făcut o vizită primului mi
nistru V. Sukselainen și i-a 
prezentat rezultatele campaniei 
pentru strîngerea de semnături 
pe cel de-al doilea Apel de la 
Stockholm al Consiliului Mon
dial al Păcii. In cadrul acestei 
campanii, care a avut loc timp 
de trei luni, peste 900.000 de 
oameni s-au alăturat Apelului.

Remițînd aceste materiale 
care ilustrează dorința de pace 
a poporului finlandez, guverna
torul V. Meltti, după cum anun
ță „Kansan Uutiset", a spus 
printre altele: „Constatăm cu 
mare satisfacție o evoluție fa-vo- 
rabilă în relațiile internaționa
le care a avut loc în a doua ju
mătate a anului — primele re
zultate pozitive ale tratativelor 
cu privire la dezarmare și hotă
rîrea marilor puteri de a con
voca conferința la nivel înalt".

In cuvîntarea de răspuns, pri
mul ministru V. Sukselainen a 
subliniat că guvernul Finlandei 
s-a străduit ca prin propunerile 
sale la O.N.U., și cu a-lte prile
juri, să contribuie la dezarmarea 
generală.

Impofriva instalării 
bazelor americane 

penfru rachete în Anglia
LONDRA 

Un grup de 
la mișcarea 
nucleară a-u 
nuarie străzile orașului Brigh
ten (Susex), protestînd împotri
va instalării bazelor americane 
pentru rachete pe teritoriul An
gliei. Ei purtau numeroase 
pancarte cu lozinci prin care se 
cerea interzicerea armei nuclea
re și a experiențelor cu această 
armă și lichidarea bazelor pen
tru rachete, aflate pe teritoriul 
Angliei.

Apoi. în sala teatrului din 
Brighton a avut loc un miting 
la care a luat cuvîntul cunoscu
tul ziarist James Cameron (co
mentatorul politic al ziarului 
„News Chronicle") participant 
activ la mișcarea pentru dezar
marea nucleară. El a protestat 
împotriva arestării unor membri 
ai „Comitetului de acțiune di
rectă împotriva războiului nu
clear" pentru motivul că au or

ganizat demonstrații împotriva 
instalării de baze pentru 
chete pe teritoriul Angliei.

★
LONDRA (Agerpres). 

Membrii „Comitetului de 
țiune directă împotriva războiu
lui nuclear", au organizat la 9 
ianuarie pichete în fata închi
sorii Halloway din Londra în 
care sînt deținuți trei dintre to
varășii lor ca-re au fost arestați 
pentru că au organizat o de
monstrație de protest în apro
piere de baza pentru rachete din 
Harrington.

Ollenhauer: 
rea cursei 

se poate 
printr-o catastrofă

BONN (Agerpres). — TASS 
transmite: Luînd cuvîntul la 
ședința comitetului regional «1 
Partidului Social-Democrat d n 
Germania. E. Ollenhauer. pre
ședintele P.S.D.G. și-a exprimat 
convingerea că în ciuda tuturor 
greutăților. tratativele dintre 
marile puteri vor duce la des
tinderea încordării internațio
nale. Continuarea cursei înar
mărilor. a declarat Ollenhauer. 
nu poate duce la rezolvarea pro
blemelor. ci se poate termina 
printr-o catastrofă.

Președintele P.S.D.G. a criti-

ra-

ac-

Continua- 
înarmărilor 
termina

(Agerpres). - 
200 de participant! 
pentru dezarmarea 
străbătut la 9 ia-

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
„Cu privire la sarcinile 
propagandei de partid 
în condițiile actuale"

In preajma Inlîlnlril tinerelului șl studenjilor

din țările regiunii Balcanilor șl Mării Adriali

Ecoul lar gai Intîlnir

cat cu vehemență politica gu
vernului Adena-uer. „Integrarea 
militară" a Germaniei occiden
tale promovată de Adenauer, a 
spus el, a îngreunat într-o mă
sură considerabilă reunificarea 
tării. Ollenhauer a dzclarat că 
înlăturarea guvernului Adenauer 
este „o necesitate națională".

Manifestare 
a tineretului olandez 

la Amsterdam
HAGA II (Agerpres).—TASS 

transmite: La 10 ianuarie, sute 
de tineri și tinere din Olanda 
s-au intîlnit la Amsterdam pen
tru a participa la o manifestat.e 
pentru pace organizată de Uniu
nea generală a tineretului din 
Olanda.

Demonstranții au trecut pe 
străzile din centrul orașului pu-r- 
tind lozinci prin care chemau |a 
pace, dezarmare, la luptă îm
potriva fascismului și militaris
mului.

După demonstrație a avut loc 
un miting. în cadrul căruia vor
bitorii au subliniat necesitatea 
de a se duce o luptă activă 
pentru întărirea păcii și pentru 
dezarmare.

Participant» la miting au 
semnat în unanimitate un pro
test împotriva intenției guvernu
lui de a pune in libertate 
marii criminali de război.

Mitingul cu prilejul începerii 
oficiale a lucrărilor la barajul

< de la Assuan

pe

ASSUAN 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La miting:! de 
masă care a avut loc la y ia
nuarie cu prilejul inceperii ofi
ciale a lucrărilor de construire 
a barajului de la Assuan au luat 
cuvintul Musa Arata, ministrul 
Lucrărilor Publice al Regijnri 
egiptene a R.A.U, 1. T. NovikovJ 
ministrul Construcțiilor* de Cen
trale Electrice al U.R.S-S, ji 
Gamal Abdel Nasser, președin
tele R.A.U.

Deschizind mitingul. Musa A- 
rata, ministrul Lucrărilor PubLce 
a! regiunii egiptene a RA U-. i 
subliniat „atitudinea nobilă ți 
generoasă a guvernului sovietic 
care a acordat ajutor economic 
și tehnic pentru construirea pri
mei părți a barajului-.

1. T. Novikov, ministrul Con
strucțiilor de Centrale Electrice 
al U.R.S.S, care a luat apoi cn- 
vîntul, a mulțumit guvernului 
R.A.U. pentru invitația amabili

făcută delegației sovietice de« . a 
participa la festivitățile consa
crate începerii lucrărilor de con
strucție.

Apoi a luat cuvîntul Ga
mal .Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. După ce a arătat că lu
crările de construcție care înț ep 
la barajul de la Assuan consti
tuie simbolul măreței victorii a 
unui popx care s a eliberat de 
nignl imperialist, 
kXU. a decia*at: 
fund recunoscători 
care ne ajută să 
ceasta construcție.

Semnarea Acordului 
comercial și de plăți 

între R. P. Romină 
și R. P. Mongolă pe 1960

ULAN BATOR II (Agerpres). 
La 11 ianuarie 1960 s-a semnat 
la Ulan Bator Acordul corner, 
cial și de plăți Intre R. P. Ro
mină și R.P. Mongolă pe anul 
1960.

Acordul semnat prevede o 
creștere însemnată a schimburi
lor in I960 față de anul 1959.

In cadrul acestui acord. Re
publica Populară Romină va li
vra în Republica Populară Mon
golă; mobilă, țesături de bum
bac, diferite piese de schimb 
pentru centrale electrice etc., iar 
Republica Populară Mongolă va 
livra in Republica Populară Ro
mină piei brute, păr de cămilă 
și de alte animale etc.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, și 
de înțelegere reciprocă.

Din partea R. P. Romtne a- 
cordul a fost semnat de ing. 
Mihail Ciobanu, șeful delegat ei 
romîne — președintele Camerei 
de Comerț, iar din partea R.P. 
Mongole de S. Battulga. prim- 
locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior al R.P. Mongole.

La semnare au fost de față S. 
Luvsan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, O. Delgherjav, ministrul 
Comerțului Exterior. A. Rintzen- 
piljee, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, V. 
Avirmid. locțiitor ai ministrului 
Comerțului Exterior, funcționari 
superiori din Ministerul Comer
țului Exterior și din întreprin
derile de stal pentru comerțul 
exterior, precum și membrii de
legației romine. care au partici
pat la tratative.

MOSCOVA (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității 
hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice „Cu privire la sarci
nile propagandei de partid in 
condițiile actuale".

In hotărîre se menționează că 
în perioada construcției desfășu
rate a societății comuniste in U- 
niu nea Sovietică, munca ideolo
gică a partidului și îndeosebi 
domeniul ei hotărîtor, propagan
da de partid, capătă o impor
tanță excepțională. După cum se 
subliniază in hotărire, înțelege
rea profundă a politicii partidu
lui devine o necesitate vitală 
pentru fiecare om sovietic.

In prezent există condiții deo
sebit de favorabile pentru des
fășurarea cu succes a muncii i- 
deologice, se spune în hotărîre.

Coexistența pașnică a statelor 
cu orinduiri sociale diferite, se 
menționează în hotărire, nu duce 
la slăbirea luptei ideologice. Par
tidul nostru a dus și va duce o 
luptă intransigentă pentru ideo
logia comunistă — cea mai îna
intată și cu adevărat științifică 
ideologie a timpurilor noastre.

In hotărire se subliniază că 
Uniunea Sovietică cunoaște un 
nou și puternic avînt. Viața a- 
duce în fiecare zi noi și noi vic
torii ale ideologiei comuniste, 
care a pus astăzi stăpinire pe 
mințile a sute de milioane de 
oameni și a devenit un factor 
activ in lupta pentru pare. de
mocrație și socialism. Adversa
rii noștri sînt cuprinși de teamă 
in fața uriașei forțe de atracție 
și de transformare revoluționară 
pe care o are ideologia comu
nistă. In marxism-leninism. în 
hotăririle P.C.U.S.. ale partide
lor comuniste și muncitorești fră
țești, sînt întruchipate ideile îna
intate ale contemporaneității.

In hotărîre se spune că in ul
timii ani pe arena mondială s-a 
produs o schimbare fundamen
tală in raportul de forțe in fa
voarea socialismului. Datorită 
luptei active și consecvente a U- 
niunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, a tuturor popoa
relor iubitoare de pace, s a con
turat o slăbire a încordării in
ternaționale. Coexistența pașnică 
a statelor cu orinduiri social-e-

Opinia publică condamnă 
acțiunile fasciste 

din R. F. Germana T •

președntele 
„S ntem pre
față de cei 

realizăm a-
Sârbătonnd 

eTîrcmental de astăzi, girxfurile 
noasi'e se îndreaptă îMecsetx 
spre țara care a consimțit să ne 
ajute în această muncă, ponin- 
du ne la dispariție ajutor tehrrc 
ș: economic. Această țară este 
Uniunea Sovietică ale cărei cre
dite și a cărei propunere de a ne 
acorda ajutor tehnic în realizarea 
primei părți a construcției au fost 
d'ctate numai de sentimentele de 
prietenie care leagă națiunea a- 
rabi de Uniunea Sovietică. La 
acordarea acestui ajutor nu au 
fost impuse rid un fel de condi
ții șl nu s au făcut nici un fel 
de reserve".

Presa străină 
despre apropiatele lansări 

ale unor puternice rachete 
sovietice

„New York Time»" 
considerabil S.U.A in

a întrecutU.R.S.S 
cercetarea Cosmosu'ui

conomice diferite este un fapt 
real, s-au deschis căi spre o 
pace trainică pe pămînt

Paralel cu elementele pozitive 
din munca ideologică, hotărîrea 
menționează și lipsurile existente 
în propaganda de partid. Hotă- 
rirea trase iză măsuri concrete 
pentru înlăturarea acestor lip
suri.

In hotărîre «e subliniază cl 
rezultatele 
tid vor fi 
te, ou cît 
strîns de 
viața sa, 
ției comuniste. Propaganda de 
partid are menirea de a educa 
pe oamenii muncii în spiritpl 
mîndriei pentru marea lor pa
trie, care pășește in avangarda 
forțelor păcii și progresului, de 
a face ca fiec re om sovietic să 
fie stăpînit de năzuința înflăcă 
rată de a întări prin munca sa 
plină de abnegație puterea Uniu
nii Sovietice și a întregului la
găr socialist, de a participa ac
tiv la măreața cauză a întrecerii 
socialismului cu capitalismul, de 
a contribui prin to te mijloacele 
la întărirea cauzei păcii în lu
mea întreagă.

Este necesar să fie demasca ți 
cu hotărîre și pe viitor adepții 
imperialiști ai continuării ..răz
boiului rece-, toți acei care ur
măresc menținerea și agravarea 
încordării internaționale și a 
cursei inarmăriloi.

Subliniind că însușirea ideilor 
marxism-leninismului. înțelege
rea profundă a politicii partidu
lui și lupta pentru înfăptuirea 
ei constituie o necesitate vitală 
nu numai pentru comuniști, dar 
și pentru toți oamenii muncii, 
hotărîrea indică necesitatea des
fășurării diferențiate a muncii de 
propagandă, ținindu-se seama 
de particularitățile diferitelor 
pături ale populației, de particu
laritățile lor naționale.

In hotărire se vorbește printre 
altele despre ridicarea rolului 
științelor sociale în educația co
munistă și in munca de propa
gandă. Este o datorie de onoare 
a oamenilor de știință sovietici 
să pregătească și să publice In 
viitorii cjțiva ani o istorie a 
P.C.U.S. în mai multe volume, 
cercetări comune ale filosofilor, 
economiștilor și istoricilor în 
cele mai importante și mai ac
tuale probleme ale construcției 
comuniste in U-R-S.S.. opere 
științifice cu privire la căile con
strucției comuniste, cu privire la 
legile de dezvoltare a sistemului 
mondial al socialismului, cu pri
vire la mișcarea muncitorească 
comunistă și democratică mter- 
natfonalâ.

propagandei de par- 
cu atît mai importan- 
ea va fi legată mai 
creația poporului, de 
de practica construe-

de la București
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BONN 10 (Agerpres). — Nu
meroase ziare din Germania oc
cidentală remarcă pasivitatea 
guvernulu-i R. F. Germane față 
de acțiunile provocatoare ale e- 
lementelor fasciste, îngăduința 
cu care guvernul —1___  .
privește activitatea neofasciști
lor care reînvie în Germania oc
cidentală, Ziarul „Stuttgarter 
Zeitung" subliniază îritr-un ar
ticol de fond, că ministrul Afa
cerilor Interne al R. F. Germa
ne, Schroder, „a privit liniștit 
timp de mulți ani cum în Repu
blica Federală înfloreau buruie
nile de mocirlă ale căror roade 
s-au văzut abia în ultimele 
zile" „Noi n-ar fi trebuit să 
uităm niciodată, scrie ziarul, că 
în anul 1945 n-a fost făcută o 
curățenie generală și că de 
lunci naziștii s-au strecurat 
posturi înalte de stat".

„Stuttgarter Zeitung" scrie 
autoritățile guvernamentale 
iau nici o măsură împotriva nu
meroaselor publicații fasciste e- 
ditate în R. F. Germană. Acest 
fapt îl semnalează de asemenea 
în comentariile sale ziarul 
„Frankfurter Rundschau".

Numeroase organizații 
masă și diferiți cetățeni 
R. F. Germană iau atitudine 
cerînd măsuri hotărîte împotri
va acțiunilor elementelor fascis
te. Intr-o scrisoare adresată zia
rului „Neue Rheine Zeitung", 
Karl Burlekaitis din Diisseldorf 
cere ca cei vinovați de a fi to
lerat în țară elementele fascis
te, să fie trași la răspundere. 
„Ele (elementele fasciste — 
n r.) scrie Burlekaitis, dispun 
de o serie întreagă de organiza
ții în care 
nestingheriți 
toare".

„Guvernul 
deja de mult 
Paul Winold din Essen că „par
tidul german al Reictiului** este 
o adunătură de elemente tncori 
gihile din epoca celui de-al trei
lea Reich**.

vestgerman

a- 
în

că
nu

de 
d:n

pot să săvîrșească 
acțiuni provoca*

R. F. Germane este 
informat, scrie

LONDRA 
nu se dea

★

(Agerpres). — „Să 
generalilor naziști

arma nucleară 1” — sub aceas
tă lozincă s-au desfășurat la 9 
ianuarie la Londra mitingurile 
și demonstrația organizată de 
„Mișcarea foștilor combatanți" 
— luptători pentru pace” șl de 
Comitetul englez pentru apăra
rea păcii

.Nu am uitat bătălia StaTn- 
gradului si bombardamentele 
barbare împotriva orașului Co
ventry, a spus In cuvintare» 
rostită la miting Stan Sear
chfield. participant la cel de al 
doilea război mondial Acum, 
șobolanii fasciști, care s-au a- 
ciuat in Germania occidentală, 
ies din nou din văgăunile lor. 
Datoria noastră ta-ță de poporul 
englez față de populația d n 
Germania occidentală și față de 
toți oamenii iubitori de pace este 
de a contribui la stirpirea lor*.

Participantii la miting au a- 
doptat in unanimitate o rezo
luție care cohdamnă acțiunile 
rasiste din Germania occidenta
lă și ier să se pună capăt per
secuțiilor îndreptate împotriva 
părticipantilor la mișcarea pen
tru pace din Germania occiden
tală. Rezoluția cere de aseme
nea înlăturarea ioștilor naziști 
care dețin posturi importante în 
aparatul de stat și In economia 
Germaniei occidentale.

*
LONDRA 11 (Agerpres). — 

în seara zilei de 10 ianuarie la 
Manchester — unul din cele 
mai mari orașe din Anglia, a a- 
vut loc un mare miting de pro
test împotriva provocărilor na
ziste și antisemite care au avut 
loc in ultimul timp. Participan
tii la miting au adresat guver
nului Germaniei occidentale o 
rezoluție de protest In care se 
subliniază cu indignare că na
ziștii continuă să dețină „postu
rile cele mai influente în gu
vernul vestgerman în aparatul 
de stat. în rîndurile forțelor ar
mate și politiei, tn organele jus
tiției și în domeniul invățămin- 
tului”.

întreaga lume, se spune în 
continuare In rezoluție, vede 
cum tși tace apariția ,.o miș- 
care neonazistă organizată". 
Rezoluția cere înlăturarea tutu
ror foștilor fasciști din posturi
le pe care le dețin.

*
CAIRO 11 (Agerpres).—TASS 

trmmite: Ziarele din Cairo au 
anunțat Ia 11 ianuarie câ preșe
dintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, e remis Iul I. T. Novi
kov, ministrul Construcției de 
Centrale Electrice al U.R.S.S, 
pentru a fi Inmfnată lui N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliu
lui de Miniștri 
dalia de aur 
Assuan®.

AWali a a
amintirea
le a lucrărilor de construire a 
barajului de la Assuan.

NEW YORK — (Agerpres). 
— îh fiecare duannicA ziarele 
newyorkCze fac bilanțul saptaini 
mi ce a treenf, scot in evidență 
și comentează evenimentele cele 
mai importante atit din țară cit 
și d n străinătate. In centrul 
atenției ziarelor care au apărut 
la 10 ianuarie, alături de mesa
jul privitor la „situația uniunii" 
adresnt congresului de președin
tele Eisenhower, se află comuni
catul agenției TASS privitor la 
viitoarele experimentări ale unor 
rachete mai puternice în regiunea 
Pacificului de către Uniunea So
vietică.

Recunoașterea serioasei râmi- 
neri in urmă a Statelor Unite 
fată de U.R.S.S, în domeniul 
creării rachetelor și cercetării

spatialn! anuuc strxbite cx an 
fir roșa «xoieaUnile carekr 
moicaoe. satdi|i >• pi-
mintului mai gm dech ce ame
ricani ț> depâțiTd S.LLA. in ds- 
meniul trimiterii de răcnete in 
Lună. Uniunea Sovietica a între
cut considerabil tara ttoastra ti 
cercetarea Cosmosului", — sene 
„New York Times*.

Experimentarea noii rachete 
foarte puternice, de către Uniu
nea Sovietică, continuă „New 
York Times”, va aminti Încă o- 
dată Întregii lumi de raza de 
zbor ți de precizia dirijării ra
chetelor de care dispune U-RSS-. 
la fel ca ți de posibilitățile sale 
în domeniul cercetării spațiului 
cosmic

Au reînceput 
consultările 

occidentale in vederea 
intilnirii Est-Vest 

la cei mai înalt nivel

al U.R.S.S., me- 
«Barajul de la

rost emisi în 
inaugurării oficia-

„Anexarti'os Typos": Supe.-rachetele sovietice 
vor uimi lumea

ATENA (Agerpres). — Comu
nicatul TASS cu privire la apro
piatele experimentări ale unor ra
chete cosmice sovietice de tip 
nou, este calificat de presa grea
că ca „senzația Nr. 1". Toate 
ziarele publică pe cite va pagini 
materiale consacrate astronaut!- 
di sovietice.

„Moscova a anunțat un măreț

program de experiențe cu racheta 
cosmice*, scrie fiind „Nea*.

Ziarul „Akrcpohs" publici In- 
tr o ediție specalâ comunicatul 
TASS sub titlul: ..Rusia efectu
ează experiențe cu super-rache- 
te“. Super rachetele aovietke, 
scrie ziarul „Anexamtoe Typos* 
vor uimi întreaga lume. Toți sint 
convinși ci Moscova va efectua 
noile sale experiențe cu succes.

DIN TOATE COLTURILE LUMII
VOLUMUL DE FOTOGRAFII 

«VLADIMIR ILICI LENIN ■

Pregătiudu-se pentru sărbători, 
rea celei de-a 9O^a aniversări a 
na>lerii lui V. 1 Lenin, colabo
ratorii Institutu ui de marxism, 
leninism și editura „Izoghiz" 
pregătesc ed tarea volumului ăn 
fotografii ..Vladimir llici Lenitr. 
In album sînt cuprinse 107 foto- 
grafii documentare, din diferite 
perioade ale vieții și activității 
iui V. I. Lenin care arată legă
turile sale indestructibile cu ma 
sele populare

In album se găsesc alături (U* 
fotografii larg cunoscute repro
duceri după imagini cinematogra
fice și fotografii nepublicate pînă 
acum. Albumul va fi editat și în 
limbile engleză franceză, chi
neză gerirană și în alte limbi

CONFERINȚA CONSACRATA 
RELAȚIILOR CULTURALE DINTRE 

ITALIA Șl R. P. ROMINĂ
R6MA II — Corespondentul 

Agerpres transmite : In zi ele de 
9 și 10 ianuarie a avut loc la 
Milano o conferință națională 
consacrată relațiilor culturale 
dintre Italia și R. P. Romînă, 
organizată de Asociația de 
tenie ..Italia.Roinînia".

La conferință au luat 
numeroși, reprezentanți ai 
științei și cu tui ii italiene, . .......

4re care Giuseppe Menotti de 
Francesco, rectorul Universității; 

- din Milano. Paolo Larhanna. rec- 
Rjrtii Universității din Florența/ 

'•.A'ngelo Monteverdi, profesor lai 
' facultatea de litere a -Universi

tății din Roma.

Au participat de asemene^ ’a 
conferință, ca invitați ai Asocia
ției de prietenie „Italia-Romi. 
nia“, acad C. Dafcoviciu. recto- 
rul Universității ..Babeș-Bolyal’* 
din Cluj, și Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C S.

Au adus saluturi conferinței 
Mario Palermo, în numele Aso
ciației de prie’enie „Italia.Romî- 
nia“ și ~
partea 
gheri**.

Prof 
zentat — ......
gâturile istorice, literare, și 
vistice între Italia și Roihînia".' 
Au mai fost prezentate referatele 
„Relațiile culturale între Italia 
și Roinînia în ultimii zece ani" 
(prof. Rosa del Conte). .Noile 
relații cu,turale între Romlma 
și Italia" (prof. Giuseppe Petro- 
nio). Pe marginea referatelor a 
avut loc o amplă discuție la 
care au participat numeroși oa
meni de artă, știință și cultură 
prezenți la conferință

A urinat comunica-ea acad. C. 
Daicoviciu : „Despre cultura da
cilor în lumina uft'tneaM săpături 
din Romînia“. primită cu viu

prof. Alberto Zacco, 
Societății „Dante

din 
Alb

Carlo Tagliavini a 
un referat cu tema

ia Teatrul „Picola Scala" d:n 
Milano a avut k>c un covTcen de 
muzică italiană și rominească în 
cinstea participanților La confe
rință.

In aceeași seară, teleriiiunea 
italiană a transmis un program 
consacrat conferi.nțe:-

IERI COLHOZNIC - AZI ACADE
MICIAN

Goni Mavleanov care acum X> 
de ani era un simplu colhoznic, 
a fost ales membru al Academie» 
de Stimle a R Lzbece

Absolvind Institutul oolitehnir 
al Asiei Centrale. Mvleunov s-a 
cons acrul studierii apelor sub. 
terane — or oble mă care intere
sează in mod vital țărănimea dm 
Uzbekistan, unde bumbacul se 
cultivă pe păminturi irigate 
Mavleanov a sois 45 de lucrări 
științifice in această prob emă

înainte de a fi fost ale^ aca
demician Goni Mavleanoo con. 
ducea Institutul apelor subte
rane. primul institut de acest fel 
din Asia Centrală. »

WASHINGTON II (Agerpres). 
— Cu întrevederea care a avut 
loc zilele acestea la Washington 
intre ambasadorul Franței, Hervă 
Alpiiand. și subsecretarul de btat 
Merchant, au reînceput consul
tările occidentale în vederea sta
bilirii unor puncte de vedere uni
tare asupra problemelor care ur
mează sa facă obiectul discuții
lor la conferința Est-\ est din 
mai. După cum se știe, iu urina 
eșecurilor înregistrate de efortu
rile făcute in acest sens» atit pe 
canalele n^^ale ale diplomației 
occidentale, cit și cu prilejul In
tilnirii occidentale la cel mai 
înalt nivel, care a avut loc la 
Paris la sflrșitul anului trecut, 
s-a alcătuit uj Comitet de con
ducere a politicii occidentale în
sărcinat să aducă la același nu
mitor punctele de vedere diver
gente. Acest comitet, a cărui ac
tivitate va începe în viitorul cel 
mai apropiat, este format din se
cretar J de Stat al S.U.A., Her. 
ter, și ambasadorii In S.UA ai 
Franțr. Angliei și Germaniei oc
cidentale.

Greutățile care stau In calea In. 
liturtrii divergențelor sint de așa 
natură incit, potrivit corespon
dentului la Washington ai agen.

Tasâ 
eventualitatea 

de 
16 
la

intuim la Washington al ag. 
ției Associated Press, ele la 
să se întrevadă 
unei n* conferințe a șefilor 
stat occidentali înainte de 
mai. data talilnirii Est-Vest 
cel mai înalt nivel

MOSCOVA La Moscotra 
anunța: in mod oficial că la 14 
ianuarie se ca deschide cea de.a 
IV-a sesiune a Sovietului Suprem 
a/ U.R S S. al celei de-a cincea 
legislaturi.

O harta a Rominiei, un desen 
de Anna Salvatore și o inscrip
ție: „Incontro della gioventu'dei 
Balcani e dello Adnatico". Este 
coperta buletinului editat de 
prietenii italieni in intimpinarea 
Intilnirii de la București și ca.e 
ne-a sosit de la Roma in ziieie 
acestea. Buletinul pune la dis
poziția tineretului italian date 
privitoare la Intilnire, explicind 
necesitatea acțiunii unite pentru 
pace a tinerei generații ce tră
iește in aceasta parte a Euro
pei. Este interesant articolul lui 
Giuliano Pajetta care pledează 
pentru destindere in 
balcano-adriatică. Pe 
din bu.elin se publică 
tinerelor fete din Bari 
ședințele Italiei, Gronchi. Ce a- 
nume le-a determinat pe aces 3 
tinere să se adreseze conducă
torului statului ? Neliniștea pro
vocată de instalarea rampelor 
pentru rachete atomice in Italia, 
convingerea lor că in locul 
cursei înarmărilor tinerii și fami
liile lor ou nevoie de fabrici și 
școli, ca să muncească și să în
vețe, să trăiască in pace și li
niște. Tinerele din Bari cheamă 
guvernul itaiian să contribuie la 
realizarea unei zone a păcii in 
regiunea balcano adriatică.

Buletinul cuprinde informații 
geografice despre țara noaitiâ 
și oieră cititorilor săi extrase din 
mesajul guvernului romin in cars 
se propune o ințelegere balca
nică.

Din paginile buletinului aflăm 
câ opinia publică din Italia sa
lută cu un viu interes apropiata 
Intilnire de la București in care 
vede o manifestare viguroasă a 
tinerei generații in apararea nă
zuințelor sale cele mai fierbinți. 
Sint astfel menționate declara
țiile tăcute ziarului socialist de 
tineret, „La Conquista", de o se
ric de membri ai parlamentului 
italian. Franco Concas, din con
ducerea grupului panamentar al 
Partidului Socialist Italian, sub
linia că „inițiativa organizării u- 
nei Intilniri oe tineret pentru dis
cutarea numeroaselor problema 
care privesc zona adriatică și 
balcanică merită fără îndoială 
să fie lăudată”. Parlamentarul 
italian încadrează această ini
țiativă in lupta pentru înlătura
rea consecințelor războiului 
rece : „Sint convins că o discu
ție amplă și lipsită de prejude
căți, precum și un examen atent 
și preefs constituie o importantă 
contribuție la politica de des
tindere internațională și un ele 
ment pozitiv in domeniul cunoaș
terii reciproce și al legăturilor 
cu toate mișcările de tineret**.

Ziarul „La Cor.quista44 dedică 
o pagină întreagă pregătirilor 
in vederea Intilnirii de la Bucu
rești. in această pagină, depu
tatul Mario Bettoli, membru al

PARIS. La II ianuene s-a
deschis Ia \ \a prirra conferință 
in:ernaționa i pentru studierea 
Qjsm zsului La lucrările confe
rinței participă ?ft uamert: 
știință din U R.S.S.. S.U.A. 
din alte 16 țări.

de

prie-

parte 
artei, 
prin-.

din Rornîhm", primită cu 
interes de asistență.

Partici.panții la conferință 
adoptat o rezoluție în care 
pronunță pentru lărgir&a schîm. 
burilor culturale între Italia și 

. R. P Romină. pentru încheierea 
unui acord de colaborare cnltu- 

: rată între cele două țări, pentru 
schimb,ul de delegații de profe
sori, studenți. muzicieni, forma, 
țiuni artistice, organizarea de 
expoziții etc.

In seara zilei de 10 ianuarie,

eu 
se

LIMBA RUSA IN ȘCOLILE 
DANEZE

O comisie specială a Ministe
rului învățământului din Dane
marca care se ocupă cu elabora, 
rea noului plan de Invățămim 
pentru clasele superioare de li
ceu. a propus ca in școli in afară 
de limba f'anceză să fie intro
dusă limba rusă. Elevii vor avea 
dreptul să aleagă una din aceste 
limbi străine

As-WASHINGTON Agenția 
sociated Press anunțj că La 9 
ianuarie vicepreșrdint-le S.U.A.. 
Nixon, a declarat <ă acceptă să 
candideze in apropiatele alegeri 
prezidențiale Candidatura lui 
Nixon a fost propusă de orga ni. 
zațiile partidului republ’can din 
statele Oregon. Ohio și New- 
Hampshire.

ISTANBUL. Agenție France 
Presse anunță că o demonstrație 
a studenților din Istanbul orga*
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regiunea 
o pagina 
scrisoarea 
către pre-

secretariatului grupului f 
mentor al Partidului Soi 
Italian, scrie : „Salut cu pl 
inițiativa organizațiilor de ti 
din Rominia, Bulgaria, Alt 
Grecia, Iugoslavia și Italia 
tru o Intilnire la București 
vederea discutării inițiat 
de prietenie și destindere 
popoare. Nu pot sâ nu ț;n 
mă de faptul că orice iniț 
in acest sens nu duce la a 
decit la solidaritate și cu 
tere reciprocă. Cu cit 
fi mai multe contacte cu 
mai mult vom reuși să ved 
mod unitar preocupări.e și 
riențeîe pentru a crea o 
mai bună".

Intilnirea de la Bucureș 
un ecou larg în opinia pi 
italiană. La Comitetul de I 
tire a intilnirii s-a primit 
legramă din Roma în co 
anunță că puternica orgar 
Liga Națională a Coopera 
exprimă adeziunea la ț 
marii manifestări a tine 
baicano-adriaiic și că rep 
tanții ei vor fi prezenți la 
rești. Numeroase persor 
itaiiene își manifestă acon 
ideea Intilnirii și afirmă sf 
lor. Să amintim pe Ferdi 
Targetti, vice-președinte c 
merei Deputațiîor, prof. 
Badaloni, primarul orașuli 
vorno, Marino Mazzacurat 
fesor la Academia de Art 
moașe din Roma, Tomasso 
profesor la Universitatea 
Bari, Armando Pizzinato, 
sor la Academia de Arii 
moace din Veneția, parlar 
rii Adelio Albareilo, Renzo 
Luigi Passoni, Vinicio Gioli 
artist din Florența, pictoru 
Sassu, prof. Mario Peneloi 
ere tarul Federației artiștii 
Milano etc.

Pregătirile pentru Intîlni 
tinerilor italieni găsesc a 
rea unor cercuri influente 
opiniei publice din Italia, 
pregătiri cresc în intensit 
măsură ce se apropie Ini 
de la București.

•-----

I

Grevă genera, 
în Panama

PANAMA CHY (Age 
Agenția Prensa Latina 
ca-in -Panama a fost deci- 
greva gene;alâ, sprijinita 
de sindicale, in semn de 
împotriva violării de cal 
troni a legii cu privire 1 
riile iluminate. Greviștii 
primirea la lucru a miil 
muncitori concediați de k 
rea in vigoare a acestei le 
muiiicațifle și transporter 
paralizate, iar ziarele nu 
părut,

1

nizată la 10 Ianuarie tn semn de 
protest Împotriva manevrelor 
reacționare ale cercurilor cleri
cale a fost împrăștiată de uni
tăți ale poliției turce. Au fost 
operate p.ste 30 de arestări în 
rîndurile mauifestanțiloi. Poli, 
ția a ridicai de asemenea cinci 
reporteri fotografi care fotogra- 
f ia seră demonstrația.

HAGA. Ministrul vestgerman. 
Obe-'fândti. a sosit la 9 ianuarie 
la Haga unde va compărea în 
fața ..Comisiei'...........................
create cu aprobarea sa 
pentru a ..examina" acuzația 
i se aduce lui Oberlânder — 
a fi organizat în anul 1941 
Lvov asasinarea în masă 
34.000 oameni.

internaționale, 
special 

ce 
de 
la 
a

LONDRA. La 9 I
Londra s^ anunțat 
premierul Macmillan și Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex. 
terne al Marii Britanii, vor face 
o vizită oficială tn Italia in zi
lele d£ 22-24 martie.

STAS 3452 52.

Ianuarie 
oficial

la 
că

Montgomery 
„Adevăratul gu 

al Chinei est 
guvernul din Pc

ISTANBUL 11 (Aj^erpi 
Fcldmareșalul englez / 
inery, care se aîiă la I 
înapoindu-se dm India, a 
rat corespondenților preț 
intenționează sâ viziteze 
mai a.c. Republica Popula 
neză.

Referindu-se la politica 
lor occidentale fală de 
populară, Montgomery a 
rat : „După părerea rne 
dentul face o mare greșe< 
siderind că adevăratul 
chinez se află la Formo 
crurile nu stau nicideci 
fel. China naționalistă o 
nici o însemnătate. Ad( 
guvern al Chinei este g 
din Pekin care conduce 
lioane de chinezi".

S.UA

