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Un interesant concurs 
„Cine știe, cîștigă14
Zilele trecute, la clubul 

Fabricii de ciment din Bicaz. 
peste 60 de tineri au urmărit 
cu deosebit interes concursul 
„Cine știe, ciștigă" organizat 
de comitetul U.T.M., între 
cele patru secții de producție 
ale fabricii, pe tema „Să ex
plicăm științific fenomenele 
naturii".

Tinerii muncitori au în
ceput să se pregătească cu 
două săptămîni in urmă, cînr.l 
a fost anunțată tema con
cursului. Biblioteca clubului 
le-a pus la dispoziție tot ma
terialul bibliografic necesar.

De aceea majoritatea răs
punsurilor au fost bine docu
mentate. Câștigătorul con
cursului a fost tînărul elec
trician Gheorghe Mândrie de 
la secția azbociment. Concu- 
renților bine pregătiți li s-au 
acordat premii în cărți și o 
excursie pe masivul Ceahlău.

IONEL MARIN 
corespondent voluntar

Noi ogoare 
redate 

agriculturii
De ani de zile apa pîrîului 

Gușoianca, ce. străbate de 
la un capăt la’ altul comuna 
Gușoeni din raionul Drăgă- 
șani își urmează nestingherită 
cursul său. Uneori însă, cu 
ocazia ploilor sau a topirii 
zăpezilor, își revarsă apele, 
inundînd o porțiune de te
ren de circa 10 hectare. Din 
aceasta cauză, țăranii mun
citori nu s-au încumetat să 
cultive niciodată această su
prafață ce se află de o par
te și de alta a apei.

Nu de mult, membrii înto
vărășirii agricole din comu
nă au hotărit să redea agri
culturii și această suprafață 
de teren. In sprijinul lor au 
venit și tinerii țărani mun
citori din comună, care cj 
hotărit să lărgească albia 
pîrîului buclucaș. Zile de-a 
rindul, zeci de tineri și tine
re organizați în brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică, 
au săpat alături de vîrstnici 
pe acest șantier. Acum, pîrîul 
Gușoianca curge liniștit prin 
albia sa mult lărgită, nemai- 
avînd posibilitatea să inun
de terenul din jur, de pe 
care se va culege anul aces
ta rod bogat.

EUGENIA PREDICA 
corespondent voluntar

La „Carnavalul pionierilor" 
din Cluj.

Foto : AGERPRES

Cursuri 
de minim 

tehnic
In sectorul matrîțerie de la 

Uzinele „Semănătoarea" din 
Bu urești majoritatea munci
torilor sînt tineri. Aic: se exe
cută matrițe pentru întreaga 
uzină Procesul tehnologic 
care fiecărui tînăr un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, 
o calificare înaltă.

Pentru a contribui la ridi
carea nivelului tehnico-profe
sional al tinerilor din seclo-, 
organizația de bază U.T.M., 
sub conducerea organizației 
de partid, a organ.zat in sec 
ție două cursuri de minim 
tehnic, unde ingineri și teii- 
nic.e.ii din cadrul sectorului 
predau discipline ca : mate
matici, desen tehnic sau vor
besc despre procesul teinolo 
gic al sectorului.

Toți tinerii înscriși partici
pă cu regularitate la cursuri 
și se pregătesc cu conștiincio 
zita e. Pentru rezultatele oh 
ținute la cursurile de minim 
tehnic și în producție pot fi 
evidenț ați tinerii I. Neacșu. 
B. Niculâe, Mihai Dumitru 
și Andrei Bubu.

Asemenea cursuri de minim 
tehnic funcționează și la tur- 
năton*. montaj general, m* 
canid șef $j în alte secții și 
sectoare are uzinei.

NICOLAE RISTEA 
corespondent voluntar

Tînâra Elena Secui este una din fruntașele secției preparâție și 
ringuri a Filaturii Romine de Bumbac.

Doi tineri se olimbau agale 
prin Piața Stalin. Trotua
rele splendidei piețe din 

Tg. Mureș erau înțesate de lume.
— Iți amintești Viorel ? Știi 

cum arăta- piața acum un an ? 
Aici, cu un an în urnă s-a des
chis șantierul de sistematizarea 
„pieții" și de înfrumusețare a 
centrului orașului. Casele vechi 
de tot au fost dărîmate și trans
portate. In locul lor au răsărit 
șantiere unde aveau să se 
ridice blocuri muncitorești cu o 
arhitectonică nouă, care să țină 
seama și de gust și de confort. 
Timpul a trecut și centrul ora
șului Tg. Mureș s-a schimbat cu 
totul.

Bakk Geza și prietenul său 
Sîngiorzan Vicrel, se uitau cu 
mindrie la construcții.

— E frumos mă, că-i făcut de 
noi, i a surprins 
vram, care sosise 
nirii împreună 
Zsombori Bella, 
prieten de al lor.

★
CJ patru tineri 

sînt foarte buni prie
teni. E și firesc. Toți 
patru lucrează în a- 
celași loc: la tur
nătoria dio fontă a 
întreprinderii „Sece
ra și Ciocanul". Toți 
patru formează o bri
gadă de tineret aco
lo în turnătorie și 
fac parte din aceeași 
brigadă de munca 
patriotică. Brigada 
lor condusă de Bakk 
Geza cuprinde de 
fapt toți tinerii din 
secția turnătorie : 31 
la număr. Este cea 
mai bună brigadă din 
oraș. Dintre cele 149 
de brigăzi, cîte sînt 
organizate în orașul 
Tg. Mureș, brigada 
lui Bakk a obținut 
cele mai bune rezul
tate în muncă, 
carnetul brigăzii 
pot citi „istoriile" 
turor locurilor

Moldovan A- 
la
cu 
alt

locul întîl-

%

Foto : AGERPRES

In 
se 

tu-
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unde au lucrat ei. E
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Succese
ale minerilor

în primele 10 zile din acest 
an. planul de extracție a cărbu
nelui pe întregul bazin din Valea 
Jiului a fost depășit cu 1,3 la 
sută. Cele mai bune realizări 
le-a dobîndit colectivul minei 
Petrila, care a extras la supra
față mai mult de 1.800 tone de 
cărbune energetic peste preve
derile planului. La mina Uri- 
cani, datorită noilor măsuri teh-

nico-organizatorice luate privind 
întreținerea în bune condiții a 
galeriilor de transport, precum 
și îmbunătățirea asistenței teh
nice la locurile de muncă din 
subteran, minerii au dat peste 
sarcinile fixate în plan aproa
pe 700 tone de cărbune cocsifi- 
cabil.

(Agerpres)

am lucrat și noi..»
de fapt o mică cronică a șantie-1 
relor din oraș unde au efectuat 
10.687 ore de muncă voluntară 
care echivalează cu economii bă
nești în valoare de 32.058 lei. Ce 
au făcut ei, unde se vede rodul 
muncii lor ? Să luăm de pil
dă propria lor „ogradă". In 
curtea uzinei au construit 

muncă voluntară un cîn- 
basculant, pentru care

nu s-a cheltuit nici un leu. Ca 
uzina .lor să nu mai plătească 
pentru descărcatul vagoanelor de 
cocs in turnătorie, și-au luat ei 
angajamentul că această treabă 
o vor face-o ori de cite ori e 
nevoie. La fabrica de cărămizi 
și-au dat cel mai mare aport 
pentru fabricarea cărămizilor 
necesare construirii Casei Tine
retului — construe.ie care va în
cepe peste scurtă vreme. Au 
fabricat cărămizi în valoare de 
peste 82.000 Iei.

Chiar în plin centrul orașului 
s-a deschis în vară un nou șan
tier. Aici în Piața Stalin a în
ceput construcția „Cinemascopu
lui", o clădire mare cu patru 
etaje care are la parter o sala 
modernă pentru vizionări de 
filme, cu o capacitate de 800 
de locuri. Cu această clădire, 
care la etaje va găzdui unul din 
cele mai luxoase hoteluri din 
oraș, se împlinește și mai mult 
aspectul arhitectonic al Pieții 
Stalin, se mai astupă o „plom
bă- un loc viran care stătea ca 
o gură căscată. Oamenii erau- 
obișnuiți să vadă constructori cit 
mai mulți. Au rămas surprinși 
cînd au descoperit la început 
doar cîțiva meșteri. După numai 
citeva zile au sosit pe șantier ’ 
tinerii organizați în brigăzi de 
muncă patriotică. Era aici un 
furnicar de oameni, nu alta. Clă
direa creștea văzind cu ochii. De

data aceasta tinerii nu mai în- 
dep’ineau numai munci necalifi- 
cafe :' de săpători sau încărcă
tori.-Ei au început să se „cali
fice". Primii tineri care au de
venit adevărați constructori, (fă
ceau mortar, așezau cărămizi) 
au?'fost cei din brigada nr. 35 
cohdusă de Bakk Geza. Ei au 
țfectuat cele mai multe ore de 
muncă voluntară pe șantierul 
„Cinemascopului". Bătălia con
tinuă. Deocamdată construcția a 
ajuns la. etajul trei. Nu e de mi
rare că,ei dețin drapelul de bri
gadă fruntașă pe anul 1959.

Aici n-au făcut prea multe ore. 
Dar au economisit in schimb 
bani mulți. Tinerii au executat o 
serie de lucrări care cereau mină 
calificată și pentru care nu s au 
mai plătit sume de bani. Cum 3 
apărut această idee e mai greu de 

stabilit. Important 
este faptul că tinerii 
au hotărit să și con
cretizeze contribuția 
lor nu la lucrări mă
runte de mina a șap
tea ci la lucrări im
portante. Ei au cerut 
să participe efectiv 
la înalțarea construc
țiilor : să sape fun
dațiile la locuințele 
muncitorești și la con
strucțiile sociabcul- 
turale, să toarne be- 
tor.ul și să

Spectacol
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Citiți

Miercuri 13 ianuarie 1960

După cum se știe, între 30 ia
nuarie și 4 februarie Capitala 
țării noastre va găzdui un eve
niment important pentru tânăra 
generație din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice : întâl
nirea tineretului și studenților 
din aceste țâri.

Inițiată in urma propunerii fă
cute de Uniunea 
Muncitor din R. P. 
U.A.S.R., întâlnirea 
scop să contribuie 
legăturilor de colaborare și prie
tenie ale tineretului din țările 
balcano-adriatice, la dezvoltarea 
relațiilor de bună înțelegere, 
vecinătate și colaborare intre 
popoarele din această parte a 

dusă 
pentru

Tineretului 
Romină și 

are drept 
la întărirea

Cu săniuțo...

Foto: P. PAVEL

pentru
pi tineret

fi

icasi

proces

pentru tiuereL

ION MICU 
corespondent coFinicr

Numeroși tineri muncitori din 
întreprinderile Orașului Stalin 
au participat la spectacolul cu 
piesa: „Cale lungă".de Arbuzov, 
organizat în cinstea lor, de co
mitetul orășenesc U.T-M. și con
ducerea teatrului de stat. După 
spectacol, între tinerii specta
tori și artiști au avut loc dis- 

Tețzte pe marginea rea- 
iajekr

-Paqina tineretului 
de !a sate

Bakk Geza (primul din stînga) responsabilul brigăzii utemîste de muncă patriotică 
împreună cu tinerii Sîngiorzan Viorel, Moldovan Avram și Zsombori Be a - mem
bri în brigadă discută cu tov. Mihai Dezideriu, activist al Com:tetu!u: orășenesc 

U.T.M. Tg. Mureș despre viitoarele obiective de munca ele brigăzii.
Foto : C VASILE

Lectura sarcină

N-embre.
pentru * s

urxii tine 
Comitetul orăx 
U.TAL Tg. Mire 
procedat la o re 
tizare 
brigufar U ce>mx 
importante șantiere 
de construcții din 
oraș. Astfel stind lu
crurile bilanțul acti- 

este rodnic. Cele 149 
brigăzi au adus ecocooi:: 

pe anrl prin executarea
unor munci In bună parte cali
ficate, in valoare de aproape uq 
milion de lei.

La Gugețti a început
construcția unei secții 

de parchete
v: tații 
d:

exec

de organizație
Recent, la sectorul 5 montaj 

al Uzinelor „Vasile Roaită" din 
Capitală a avut loc o adunare 
generală U.T.M. deschisă în 
care s-a discutat problema par
ticipării tinerilor muncitori 
cancursul ,,Iubiți cartea".

La începutul anului trecut, bi
roul organizației dg. baza U.T.M. 
a atras în concursul ..Iubiți car
tea" un număr de 20 de tineri. 
La gazeta de perete, pe panouri 
instalate la locuri vizibile în 
secție au fost afișate listele căr
ților din concurs. De asemenea, 
cu ocazia adunărilor generale 
s-a analizat felul în care se 
pregătesc tinerii pentru con
cursul ..Iubiți cartea". Biroul or
ganizației de bază U.T.M. a mai 
organizat seri literare. întî’n.ri 
cu scriitori, recenzii pe margi
nea unor cărți indicate în bi
bliografia obligatorie etc.

— Era de așteptat ca acest 
început promițător să fie conti
nuat — a spus în cuvîntul său 
utemistul Ion Bratu. Ce s-a în- 
tîmplat însă în fapt ? Datorită 
succeselor obținute la început, 
în rindul membrilor biroului și-a 
făcut loc automulțumirea. Lo
cul muncii concrete, l-a luat for
malismul. munca pentru desfă
șurarea concursului a fost lăsa
tă exclusiv pe seama comisiei de 
examinare, care, la rîndu’ ei, a 
fost aproape inexistentă. Asa se 
face că, deși pe la sfîrșitul lu
nii august, din acest sector un 
număr de 15 tineri s-au pregă
tit pentru concurs, nu a mai 
vut cine să-i examineze.

Biroul organizației U.T.M 
fost aspru criticat de tineri 
adunarea generală pentru că 
q, continuat șă folosească posi-

bilitățile largi de care dispune 
(organizarea de recenzii, cercuri 

de citit, seri de întrebări și 
răspunsuri) pentru a răspîndi 
literatura in rindul tinerilor, în 
scopul dezvoltării dragostei șila _
pasiunii lor pentru citit. Din a- 
ceastă cauză, biblioteca, care 
dispune de un număr însemnat 
de volume, a fost mai rar frec
ventată de tinerii din sectorul 5 
montaje desfășurarea concursu
lui devenind tot mai slabă, lati 
deci ce se întîmplă cînd această 
muncă este lăsată la voia în- 
tîmplării, cînd biroul organiza
ției de bază U.T.M. consideră că 
acțiunea pentru organizarea și 
desfășurarea concursului „Iu
biți cartea" cade în sarcina co
misiei și nicidecum a lui însuși.

— Se pare că biroul U.T.M., 
a spus un alt vorbitor, nu a 
înțeles de ce organizația noa
stră și nu altcineva trebuie să 
se preocupe mai întîî de lectura 
tinerilor. Deschideți Statutul or
ganizației noastre. Vedeți că 
una din obligațiile principale 
ale unui utemist este aceea de 
a învăța, de a învăța necontenit 
pentru a deveni tot mai bine 
pregătit din punct de vedere po
litic și profesional, cu un larg 
orizont de cunoștințe de cultură 
generală, lată dar că 
este în ultimă instanță 
gație statutară, și cine 
va dacă nu organizația 
trebuie să vegheze ca ea să fie 
respectată ? Asa stîr.d lucrurile, 
concursul „Iubiți cartea" nil 
este altceva decît unu! din mij
loacele de îndeplinire a acestei 
obligații.

Neînțelegerea acestui lucru, 
nu numai de către membrii bi-

lectura 
o obli- 
altcine- 
noastră

a-

a 
în 
nu 
h

roului ci și de către alți utemiști, 
a făcut ca din mijlocul ve
rii și pînă în prezent din sec
torul 5 montaj nici un alt ti- 
năr să nu mai devină purtător 
al insignei „Prieten al cărții".

In adunare s-a subliniat fap
tul că există numeroși tineri 
care, cu toate acestea, manifestă 
interes pentru literatură, că 
străduința pentru îmbogățirea 
cunoștințelor lor politice și de 
cultură generală nu a scăzut 
Mulți dintre ei au citit deja o 
bună parte a cărților prevăzute 
în regulament. De pildă, tinerii 
Florian Dina, Ion Titirișcă Na
talia Soropol și alții au citit u- 
nele cărți cum ar fi: ..Mama". 
„Tînăra Gardă", „Așa s-a călit 
oțelul", „Bărăgan", _Morome- 
ții“, ..Pămînt desțelenit- etc. Ci
tirea literaturii i-a ajutat si 
devină cu adevărat prieteni ne- 
despărțiți ai cărții De fapt, a- 
ceasta a fost doar o baza de 
pornire în dezvoltarea gustului 
pentru citit. Acum nu se mai 
pot despărți de cărțile din care 
învață noi și noi lucruri folosi
toare, educative.

— Scopul concursului nu este 
acela de a deveni simpli purtă
tori ai insignei ..Prieten al căr
ții". ci de a îndrăgi tot mai 
mult cartea, de a ne forma ca 
muncitori cu un larg orizont po 
litic și cultural, a spus tinărul 
Emilian Pîrvu. fată de ce con
sider foarte greșit că biroul or
ganizației de bază U.T.M. a în
cetat de a i mai îndruma indea-

P PALIU
D. PREPELIȚA

- (Continuare tn pag. 3-a)

toate aceste wis-
se pornise o discu- 

a prinsă chiar aici
pe unde, cu luni în urmă,
lucraseră ei. neobosiți. Cfte
amintiri plăcute nu au ră
mas în mintea fiecăruia. Foarte 
aproape, se ridica

VASILE

silueta zveltâ

CABL’LEA

In scopul und mai bune valo
rificări a masei lemnoise, la în
treprindere* de produse finite 
dm lemn de la Gugeștu raionul 
Focșani, a început construcția 
unei secții de parchete.

Nou* secție va folosi c* ma
terie pnmă frizele rezultate din 
prelucrarea buștenilor de fag și 
stejar de la fabricile de cheres
tea dm Gugești și Nehoiu și va 
produce anual 240.000. mp par
chete.

lumii, so sprijine lupta 
pentru apărarea păcii, 
dezarmare, pentru 
transformarea aces
tei regiuni 
zonă a pe:

Pe baza 
stabilite în ședința 
care a avut loc la 
București in 
de 
brie 
s-a 
pregătire, 
participe 
zentanți 
țiilor de tineret și 
din țările balccno-adriatâce, in
diferent de concepțiile lor poli
tice, filozofice, religioase, precum 
și ai oltor organizații car» se 
interesează de problemele tine
retului și studenților. De cseme- 
nea cu fost invitate, cu titlu de 
observator, unele organizații in
ternaționale de tineret și stu
dențești. S-a căzut de acord de 
asemenea să fie invitați ca oas
peți de onoare și o serie de per
sonalități din țările acestei re
giuni.

Vestea organizării întâlnirii a 
stârnit interes atât in rindurile ti
neretului și studenților cit și *n 
cercuri largi ale opiniei publice 
din această parte a lumii și a 
deîerrr. net adeziunea a nu- 
~e'ocse organ zeț-i de tineret și 
studențești. Printre acestea se 
c*'o Uniunea Tinsretului Muncii 
din R. P. Abanio. Uniunea Ti
neretului Comunist D — -tzovlst 
din R. P. Bulgaria, O'gcnizația 
Tineretului Democrat Unit d n 
Gpru, Organizația Student lor 
Gprioți cu sediul la Londra. Or- 
ganizeția de tineret a Perfidu
lui Liberal. Ovgonizația de tine
ret o Partidului EDA și Secțxj de 
tineret a Mișcării pentru destin
derea balcanică din Grecia, 
Mișcarea Tineretului Soc ici; st 
Italian, Federația Tineretului Co
munist Italian. Uniunea Tinere
tului Popular din R.P.F. Iugo
slavia, Uniunea Tineretului Mun
citor și Uniunea Asociațiilor Stu
denților din K. r. Romină și al
tele.

Organizațiile de tineret și stu-

Zilele
25-27 septem- 

1959.
constituit

au fost 
la 

ai tuturor

cînd
Comitetul 

invitați să 
întâlnire repre- 

organiza- 
studențești

denți din Turcia, care ca și ce
lelalte organizații de tineret din 
zona balcano-adriatică au fost 
invitate, nu și-au anunțat încă 
participarea la Intîlnirea de la 
București.

Pentru Intîlnirea de Ia Bucu
rești s-a prevăzut un program 
bogat. Timp de 6 zile, partici- 
panții vor avea posibilitatea să 
dezbată pe larg problemele în
scrise pe ordinea de zi : Rapor
tul general despre „Contribuția 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și a Mă
rii Adriatice, precum și a organi
zațiilor lor la transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a pă
cii, denuclearizată, pentru lăr
girea cooperării, dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre tine- 

râtul și studenții 
din această parte a 
lumii" și documen
tele finale ce vor fi 
adoptate la Intilni
re. Totodată repre
zentanții tinerei ge
nerații din țările bal
canice, vor avea 
prilejui să se cu

noască îndeaproape și să dis
cute problemele care îi preo
cupă, să găsească în co
mun cele mai potrivite mo
dalități de colaborare. Lu- 
cfărite întâlnirii se vor desfă
șura atit in ședințe plenarî cit 
și in comisii *n care se vor dez
bate problemele muncii cultura
le, problemele studențești, pro- 
bleme'e sportului și turismului 
precum și problemele generale 
ele cooperării organizațiilor da 
tâneret și studențești.

In tâmpul întâlnirii vor avea loc 
rumeroase manifestări artistice, 
culturale și sportive, precum șl 
vizite.

Delegații din diferite țări vor 
avea, de asemenea, intilniri pri
etenești intre ei.

In acest tâmp va avea 
loc, printre altele, deschiderea 
uiei expoziții internaționale re- 
prezentâr.d aspecte din viața și 
activitatea tineretului și studen- 
ț or din țările balcano-adriatice. 
Un punct important din program 
il va reprezenta simpozionul cu 
tema „Folosirea energiei atomi
ce in scopuri pașnice", simpo
zion ce va permite o amplă 
dezbatere, în legătură cu pro
blema de mare însemnătate a 
utilizării energiei atomice spre 
folosul omenirii și nu în scopuri 
de exterminar».

In întâmpinarea 
niment, 
și in 
cipante.

în țara 
celelalte 
se fac

acestui eve- 
noastră ca 
țări parti- 

intense pre-

(Continuare în pag. 4-a)

In acțiunea de întreținere 
a drumurilor

activitatea de întreținere a 
drumurilor din regiunea Stalin 
un rol de seamă l-au avut anul 
trecut acțiunile întreprinse pe 
plan local de numeroase sfaturi 
populare care au antrer.at pe ce
tățeni la aceste lucrări. Xumcroși

țărani muncitori au contribuit 
prin munca lor la ridicarea de 
terasamente, la extragerea, trans
portul și așternerea pietrei și ba
lastului pe drumurile raionale și 
comunale, la repararea podurilor 
<i podețelor sau -la construirea 
altora noi, la desfundarea și cu
rățirea șanțurilor, la 
de pomi pe marginea 
rilor.

I aloarea lucrărilor 
prin contribuția în 
țăranilor muncitori se 
circa 17-500 000 lei. i___
bune rezultate in această acțiune 
le-au obținut sfaturile populare 
din raioanele Codlea și Făgăraș.

Rezultatele puteau fi însă și 
mai bune dacă sfaturile populare 
din raioanele Mediaș, Sibiu și 
altele ar fi desfășurat o activi
tate mai susținută pentru mobi- 
l. zarea cetățenilor la lucrările 
de întreținere a drumurilor,

(Agerpres)
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Din primele zile ale anului Ja 
Uzinele f,Janos Herbak" din Cluj 
au fost introduse în fabricație 14 
modele noi de încălțăminte pen
tru bărbați, femei și copii. Noile 
modele de încălțăminte sînt con
fecționate din piele fină șj se 
disting prin linii elegante. Pla. 
nul uzinelor „ lanos Herhak" pre- 
ved.\ pe primul trimestru al anii- 
lui,^fabricarea a 25 noj modele 
de încălțăminte,



Creșterea animalelor — o îndeletnicire de cinste

pentru tineretul de la sate

Tineri, deveniti buni 
crescători de animale!

CRESCĂTORI
DE ANIMALE 

FRUNTAȘI

La Leorda, în raionul Botoșani 
lucrează la gospodăria de stat 
foarte mulți tineri crescători de 
animale. Vă prezentăm cîțiva 
dintre tinerii îngrijitori fruntași.

Am să îr&ep aceste rînduri 
printr-un îndemn pe care-l adre
sez din toata inima către sute 
și mii de tineri de la sate : 
deveniți buni crescători de ani
male ! Este una dintre cele mai 
importante datori' ale voastre. 
Este o meserie care va face cin
ste și care vă dăruie bucurii 
mari. Partidul ne cheamă pe noi, 
oamenii agriculturii socialiste, 
să dezvoltăm creșterea animale
lor, să asigurăm producții me
reu sporite de lapte, carne, 
lină, ouă. îmbrățișați această 
meserie frumoasă și demnă, 
învățați meșteșugul creșterii 
animalelor, luați cartea și în
vățați să practicați această 
meserie după știință, pentru că 
știința este singura care poate 
să vă învețe cum se obțin marile 
producții, cum se cresc mai 
bine, mai ușor animalele.

De ce mă adresez vouă, ti
nerilor, să îmbrățișați această 
meserie ?

Pe vremea cînd am început eu 
să mă ocup de creșterea' ani
malelor această ocupație era 
desconsiderată. „Văcarii" și 
„porcarii" erau luați în rîs, erau 
batjocoriți, erau priviți ca oa
meni care nu sînt buni pentru 
altceva. Păzind vacile boierului 
sau vacile satului crescătorul de 
animale de pe vremea aceea de 
cele mai multe ori nici nu știa 
carte, se credea că nu e nimic 
mai simplu pe lume decît să 
crești animalele. Că nu-ți trebuie 
pentru aceasta decît un băț, un 
clopot $i o traistă. De aceea au 
rămas în mintea multor țărani 
păreri greșite, concepții vechi, 
înapoiate despre această me
serie.

Acum cînd dezvoltarea zooteh-

Constantin Adochitei
maistru crescător de animale la G-A.S. Coțușca regiunea Sucea

va, Erou al Muncii Socialiste

niei a devenit o problemă de 
mare importanță economică 
pentru țara noastră, cînd dez
voltarea pe principii socialiste a 
agriculturii cere tot mai mult or. 
ganizarea științifică a creșterii 
animalelor, meseria de crescă
tor de animale și-a căpătat cin
stea cuvenită. Ea se dovedește a 
fi o specialitate care cere ca 
oricare alta o bună pregătire 
profesională, cunoașterea anu
mitor norme științifice. Nu-i ușor 
să crești animale care să-ți dea 
producții din ce în ce mai mari.

De aceea, voi, tinerii, țu dra
gostea și setea voastră de a în
văța, cu entuziasmul și pasiunea 
pe care le puneți în tot ce 
faceți trebuie să vă îndreptați 
cu încredere spre această fru
moasă meserie.

Eu, din munca mea, aici, ’a 
sectorul zootehnic a! gospodarei 
agricole de stat Coțușca n-'-cm 
format de mult părerea că ti
nerii sînt cei care pot să dev’~â 
buni crescători de
M-am bizuit mult pe ~u-ca ti
nerilor și n-am greșit.
străduința lor, pentru făptui că 
au obținut rezultate foarte 
în îngrijirea an mc'ecr s spo
rirea producției de kjpte si cere 
Sirghi Teodora si Vcsiie A- 
truîui ou fost decorati. Nicoice 
Costin a devenit la 18 im 
mulgător vestit in loctc rec-- 
nea. Băieții mei (e soc- ase 
pentru că mi-au dever* -oc-» 
dragi) au dovedit că ->
stare să rezolve cu se-cz :cse 9

dîrzenie problemele muncii lor 
de fieccre zi. ale calificări;, au 
devenit oameni de bazo ci sec
torului nostru zootehnic. Sint 
mindru de ei. Au învățat cu 
mult interes tot ce i-ar ajuta 
să devină mai pneepuți în me
seria lor. Am ajuns să creștem 
animale productive, să spori 
producțiile tocmai pentru că 
avem un asemenea coteain» de 
tineri crescători care se strădu
iește să apîice no—nes? șt -u- 
fice de îngrijire și hrănire a ani
malelor.

Dar știu că nu pesie tot in 
un'tâțile ogncole socci ste se 
întimpîă așo. Moi sint saca gos
podărie ce stau Qospodâriî co
lective. intovârcslri zootertce 
in cc-e nu ex stă sufictanfe cres
cători de amante pricepeți, 
unde cresSerea c-’—-s'eîc- se 
fcce mcâ in uoete prhr-^e dopa 
co-zepr' vecf», cc-e no se po- 
V resc cj ■wekt ©cîjc a dez- 
vc tâ u zcoLeh“e>_

Sarcmi deosebii de -*•

de antante.
iată o trec bă seriocsâ pentru 

voi. Voi. trierii d> gospodări 
de stat » coirctive. intevâ- 
ressri xocne--— -oe, tecw< so m- 
ta«epe£j co este in oute^ec voas
tre șâ cvee chtar pcco-c petro- 
beă s-o faceți. sâ pwnet seres

Fprcsti zrejjoecct-e. oamrite 
veer, dejoew ceea sec Meserie 
trjmoosâ. de BM crista. Voi

Gospodăria de stat Cazan ești este o mare unitate sociafisftă prodecâtooce <te acme. Imuri 
îngrijitori de aici, organizați în brigăzi, și-au însușit bine meseria și se yf* peeao

nent de sporirea producției și recucerea p-e?_ _ c« zcr_
Fcto: H. CA*AMF<

puteți să luați în răspunderea 
voastră, acolo unde vă permit 
condițiile, sarcina de a vă ocupa 
de sectorul zootehnie. Este a- 
ceasta pentru voi o chestiune de 
ird'ăzneală, o dovadă a con
științei voastre de tineri înain
tați și. în același timp, o4 mîn- 
drie. Sînt sigur că daco munciți 
eu seriozitate. dacă învățați. 
reușiți cu siguranță să faceți lu
cruri pentru cc'e să vo bucurați 
de cinste.

Aș mai adrese aici cîteva cu- 
r ^te conducătorilor de unități 
agricole soctaKst». inginerilor, I 
te*w5der.4or din creste unități, 
l-aș '-de—nc sc aibă deplină in- 
~ede-e «1 forțele. în copoc toteo 
și p-ceperec tinerilor, acolo 
--•de ocestia cer sâ E se rncre- 
d^-teze sere-na grea și fru- 
•ocsâ de a răspunde de sect 3- 
nd Tnnte^mc B. oei tineri, sint 
□cpcbr sâ focă nuneo creasta 
cu suflet. m ei ea sânt irtete 
tate co-oect 'e vechi. dc_nd- 
toc-e despre sieste-ec c- —c e- 
fcr. B prind mate ®c' ușcr invâ- 
țoatatee -o, fttațfiee. ou te . 
dsoar-e -*eru~rc-<cte seci pe 
oc-e te pot mc ca Nu |
wâ Sndoesc â -c-ee Mcjerfc-

Au devenit 
buni crescători 

de oi
Pna • fe. MM. gi-Fn.J

tef-e texpete dr rimp * eater- . 
fcwv. rad m hm te mrtmW |

Ei învață și îndrăgesc 
repede meseria

Cu mai puțin de 
doi ani în urmă în 
G.A.C. Căzănești, cu 
greu se putea vorbi 
despre existența unui 
sector zootehnic în 
adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Gospodă
ria avea cîteva vaci, 
cițiva porci și 120 
de oi, dar toate a- 
nimalele acestea erau 
privite de colectiviști 
ca ceva auxiliar, ca- 
re nu merită cine 
știe ce atenție. Oa
menii erau convinși 
că producția agricolă 
e cea care hotărăște 
totul în gospodărie, 
că animalele nu aduc 
cine știe ce venituri. 
Consfătuirea de la 
Constanța le-a des
chis ochii colecti
viștilor din Căzănești. 
Citind și dezbătînd 
documentele consfă
tuirii, ei și-au dat 
seama ce importanță 
are creșterea anima- 
lelor pentru dezvol
tarea gospodăriei co
lective. Și colectiviștii 
au hotărît să dez
volte acest sector.

Lucrurile nu s-au 
dovedit însă așa u- 
șoare cum li s-au 
părut unora. S-a 
țonsiruit wi mpi

grajd, cîteva boxe 
pentru porci și un 
saivan pentru oi, au 
fost cumpărate 30 de 
vaci gestante, cîteva 
scroafe de rasă și a- 
proape 200 de oi. 
Urma acum un lucru 
la fel de, dificil: or
ganizarea brigăzii 
zootehnice. Se punea 
întrebarea: care din 
colectiviști trebuia să 
lucreze în sectorul 
zootehnic abia în
jghebat ? Era vorba 
aici de o muncă de
loc ușoră, ceva mai 
deosebită, care cerea 
multă rîvnă în însu
șirea științei.

La chemarea con
ducerii gospodăriei, 
alături de colectiviștii 
mai vîrstnici și cu 
mai multă experien
ță în acest domeniu 
cum sînt Bedea Dră- 
gulin, Constantin Ra
du, Nicu Bănică și 
alții, care au răspuns 
printre primii la a- 
ceastă chemare, orga
nizația U.T.M. a re
comandat pentru a- 
ceasta muncă 15 ti
neri dintre cei mai 
destoinici și sîrguin- 
cioși Munca acea
sta grea, de conso
lidare a sectorului

zootehnic, a începui 
în toamna anului 
1958.

— Da, la început 
ne-a fost destul de 
greu, îmi spune to
varășul Mișu Dă- 
nescu, un tînăr îngri
jitor fruntaș. Noi 
știam să îngrijim vi
tele așa cum apucase
răm de la părinții 
noștri: fîn, apă și cu
rățenie la trei zile 
o dată. Aici însă se 
cerea altfel. Și a tre
buit să învățăm. Am 
învățat împreună — 
și îngrijitorii tineri, 
și cei vîrstnici. Am 
învățat de la tovară
șul Petru Andrei, 
tehnician zootehnic, 
care a organizat cu 
noi Cursuri speciale 
de calificare. Ședeam, 
seri la rînd și bu
chiseam . din cărțile 
și broșurile de spe
cialitate. Și zi de zi 
tot ce învățam apli
cam în practică. Așa 
am ajuns, de pildă, 
să ne convingem de 
necesitatea hrănirii 
la timp a vitelor, de 
păstrarea curățeniei, 
de separarea vacilor 
și scroafelor gestante 
de celelalte, de fap
tul că , vițeii pot fi 
hrăniți tot atît de

bine cu lapte degreset. 
că găinile dau oui 
multe cind li se di 
in hrană substanțe ce 
conțin calciu fi o su
medenie întreagă de 
alte lucruri despre 
care altădată nu 
știam nimic. Dar da
că unii dintre tinerii 
îngrijitori cum sînt 
Vasile Ursu, Marin 
Ștefan, Ștefan Tache, 
Nicolae Șerban și 
alții munceau cu tra
gere de inimă, cu 
hotărîre, și se stră
duiau să învețe, au 
mai fost insă și din 
cei cărora munca 
asta nu le-a convenit. 
Aici, la vaci, sau la 
porci sau la oi, se 
cere să fii în picioare 
de dimineață pînă 
seara și în zi de lu
cru, și în zi de săr
bătoare. E o muncă 
frumoasă asta, dar 
nu pentru leneși. 
Constantin lancu și 
Stan Ene au început 
să dea din colț în 
colț.

„Doar n-o să stăm 
noi toată ziua de coa
da vacilor1* ziceau ei 
Și nu stăteau. Seara 
plecau mai devreme 
ca ceilalți, duminici
le nu veneau la lu

cru, lisind vitele pe 
team» cu- s-o nimerL 
Noi nu r.e-am imps- 
ear cete eu situația 
asta- Și daci am văzul 
că au se îndreaptă, 
am cerut intro adu
nare generali scoate- 
rea lor din brigadă și 
înlocuirea lor cu alți 
tineri mai serioși, 
care să nu ne facă 
de rușine.

tl ascultam pe tâ
nărul Mișu Dânescu 
care-mi vorbea cu a- 
tita convingere, în 
timp ^-e vizitam graj
durile spațioase, cura
te și luminoase în 
care vacile bine îngri
jite mîncau liniștite. 
Și gindindu-mă la cei 
21.000 litri lapte de 
vacă, 12.000 litri lap
te de oaie, 14.000 kg- 
carne de porc, 1000 
kg. de lină. 800 
kg. miere pe care 
gospodăria le-a livrat 
statului în anul tre
cut, gindindu-mă la 
cei 209.000 lei pe 
care i-au obținut co
lectiviștii de pe urma 
sectorului zootehnic, 
mi-am dai seama că 
străduința lor. a în
grijitorilor tineri și 
vîrstnici, comuniști și 
utemiști, le-a fost din 
plin răsplătită.

- w

ceea ce an obruuU 
pină acum, ține si 
mă asigure tovară
șul Petre Andrei, se- 
cretarul orțamzatiei 
U.TNA. Pini noun 
sectorul nostru zoo
tehnic a ajuns la 120 
capete de bovine, 380 
porcine, 788 ovine, 
1700 de păsări 
110 stupi. Vrem ca 
pînă la sfîrșitul lui 
1960 să ajungem la 
60 de scroafe mame, 
120 vaci cu lapte, 
2000 oi și 2500 păsări. 
Avem posibilități și 
vrem s« le folosim 
din plin. Și încă ce
va. Noi. tinerii, in
tenționăm ca în a- 
cest an să organizăm 
o brigadă zootehnică 
a tineretului care să 
fie un exem-plu în 
muncă și pentru cei
lalți tineri colecti
viști. Avem băieți 
buni, care socotesc că 
e o cinste și o 
drie să muncești 
tru dezvoltarea 
terii animalelor.
tru creșterea și conso 
Udarea gospodăriei 
noastre colectivi.

F

mîn- 
pen- 
creș- 
pen

iOSTEL D1AGONU

Tineretul — 
un motor 

al dezvoltării 
sectorului 

nostru 
zootehnic

VASILI LUPAȘCU
Lip-ecxâ c gospodărie de 6 onl. 
A ojvenl un crescător cu exce- 
ries’^p. de- învață mereu. Ur- 
—ecrâ cam cursurile de eci'fi- 
ocf brgc-'jate in gospoââra.

3BX3K PStScCAâU

On aners can I se perae «s

O-PLE<r

Șr c pe—este

GHtORGHE AJUNS
l-o găsit cid oe tot prieter 
hr, pe Priscconi, pe *6c jec-u s? 
pe alți bc.eri. De ic e a mreset 
multe lucruri, și se crutâ ancd 
pe altul de cite ori e nevae-

NICOLAE HRIȚCU
In ședințele organizației U.T.M 
ei discută de multe ori despre 
cum trebuie să muncească tine
rii crescători și mai ales despre 
calificare. Da, e foarte bucuros 
că și-a ales această meserie

Marea majoritate a muncitori
lor gospodăriei noastre sint ti
neri. Ei sint cei care, sub con 
ducerea comuniștilor. îndrumați 
de către brigadieri și ingineri, 
muncesc din primăvară și pină-n 
toamna pe ogoarele noastre, în
grijesc animalele, pentru spori
rea producțiilor de lapte șt car- 
ne. Tocmai de aceea ei se bucu
ră de multă încredere și prețui 
re din partea noastră. Cu toate 
acestea, mulți au rămas surprinși 
cu un an In urmă, cind, intr-o 
adunare generală U.T-'t deschi- 
să, ei, utemișUi și tinerii, au ce
rat conducerii gospodăriei și or- 
gatuzației de pared sa li se ln- 
ererLnjeze lor sedcnil zootehnic 
— cei mai important din 
zoscodarle. Desigur, organizația 
L.1>L debzmse bene lucrul a- 
■es^ de ma: Înainte. Ei văzuse
ră ca și aci ca la sectorul zoo 
•rnrac berank au mergeau prea 
'ocne. Prndactu de lapte era scă- 
zxa, rable nu erau nine inireți- 

se tăcea naltă rzsrpa de 
bxaje. €ace era cauza acestei 
szujnl In actorul zootehnic 
heraa c-uaem iară dragoste 
pszrc —esena aceasta, îmbibați 
de cozcepțâe vecrz, înapoiate, 
despre creșterea ac tualelor, nu 
sa dovedeau interes pentru ia 
Tațatz^ penlra apucarea știin- 
»■-

As stat șj-am ctubzuit bine 
Cur» Xuent «or fi ei in stare să 
-«cx sector'— woserrk la ceea 

' 3 «rtouae să be d ta gnspodă 
I r-a asassa. sâ aducă aid un 

sorx ao^ sar sus, de samca ?
Iz aerate, xe—șr s-au an- 

jz.^ ca toata ser. co.tatea că
1 rar taa axasza. ca au ne vor 
I naeLa ZKraderea. Și le-am in- 
I ad '~a~ iar secsoru, moț..omc- 
I A trenat de aexte nb an de 
■ ză». Ssuațu is sectoral zoceen- 
I zac s-a infci itilii toarte maiL 
I €am M aceasta ?
I Iz aruad rtad, ergarrragă 
' EIM a ^aadyșd anga.saeot

a toc-eae ăi arcs sector -m

1<z ca aat bras Oeaa^z Gea 
■a sar» bngadd snnaaca — 
I' cea de ia Afccejb — a iost daaâ 
ia raspeoderea Cnerer ingmere 
Donxisxa Latretu, iar ea de 
.1 Dragruc '..rurala: tr’gather
«oteh—o Xicuiescu Spiridon.
Pnntre cd 25 de utemiști care au 
trecut sa lucreze in sectorul zoo- 
tehnic mulți erau absolvenți ai 
școlilor profesionale zootehnice 
ea: Butoi Silvia, Anania A A 
Aastle Fkn-a și alții. Unu iasă, 
ca Sedelcu Xicniae. Urlec Vir- 
g«. Popa oa ș,- alții nu aveau 

| xd o xaaîi. Acesta s au ndi- 
I cta tisa ci ajutorul brigadieri- 
• lor fi al crforiaiți crescători mai 
| rnerpuc, cu ma; multa expe

Tîserîi au pornit munca în sec
torul zboteh-tic cu mult entu
ziasm > păș une. In primul riad 
xu rixxput să îngrijească și să 
farireasca azfmalele după fodro- 

I sările ș‘ 'îtnce a*c inginerilor 
Iți brigtafierikr. sâ tina o cură* 
! jeae exempt ară in grajduri, să 
: vacrie după orarul stabi-
j zt, sa faca pâșuzatul rațional, pe 
□tarek- E: au început să învețe 

|crga^zat la cerumie zoctenrrce. 
cx-e vac nr U i inpte iernii 

I carie coz&nua și in anul aces- 
J :a» «c-au împărtășit urr» altora 

experreMța -naimată. aa început 
m ta cotectzv zru.-ca bri-

tgw?or Ier ș: sa rr*t-e Epsisile 
j car» «e iveau in m-jdcă.

Și iztă că acum, la siirșrtul 
zob an de mcocă. -eultstele a- 

î rată că deoiștn șă tinerii au 
' știut să-și respecte corintul dat, 
I sa lupte perora kitiptainea lui.
• Toeru Ejigâîon d-- brgada de 
lia Miceșd au obtimt de la fie

rar» vacă tara du 1500 litri de
• lapse, au oecmut drpișin la spo
rul z3mc de greutate la anima
lele de iogrâșa* de 150 grame.

Desigur, ei sat au tncă mul
te <fe ficat, mat ales cei de la 
brigada Drâg-id, unde rezulta
tele ac fust mai stane, dar exis- 
u garanta segură că vor reuși 
aceasta, datorită entuzrasmului și 
pascumi ca tare muncesc. Toc
mai de aceea oe-am încumetat 
ca pe anul ar^ta sa dublăm a- 
proape numărul rarilor, să spo
rim la 4000 litri cantitatea pla
nificată ne cap de 'ac> furajată.

SIntem conving că tineretul, 
care s-a achitat cu cinste de an
gajamentul luat, va face secto
rul zootehnic din ce în ce mai 
puternic.

BARBU 1OS
directorul G-AS.-ClucereaM, 

regiunea Pitefti

Crescătorul de animale Pascu M. Ion din G.A.C. Bechet re
giunea Craiova.

Foto : AGERPRES

Cum s^a spulberat 
o mentalitate 

învechită***
Sectorul zootehnic al gospodă

riei agricole colective din Gon- 
duratu, regiunea Ploești, numără 
32 de bovine, dintre care 15 vaci 
ca laple, peste 300 de ovine. 34 
parene. păsări, stupi și allele. 
Cotecmnștii din Conduratu au 
reuș-i să aibă ruinai vad 
Sc .«z și ca lină fină ș< se- 
e=13ă- Dar .acale »i oue cniedl- 
va m aa proAxs pe măsura ca- 
taăfi. ras-n tor. Aceasta pentru 
că saa’.e au iosi hrănite in- 
fnjrte jjpi metode înapoiate, 
«du talrim". Din aceste motive 
anta trwii s-au pierdut cei puțin 

Irtri lapte — după cum 
reiese din cîteva calcule sumare 
făcute recent de zootehnistul co
lectivei.

De toate aceste neajunsuri e- 
xistente anul trecut in sectorul 
zootehnic al colectivei se face 
răspunzătoare în bună măsură 
organizația LLT.M, in frunte cu 
fostul ei secretar. Ion Lăzăroiu. 
Cu tpate că organizația de 
partid, și consiliul de con
ducere au cerut în repetate 
nnduri organizației U.T.M. să 
recomande tineri pentru secto
rul zootehnic, să întreprindă ac
țiuni pentru asigurarea unor 
condiții de hrană și îngrijire mai 
bună a animalelor, aceasta n-a 
făcut nimic. Ba din contra, prin
tre unii tineri colectiviști circula 
concepția înapoiată că meseria 
de crescător de animale „nu face 
de nasul lor"... Această concep
ție a fost cu atît mai dăunătoa
re, cu cit ea era înfiripată și la 
unii membri ai biroului organi
zației L’.T.M., ca de pildă Ion 
Lăzăroiu. care ar fi avut da
toria să o combată cu hotărîre.

Tineri colectiviști ca Ana Stere, 
Gostică Dinu, Mica Vasile șj alții 
aveau o experiență bună in creș
terea și îngrijirea animalelor, 
deoarece au crescut vaci acasă 
de mici copii. Dar în vreme ce 
de vacile lor. proprietate perso
nală. îngrijeau bine, de cele ale 
colectivei nici n-aveau habar. 
Cind, de pildă, i s-a propus lui 
Costică Dinu să lucreze în sec
torul zootehnic, acesta a refuzat 
zici nd :

— Eu, văcar ? Să rîdă lumea 
de mine ?

Cind ajungea acasă insă, pri
mul lucru pe oare îl făcea era să 
se ducă la grajd ca s-o hră
nească pe Joiana lui, de la care 
obținea 14—15 litri de lapte pe 
zi, în vreme ce unele vaci ale 
colectivei, din lipsă de îngrijire, 
nu depășeau 13 litri pe zi. Față 
de aceste concepții înapoiate, 
organizația U.T.M. n-a luai o 
atitudine combativă, n-a încercat 
să-i atragă pe tineri să lupte 
pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, să spulbere concepțiile 
înapoiate, individualiste, care e- 
xistau la unii tineri.

Această situație nu mai putea 
dăinui. După apariția docu
mentelor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959. după 
studierea lor temeinică, organi
zația de partid și conducerea 
gospodăriei colective au trecut 
la o serie de măsuri practice, 
menite să îmbunătățească munca 
în sectorul zootehnic. Primind 
sarcină din partea organizației

de partid, noul birou al organi
zației de bază U.T.M. a organi
zat o adunare generală deschisă 
a organizației U.T.M. in care 
s-au dezbătut pe larg sarcinile 
ce revin tineretului în urma Ple
narei C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959. Au fost combă
tute cu acest prilej atitudinile 
sejuste și concepțiile înapoiate 
ale unor tineri colectiviști cu 
privire la sectorul zootehnic al 
gospodăriei.

La urmă, după discuții, noul 
secretar al organizației U.T.M« 
Nicolae C. Nica. s-a ridicat și & 
spus:

— Tovarăși, in fața noastră 
stau sarcini deosebite cu privire 
la dezvoltarea sectorului zooteh
nic. De aceea eu m-am hotărît 
să cer conducerii gospodăriei să 
lucrez ca îngrijitor la vaci. Mai 
trebuie doi flăcăi de nădejde care 
să lucreze cu mine și trei care 
să lucreze la turma de oi. Vrem 
ca de vacile și oile gospodăriei 
să răspundă cei mai harnici ti
neri. Ce părere aveți ?

Cuvintele secretarului au pro
dus rumoare în sală. S-au ridicat 
pe rind tinerii Gheorghe Dănciu- 
lea, llie Stelian, |lie Gheorghe, 
Stelian Mincă și Nicolae N. 
Nica.

— Venim și noi alături de ti
ne, au spus ei simplu.

De la începutul acestui an, cei 
6 tineri au început munca în sec
torul zootehnic. Cu sprijinul se
cretarului de partid, zootehmcia- 
nul Dumitru Ceptureanu, tinerii 
au trecut de îndată la treabă. Mai 
întii au alcătuit un program mi
nuțios de lucru, de îngrijire și 
hrănire a animalelor la ore fixe. 
In grajd au făcut curățenie și 
ordine exemplară. Au văruit pe
reții, stanoagele, au făcut poli
cioare pentru țesale și perii în 
dreptul fiecărei vaci etc. Datorită 
îmbunătățirii îngrijirii și hrăni
rii animalelor jn numai o decadă 
de la începutul anului cei trei 
tineri de la vaci, au obținui 200 
litri de lapte peste plan. Ei au 
dat un exemplu bun tuturor ti
nerilor, au lovit în concepțiile 
înapoiate ale acelor tineri colec
tiviști care spuneau ca meseria 
aceasta nu face de ei.

In ce privește planurile de 
viitor ale organizației de bază 
U.T.M.. acestea sînt lăudabile. 
Tinerii din sectorul zootehnic 
vor să obțină 400 de litri de 
lapte peste planul anual de la 
fiecare vacă furajată și 4 litri 
peste plan de la fiecare oaie. De 
asemenea, tinerii vor răspunde 
de 5 ha. cu porumb furajer, iar 
din economiile obținute prin 
munca voluntară la construirea 
unui nou grajd din resurse loca
le, la însilozarea porumbului și 
alte acțiuni, se vor cumpăra două 
vaci pentru colectivă. Deoarece 
sectorul zootehnic va crește cu 
încă 15 vaci și peste 150 de oi. 
organizația U.T.M. și-a propus 
să atragă noi tineri care să lu
creze in acesl sector.

Cei mai buni tineri din colec
tivă, mobilizați de organizația 
U.T.M.. au dovedit că atunci 
cînd se pornește cu hotărîre la 
treabă, cînd sini învinse vechile 
concepții retrograde, individuali
ste, sectorul zootehnic al gospo
dăriei poate fi serios sprijinit de 
către tineret, că acest sector 
poate deveni un izvor însemnat 
de venituri pentru colectiviști.

N1GOLAE BARBU



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

A tinde să realizezi 
și mai mult...

■Conferința organizației oră. 
■iești U.T.M. Arad a adunat în
■ a clubului „Teba“ din locali- 
■e aproape 300 delegați și in- 
■ați din organizațiile de bază, 
■~e au analizat munca comite- 
■ui orășenesc de la trecuta 
■îferință și pînă în prezent. 
■Atit darea de seamă, cit și o 
■rte din delegații care au iuat 
■intui în conferință, au vor-
■ despre succesele obținute sub 
■iducerea organizațiilor de par- 
■. de către tinerii muncitori 
■1 Arad în lupta pentru crește-
■ producției și productivității 
■meii, reducerea prețului de 
■t și îmbunătățirea calității 
■aduselor, pentru obținerea unor 
Semnate economii, Faptul că in 
■recerea socialistă sînt antre- 
■ți peste 9.000 tineri, că numai
■ anul 1959 tinerii au conlri- 
■it cu peste 11.000.000 lei 
■>nomii la cele 56 milioane rea- 
■ate de muncitorii arădeni, sînt 
■vezi grăitoare ale entuziasmu-
■ cu care răspund utemișlii și 
■erii muncitori la înfăptuirea
■ rilor obiective economice puse
■ partid in fața întregului nos-
■ popor.
■Conferința a apreciat ca bună 
■mea comitetului orășenesc 
■ntru cuprinderea unui număr
■ mai mare de tineri in formele
■ muncă specifice, pentru ex- 
■derea inițiativelor bune ale 
■eretului, pentru lărgirea mis
irii de inovații, pentru organi-
■ rea schimbului de experiență.
■ conferință o serie de de- 
■ați — responsabili de brt- 
■zi de producție fruntașe, ti- 
In ingineri și tehnicieni, secre- 
■i de organizații de bază—au 
■rbn despre metodele de muncă 
■osite in vederea obținerii unor 
■z uitate mereu mai bune, au 
■dernnat și pe Ceilalți să nu se 
■uițurnească cu ce au obținut 
Ină în prezent, ci să depună in 
■nîinuare eforturi pentru valori- 
■area deplină a puterii crea- 
■are a tineretului.
I — Noi am ajuns la concluzia 
| inițiativa lui Nicolae Mili- 
■ru se poate aplica și în indus- 
■îa grea — a spus în cuvinlul 
Iu tovarășul Gheorghe Șoica 
B- responsabilul unei brigăzi de 
Boducție a tineretului de la ate- 
Brele de reparat materia! rulant, 
B’igadă fruntașă pe oraș în ra- 
lura industriei grele. El a ară- 
Bt că aplicarea acestei iniția
li'e a dus la mărirea producti- 
■tații muncii și la reducerea 
jețului de cost și a chemat co- 
litetul orășenesc să studieze și 
B generalizeze experiența lor. 
I— Trebuie să muncim mai 
lult în vederea trezirii interesu- 
li tineretului pentru tehnică, 
liunea tînărul inginer Artur 
fcusz de la Uzina „losit Ran- 
|ieț“. in organizația noastră s-a 
luncit și se muncește intens în 
fceastă direcție. Primul rezultat 
Int cele 15 brigăzi de tineri ino- 
ttori care studiază căile de per- 
Jcționare a strungurilor, posibi- 
Itățile de ridicare a productivi- 
tții muncii, de realizare a unor 
isemnate economii.
I Alți tineri au vorbit despre 
lituziasmul cu care au primit 
Inerii din colectivele lor hot ari
ile plenarei -C.C. ai P.M.R. din 
1-5 decembrie 1959, despre do- 
ința fierbinte a tinerilor de a le 
«deplini.
I în conferință a luat cuvîntul 
I tovarășul Ștefan Lucaci, se. 
Iretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., care răspunde de pro. 
Ilemele tineretului muncitoresc. 
|ra de așteptat ca m cuvîntul 
Iau, tovarășul Lucaci să vor- 
lească despre problemele și sar- 
linile economice ale fiecărui co- 
ectiv de muncă, despre educarea 
ineretului în spirit gospodăresc, 
lespre necesitatea ridicării con- 
inue a măiestriei profesionale a 
lecărui tînăr muncitor, în vede- 
ea măririi aportului său la în- 
leplinirea marilor sarcini pe 
[are le ridică construcția socia- 
tsmului. în loc să-și însușească

JN
■ Tenia Revoluției, o temă fun- 
■amentala a artei realist socia
liste și-a găsit în drama eroică 
■ovietică cea mai .fericită ex-
■ resie. Tragedia optimistă, Tre- 
■ul blindat, Uraganul, Liubov 
■arovaia și Ruptura au trecut 
■e mult granițele Uniunii So-

ietice purtțnd pe scenele lu
nii cuvîntul înflăcărat al Re- 
oluției, patosul formidabilului 
■veniment ce a zguduit lumea 
jin temelii. „In numele revo- 
uției" de Mihail Șatrov se înscrie 
>e linia celor' mai valoroase 
tradiții promovate de drama e- 
oică sovietică. Pagină de isto- 
ie transfigurată artistic, piesa 
aceasta depășește cadrul unei 
ivocări prin suflul de actualitate 
:e o străbate. Leit-motivul piesei ,

• „In numele revoluției adu-ți 
ninte“ reprezintă un viguros 

ndemn la consecvență re voi uț io- 
iară, educîrid pe spectatorul 
zilelor noastre în spiritul 
jăstrării tradiției revoluționare, 
arin exemplul viu al celor ce 
acum patru decenii deschideau 
jerspectivele prezentului nostru. 
Din multiplele aspecte ale re
voluției dramaturgul își a- 
lege problema „schimbului de 
mîine“... „Se dă o luptă pen
tru tineret și noi, bolșevicii, 
trebuie s-o cîștigăm" . spune 
în piesă Lenin. Lupta a- 
ceasta din care bolșevicii ies 
învingători, lupta aceasta ce în
globează întregul tineret chiar 
și pe cel de vîrstă foarte frage
dă, constituie sîmburele tematic 
al piesei lui M. Șatrov.

Acțiunea piesei se desfășoară 
în timpul zbuciumatului an 

și să dezvolte ideea prețioasă ex
primată de o serie de delegați 
și anume — să nu ne mulțumim 
cu rezultatele obținute — tova
rășul Lucaci s-a referit la o se* 
rie de lucruri de importanță se
cundară.

După orele 
de producție

In atenția conferinței organi
zației U.T.M. Arad a stat și ac
tivitatea tineretului după orele 
sale de muncă. Din darea de 
seamă și din discuții a reeșit că 
in ultimul timp a crescut intere
sul tinerilor din oraș pentru în
vățătură, pentru cultură, că ute- 
miștii ți tinerii îți petrec timpul 
liber cu mai mult folos, învățind, 
citind, vtzionînd spectacole, or- 
ganizind excursii, reuniuni bo
gate in conținut și distractive in 
același timp Darea de seamă 
arăta că in rețeaua invățămintu- 
lui politic de organizație sînt cu
prinși in anul acesta mai mulți 
utemiști și tineri Se țin mai 
multe informări politice în orga
nizațiile de bază, mai multe con- 
ferințe. Formațiile artistice de 
amatori din oraș cuprind peste

Pe marginea 
conferinței 

organizației 
orășenești U.T.M. 

Arad

1.400 de tineri, iar la concursul 
,,Iubiți cartea" au fost antrenați 
peste 2.000 tineri, dintre care 
1.100 au devenit purtători ai 
insignei ,,Prieten al cărții". In 
anul acesta au fost antrenați la 
competițiile sportive peste 16.000 
tineri, dintre care aproape 4.000 
fete.

Cifrele acestea globale cu
prinse în darea de seamă și ne
însoțite întotdeauna de o analiză 
profundă, au inspirat și pe unii 
dintre vorbitori la aprecieri ge
nerale cu privire la munca edu
cativă desfășurată de organiza
țiile U.T.M. Un exemplu în 
această privință îl constituie cu- 
vîntul tovarășei Ana Cuțan 
muncitoare la Fabrica -30 De
cembrie".

— Noi sintem fruntași in ac
tivitatea culturală — arăta to
varășa Cuțan. Avem 75 de tineri 
în echipa de dansuri, formația 
de teatru pregătește piesa „Nota 
zero la purtare", reorganizăm 
corul care va cuprinde peste 100 
tovarăși.

Pe bună dreptate, vorbitorii 
care au luat cuvîntul după tova
rășa Cuțan au arătat că cifrele 
singure nu pot să oglindească 
conținutul muncii educative, după 
cum chiar și aceste cifre sînt 
discutabile, dacă ele vor fi ra- 
portate la numărul utemiștilor 
și tinerilor din fabrică ori din 
oraș. La Fabrica „30 Decembrie", 
au arătat unii dintre delegați, 
sînt peste 1.000 de utemiști și 
tineri. Pot fi mulțumiți tinerii 
de aci că în activitatea cultu
rală sînt cuprinși cîțiva zed 
dintre ei. cînd corul va lua 
de-abia ființă, iar piesa se pre. 
gătește de cîteva luni ? Firește 
că nu. După cum tot ca nemufțu- 
mitoare apare și situația gene- 
rală pe oraș unde din cei a- 
proape 13.000 utemiști și peste 
8.000 tineri abia o mie sau două 
sînt antrenați în activitatea ar
tistică de amatori, la concursul 
pentru citirea literaturii și la ce
lelalte activități cultural educa
tive.

în cuvîntul lor, mai mulți 
delegați — Tudor Ocne a nu. de 
la fabrica „Teba". Șoica Gheor
ghe, de la atelierele de reparat 
material rulant, Gheorghe Ghiță

NUMELE REVOLUȚIEI"
de Mihail Șatroo la Teatrul Armatei

$a- 
de

Cei

1918. Undeva în gara unui oră
șel provincial, ostașul roșu ~ 
vetiev este ucis mișelește 
către contrarevoluționari.
doi copii ai săi Vasia și Petia 
au rămas orfani. Spre Moscova 
pornesc atît cei doi copii — în 
căutarea unei rude — cît și a- 
sasinii tatălui lor, Romanovski 
și Malinin, șefii unui grup con
trarevoluționar. Destinele aces
tor personaje se împletesc con
tinuu și chiar dacă la un mo
ment dat micii eroi vor greși, 
grija bolșevicilor pentru tine, 
ret îi va aduce acolo unde le 
era locul. în tabăra revoluției. 
Intilnirea lor cu bravii com- 
somoliști Boris, Stepan, Tonia 
și Jenea, cu cekiștii, dar mai 
ales întîlnirea lor cu Lenin și 
Dzerjinski îi va face să înțe
leagă revoluția, căpătînd în ciu- 

“i revo-da vîrstei lor, conștiință 
luționară.

Concepută sub forma unei 
fresce, lucrarea lui Șatrov pune 
accentul pe problematică, pe sub
linierea sensului adine al eve
nimentelor, făcînd prezent perma
nent în scenă eroul colectiv al 
piesei. Tînărului spectator de azi i 
se adresează în șpecial tinerii eroi 
ai lui Șatrov. via-a lor, viața 
celulei comsomoliste în anii 
grei dar minunați ai revoluției, 
lupta lor plină de abnegație 
pentru înfrîngerea dușmanului 
nu poate fi niciodată uitată. 
Din certitudinea aceasta pe care 
o au eroii că faptele lor nu vor 

de la uzina „losif Rangheț". 
Elena Florescu. profesoara la 
Școala medie nr. 2 — au arătat 
că mai sînt tineri care-și petrec 
timpul liber numai plimbindu-se 
prin oraș și care nu se duc la 
spectacole, care citesc foarte rar 
o carte. Ei au recomandat comi
tetului orășenesc să lărgească 
activitatea cultural-educativă ast
fel incit să cuprindă marea 
masă a tineretului.

Despre stilul 
de muncă

Printre alte lucruri intere- 
sânte pe care le-a spus în cu
vîntul său tovarășul Petre Bla- 
jovici — strungar ia uzina „lo
sif Rangheț" — a făcut și urmă
toarea remarcă: organizația de 
bază de la întreprinderea „Poli
crom", organizație nu prea mare, 
a fost citată aproape la toate 
capitolele din darea de seamă 
ca o organizație în care trebu
rile nu merg bine. Dar ce a 
făcut comitetul orășenesc ca aci 
munca să meargă bine ? Intr-a
devăr, cum a muncit Comitetul 
orășenesc U.T.M. Arad pentru 
îndrumarea fiecărei organizații 
de bază ?

Conferința a apreciat în ge
neral ca pozitivă munca comite
tului orășenesc și a biroului său. 
Dovadă a acestei aprecieri stă 
faptul că o parte a membrilor 
vechiului birou, și în special trei 
dintre secretarii comitetului oră- 
șenesc U.T.M., au fost realeși. 
Dar delegații la conferință au 
cerut noului comitet orășenesc să 
lichideze o serie de practici ne- 
juste din activitatea sa. Mai 
mulți delegați au arătat că or
ganizațiile U.T.M. cu un număr 
mai mic de membri n-au stat în 
atenția comitetului orășenesc, că 
secretarii comitetului orășenesc 
U.T.M. nu trăiesc suficient in 
mijlocul tineretului, că unii in
structori ai comitetului orășenesc 
nu ajută operativ și competent 
comitetele și birourile organiza
țiilor de bază în rezolvarea pro- 
blemelor care le stau în față. Ei 
au cerut tovarășei Ecatenna Ve- 
reș, prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M.. precum și ce
lorlalți secretari și membri ai 
biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. să meargă mai des în 
organizațiile de bază — mari și 
mici — să cunoască munca și 
viața tineretului, pentru a-1 pu
tea îndruma cu mai multă com
petență.

★
Conferința organizației orășe

nești U.T.M. Arad a analizat di
verse laturi ale muncii organiza
țiilor U.T.M. Trebuie spus că atît 
darea de seamă cit și discuțiile 
purtate de delegați au oglindit 
combativitatea utemiștilor, do
rința tor de a îndeplini cît mai 
bine sarcinile încredințate de 
partid tineretului. Cu toate aces
tea. anumite domenii importante 
ale activității de organizație nu 
s-au bucurat în conferință de 
atenția pe care o meritau. Prin
tre acestea pot fi citate proble
mele vieții interne de organiza
ție, care, atit în darea de seamă 
dar mai ales in discuții, au fost 
tratate la un nivel cu totul neco
respunzător. felul io care »-a 
ocupat comitetul orășenesc de 
conducerea activității pionierești 
și altele.

In încheiere, conferința a adop
tat hotăriri privind mobilizarea 
mai activă a tineretului în pro
ducție pentru îndeplinirea sarci
nilor izvorite din documentele 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959. privind intensi
ficarea activității de educare 
comunistă a tineretului, îmbună
tățirea vieții ipterne de organi
zație și altele.

M. VIDRAȘCU

fi niciodată ai ta te derivă trumn- 
sețea comportării, optimismul 
și dăruirea lor, curajul cu care 
înfruntă greutățile „în numele 
revoluției**.

întreaga piesă este domina
tă de prezența impresionantă a 
lui Lenin și Dzerjinski. Activi
tatea lor neobositâ, grija lor 
pentru tineret și copii, caldul 
lor umanism dublat de intransi
gența revoluționară față de 
dușmani, simplitatea grandioa
să a acestor oameni sint admi

CRONICA
DRAMATICĂ

rabil redate de Șatrov în dra
ma sa eroică. Fără fals monu- 
mentalism Lenin și Dzerjinski 
evoluează în piesă, intră în re
lații cu celelalte personaje, cu 
Vasia și Petia, cu Senia și Go
lubev, simplu, omenește, con
vingător.

Valoarea în același timp do
cumentară ,și artistică a piesei, 
generozitatea temei și măiestria 
tratării fac din lucrarea lui Șa
trov o operă împlinită al că
rei patos cucerește și educă.

„In numele revoluției" prin in-

Semnarea planului cultural pe anul I960 
intre R. P. Rom ină

La 12 ianuarie a.c. a avut loc 
la Ministerul Aiacerilor Externe 
al R. P. Romîne semnarea Pla- 
nului pentru aplicarea pe anul 
1960 a Acordului de colaborare 
culturală dintre R. P. Română și 
R. Cehoslovacă.

Planul prevede întărirea cola
borării, a schimbului de expe
riență și a specializării în do
meniile științei. învațămintului 
și culturii, organizarea de con
ferințe în institutele de învățăm 
mînt superior despre cultura ce
leilalte țări, prezentarea de piese 
de teatru de autori din cealaltă 
țară, schimb de formații artistice 
și artiști, trimiterea de expoziții, 
organizarea de gale de filme 
etc.

Din partea R. P. Romîne, pla
nul a fost semnat de tov. Va- 
sile Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, iar 
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După cum se vede Povestea motanului incălțct a stimit mult 
interes copiilor de la grădinița de copii a fabricii de confecții 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.
Foto: AGERPRES

sâși structura sa a pus de la 
bun început probleme dificile 
regizorului Andrei Brădeanu. 
Acesta a reușit să învingă mul
te greutăți și să dea momente 
de valoare artistică. Dar spec
tacolul de la Teatrul Armatei nu 
se dovedește a fi egal, momen
te bine realizate (prima intil- 
nire a copiilor cu Lenin și Dzer
jinski, scena de la Kaminskaia) 
altemînd cu scene palide, lipsi
te de fior emoțional ‘ 
din fața casei conspirative 
eserilor etc.).

Din punctul de vedere 
muncii cu actorul o sarcină 
mare răspundere o prezenta 
truchiparea scenică a lui

_î tx__.<—»..• dUpă cum
celor doi 

asemenea o

(pînda
a

al 
de 
în- 
Le-

nin și Dzerjinski, 
îndrumarea jocului 
copii constituia de 
dificultate reală pentru munca 
tînărului regizor. Este deopo
trivă meritul actorilor și al re- 
gizorului de a fi învins cu suc
ces aceste greutăți. Lenin și 
Dzerjinski trăiesc o viață sce
nică convingătoare, artisticește 
veridică. Vasile Nițulescu adu
ce în interpretarea sa cu autenti
citate simplitatea omului' Lenin. 
Veridicul interpretării actorului 
nu derivă numai din realizarea 
datelor exterioare personaju
lui istoric (mimică, gest, miș
care) ci mai ales din înțelege
rea calităților interioare ale erou
lui întruchipat. Scurta întinde
re a rolului cerea însă o mai 
mare greutate în cadrul spec
tacolului. Sobrietatea interpre-

și R. Cehoslovacă
din partea R. Cehosloavace de 
tov. Ivan Rohal llkiv, ambasa
dorul R. Cehoslovace la Bucu
rești.

Cu acest prilej, tovarășii Va
sile Dumitrescu și lvaa Rohal 
llkiv au rostit cuvîntări.

La semnare au participat to
varășii : lorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Ro
mîne, M. Alexandru, secretarul 
general al Ministerului învăță- 
mîntuluî și Culturii, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii și Institutul 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, oameni de cul
tură și artă.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. Cehoslovace la 
București, precum și membri’ 
delegațiilor culturale eare au 
participat la tratative.
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abilitatea cu care re-

re-

tării Iui Val Săndulescu (Dzer
jinski) a subliniat calitățile 
morale și căldura sufletească a 
cunoscutului fruntaș bolșevic, 
calmul reținut, expresia cople
șitoarei sale forțe interioare.

Interpretarea celor doi elevi în 
rolurile lui Petia și Vasia au 
dovedit atit răbdarea regizoru
lui cît și calitățile reale ale 
micilor „actori". De remarcat în 
deosebi 
gizorul valorifică în spectacol 
umorul nativ a lui Sandu Con
stantin.

Concentrîndu-și toate efortu
rile asupra celor mai dificile 
probleme de interpretare, 
gizorul a pierdut uneori din 
vedere restul distribuției, lăsînd 
mai mult pe seama actorilor 
realizarea unor compoziții difi
cile și integrarea acestora în 
unitatea spectacolului. Sabin 
Făgărășeanu-(Senia) Cornel 
Rusu-( Boris) Sanda Băncilă- 
(Jenea) Sergiu Dumitrescu- 
(Malinin) Ion Punea-(Iarțev) 
George Sîrbu-(Saveliev), Con
stantin Irod-(Avocatul), au in
terpretat în general mulțumitor 
fără a fi creat roluri cu totul 
deosebite. Deasupra interpretă
rii medii : Sandina Stan (pre
cupeața și Kaminskaia) Geo 
Măican (Romanovski) și Mari
ana Oprescu al cărei Iașka a 
fost unul din personajele ce au 
emoționat cu adevărat specta
torul. Trebuie să consemnăm 
aici simpatia și interesul cu care 
piesa lui Șatrov este primită de 
către spectatorii Teatrului Ar
matei.

IOANA BARBU

Ora de tehnologie la grupul 
școlar profesional „Steagul 

Roșu" din Orașul Stalin.

Foto : S. NICULESCU

INFORMAȚII
Marți, 12 ianuarie ax., preșe

dintele Academiei Republicii 
Populare Romîne, Atanase Joja, 
a primit pe ministrul Italiei la 
București, Alberto Paveri Fon
tana.

★
Intre 4 și 11 ianuarie, peste 

17.000 locuitori din Tg. Mureș au 
vizionat filmul „Vizita lui N. S. 
Hrușciov în America**. Pentru a 
putea satisface cerințele marelui 
număr de cetățeni dornici să vi
zioneze acest film, conducerea 
întreprinderii cinematografice a 
dispus rularea lui la două cine
matografe în ziua de 10 ianua
rie și a prelungit prezentarea 
filmului cu o săptămînă.

Aici am lucrat și noi...
(Urmare din pag. l-a) 

a clădirii „Cinemascopului" cu 
zidurile ei roșii, proaspete la care 
poate cu cîteva ore mai devre
me puseseră ultimele cărămizi. 
Intr-o parte și în alta se des
fășoară largă, Piața Stalin, cu 
aerul ei prietenos, atrăgător. Ei 
priveau cu nesaț la aceste edifi
cii ale frumosului și erau mîndri 
că în tot ce vedeau, se ascundea 
o părticică din mpnea fiecăruia.

Au, desigur, de ce să fie miri- 
dri. Tot ce se vede, întruchipea
ză elanul lor tineresc, un efort 
suplimentar pe care ei l-an dă
ruit cu dragă inimă înfrumuse
țării orașului. O mulțime de 
parcuri, străzi și săli de 
sport amenajate; sînt fruc
tele muncii lor entuziaste. 
Tocmai aid stă poezia, roman
tismul viguros al acestor con
structori. Valoarea munci lor 
se măsoară in ziduri, în străzi, 
în parcuri și grădini, fa clădiri. 
Dragostea față de orașul lor, 
ambiția de-al face mai frumos, 
conține atașamentul și atitu
dinea lor pentru construcția 
socialista a țârii. Dragostea fața 
de regimul nostru, și-o manifestă 
prin răspunsurile promte la a-

SoartaPatria București. Gh.
Alex. Săhia : Avalanșa; Repu. 
blica. Flacăra : Ceasul s-a opri 
la miezul nopții ; Magheru. I. C- 
Frimu, Miorița. Libenătii: 
bie și zar; V. Atecsandri: 
rile manevre ; Elena Pavei: 
meni și lupi (cinemascop) : Lu
mina. N Bălcescu : Desigur, 
Nelly; Central. Bie Pintîlie:
Mama vitregă ; Victoria : Tn cău. 
tarea comorii; 13 Septembrie. 
Popular : Pe țărmuri îndepărtate ; 
Maxim Gorki. G. Coșbuc: Pă
rinți și copii; Timpuri Noi. Alex. 
Popov : 
mentarg

.Sa-

Oa-

Program de filme docu. 
și de desene animate;

o PKOOucr/r a sri/o/of///// cwEMAroc/t/ine

ecranelePe

cifrului

EMANOIL PETRUȚ 
GEO MAIGAN 
MIHAI MEREUȚA 
SANDU RADULESGG 
ANGELA GH1UARU 
STAMATE POPESeU 
GEORGE MARUTA 
CHIRIL ECONOMU

Scenariul: Dumitru 6a- 
rabăț, Teodor Constantin

Regia: Lucian Bratu
Imaginea: Constantin

Ciubotaru
Muzica; Sergiu Sarchi- 

zov.
Decoruri: Ștefan Mari- 

țan.

zilele de 5 și 6 martie 
loc la Moscova o mare

R. D. Germană, 
Irak, Finlanda, 

Austria,

• Marele maestru sovietic 
Alexandr Kotov care se află în 
vizită în Suedia a dat un simul
tan de șah la 25 d$ mase în 
care a avut ca partener pe cei 
mai buni jucători suedezi. Șa- 
histul sovietic a cîștigat 15 par
tide, a 
două.

• In 
va avea 
competiție internațională de hal
tere dotată cu „Premiul Mosco
vei". La acest concurs au fost 
invitați să participe cei mai buni 
halterofili din R. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă,
R. P. Ungară, —
S. U.A., Iran,
Franța, Suedia, Italia, 
Belgia, Republica Arabă Unită, 
și alte țări.
• De curînd și-a făcut reintra

rea în activitatea sportivă tînă- 
rul atlet negru John Thomas, 
care a fost grav accidentat anul 
trecut la un picior. După cîteva 
luni de antrenament Thomas a 
reușit mai multe rezultate exce
lente la săritura în înălțime. Ul
tima oară, el a realizat într-un 
concurs de antrenament disputat 
în sală o performanță de 2,18 
m. El va participa la Jocurile 
Olimpice de la Roma alături de 
Charles Dumas, care în același 
concurs de antrenament a obți
nut 2,13 m.
• Federația internațională de 

hochei pe iarbă a stabilit recent 
la Paris ca la turneul olimpic 
de la Roma să participe 16 e- 
chipe. în mod automat se cali
fică cele 4 echipe semifinaliste 
de la J. O. de la Melbourne :

remizat 8 și a pierdut

Marți seara, la Teatrul de Stat 
din Orașul Stalin a avut loc un 
concert simfonic extraordinar dat 
de orchestra filarmonică „Gh. 
Dima“ din localitate. La concert 

. și-a dat concursul violonistul 
losif Suk, din R. Cehoslovacă.

Concertul s-a bucurat de suc? 
ces.

★
Marți seara, Teatrul Național 

„Vasile Alecsandri“ din Iași a 
prezentat cea de-a 4-a premieră 
din actuala stagiune cu piesa 

’ ~ ’ sa
în 

ar?

„Domnul Puntilla și sluga 
Matty" de Berthold Brecht, 
regia lui Mauriciu Seckler, 
tist emerit al R.P.R.

ceste chemări entuziaste. Dimen
siunile activității lor nu pot fi 
măsurate, de fapt, nici în ore, 
nici in lei și nici în ziduri. Eta- 
loanele sînt de substanță spiri
tuală. Ei se gîndesc în iureșul 
construcției că plăsmuirile mii- 
nilor și a minții lor sint închi
nate socialismului,

însuflețiți de ceea ce au făcut, 
ei dau friu liber viselor de vii
tor. Dacă după un an, doi, de 
muncă patriotică orașul s-a îm
brăcat in haine așa de ■frumoa
se, cum va arăta 10
ani ? Cum va arăta ? :u de 
tnchipuit Fiecare an aduce sur- 
prize, II întrece in realizări pe 
cel care a trecut. Dar tinerii știu 
că peste scurtă vreme vor începe 
construcția Casei Tineretului. 
Elanul și iureșul muncii tinere
tului vor fi intîlnîte in conti
nuare pe șantierul „Cinema
scopului* In noile cartiere mun
citorești, care se ridică la cele 
patru răspintii ale orașului I Dar 
unde nu vor fi întîlnite ? Doar 
orașul de pe malul Mureșului 
cunoaște efervescența construc
ției socialiste. Și-atuna, in vii
tor, vor putea spune cu tnîndrie : 
orașul este frumos, 

miinile
orașul este 
zămislit de

pentru că e 
noastre !

om:unuiTineretului: _ ____ _____ ___
înfrățirea între popoare. 1 Mai: 
Lili; 8 Martie : . Tntilhire cu 
viața; Grivifo : Nevasta mea 
c.nză ; N Roaftă : Haiducii din 
Rio Frio: Cultural. 16 Februa
rie : Andreika; Unirea : Cintăre- 
țul mexjcan; C David : Fatima ; 
Manca. M Eminescu : S.O.S. în 
Cosmos; Arta. Drumul Serii: 
Mumu; T. Vladimirescu. 30 De
cembrie (cinemascop) : Poemul 
mării ; Do nea Si mo • Cartea jun
glei; 8 Mai: Moralitatea d.nei 
Dulska; Volga : Escadrila ,,LL 
UacuT ; G. Baco via : Vînătorzi 
de tigri; Olga Bancic: Teodora. 

India, Pakistan, Anglia și Ger
mania. Echipa Italiei se califică 
fără preliminarii, ca țară gazdă. 
Pentru celelalte 11 locuri candi
dează 20 de echipe printre care 
Australia, R. P. Polonă, Olanda, 
Franța, Belgia, Danemarca și 
altele. Aceste echipe vor disputa 
turnee eliminatorii.

® Duminică sala sporturilor 
de la Floreasca va găzdui cu 
începere de la ora 10 prima reu
niune pugilistică a turneului re
zervat boxerilor din categoria 
semimijlocie. Din program se de
tașează meciurile : Dobre Pavel 
(Dunărea Brăila)—Dănilă Enuț 
(Metalul); I. Demeter (Spartak) 
—I. Rodicenko (Dunărea Brăi
la); C. Stoian (DinamoJ—Florea 
Oprea (Știința) și V. Nepgu 
(Marina Constanța)—Olaru- losif 
(Dinamo Craiova). Viitoarea re
uniune este programată pentru 
marți 19 ianuarie.

(Agerpres)

•••

Lectura — 
sarcină de
organizație

(Urmare din pag. l-a)

con- 
gus-

de

proape pe tineri să citească cît 
mai mult, de a controla ce ci
tesc.

Mulți tineri au venit în adu
nare cu propuneri concrete în 
scopul organizării și desfășură
rii în bune condițiuni a con
cursului.

— Eu propun ca pînă la 20 
ianuarie a.c. biroul organizației 
de bază U.T.M. să organizeze 
două recenzii pe marginea căr
ților „Bărăgan" și „Morometii“, 
pentru ca să înțelegem mai bine 
conținutul lor.

— Mă angajez — a spus în 
continuare tînărul Dănescu 
Constantin — ca împreună cu 
Radu Nicolae. Alexandru Marin 
și Hodorcaș Gheorghe, din bri
gada mea, să ne pregătim cît 
mai bine pentru a primi insig
na pe merit. Pînă la 25 ianua
rie a.c. eu voi prezenta recenzia 
broșurii „Sarcinile Uniunilor Ti
neretului".

In vederea îmbunătățirii mun
cii biroului organizației de bază 
U.T.M, în atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri la 
concursul „Iubiți cartea", adu
narea generală U.T.M. deschisă 
a stabilit o serie de măsuri 
crete. în scopul stimulării „ 
tului tinerilor pentru cititul lite
raturii, biroul organizației 
bază U.T.M. are datoria să răs
pundă direct de organizarea și 
desfășurarea permanentă a con
cursului „Iubiți cartea". El va 
sprijini îndeaproape pregătirea 
tinerilor pentru concurs, le va 
da îndrumările necesare. Biroul 
organizației de bază U.T.M. va 
trece la înscrierea tinerilor în 
concurs și le va indica concret 
pînă la ce dată să citească o a- 
numită carte din bibliografia o- 
bligatorie. controlînd îndeplinirea 
acestei sarcini. Fiecare tînăr va 
fi ajutat să cunoască regulamen
tul de desfășurare a concursului. 
Tînărul Marin Eftimie va citi 
pînă la 15 ianuarie „Sarcinile 
Uniunilor Tineretului" și apoi 
va arăta într-o discuție li
beră ce a înțeles din această 
lucrare. Măsurile luate mai sus 
vor da posibilitatea ca pînă la 
sfîrșitul lunii ianuarie să devină 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" un număr de 20 de ti
neri. Pentru ca ei să se prezinte 
cît mai bine pregătiți în fața 
comisiei de examinare, fiecare 
membru din birou va îndruma 
personal activitatea unui număr 
de 5 tineri.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. și-a asumat răspunderea 
în fața adunării generale de a 
desfășura o largă popularizare 
a cărților, prin afișarea listelor 
la panouri, prin popularizarea 
concursului la stația de radio- 
amnlificare. de a organiza îa 
bibliotecă cercuri de „Prieten al 
cărfii*. care să-i ajute pe tineri 
să înțeleagă mai ușor literatura 
citită, de a organiza expoziții 
de cărți, seri literare. întîlniri 
cu scriitori etc.

Toate «ceste măsuri vor da po
sibilitatea ca în cel mai scurt 
timp un număr mare de tineri 
din sectorul 5 montaj să devină 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții".

BVCl/RE$TI



Ecoul 
apropiatelor lansări 

a unor rachete 
sovietice

India: Un mare pas 
înainte in știința 
despre Cosmos

DELHI 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Apropiata ex
perimentare a unei noi și puter
nice rachete balistice sovietice 
este comentată pe larg de presa 
indiană

„Anul trecut, cînd rușii au tri
mis spre Lună o rachetă și fti- 
dată după aceea o a doua pen
tru a obține date despre partea 
ei invizibilă, scrie „Times of In
dia", toți au avut convingerea 
că anul următor rușii vor ști 
să-și mențină superioritatea în 
domeniul tehnicii rachetelor cos
mice. Recentul plan sovietic da 
lansare a unei noi rachete so
vietice arată că ei își mențin în- 
tr-adevăr superioritatea". însuși 
faptul ^că au dat publicității a- 
ceastă știre înainte cu cTteva 
săptămîni de proiectatele lan
sări, continuă ziarul, arată că 
sînt absolut convinși de succes. 
Nu va fi de mirare dacă prin a- 
ceasta se va face un nou și 
mare pas înainte în știința des
pre Cosmos".

„Co.nunicînd că intenționează 
să experimenteze într-un viitor 
apropiat o nouă rachetă balis
tică în Oceanul Pacific, scrie 
„Indian Express", rușii au făcut 
o nouă surpriză lumii occiden
tale".

Grecia: Precursoarele 
primului zbor 
interplanetar 

al omului
ATENA 12 (Agerpres). — 

Ziarele din Atena continuă să 
publice materiale consacrate 
succeselor obținute de oamenii 
de știință sovietici în cucerirea 
Cosmosului. Comentînd apropia
tele experiențe cu noile rachete 
sovietice, ziarul „Ta Nea", scrie 
că ele „depășesc cele mai opti
miste previziuni ale țărilor oc
cidentale în ce privește cuce
rirea spațiului cosmic". După 
părerea ziarului, experimentarea 
unor asemenea rachete înseamnă 
că oamenii de știință sovietici se 
ocupă îndeaproape de rezolvarea 
problemelor călătoriilor inter
planetare.

Relevînd interesul uriaș susci
tat de apropiatele experiențe, 
ziarul „Avghi" scrie că aceste 
rachete vor deveni „precursoarele 
primului zbor interplanetar" al 
omului.

Din toate colturile lumii
ÎNCEPEREA TRATATIVELOR 

SOVIETO-AMERICANE 
IN LEGĂTURA CU LAND- 

LEASE-UL

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
TASS transmite : La 11 ianuarie 
au început la Washington trata
tivele soviețo-americane în legă
tură cu landlease ul (legea de 
împrumut și închiriere). La a- 
ceste tratative delegația sovietică 
este condsuă de M. A. Menși- 
kov, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A,, iar cea americană de 
ambasadorul Charles Bohlen, 
consilier special al secretarului 
de Stat al S.U.A.

CIOCNIRI INTRE STUDENȚI 
Șl POLIȚIȘTI IN IRAN

După cum anunță agenția Reu
ter, la 11 ianuarie în timpul 
unei ciocniri care a avut loc la 
Teheran între studenții care pro
testau împotrivă noului regula
ment cu privire la examene și 
polițiști au fost ucise trei persoa
ne și rănite aproximativ 50 de 
persoane. Potrivit știrilor oficia, 
le peste 80 de manifestanțj au 
fost arestați.

ACTIVITATEA INSURGENȚILOR 
IN NICARAGUA

După cum anunță ziarele din 
Managua, la 11 ianuarie a avut 
loc o nouă ciocnire între unități 
ale gărzii naționale din Nicara
gua și grupuri de insurgenți ca
re luptă pentru răsturnarea dic
taturii lui Somoza. Ciocnirea a 
avut loc în apropiere de locali’ 
tatea El Hostienal, provincia 
Ricas, în apropiere de frontiera 
cu Costa Rica. în cursul luptei 
trei membri ai gărzii naționale 
au fost uciși.

UN APARAT ELECTRONIC 
DE FILMAT

Acad. Aksel Berg, cunoscut om 
de știință sovietic, specialist în 
domeniul radioelectronicii, a a- 
nunțat Ia 12 ianuarie că la In
stitutul de fizică chimică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. s a 
construit un aparat de filmat ca
re într o secundă poate înregistra 
pe peliculă cîteva zeci de filme 
de lung metraj.

La închiderea ediției

Reluarea lucrărilor conferinței
tripartite de

GENEVA 12 (Agerpres). - 
La 12 ianuarie și-a reluat lucră
rile la Geneva conferința celor 
trei puteri U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia în problema încetării ex
periențelor cu armele nucleare.

In spiritul picii 
și al coexistentei pașnice

N. S. Hrușciov invitat 
sâ viziteze Birmania

MOSCOVA 12 (Agerpres). —- 
TASS transmite : La 12 ianuarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe U Cin, ambasado
rul Uniunii Birmane, și a avut 
cu el o convorbire.

Ambasadorul a transmis lui 
N. S. Hrușciov invitația guvernu-

„Esența apărării
în dezarmare"

Apelul Comitetului englez 
pentru apărarea păcii

LONDRA 12 (Agerpres). — 
„In fiecare zi, în întreaga lume 
se cheltuiesc în scopuri militare 
90 milioane de lire sterline**, 
„Germania occidentală va produ
ce proiectile teleghidate engleze 
pentru foștii generali hitler iști** 
— acestea sînt două din consta
tările făcute în apelul Comitetu
lui englez pentru apărarea păcii 
adresat Conferinței naționale în 
problema dezarmării care va a- 
vea loc la 13 februarie a.c. la 
Londra.

„Cursa înarmărilor, se subli
niază în apel, a dus totdeauna 
la război'*, de aceea trebuie să i 
se pună capăt și „să se facă im
posibil un război**.

Menționînd caracterul nefast al 
politicii guvernului englez în do
meniul înarmării, autorii apelu
lui subliniază că „esența apără
rii Angliei constă în dezarmare**, 
deoarece „nici o altă țară nu ieste 
mai vulnerabilă deciț Anglia**. 
Atrăgînd atenția asupra faptului 
că Anglia suferă de pe urma po
verii prea grele a cheltuielilor 
militare, Comitetul englez pentru 
apărarea păcii subliniază : „Bu
getul militar al Angliei este frîna 
cea mai puternică a progresului 
economic al țării**.

Comitetul cere interzicerea ar-

De ctirînd, N. S. Hrușciov și K. E. Voroșilov au fost oaspeții copiilor, la pomul de iarna care a 
avut loc în Palatul Mare al Kremli oului.

Această așa-numită „lupă a 
timpului", permite fotografierea 
proceselor ce se desfășoară foarte 
rapid, cu o viteză de 33 milioane 
imagini pe secundă. Aparatul 
electronic complex, înzestrat cu 
un sistem automat de dirijare și 
sincronizare este destinat pentru 
fixarea pe peliculă a proceselor 
fizice însoțite de luminiscență: 
explozii, descărcări electrice.

BETON CU PROPRIETĂȚI 
DE METAL

Omul de știință Mihail Stan- 
kevici din Moscova a obținut un 
beton care, prin microstructura 
sa, se apropie de un metal. Noul 
material de construcții este 
flexibil, și în același timp are o 
rezistență aproape egală cu cea 
a foniei.

în afară de aceasta, el are pro
prietatea de a „se suda**.

Stankevici a supus o probă de 
beton laminat unei presiuni de 
2.000—3.000 atmosfere, ceea ce 
a făcut ca betonul să devină 
flexibil și rezistent.

După părerea specialiștilor, 
noul material va avea aplicații 
largi în diferite domenii. Prin
tre altele vor crește posibilitățile 
de construire a clădirilor indus
triale și hidrocentralelor din pre
fabricate de beton.

la Geneva
Ședința de marți a fost prezida
tă de reprezentantul Uniunii So
vietice, Semion Țarapkin. Urmă
toarea ședință va avea loc în 
după-amiaza zifei de mierctiri. 

lui său de a vizita Birmania în 
perioada călătoriei sale în Indo
nezia.

N. S. Hrușciov a mulțumit în 
mod cordial pentru această in
vitație amabilă și și-a exprimat 
speranța că va reuși să se folo
sească de această ihvitație.

Angliei constă

mei nucleare. Propunerile Uniu
nii Sovietice cu privire la dezar
marea generală și totală, se spu
ne în apel, constituie un program 
de pace pentru întreaga lume, și 
„dacă ele ar fi înfăptuite proba
bilitatea războiului ar fi exclusă 
din viața noastră**.

Apelul cheamă popoarele lu
mii „să-și unească eforturile pen
tru a pune capăt producției de 
arme nucleare, pentru a lichida 
primejdia războiului și pentru a 
pune viitorul nostru în afară de 
orice pericol**.

Giovanni Gronchi va sosi 
la Moscova la 6 februarie

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova s-a 
anunțat în mod oficial că Gio
vanni Gronchi, președintele Re
publicii Italia, va sosi la 6 fe
bruarie la Moscova și va rămîne 
în Uniunea Sovietică pînă la 11
februarie.

De aproape trei săptămîni, în 
R.F. Germană, manifestă
rile fasciste se țin lanț. 

Presa vest-europeană, perso
nalități politice și culturale 
înfierînd provocările fasciste 
atrag atenția că acestea se 
datoresc faptului că în Germa, 
nia Occidentală foștii naziști 
au reușit să se mențină în pos
turi oficiale ca judecători, agenți 
în solda poliției, funcționari, pro
fesori, ziariști, iar unii dintre ei 
ca Oberlănder, Schroder, Globke 
s-au strecurat și în guvernul de 
la Bonn. Potrivit relatărilor pu
blicației britanice „Sunday Gra
phic", tinerii naziști vest-ger- 
mani sînt instruiți în tabere 
secrete. Subliniind că re
centele ie'șiri fasciste își găsesc 
izvorul în politica „războiului 
rece", promovată de cercurile 
conducătoare de la Bonn, ziarul 
vest-german „Frankfurter Rund- 
schau", relevă că „terenul pen
tru acțiunile forțelor fasciste a 
fost pregătit prin înarmarea Ger
maniei Occidentale, prin activi
zarea foștilor generali hit’erișj 
și prin faptul că foștii naziști 
predomină în aparatul de stat". 
Ziarul vest-berlinez de mare ti
raj „Berlinei* Zeitung" scoate în 
evidență climatul propice ce s-a z 
creat propagandei naziste în 
R.F.G. „Oare magazinele nu 
sînt pline de cărți care elogia
ză pe cavalerii crucii de fier din 
S.S. ?" — scrie respectivul coti
dian. Iar ziarul „Abehdzeitilng" 
din Munchen, remarcă: „In 
fond, nu trebuie să se mire ni
meni că in Republica Federală 
se ivesc zorile unui nou an
tisemitism. Restaurarea este în 
plină desfășurare: în guver
nul federal, în guvernele lan
durilor, în ministere, în par- ' 
lamente, pretutindeni se află oa
meni care chiar pe timpul celui 
de-al Ill-lea Reich ar fi fost ca

Declarația 
organizației daneze 

„împotriva războiului**

COPENHAGA 12 (Agerpres). 
•— TASS transmite : Conducerea 
principală a organizației paci
fiste „împotriva războiului" a 
dat publicității o declarație în 
care cheamă populația să inten
sifice lupta împotriva înzestrării 
armatei daneze cu arme rachetă.

„Nu trebuie să uităm, se spu
ne în declarație, că s-a încercat 
camuflarea coletelor sosite în 
Danemarca sub etichete de „pro
duse alimentare". Aceste încăr
cări de a induce în eroare po
porul scot în evidență necesitatea 
intensificării vigilenței față de 
orientarea războinică care poate 
avea urmări grave pentru țara 
noastră. In prezent, reprezentan
ții cercurilor militare, precum și 
unii conducători, cer să se li
vreze încărcături atomice pentru 
rachete. Făgăduim să fim vigi- 
lenți. Dacă se va încerca înfăp
tuirea acestui plan, vom organi
za o campanie de protest care 
va avea ecou în cele mai largi 
pături ale poporului darțej".

Acest lucru a fost stabilit de 
comun acord în urma schimbului 
de păreri dintre părțile sovietică 
și italiană, care a avut loc după 
ce vizita lui Gronchi în U.R.Ș.S., 
proiectată pentru data de 8 ia
nuarie, a fost amînată din cauza 
bolii președintelui.

Provocări fasciste 
înfierate de opinia publică
lificați drept naziști sută în 
sută4*. „Nu se impune deci numai 
interzicerea organizațiilor neo- 
n ziste. conchide ziarul liberal en
glez „The Guard: ans‘, dar și în
depărtarea din viața publică a 
tuturor celor care au încurajat 
dezmățul fascist, chiar dacă se 
descoperă că aceasta implică 
personalități suspuse sau unul- 
doi miniștri".

In numeroase țări occidentale 
se exprimă îngrijorare față de 
provocările fasciste și antisemite 
ce au loc în Germania Occiden
tală. Senatorul american Jacob 
Javits a declarat duminică la 
Montreal că antisemitismul as
cuns în rîndurile cîtorva germani 
care ocupă posturi influente este 
unul din cele mai mari pericole 
pentru viitorul Germaniei. Ziarul 
„New York Times", scrie că 
Bonn-ul nu-și poate permite să 
uite că antisemitismul a servit 
nazismului pentru a cuceri pu
terea. Ziarul „New York Post" 
remarcă cu temei că diriguitorii 
R.F.G. au proclamat în repetate 
rînduri că „în Germania Occiden
tală s-ar fi lichidat cu succes 
boala nazismului. Dar ea nu s-a 
vindecat niciodată complet... Ar 
fi o nebunie să ignorăm aceste 
evenimente ca fiind lipsite de 
gravitate. Omenirea a mai să- 
vîrșit odată această greșeală".

în Franța, Anglia, Belgia și 
în alte țări occidentale, provo
cările fasciste din R.F.G. au stîr- 
nit indignarea profundă a cercu
rilor largi ale opiniei publice. La 
Londra, mitingurile și demon

Seminarul 
studenților 

din țările Africii
La 11 ianuarie s-a deschis 

la Adis-Abeba un seminar 
al studenților din țările Afri
cii Orientale, Occidentale și 
Centrale, convocat de Secre
tariatul internațional de co
ordonare al Uniunilor națio
nale ale studenților și de 
Consiliul studențesc din Etio
pia.

Seminarul a fost deschis 
de Monnen, ministru adjunct 
al învățământului al Etiopiei, 
care în cuvîntul său introduc
tiv a scos în evidență rolul 
hotărîtor al conferințelor afro- 
asiatice de la Bandung și 
Acera în opera de eliberare 
a popoarelor Africii și Asiei.

La seminar participă re
prezentanți ai organizațiilor 
studențești din Etiopia, Con
go Belgian, Africa Occiden
tală Franceză, Kenya, Rode- 
zia, Nyasaland, Liberia, Sier
ra-Leone, Sudan, Ghana, Ni
geria și din alte țări. Princi
pala temă a seminarului este 
rolul studenților în eliberarea 
Africii de sub jugul colonia
lismului. Participanții la se
minar vor discuta de aseme
nea probleme legate de lichi
darea analfabetismului și a 
discriminării în domeniul în 
vățămîntukii, de înfăptuirea 
dreptului de autodeterminarg 
politică.

Brigăzi de muncă 
ale tineretului 
socialist polonez

în urma unei hotărîri a 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Socialist, în R.P. Polonă au 
luat ființă numeroase brigăzi 
de muncă ale tineretului so
cialist.

Actualmente, în întreaga 
țară, există 6.000 asemenea 
brigăzi cuprinzînd peste 
60.000 de tineri, care iau 
parte activă la întrecerea so
cialistă avind drept scop în
deplinirea planurilor anuale 
de producție, găsirea de re
zerve interne etc. în frunte 
s-a situat voievodatul Kato
wice unde există 1.503 brigăzi 
numărînd 15.929 tineri mun
citori.

în momentul de față se a- 
plică o nouă hotărîre a Con
siliului Central al Sindicate
lor și a C.C. al U.T.S., care se 
referă la decernarea titlului 
de ..Brigadă de muncă socia
listă**, brigăzilor fruntașe. 
Această formă de întrecere 
este considerată superioară, 
deoarece acum se ia în con
siderație nu numai cantitatea 
dar și calitatea producției, ri
dicarea calificării profesionale 
la un nivel mai înalt, activi
tatea pe tărim social, com
portarea în societate.

La această formă de între
cere socialistă participă pînă 
în prezent 866 de brigăzi din 
orașele Katowice, Opole, Poz
nan, Szczecin, Lodz.

In curind va avea loc de
cernarea de diplome, medalii, 
insigne și a titlului de „Bri
gadă de muncă socialistă'* ce
lor mai bune brigăzi de ti
neret.

Profunde divergențe 
în sinul guvernului francez

PARIS 12 (Agerpres). — „Pri
ma criză a celei de-a V-a repu
blici", „Atmosferă de criză" — 
sub aceste titluri ziarele parizie
ne continuă să publice numeroa
se materiale în legătură cu pro
fundele divergențe' dintre Pinay, 
ministrul Finanțelor și Econo
miei, și majoritatea membrilor 
actualului guvern.

Ziarele anunță că președintele 
De Gaulle, care s-a întors la Pa- 

strațiile organizate de „Mișcarea 
foștilor combatanți" — luptători 
pentru pace—s-au desfășurat sub 
lozinca : „Să nu se dea genera
lilor naziști arma nucleară". La 
mitingul din 9 ianuarie din ca
pitala Angliei, Stan Searchfield, 
participat la cel de-al doilea 
război mondial a spus: „Șo
bolanii fasciști care s-au aciu
iat în Germania Occidentală ies 
din nou din văgăunile lor. Da
toria noastră față de poporul en
glez, față de populația din Ger
mania Occidentală și față de toți 
oamenii iubitori de pace este de 
a contribui la stîrpirea lor". In- 
tr-o demonstrație ce a avut loc 
în fața ambasadei R.F.G. din 
Londra, manifestanții purtau pan- 
carde cu următorul text: „Ne 
amintim de Lidice, Belsen, Bu
chenwald, foștii judecători hîtle- 
riști sînt ajutoarele lui Ade
nauer. întreaga lume îți urmă
rește mișcările, Adenauer". La 
10 ianuarie, în semn de protest 
împotriva provocărilor naziste, 
la Paris a avut loc o manifes
tație de masă la care au parti
cipat zeci de mii de oameni și 
a durat două ore: fruntași 
de seamă ai vieții publice fran
ceze — doamna Farge, profeso
rul Hauriou, Emannuel D’Astier 
de la Vigerie, scriitoarea Simo
ne de Beauvoir, Weil-Curiel, 
membru al Consiliului municipal 
din Paris și alții au cerut să 
se ia măsuri energice pentru a 
împiedica atacurile huliganilor

Stațiunile de odihna din 
munții Erz (R. D. Germana) 
cunosc și în timpul iernii o 

afluența deosebita.

Bunurile 
monopolurilor 

S.U.A. confiscate 
în Cuba

Tn conformitate cu legile adop
tate de guvernul revoluționar 
Cuban, în special în conformi
tate cu legea referitoare la «e-i 
forma agrară, în Cuba sînt con
fiscate bunurile monopolurilor 
S. U. A. Valoarea totală a 
acestor bunuri — plantații de 
zanăr si uzine, pășuni. mine 
s.a.m.d. este evaluată la aproape 
un miliard dolari. Ambasadorul 
american la Havana. Ph. Bon
sai. a înmînat la 11 ianuarie mi
nistrului adjunct al Afacerilor 
Externe al Cubei, Al. Fernandez, 
o notă de protest a Departamen
tului de Stat al S.U.A. îmootriva 
confiscării bunurilor americane 
din Cuba.

Agenția Prensa Latina califică 
această notă a S.U.A. ca fiind 
o dovadă a faptului ca Departa
mentul de Stat încearcă să exer- 
cite presiuni asupra Republicii 
Cuba.

După cum transmite corespon
dentul agenției Associated Press 
din Havana, guvernul Cubei a 
respins nota americană de pro
test.

ris după o scurtă perioadă de 
odihnă petrecută în provincie, se 
ocupă personal de „cazul Pinay“. 
La 13 ianuarie această problemă 
va fi discutată în cadrul ședinței 
Consiliului de Miniștri.

După cum rezultă din comen- 
tăriile presei, serioasele divergen
țe din sinul guvernului se referă 
nu numai la probleme pur eco
nomice și financiare, ci și la pro
blemele politicii generale a gu
vernului.

fasciști atît în Germania Occi
dentală, cît și în alte țări vest- 
europene. Arhiepiscopul Maka
rios, președintele Ciprului, a dat 
publicității o declarație în care 
i-a condamnat pe neofasciști. în- 
Belgia, rectorul Universității din 
Bruxelles a chemat pe toți stu
denții și profesorii să condamne 
manifestările care amintesc de 
zilele cele mai sumbre din isto
ria omenirii.

Dînd curs celor mai cinstite 
sentimente ale acelor germani 
care se străduiesc să nu uite din 
lecțiile istoriei, ziarul „Die Welt" 
care apare la Hamburg a- 
vertizează: „Atîta timp cît mai 
sînt germani care încearcă să 
minimalizeze importanța acestor 
crime, căminul nostru va rămîne 
murdar". Presa sindicală vest-ger- 
mană se adresează muncitorilor 
cerîndu-le să reprime cu asprime 
orice tentativă a elementelor fas
ciste de atentat la libertățile cetă
țenilor. „A sosit momentul să se 
treacă la contra-acțiune, să se 
ia măsuri care să nu fie numai 
la suprafață, ci care să pătrun
dă pînă la rădăcinile acestei rea
lități", scrie ziarul „Neue Rhein- 
zeitung". Mase largi de mun
citori, personalități politice și 
culturale, prelați catolici au 
protestat cu indignare împotriva 
ieșirilor huliganilor naziști. Con
ducerea federală a organizației

Sub semnul unor serioase divergențe

S-a deschis conferința economică occidental
PARIS 12 (Agerpres). — La 

12 ianuarie s-a deschis la Paris 
conferința economică occidentală 
la care participă atît țările mem, 
bre ale „pieței comune" din care 
fac parte Franța, Republica F^ 
derală Germană, Italia, Belgia, 
Olanda și Luxemburg, cît și sta
tele membre ale „zonei liberului 
schimb" — Anglia, Portugalia. 
Suedia, Danemarca, Norvegia, 
Austria și Elveția. De asemenea 
la această conferință iau parte 
reprezentanți ai Statelor Unite 
ale Americii, Canadei și Greciei.

După cum reiese din comen
tariile agențiilor de presă occi
dentale, scopul acestei conferințe 
economice occidentale, convocata 
ca urmare a unei hotărîri luate 
la Paris la încheierea conferin
ței occidentale Ta cel mai înalt 
nivel, este de a se încerca sa 
se aplaneze divergențele care se 
manifestă atît între cele două 
organizații economice vest-euro-

pene rivale, „piața comunî 
„zona liberului schimb", c 
între țările membre ale ace 
și alte țări occidentale.

Comentînd dezbaterile 
încep astazi în capitala Frî 
ziarul englez „Times" arat 
„S.U.A. urmăresc ca ac 
conferință occidentală să fi 
rijată în așa fel Incit să se 
lizeze o contopire a celor 
blocuri economice occide 
rivale din care să facă par 
S.U.A.". Ziarul atrage 
atenția asupra „perspecti 
izbucnirii unui război econ 
în care cele două blocuri 
față în față și ambele împo 
Statelor Unite ale Americii'

Ziarul „Times", consider 
la Paris se vor ciocni cu «■ 
prilej interese atît de contr 
torii incit este greu de sci 
un rezultat pozitiv al actua 
discuții.

In preajma Intîlnirii tineretului 
și studenților din țările regiuni 

Balcanilor și Mării Adriatice
(Urmare din pag. l-a)

gâtiri. Ideile păcii, prieteniei 
și colaborării dintre popoare, 
sub semnul cărora se va desfă
șura acest eveniment sînt larg 
popularizate prin conferințe, sim
pozioane, presă și radio, în ca
drul reuniunilor tineretului și 
studenților, prin schimburi de 
scrisori etc. De asemenea, for
mațiile artistice și tinerii soliști 
și sportivi care-și vor da con
cursul la manifestările din ca
drul intîlnirii se pregătesc cu 
seriozitate.

Delegația tineretului și stu
denților din R. P. Romină la In- 
tîlnirea balcano-adriatică de la 
București va fi compusă din 50 

de tineri din rîndul frunte 
în muncă, învățătură și acti 
tea obștească.

Tineretul romîn așteaptă 
un viu interes întîlnirea d 
București și este dornic să 
cute cu reprezentanții tii 
generații din țările bale 
adriatice problemele privinc 
țiunile comune pentru tran 
marea acestei părți a lumi 
tr-o zonă a păcii, pentru di 
mare generală și totală, pi 
bună înțelegere între popi 
in vederea apărării păcii, 
cum și pentru dezvoltarea 
viitor a unei colaborări roc 
pe plan obștesc, cultural < 
tic, sportiv, turistic și altele.

Crearea Frontului
tinerilor democrați germani a 
declarat duminică că guvernul 
de la Bonn și guvernul landului 
Renania de nord-Westfalia sînt 
vinovate că în ultimele săptămîni 
mîzgălelile fasciste au devenit la 
modă în rîndurile derbedeilor.

In seara zilei de 8 ianua
rie în Berlinul Occidental a 
avut loc o mare demonstrație de 
protest împotriva provocărilor 
fasciste la care au participat zeci 
de mii de persoane printre care 
membri ai organizațiilor de tine
ret „Șoimii", „Uniunea socialis
tă a studenților germani", „Prie
tenii naturii" și alții. Demon
stranții au trecut pe străzile Ber
linului Occidental purtînd pan- 
carde pe care era scris: „Jos 
naziștii „Sîntem împotriva an
tisemitismului și ațîțării urii de 
rasă între popoare".

Ziarul englez „Times" se în
treabă dacă nu cumva pa
tima fascistă și antisemită nu 
a devenit o forță organizată în 
culisele politicii vest-germane.
„Sunday Express" relevă că este 
o nebunie să se proiecteze în 
asemenea condiții înzestrarea

National în Indone;
Ageriția Antara anunță că 

karno, președintele Republici: 
donezia, a dat’ publicității 1 
ianuarie hotărîrea cu privir 
crearea Frontului Național.

Conform hotărîrii președ 
hii, țelurile Frontului Nați 
sînt: desăvîrșirea revoluției 
ționale, continuarea efortț 
pentru crearea unei societăți 
te și înfloritoare, extinderea 
veranității Republicii îndoi 
asupra I pianului de vest.

Frontul Național are sai 
de a mobiliza și uni toate 
țele revoluționare și de a 
duce mișcarea pentru realk 
țelurilor propuse printr-o st 
colaborare cu guvernul și 
instituțiile de stat.

LONDRA. După cum anun 
genția Reuter, la Londra, 
deschis cursuri oenlru stud 
problemelor economiei Uj

militariștilor vest-germani cu 
arme nucleare.

Opinia publică din lumea în
treagă, avidă de pace, înfierează 
provocările fasciste ,din Germa
nia Occidentală apreciindu le ca 
emanații periculoase ale „războiu
lui rece", drept acțiuni menite 
să submineze evoluția relațiilor 
internaționale spre destindere.

Sovietice, precum si pentru 
dierea relațiilor comerciale 
U.R S.S

BERLIN. Referindu.se La d 
rația președintelui Bu-rsei 
cii din Berlinul Occidental. <a 
ția A D.bl. anunță că în 
decembrie 1959 numărul soi 
lor. din Berlinul Occident 
crescut cu 43.000 persoane < 
rită concedierilor.

BRUXELLES. La Bruxelle 
sosit o delegație formată dir 
reprezentanți a: s» "*>><—

Popoarele vor veghea însă cu și 
mai multă strășnicie pentru ca 
nimic să nu împiedice proce».. 
de afirmare a păcii și p'V 
sului în lume.
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