
i'i'

o

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cmreia
tti

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a nr. 3327

La Combinatul siderurgic 
din Hunedoara

Inovatorii siderurgiști de la 
Combinatul din Hunedoara au a- 
plicat anul trecut în procesul de 
producție 270 de inovații' care 
au contribuit la C'eș’e/ea pro
ducției de metal și permit reali, 
zarea unor economii antecalcu. 
late de peste 33.000 000 lei.

Inovația introdusă la începutul 
anului trecut la furnalele noi. 
privind elaborarea fontei cu un 
procent scăzut de mangan, a dus 
la reducerea consumu.ui de cocs, 
calcar, minereu de mangan etc. 
și la realizarea unei economii 
de aproape 8 milioane lei numai 
in anul trecut.

Organizații'e sindicale șl cer cu. 
rile Ă.S.l.T. din combinat acordă 
și in acest cui un sprijin susți. 
nut mișcării de inovații. A fost 
lărgit cercul inovatorilor, s-au 
elaborat planuri tematice de ino
vații, se țin
xplicațil și 

tor. Fină la 
registrul la 
inovații. Prin inovațiile aplicate 
anul acesta tn procesul de pro. 
ducție s-au realizat. In primele 
19 zile ale lunii In curs, economii 
de peste 140.000 lei.

(Ager preș)

conferință' se dau 
sugestii inovatori. 

20 ianuarie s.au în- 
cabinetul tehnic 11
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Deosebit de folositoare sînt pentru tractoriști c.-s. e de ca 
ficare din timpul iernii. Mecanizatorii de la SM.T.-Beche^ 

frecventează cu interes aceste cursur.
Foto: M. CARANFIL

La cursurile Je perfecționare
a mecanizatorilor

Tractoristul trebuie să învețe 
continuu, să cunoască mereu mai 
bine meseria lui. Agricultura 
noastră în plină dezvoltare îi 
solicită tractoristului cunoștințe 
multiple, un înalt grad de cali
ficare, cunoașterea agrotehnicii. 
Este un lucru pe care l-au în
țeles și mecanizatorii de la S.M.T.- 
Bechet, regiunea Craiova. I-am 
găsit învățînd. în timpul iernii 
tractoriștii au două ocupații prin
cipale care se completează reci
proc î reparația mașinilor și în
vățătura.

Sala cursurilor este aproape 
îmbrăcată în planșe, pe masă se 
găsesc diverse piese, sala e plină 
de tineri care-și concentrează a- 
tenția asupra explicațiilor ingine
rului mecanic Gheorghe Manciu. 
S-au ținut pînă acum șapte lec
ții. Ce învață și cum învață trac- 
oriștii din Bechet ? Cursurile

lor au fost alcătuite după cerin
țele completării nivelului gene- 
al de cunoștințe, după necesi- 
atea de a perfecționa califica- 
ea tractoriștilor mai ales în ce 
rivește cunoașterea tipurilor

----- •-----

noi de mașini și necesitatea de a 
completa specializarea tracto 
riștilor cu noțiuni economico- 
financiare (preț de cost, econo
mii, economie agrară, organiza
rea unităților agricole 
liste). împărțite în trei cicluri, 
aceste lecții sînt unitare și ușor 
de asimilat.

Primul ciclu este legat de per
fecționarea calificării tractoriști
lor în ce privește executarea re
parațiilor și a întreținerii mași
nilor și uneltelor agricole- De 
aceea aceste prime șapte lecții 
fiind legate strins de practica 
muncii prezente a tractoriștilor 
și-au și dovedit vizibil eficacita
tea.

Organizația U.T.M. a mobili
zat la aceste cursuri pe toți 
tractoriștii și mecanicii utemiști. 
în adunarea generală a utemiști- 
lor ținută la începutul lunii de
cembrie și dedicată pregătirilor 
pentru începerea cursurilor de 
calificare s-a luat o hotărîre prin 
care utemiștii primeau ca sarcină 
de organizație să urmeze aceste 
cursuri și să-și însușească cu se
riozitate cunoștințele predate.

Urmărind acum în ce fel îșî 
îndeplinesc tractoriștii această 
sarcină primită atît din partea 
organizației U.T.M., cît și 
partea conducerii stațiunii 
bucură următorul fapt :

Brigada lui Petre Dragomir 
este acum fruntașă în campania 
de reparații. S-a observat o creș
tere 
care 
gada 
rații

E
despre executarea reparațiilor 
membrii acestei brigăzi au fost 
elevii ce mai sîrguincioși. Au 
fost întotdeauna atenți. au pus 
întrebări suplimentare, au cerut 
să li se facă pe loc legătura cu
noștințelor teoretice cu practica 
muncii lor la reparații. Și după 
terminarea cursurilor băieții au 
rămas să discute, să-și lămurea
scă sau să aprofundeze cele în
vățate. La fel a făcut brigada de 
fete condusă de Carolina Buhuși.

Exemplul acestor brițui

socia-

din 
ne

a siguranței și priceperii cu 
execută tractoriștii din bri- 
aceasta operațiile de repa- 
la tractoare.
firesc. La lecțiile predate

La concursul de verificare 
pentru alcâtuirea lotului re
publican de tenis de masa 
care va reprezenta țara noa
stră în întîlnirea cu jucătorii 
maghiari, Geta Pitica a do- 
i/edit o buna pregătire, obți- 

nind rezultate frumoase.
Foto: S. NICOLAIE

Prima
cunoscut că 

bucata, 
mici bi-

1959 in

paj. Ii-a

_Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificai

Ce rezerve există

Pînă acum era 
librarul vinde cărți cu 
De cităva vreme vinde 
blioteci.

De la 1 octombrie
satele și comunele regiunii Bucu
rești se desfășoară o largă acți
une de răspîndire a cărții prin
tre colectiviști și țărani munci
tori, mai ales tineri. Inițiată de 
Comitetul regional U.T.M. și de 
C.L.D.C. regionala București, ea 
are drep scop impulsionarea di
fuzării cărții la sate. „Bibliote
cile** sînt alcătuite din cîte 8-10 
volume, ambalate în pungi de 
material plastic, iar valoarea lor 
în bani, variază între 40-80 lei. 
Acestea cuprind lucrări politice, 
de literatură clasică și contempo
rană. cărți agricole, de populari
zare a științei etc. împreună cu 
bibliotecile se difuzează gratuit 
numeroase materiale de popu
larizare a cărții, semne de carie, 
pliante etc. Plata se face 
în rate sau la împărțirea 
veniturilor bănești ale colectiviș
tilor. 10.000 de astfel de biblio
teci au r-i luat drumul către ci-

Elevii Sertxi Aurel, Hîrbu 
Avram, și ScJcde NkoJae din 
cnul II lo Grupul școlar pro
fesional „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin, fac parte din 
colectivul gazete—fotomontaj 
din școală. krtă-i in fotogra
fe pregătind un nou număr 

al gazete*.
Foto : S. N1CULESCU

Fier vechi 
pentru oțelăriile 

Hunedoarei
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TINERETULUI
Minerii 

din schimbul III
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______ _ g a 
fost la ultima lecție înlâțișat tu
turor tinerilor tractoriști și el a 
avut darul de a însufleți, de a-i 
hotărî pe ceilalți sâ-1 urmeze. In
tr-adevăr este cel mai viu și mai 
convingător exemplu al utilității 
însușirii cu profunzime, cu depli
na înțelegere a necesității ace
stui fapt, a cunoștințelor noi, 
despre meseria ta, a perfecționă- 

’ rii profesionale.
— Ne-am î 

învățăm ’ — 
la o întrebare

Așa trebuie 
căpâțînare.

Programul

încăpățînat noi sâ 
a răspuns simplu 

: Petre Dragomir.
> sâ înveți, cu în-

■us^ de auaei patriotici de la 
Șeosia med^e nr. 15, comdnsi de 
Gheorghe Mamtio « colectet o 
mașini cn aproape trei tone fier 
vechi. Și «a eristâ depozit la 
care brîgăzue ntemlsle de mun>z 
patriotici si u fi predat dumi
nici fier vechi- Tinerii au colec
tat din cărți, de iz întreprinderi 
ca sco^scit pe la rampele de în- 
cărczre ri ix depășitele de vechi
turi. Ei ca însuflețit pe cetățenii 
mai rirstsLci cure au cântat prin
tre lucrurile din gospodăriile 
lor tot ce este de metal și nu 
mei folosite la nimic.

Larga acțiune cetcțeneascâ c^re 
a avut loc ic București a avut 
ecou și ia jurul orașului, tn mul
te cotsutne din apropierea Capi
talei colectiviștii și țăranii indi
viduali, utemiști și pionieri s au 
întrecut parcă cu bucureștenii în 
colectarea fierului vechi. De prin 
grâd.ni f» de prrn grajduri, de 
pe ulițe, locuitorii comunelor au 
adunat cu dragă inimi fierul vechi. 
Au edunot sGpe și cazmale rugini
te, pluguri și alte unelte agricole 
devenite azi nefolositoare. Numai 
în comuna Brânești s-a colectat 
ți predat l.CM.-ului 3.567 kilo
grame fier vechi.

Această acțiune a dovedit fap
tul că masele de cetățeni tineri 
și vîrstnici au înțeles chemarea 
care le-a fost adresată, că do
resc să sprijine Cu toată drago
stea economia națională, oferind 
fier vechi care nu le mai este 
de trebuință.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din orașul București 
au colectat și predat l.C.M.-ului 
în această zi 54.050 kilograme 
fier vechi.

T. MARINESCU

AL
VESTITOR
FURTUNII

Ion Vitner
scurs de Ia

lecțiilor de per
fecționare profesionali » tracto
riștilor este abi* 1* început. Mai 
sir.t incâ lecții.

Fiind cu reparațiile pe termi
nate, mecanizatorii vor trece în 
curînd la un program intens de 
învățătură. Pînă la începerea 
campaniei de primăvară, timp de 
aproximativ două luni, tracto
riștii vor avea un program de șco
larizare de 5—6 ore zilnic. în a 
doua jumătate a zilei vor face 
demonstrații practice asupra ce
lor învățate.

Este un bun exemplu despre 
folosirea timpului tractoriștilor, 
o dovadă a importanței ce i se 
dă aici ridicării rapide a califi
cării.

învățînd temeinic, câutînd ca 
fiecare tractorist «ă ajungă la 
nivelul nnui mecanic agricol, me
canizatorii se gîndesc la misiu
nea lor de principali factori ai 
dezvoltării nivelului tehnic al 
agriculturii socialiste, ai obținerii 
unor recolte mereu sporite. Ei 
și-au dat seama din practica lu
crurilor în campaniile agricole, 
că trebuie să fie un detașament 
de mecanizatori pe deplin stâpîni 
pe meseria lor. în stare să țină 
pasul tehnicii noi, mașinilor me
reu mai perfecționate cu care 
este 
stră și 
vansate 
loc în

înzestrată agricultura noa- 
metodelor agrotehnice a- 
care-și fac tot mai mult 
practica agricolă.

MIHAI CARANFIL

cărămidă
titorii lor și 5.500 s-au vîndut. 
Utemiștii și tinerii din satele 
regiunii aduc o contribuție sub
stanțială în această muncă, la di
fuzarea acestor biblioteci. Tinerii 
cumpără in număr mare aceste 
nuclee ale viitoarelor lor biblio
teci personale. Dacă în raioanele 
Slobozia, Urziceni, Călărași, Ro
șiori de Vede difuzarea lor mer
ge bine, nu același lucru se poate 
spune despre raioanele Brânești 
și Turnu Măgurele. Este necesar 
ca organizațiile U.T.M. di»n a- 
ceste raioane apelind la sprijinul 
cadrelor didactice să acorde toa
tă atenția acestei acțiuni menite 
să dezvolte gustul pentru cultură 
al tineretului.

Tinerilor muncitori din între
prinderile Capitalei li se oferă de 
asemenea posibilitatea de a-și pro
cura în același fel cărțile. Comi
tetul orășenesc U.T.M., impreuni 
cu C.L.D.C., venind in întimpina- 
rea dorinței tinerilor de a citi cit 
mai multe cărți și din domenii 
diverse au organizat cam pe 
aceleași principii, „Biblioteca ti- 
neretului**, un prim pas in alcă-

La Casa de cultură a sindicatelor din Sinaia, una din săli găz
duiește o expoziție de artă plastica, ale cărei pînze au fost pic
tate de membrii cercului de artă plastică. După cum se vede și 
din fotografia pe care o publican-, vizitatorii și, evident, admi

ratorii nu lipsesc.
Foto : P. POPESCU

Secolul care s a 
nașterea lui A. P. Cehov, a do
vedit cu pregnanță valoarea in
tuiției sale artistice. Opera sa 
resoirâ acea forță impresionantă 
a geniului capabil să cuprindă 
nu numai vastitatea peisajului 
lumii în care trăiește, dar să și 
intuiască viitorul. Cu cit îl citim 
și il recitim mereu pe Cehov, 
cu atît mai mult se precizează 
sentimentul că ne aflăm în fața 
unui artist, care printr-o optică 
a vieții, cu totul originală, con
stituie un izvor de 
impresii, mereu noi 
și practic inepuiza
bile.

Cehov a fost orna, 
giat ca interpret al 
vieții celor mulți și 
năpăstuiți. al acelor 
oameni simpli sau deosebiți pe i
care existența in lumea bazată :
pe exploatare, i-a învins, redu-
cindu-i la umbre firave sau nimi- 
cindu i, pur și simplu.

Intr-adevăr, în sfera sa numă
rul unor astfel de personaje este 
atît de mare, incit, la un loc, : 
configurează „o lume**. Varka 
fetița de treisprezece ani, din 
„De-aș putea dormi**, servitoare 
la stâpîni inumani, este imagi
nea unei lumi care nu poate avea 
nici privilegiul banal și mai 
mult decît comun, al somnului. 
Visul ei este să doarmă. Atît și 
nimic mai mult. Chinuită de stă- 
pînii care-o exploatează fără 
milă, adusă la exasperare ea 
ucide, într-o clipă de istovire, co
pilul stâpînilor, căzînd apoi in
tr-un somn adine.

Cerviakov, 
„Moartea unui 
micul slujbaș 
din greșeală 
înalt demnitar, 
col de operă, 
iește într-o atmosferă __ 
mă și teroare, el fiind treapta de 
jos a unei scări de valori apăsă
toare. Gestul pe care l-a comis 
involuntar, el îl consideră ca un 
sacrilegiu pe care, pînâ la urmă, 
îl plătește cu propria lui viață. 
Cerviakov moare de spaimă. 
Nimeni, aparent, nu i-a făcut 
nimic, înaltul demnitar după ce 
și-a șters chelia a și uitat de ini 
cident, numai Cerviakov știe, cu 
certitudine, că în lumea în care 
trăiește, fapta lui are proporțiile 
unei crime. Această certitudine a 
umilului funcționar este realitatea 
profundă și înspăimîntătoare a 
statului țarist, și această reali
tate îl ucide. Nuvela înveșmîn- 
tată în haina comicului, ascunde 
o tragedie cutremurătoare. Prim 
tr-o proiecție cu totul specială, a 
faptelor și sentimentelor, pe care 
numai geniul ce ho vi an o poate 
realiza, moartea subită a umilu
lui funcționar, stîrnește un rîs 
care îngheață pe buze, pentru 
că brusc intuim că ne aflăm în 
fața unui asasinat, săvîrșit de o 
putere misterioasă, terifiantă.

Aceeași forță invizibilă, măch 
nînd clipă cu clipă existența oa
menilor, îl chinuie și pe Ivanov

(din piesa cu același nume), care 
fusese cindva „înflăcărat, sincer 
și nu mai prost decît un altul**. 
Strigătul lui Ivanov este cumplit: 
„Port pretutindeni cu mine 
spaima, plictiseala, nemulțumi
rea, dezgustul de viață. Sînt 
pierdut 1“ Această „spaimă** 
acoperă pentru Ivanov pînă și 
fata fericirii, pe care el nu o 
mai poate distinge și atunci cînd 
Sonia îi dăruie iubirea ei, Iva
nov. se sinucide. Doctorul Astrov 
(din piesa

Spre seara gerul se mai 
înăsprise. Zăpada scîrția 
sub picioare. La caba

nele minei Arșița a între
prinderii miniere din Vatra 
Dornei, luminile se stingeau 
una cîte una. Muncitorii mi
neri din schimburile de zi se 
odihneau. în liniștea adîncă 
nu se aud decît pașii paznicu
lui de noapte, care întrerup 
din cînd în cînd tăcerea. Și 
cu toate acestea nu departe de 
cabane, în mină se lucrează 
de zor. Acolo, în adîncul ga
leriilor sînt minerii din schim
bul trei, brigada de tineret 
condusă de utemistul Jisca 
Dragoș care perforează și exe
cută ramblarea golurilor pro
venite în urma excavării mine
reului. în abataje nu se aud 
decît zgomotele perforatoarelor. 
Burghiile mușcă cu nesaț din 
roca compactă, pătrund în ea 
centimetru cu centimetru. Rar 
se aude cîte o vorbă. Se lu
crează de zor. Tinerii mineri 
sînt în întrecere cu brigada lui 
Sauciuc Constantin din schim
bul de zi și fiecare clipă e pre
țioasă. Orele trec pe nesimțite. 
Schimbul se apropie de sfirșit. 
Artificierul Sîrbu Petru în
carcă găurile și după ce s-au 
retras toți minerii dă foc la 
fitile. Fețele prăfuite ale tine
rilor radiază de bucurie pentru 
rezultatele bune înregistrate în 
acest schimb. Schimbul urmă
tor va putea lucra în condi
țiile prevăzute cie normele teh
nice și de normele securității 
muncii.

• ••

Centenarul 
nașterii 

lui A. P. CehoY

„Unchiul Vania") 
medicul devotat ce- 
lor mulți, omul fer
mecător și inteli
gent, simte în alt 
fel, aceeași apăsă
toare și distrugă- 
gătoare teamă: 

„Soarta mă ur- 
fără răgaz, spune el.

dinpersonajul 
funcționar“ este 

care a strănutat 
în chelia unui 

la un specta- 
Cerviakov tră- 

de tea-

mărește o ,
Sufăr uneori peste puteri și nu 
văd nicăieri nici o lumină îna
intea mea. Pentru mine, nu mai 
aștept nimic...•* iar bâtrinul pro
fesor din „O poveste plicti
coasă**, făcîndu-șj bilanțul exi
stenței ajunge la aceeași conclu
zie istovitoare : „Sînt învins**.

Dacă am extrage însă, din 
complexa operă cehovianâ numai 
acest infern al „învinșilor**, am 
sărăci considerabil viziunea sub
tilă asupra vieții, a acestui scrii
tor de valoare universală. Ca om 
de știință, Cehov nu s-a putut 
opri în fața unui fenomen fărâ 
să meargă la cauzele care îl 
provoacă.

Medicul Cehov părăsise tămă
duirea viciilor organismului 
uman pentru a cerceta modalita
tea supremă de a face fericită' 
existența oamenilor printr-o 
schimbare a societății și a spiri: 
telor. Pentru aceasta î-ar fi tre
buit însă lui Cehov clarviziunea 
lumii muncitorești pe care el nu 
a cunoscut-6. De aici și dibuirile 
sale în van, rezistența tolstoia- 
nismului sau trecâtoarea sa le
gătură cu cercurile liberale. Lip
sit de înțelegerea marxistă a fe
nomenelor lumii, dar dotat cu 
marea forță a geniului său arti
stic, Cehov s-a ridicat deasupra 
rătăcirilor momentane pe care 
le-a combătut apoi cu un sar
casm superior. Astfel nu există 
o critică mai nobilă a tolstoia- 
nismului și a pasivității față de 
nefericirea umană, în lumea do
minată de teroarea exploatatori
lor, decît „Salonul nr. 6“, una 
din lecturile predilecte ale lui 
Lenin. „Salonul nr. 6“ este în
săși Rusia țaristă și, după dispa
riția ei, este în continuare lumea 
sălbatecă a exploatării capita
liste. Strigătul 
Gromov: ’
după gratii, 
zească 
nuiți*4.

Schimbul de noapte și-a fă
cut datoria așa cum trebuia. 
Intr-o noapte 50 m. cubi de 
rambleu și zeci de tone de mi
nereu care așteaptă pe vetrele 
fronturi/or de lucru, pentru a 
fi transportate la cuptoarele 
de prăjire. Așa lucrează, în 
fiecare noapte, tinerii mineri 
din brigada lui Jisca Dragoș.

ION NASTASE 
Corespondent voluntar

bibliotecii personale
tuirea bibliotecii proprii pe care 
trebuie s-o aibă fiecare tînăr 
muncitor. 2.500 de tineri din 
întreprinderile și instituțiile din 
Capitală și-au cumpărat pînă 
acum asemenea biblioteci. S-au 
remarcat, prin seriozitatea cu 
care privesc această acțiune difu- 
zorii utemiști Maria Canea de la 
I.R.A., Rodica Vasion de la 
l.R.M.T.-Mogoșoaia, Mariana Pe
trescu de la Uzinele ..Repu
blica'*, forjorul Dumitru Băcanu 
și frezorul Eduard Lazăr de la 
Uzinele ,,23 AugtisT' și alții.

La Atelierele de locomotive și 
vagoane CF.R. „Grivița Roșie** 
s-au trimis prin intermediul celo* 
14 standuri de cărți la locul de 
muncă 400 de biblioteci ale ti
neretului. Aici, cei mai multi 
tineri muncitori, sînt cum
părători permanenți prin „cartea 
la locul de muncă'* și aproape 
în fiecare secție există cîte un 
stand. Dintre cei 14 standiști 
voluntari unii sînt tineri munci
tori utemiști (Ștefan Gheorghe. 
atelierul de tineret al secției a 
11-a strungărie, Dudu Ion, secto-

rul II vagoane, Tănăsescu Vasile
— cczangerie, Cercel Ion — sec
ția sculerie, Ungureanu Elena — 
secție tapițerie). De la ei cum
peri cârti peste 4.000 de 
muncitori ai întreprinderii. Stan- 
dițiii au lansat o lozincă : ^Fie
care tînăr are cont deschis la 
stand!'* Și sini la „Grivița Roșie"* 
destui utemiști care uzează din 
pliu de acest „corU**. Dintre ei, 
peste 250 au biblioteci personale 
cu mai mult de 100 de volume. 
Lunar se riad «ici — numai 
prin „cartea la locul de munca*
— cărți in valoare de 45 000—
50.000 lei ! Dintre cărțile cele 
mai solicitate sînt : .Eiblioi?ca 
marxist-leninisti’*, (13 volume)
Lenin — opere. ..Bazele filozo
fiei marxist-leniniste", „Articole 
și cuvin ti rC* ale tovarășului Gh. 
Gheorghiu Dej, Lenin „Despre 
tineret**, cărțiLpentru învățimîn- 
tul politic, cărți beletristice ca: 
„Pe muchâ* de cuțit**, „Rădăci
nile sînt amare** „Șoseaua Nor
dului**, „întîlnirefr*, , „Torentul 
de fiern — și multd, multe al
tele.

„Biblioteca tineretului** 
țintește însă pe cumpărătorii tra
diționali ai standurilor. Aceștia 
s-au obișnuit să treacă pe acolo 
în pauza de 11 sau la ieșirea din 
schimb și să plece cu cărțile 
cumpărate. Bibliotecile acestea 
miniaturale de 8-10 volume sînt 
foarte utile celor ce vin întîm- 
plâtor pe la stand sau care nu 
sau obișnuit încă sâ vină. Cre
dem că rispindirea „Bibliotecii 
tineretului**, de care răspund 
direct comitetele U.T.M. și 
utemiștii din întreprinderi va 
găsi fi de acum încolo sprijinul 
necesar. Ideea unei aseme
nea acțiuni ni se pare dem
ni de tot interesul, iar ini- 
țiatira ar trebui extinsa și în 
celelalte regiuni și întreprinderi 
din țari. Ea ii va antrena și pe 
cei ce încă nu și-au făcut biblio
tecă proprie.

Prietene, ți se oferă un dar 
frumos. Primește l și folosește-te 
cu încredere de el. Roadele nu 
vor întîrzia sâ se arate.

latării cap.ita- 
patetic al lui 

: „Noi sîntem ținuți aici 
, 2* , să ne putre- 
oasele, sîntem 

răsună și azi,

Economii realizate 
in campania 
de reparații

de bază 
la G.A.S.

Stupini, raionul Hîrșova, 
sub conducerea organizației de 
partid, desfășoară o susținută 
muncă politică pentru mobili
zarea tinerilor mecanizatori la 
buna desfășurare a campaniei 
de reparații.

Astfel, intr-o adunare gene
rală de organizație au fost 
dezbătute sarcinile care revin 
tinerilor în această privință. 
O atenție deosebită s-a acor
dat cu acest prilej realizărilor 
de economii. Totodată postul 
utemist de control a efectuat 
o serie de raiduri prin care a 
scos in evidentă metodele bu
ne folosite in munca de repa- 
rații de mecanizatorii fruntași. 
La gazeta de perete a gospo
dăriei au fost popularizați 
fruntașii.

Ca urmare a măsurilor lua
te, tinerii au contribuit din 
plin la terminarea reparațiilor 
pe gospodărie cu o lună îna
inte de termen. Ei au realizat 
în același timp economii țn 
valoare de 80.000 lei prin re- 
condiționarea pieselor. Tot
odată s-au economisit 6.000 
litri motorină și 3.000 litri 
ulei.

Urmînd exemplul comunis
tului Marin Dobre, a cărui bri
gadă s-a situat fruntașă în 
campania de reparații, brigă
zile conduse de utemiștii Voi- 
nea Grecu și Ștefan Amariei, 
se numără la rîndul lor prin
tre fruntașele gospodăriei în 
campania de reparații.

ROMULUS MOflANU 
învățător(Continuare în pag. 3-a)

GEORGE MUNTEAN

Elevii de Ic Școala medie nr. 34 „C A. Rosetti" din București, 
ou dat un frumes spectacol închinat zilei Unirii - 24 Ianuarie, 
latâ in fotografie. pe scena sălii de spectacole a școlii, un 

grup de elevi, juoind Hora Unirii.
Foto : N. STELORIAN



„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat"

Cc rezerve există in munca fiecărui tinăr
'■. r

Pe marginea chemării tinerilor de la Uzinele „1 Mai“ Ploiești „Nici un leu risipit» fiecare leu fructificat” ziarul nostru a întreprins la Șantierul Naval Galați cu 
sprijinul comitetului de partid și al comitetului U. T. M. un raid «anchetă pentru a constata ce posibilități și rezerve există în munca fiecărui tînăr pentru sporirea 

productivității muncii» pentru realizarea de economii și cum sînt ele valorificate.

însușirea ttnnicii, nuici- 
ret calificării pro'csjonale nu 
e doar o vorbă goală, ne spune 
un bătrîn muncit »r de la sec
ția lăcătușerie a șantierului. 
Cunoștințele tehnice, pregătirea 
profesională sînt combustibilul 
care alimentează în permanen
ță creșterea productivității mun
cii. Cu cit cunoștințele tehnice 
sînt mai noi si profunde, mai 
bogate și multilaterale cu atît 
crește, sporește și productivita
tea fiecărui muncitor și invers. 
Să vă dau un exemplu.

... Multa vreme după ce 
term inat ____..._
Huhulea Vasile era socotit prin
tre muncitorii mediocri 
telierului de
nu se număra nici printre mun
citorii fruntași dar nici printre 
cei codași.

— Măi Vasile — l a oprit în
tr-o bună zi secretarul organi
zației de partid, unul dintre cei 
mai buni și pricepuți muncitori 
ai atelierului — tu ești tînăr, țn 
putere, dar nu te prea omori 
cu firea muncind. Te mulțu
mești cu ce-ai învățat în școala 
profesională și cu asta vrei să 
îmbătrînești.

— Muncesc cum pot... a bîiguit 
Huhulea.

— Ai încercat să muncești 
mai bine? Ai putea dar nu 
vrei. Nu înveți, nu citești, nu 
vii la cursurile de minim teh
nic. N-ai nici un pic de ambi
ție ?

Huhulea Vasile s-a gindit, a 
judecat și și-a dat seama că 
deși are energie in el nu mun
cește cit ar putea, că dicâ -r 
învăța, dacă și ar îmbogăți cu
noștințele așa cum iac cei mai 
buni muncitori ai secției, ar ști 
mai multe, ar putea sa lucreze 
mai bine. A început să ceară 
sprijinul maiștrilor, al ingineri
lor, a început să frecventeze bi
blioteca, să citească cărți teh
nice, să se ducă pe la conierințe. 
a cerut să fie înscris la cursul 
de minim tehnic: intr-un cuvint 
a început să-și îmbogățeasză 
cunoștințele tehnice, să-și ridice 
calificarea. Și rezultatele ? 
Cînd se primea o comandă mat 
grea, Huhulea nu mai era ocolit 
ci chiar căutat pentru a i se în
credința lui. Astăzi Huhulea este 
responsabilul unei brigăzi de ti
neret fruntașă și unul dintre cei 
mai buni muncitori ai atelieru
lui de lăcătușerie.

a
școala profesională

ai a-
lăcătușerie. Adică

Și Vrabie Aurei și Pivmceru 
Constantin, Viziteanu Dumitru, 
Burjui Spiridon și numeroși aiți 
tineri muncitori fruntași din a- 
telierul de lăcătușerie și-au dat 
seama că pentru a munci azi 
mai bine ca ieri, mîine mai bine 
ca azi trebuie să-și îmbogățească 
mereu cunoștințele, să nu se 
mulțumească cu ceea ce au învă
țat cu ani în urmă în școala 
profesională.

Dar e suficient oare ca în a- 
telier să existe un mănunchi de 
muncitori fruntași în muncă, cu 
o înaltă pregătire profesională 
iar lingă aceștia zeci de tineri 
cu o calificare încă scăzută, 
care mai au greutăți în muncă, 
care uneori nu pot face față cu 
succes lucrărilor mai noi și mai 
complicate? Anul trecut în sec
ție a funcționat un curs de mi
nim tehnic. După cîteva lecții 
și-a întrerupt activitatea. Tot a- 
tunci, 29 de tineri au cerut să 
li se ridice categoria de înca
drare. S-a organizat o comisie 
specială de verificare a cunoș
tințelor profesionale. Spre sur
prinderea tuturor, din cei 29 de 
tineri. 15, printre care si Petra 
Gheorghe și Oprea Haralambie. 
nu au reușit să treacă examenul 
dovedind că au încă golan im
portante in pregătirea kr pro
fesionala

Să facem un mic calcul. In 
ate: ‘era! de fecătațerie I ocrea- 
ză circa S8 de rneri. Dacă toți 
aceștia și-ar ridica in mod se
rios calificarea profesăcnriă ș» ar 
ajange să luereae ca H-hctea 
Vasi.e, Vrabie A«rd. Princer* 
Con»lan'in și Viir’?aoa Dcsor- 
tru. spre exempt*, care ișî de
pășesc in fiecare faci șaretele 
de producție ca 20-25 la sartă. 
fiecare tinăr ar cîștiga perscoa! 
in medie ca 134-134 lei ia p**s. 
in întreaga secție țiredactii'la- 
tea muncii >r creste ea aproxi
mativ S la sută, iar piaaat «se
al de product** ar putea fi te- 
deplini: e» aproape 34 de rite 
tei in te de terwn.

lată ce rezervi mpartaMi ia 
munci ftedra TaOr este căite* 
carex, iată dar cil s-ar 
daca organizația L'-TJL dta a- 
telienil de lâcâteșerie s-ar «capa 
îndeaproape de organizarea șă 
desfășurarea unei largi p per
manente acțiuni de rxfrcare a 
calificării tinerilor.

răcire de la remorchere. De«aici, 
mii de ore economisite. în lei ? 
Mii. După asta s au ivit noi po
sibilități de scurtare a timpului 

lucru la motonave : cu 3.000 
ore de fiecare motonavă. Ce- 
3.000 ore sînt egale cu suma 
30.000 lei. Ce-au făcut ei ca 
asigure sorți de izbîndă an-

■ • “ ~ “ organi-
a brigăzilor.

de 
de 
Ic 
de 
să 
gajamentului ? O nouă 
zare și împărțire 
Zece tineri mai slabi au urmat 
cursul de minim tehnic.

Dar... toate ar merge bine, 
dacă toți tinerii din secție ar 
fi buni gospodari, dacă n-ar fi 
necesare niște „intervenții" a- 
supra unor tineri ca Gh. Za- 
haria care vine tîrziu la lucru, 
sau care lucrează prost, nu-și 
curăță și nu-și organizează 
bine locul de muncă și ca re
zultat al acestei atitudini con
damnabile, nu-și îndeplinește 
nici sarcinile de producție. Pe 
Petrovici Andrei, spre exemplu, 
Mihai Chiriloiu l-a luat la rost 
într o ședință de analiză a mun
cii brigăzii.

— Tu ești băiat bun, mă An
drei. dar vii tîrziu la lucru și 
pleci mai devreme. în fiecare zi 
întîxzii 15 minute. Ce naiba ? 
Ai vaci acasă, trebuie să le dai 
de mîncare ? Nu înțeleg... Ia so
cotește cu cît ai sălta tu, dacă 
ai folosi din plin cele 480 de mi
nute? De ce nu-ți faci și aseme
nea socoteli ?

Și asemenea exemple — re
gretăm câ trebuie sâ spunem — 
•e mai pot da. Mulți socotesc 
activitatea garajului auto ca o 
pirghie secundară a șantierului. 
Dar «i aici se pune cu acuitate 
problema spiritului gospodăresc 
pentru întreținerea ir bune con- 
d-ții a parcului auto șâ rea- 
lirarea de însemnate economii. 
l*ii vin eu mari întîrrieri la 
h*T*. alții foloacac saricile i* 

detrnorindu k. Oare amae 
fap<e n recJamâ masuri pentru 
întărirea spiritriui faapodăreae?

Brigcda de sudori 
de unde, se poale 
și Ia secția tabela
și în alte secții — 
spiritului e^podâ-

Experiența
înaintată

c

t

*

oeae

Spiritul
gospodăresc

Omul sfințește locul, spune 
un proverb. De tîicul pe care-1 
are această zicală, îți dai seama 
oriunde te-ai afla : în casa unui 
om, în ograda unui gospodar, 
la locul de muncă a unui mun
citor. El, proverbul, întruchipea
ză o idee de largă circulație in 
zilele 'noastre : spiritul gospodă
resc. Luptăm pentru economii, 
pentru rezerve interne. Spiritul 
gospodăresc conține asemenea 
rezerve, ba chiar se poate eva
lua în sume de bani. De valoa
rea întăririi spiritului gospodă
resc și-au dat însă seama și ti
nerii de la secția tubulatură. 
Buna gospodărire a unui a 
telier presupune în primul 
rînd întărirea, acolo unde este, 
și dezvoltarea la aceia care nu-1 
au încă, a spiritului gospodă
resc, Astfel stînd lucrurile buna 
gospodărire își are rezervele în 
primul rînd, în conștiința oame
nilor. Ce si-a zis comunistul Ior- 
dache Boacă, «eful echipei tine
rilor strungari de la tubulatură? 
„La noi în atelier e curat, ni
mic de zis. Ba și lucru-i organi
zat cu chibzuință. Dar asta nu 
înseamnă că sîntem gospodari 
buni. Iacă, la croirea tuburilor, 
mai rămîn resturi. Capete de tu
buri și mai lungi și mai scurte. 
Ca să facem curat, pînă nu de 
mult noi le aruncam. Dar acum 
le-am găsit folosință ! Uite, din 
ele filetăm ștuțuri pentru insta
lația sanitară de la motonave și 
remorchere. Dar, mai avem pînă 
sa ne putem numi buni gospo
dari**.

Cei patru tineri strungari din 
echipa tînărului Iordache Boacă

nu regretă câ sutele de caprt» 
de tuburi le dau acua de
furcă. Ei fac totul ponît dna 
inimă, cind știa că acestea, pom 
cap la eap. înseamnă aeeâ da 
metri de tuburi, pe care ■■ la 
mai scot de la mazazK. ta pas- 
mele 29 de zile dxn ir»warie aa 
eceaomisit tuburi in rakare da 
518 lei. Nu e mult, dar ura pm- 
!»■ ’

CocMtanlin Pnpa. erte rM 
une: bngăn de tineret formata 
de curind.

Brigada execută instalațiile eu- 
lorifere. de răcire «unitare fi de 
scurgere din diversele tipuri de 
vase. Au constatat ei rețeaua de 
țevi de la aceste instalații face 
uneori un drum prea lung Ei 
au încercat atunci să scurteze 
drumul tehnologic al unor ase
menea instalații la carsourile de 
4509 tone. Ca înseamnă asta? 
Ln flux tehnologie mai puțin 
complicat, scurtarea timpului de 
execuție și însemnate economii 
de țevi din fier și cupru. Au 
vrut, cum s ar spune, sâ aplice 
aici un principiu geometrie : 
drumul cel mai scurt intre doua 
puncte, este linia dreapta. La un 
singur traseu s au economisit cea. 
4,50 m. tub de cupru, ceea ce 
înseamnă că numai la o singuri 
instalație a cargoului de 4-500 
tone au realizat economii în va
loare de peste 10.000 Iei.

Dar asta încă nu e prea mult, 
și-au zis Constantin Popa și Mi
hai Chiriloiu, un alt șef de bri
gadă

S-au prins că vor reduce timpul 
de lucru cu 5 la sută la instalația 
de aer comprimat și la cea de

C ^OpJS 
cu 10 le 

B IO COP-

Munca

cendusâ de tînărul Popescu Constantin sb numără printre brigăzile fruntașe de la S.N.G.

Iar pe care le aduc inovațiile
poale continui.

Cei mai mulți dintre inovato
rii de aid sini tineri. Tineri co- 
Efcjdști și uiemiștj. Pe cei mai 
mulți dintre tinerii inovatori ii 
giseșt la sectoral 5 — etectrică- 
■Kiiai. într-o bună zi, lehmcia-
■LU raiefontat. .
F <31 isgiaeral (
CDSierrat ca nden
ia iBixțătorul pr
ranaerâer prezri

ter. te ezerg
a a caK uisi.
kctec2 ? S-OB I

8K.
•ce:

Brigada a săltat. De la o i 
șire de plan de 20 procei 
ajuns la 30 procente. Cine 
vor lucra la fel de bine, 
gur, va crește și producția 
mult.

într-ajutorarea este un 
men caracteristic brig 
bune. Holca a avut și el cîți 
neri pe care i-a învățat me 
Unul din aceștia este M 
Ion. Venise de la fabrica a 
sturi. Ajutat în permai 
tînărul a început să se deși 
în brigada lui lacomi 
timplat acelaș lucru: 
Ion venise de la un

ttaM 
teMtai 
bu» sr-.-ec' de c&tes toț fi- 
•*- tf- «e’ er f pe cceostâ 
baa* >adivsMe cMtewâ a nor- 
i*ear ie ol saci repe'e ar
cc.oe se*** . - eeo*»e-";! ce 
mo d* tafi d* i*L Stet »n ate- 
i«r* de e cxcc 30-43
se ta»' - p'-t-e ec-e și Cucu

$» a: om* wtu.ncesc 
s-cs sa*» cu ie general o 
oc£>oc-e iwoo sccr-^5. și care 
•. r.-c-s: rrj ap’ că melodeie 
•< “iele de Munco oc. ds pil- 
:: te e-eo -cpdă a metolejor. 

ct C’ dștga ei 
oersena-, sj cpcî ata'arul, sen- 
teru âocâ to: acești tneri ar 
cunoaște și apficc metodele ina- 
-tote ș« ar reuși sâ realizeze 

estfe z cite o jumătate de 
-omo sou chior o normă în
treagă peste plan. Această posi- 
bAtete este la indemina fiecă- 
■- t-â'. Dn păccte insă biroul 
erge- zct e: U.T.M. nu i-a aju. 
tot și $p-i:nrt pe tinerii munci
te- so-s însușească experiența, 
metodele -c ntate de muncă, nu 
c organ -<ri demonstrații, in- 
tiiniri. schimburi de experiență, 
c e muncitorilor fruntași cu tine
rii.

de

procewhn de pro- 
Stație T ninil Tudorașcu Stere 
i-8 ur.nat pri.nul exemplul: a 

; : ? nnd Ecare rațională a 
t-iMel-r d n lastalația de forță 
de la -n^alațille electrice ale 
moi navei \ aloarea economiilor 
acestr ^intervenții* este de 
7.146 la Woman Vawle. a dat 
și d fri;i liber căutărilor. A fă- 
ort ji d o modifca'r a traseului 
de ca'4n dii instalația vinciului 
de rmrorcă ?a remorcherul mo
der-: za: de 1200 c.p. Alte eco-

au!
care

Ia jr.-.d-i-vă ce s-ar întimp’.a

dacă toți tinerii din întreprindere, 
ar munci cu asemenea rezultate, 
ar nâzui să ajungă inovatori ? 
Doar se poate: tennica niciodată 
nu atinge nivelul perfecțiunii I 

Este destul de regretabil fap
tul că numărul inovatorilor 
crește in comparație cu alte as- 
pecte ale activității tineretului de 
pe șantier, destul de anevoie. In 
1958 — sa înregistrai un nu- 
măr de 11 tineri 
cursul anului 1959 numărul ti
nerilor -.novatori a crescut doar 
ca trei. Contribuția tinerilor la 
mnBca creatoare, la dezvoltarea 
tehnicii esta cu totul aesatisfăcă- 
toart- Re ese limpede acest la
cra te izdatâ ce ne g-'adim că pe 
șa^jermreaxă nr. msaxăr te 

X50C de i-ser? care, 
cei anaX SuZt fnsetași a

IaU aate se asr- ie 
Lxi o sszi te ra'^r materi’e 
□escc« la seînr-
tif ca» ’ De ce nu : jreoccpă oare 
=--ra te creație, xuxa iaova-* 
toare pe Uaer cc reale posiîsli- 
U; ca Bocș Vasile te la atelie
rul de construcții confecții. Birli 
Vasile de la întreținere electrică. 
Constantin Popa și Chiriloiu Mu 
hai de ia secția tubulatură. Ma- 
linovscH. Holca, lacomi, de la 
sacția de ajustai a tineretului, 
și nu numai ef. Desigur nu 
pentrucâ se simt oarecum 
„neputincioși", nu și-au spus 
încă cuvîntnl și în acest dome
niu, al inovației, ci credem câ 
pentru motive de alt ordin : nepă, 
sare, indiferență. Iată unde se mai 
ascund incă bogate izvoare de 
realizări. Sperăm că ele vor fi, 
cît mai curind. valorificate. Fie
care tînăr poate și trebuie să 
devină un inovator I

de zile a fost dascălul lor neo
bosit, i-a învățat „arta sudurii" 
de la A la Z. tn momentul de 
față Porumb este sudor de mi
na întîia. A luat și proba de 
registru ; Cealicu, îl urmează și 
el. Al treilea se ține din urmă.

5-0 

Tai 
Ș 

înt-un an de zile l-a ridu 
nivelul fruntașilor.

Cele 5 brigăzi s-au an gu. 
vor da economii pe 1960 i 
lo.are de 125.600 lei. Noi 
răm că-și vor spori angaji 
tele. Rezervele, atît cele 
riale, dar mai ales cele suf 

sînt inepuizabile. Duț 
calcul sumar, dacă toți j 
ar lucra la nivelul celor . 
ponsabili de brigăzi, ț 
secției ar fi îndeplinit în 
1960 cu cel puțin o lui 
zile înainte, iar în plus 
realiza economii în valoai 
zeci de mii de lei.

Trebuie să ținem seama < 
luat ca exemplu o secție 
fenomenul intr-ajutorării 
foarte activ. Sînt însă ateii 
secții la Șantierul Naval 
unde într-ajutorarea nu est 
siderată ca un principiu de 
care a nivelului profesio* 
tinerilor rămași în urmă, 
de mult s-ar cîștiga 
într-ajutorarea s-ar face 
bine simțită între tinerii d 
strungărie, de la turnători 
forjă, de la tîmplărie și l 
șerie. Exemplul celor de Zc 
taj ar trebui urmat și îmb

inovatori. In isciplina

fntr-ajufoE*£wea

creatoare
ci »1Nivelul tehnic ridicat, 

creșterea producției, își au una 
din resursele lor inepuizabile, in 
muaca creatoare a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor noștri. 
Orice mașină se poate perfec
ționa — și-au spus muncitorii 
creatori. Odată pusă în aplicare,

o inovație, ea ilustrează ce re
zerve interne se ascund în fiecare 
mașină, dar mai ales în fiecare 
muncitor creator. Primul rezul
tat sînt sumele de bani economi
site, al doilea sporește producția, 
al treilea contribuie la dezvol
tarea tehnicii și șirul binefaceri-

Ai triajul este secția tineretu
lui din cadrul sectorului 4, ma- 
șin.-unelte. De cum intri pe ușa 
halei, iți nai seama că ai pășit 
înir-u!-. udevărtt tâmp de luptă 
ur.de bătălia intre tabere — a se 
înțelege brigăzi — se dă cu a- 
prindere. Stai de vorbă cu cei 
cinei responsabili de brigăzi, 
și descoperi, că întrecerea între 
brigăzi și între tineri nu urmă
rește să satisfaci orgoliile unora, 
sau ambițiile individualiste ale 
altora. Nu. Ci dimpotrivă, ideea 
întrecerii aici la 
taj a tineretului, 
fiecare om din 
poată măsura in 
mai bun om al ~ 
punctul de reper este fruntașul. 
Și cei mai buni oameni ai sec
ției, respectiv cei 5 responsabili 
de brigadă, au ținut să demon
streze tuturor ci într-ajutorîn- 
du-se, sporește valoarea muncii 
fiecăruia. Dar ca să iasă în evi
dență această idee i s-a dat ca
drul necesar. Holca Dumitru, 
responsabilul brigăzii nr. 1, un 
om cu o bogată experiență, l-a 
chemat la întrecere pe cel mai

secția de ajus- 
urmărește ca 
brigadă să se 

puteri cu cel 
brigăzii... Aici

1 INERT FRUNTAȘI IN PRODUC TIE

Inovatorul MIHAI SOPRONY 
de la sectorul electrică-mcn1

brigada
le la tub u io

Strungarul PELIN GHIȚĂ de 
la sectorul 4.

Responsabil de brigadă HU
HULEA VASILE, atelierul d 

lăcătușerie.

Sefu! de brigadă PET°F' 
3H. de la Ateiienul de ajur 

taj al tineretului
CONSTANTIN de 

«ura,

tînăr responsabil de brigadă, pe 
Petrea Gh. Auzind de asta. Ma- 
linovski Victor, responsabilul al
tei brigăzi, îl cheamă și el la 
întrecere pe Holca. Pini la ur
mă și-au adresat „provocări", 
toți șefii brigăzilor. De bună sea
mă, in numele și cu consimtă- 
mintul tinerilor din brigăzi. Evi
dent. cu acest prilej s-au stabi
lit cîteva noi „percepte1' de 
muncă și viață pentru tineri și 
cîteva măsuri pentru activitatea 
„internă" a brigăzilor. Amintim 
din acestea cîteva : citirea în co
lectiv a unor materiale legate de 
procesul de jtroducție la „Casa 
tehnicianului . ridicarea nivelu
lui politic al tinerilor prin par
ticiparea cu regularitate la cursul 
de invățămînt politic, participa
rea tuturor la cursurile de mi
nim tehnic, organizarea unor 
schimburi de experiență, vizio
narea în colectiv a spectacolelor.

Cel mai bine, în frontul în
trecerii, s-a ținut tînărul comu
nist Malinovski Victor. Brigada 
lui a primit drapelul de briga
dă fruntașă pe oraș. Celelalte 
erau la o „centimă" de brigada 
lui. Diferențe ? Aproape invizi
bile. Rezultatele globale pe ate
lier ? S-a depășit planul lună 
de lună cu 20-40 la sută, au a- 
părut 30 de noi fruntași în pro
ducție. Rolul principal l-a 
avut aici într-ajutorarea. Co- 
dreanu Niculae avea în briga
da lui de sudori 11 tineri. 
Din aceștia 8 aveau o calificare 
mulțumitoare, 3 însă îi dădeau 
mult de lucru. Tinerii Porumb 
Ion și Cealîcu Iordan, erau slab 
pregătiți, făceau lucrări de proa
stă calitate.

— Așa nu mai merge băieți, 
trebuie să învățați meserie. Bri
gada are nevoie și de aportul 
vostru.

Codreanu este un sudor veri
tabil, cu o bogată experiență în 
construcția de vase, l-a luat pe 
băieți „sub aripa lui**. Două luni

După plenara C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1959, cinci
au dezbătui angajainenteie pen
tru aaui 19um, manei torn ale- 
frenum cossiracții coniecp (in 
care peste SD ta scU o formea
ză tantici) io notării ea o- 
băectiv -.raportam, pr.ntre altele, 
să reducă penoada de cor.iec- 
t.onare a pieselor pentru fie
care motonava în parte cu 200 
de ore. adică cu aproape 9 zile. 
Angajamentul acesta are o a- 
numită explicație. In nomencla
ture șantierului, sectorul cons
trucții poartă numărul 1. Și 
asta nu in»timplălor. Sectorul a- 
cesta e ,,inima" șantierului. Aici, 
la eonstruvții-vontecții se naște 
și de aici» pulsează spre 
fasonat și cala de asamblat, 
spre secțiile de montaj, fiecare 
părticică a corpului și scheletu
lui vaselor Vă imaginați deci 
cit de prețios este aici fiecare 
minut din munca fiecărui lu
crător pentru buna desfășurare 
a activității întregului șantier.

— Ca să putem să ne înde
plinim cu cinste angajamentul, 
a vorbit atunci secretarul or
ganizației de partid, va trebui 
să folosim din plin, fără nici o 
pierdere, fiecare minut de lu
cru. să întărim și mai mult dis
ciplina socialistă a muncii.

După adunare, din inițiativa 
organizației U.T.M., tinerii au 
pornit lupta împotriva irosirii 
timpului de lucru.

— Cum să folosim cît mai 
productiv timpul de lucru, cum 
să ne îndeplinim angajamentul, 
cind unii tineri mai chiulesc 
din timpul lucrului, își mai 
pierd vremea cu plimbări sau 
chiar întîrzie de la lucru ? U- 
temiștii au observat într-o vre
me că Stere Niculescu și-a fă
cut un obicei din a întîrzia de 
la lucru cu cîte 4—5 minute și 
mai ales de a chiuli în timpul 
lucrului.

Le datorie, postul utemist de 
control nu i-a trecut cu vederea 
„slăbiciunile". La gazeta postu
lui a apărut o mare caricatură 
a lui Niculescu care continua 
să întîrzie. în acelaș timp, tj 
varășii lui de muncă i-au atras 
atenția, au stat de vorbă cu el.

— Măi Niculescu, tu ne tragi 
secția înapoi, i-a spus Popoviei 
Avram, secretarul biroului or-

î

ganigației U.T.M. In fiec 
ioUrzii cîteva minute 
muncă. Nu sînt multe c 
adaugă-lc la zecile de i 
pe care |e pierzi în timp 
cruiui plimbindu-te, umbli 
colo piuă colo prin secție 
rost Ce naiba ? Nu înț( 
la socotește și tu cît pag 
secție în orele pe care t 
pierzi în fiecare zi.

— Și-apoi, i-a zis și m 
secției, îți furi propria te 
ciulă. Pierde și brigada, : 
lierul, și șantierul, dar pii 
tu, tu personal. Muncești 
puțin, cîștigi mai puțin, 
să-l luăm pe Rapotan F 
sau pe Condrea Milan. în 
lună ei cîtigă cîte 1.100— 1 
lei. Dar tu ? Nu treci de 
750 lei.

Arătîndu-i-se cît pierde 
brigada, datorită jntîrzier 
plimbărilor prin secție, N 
cu a început să înțeleag 
procedează greșit.

Dar șint încă unii tin 
secție care n au prea
din „experiența" lui Nici

Nicolae Tânase și Pleșa ( 
ghe spre exemplu (deși 
ain urmă a fost pus în d 
adunării generale U.T.M. 
indisciplină in muncă) co 
să întîrzie, să chiulea.se 
timpul lucrului. Mai imp 
ni se pare insă faptul câ an 
tinuâ să fie înrădăcinat 
mulți tineri ideea câ e< 
fac e suficient, că nu pot 
mai mult și mai bine. Ace 
neri, deși nu au obiceiul d< 
plimba, de a sta de vorb 
mod excesiv în timpul lui 
totuși nu folosesc în mod 
nic, cît rrai productiv t’mi 
lucru. Din această 
coeficientul de utilizare a 
oilor din secție ca și efi- 
tea timpului de lucru 
atelier este încă scăzut, 
riența a dovedit câ stă în 
rea fiecărui tînăr sâ mun< 
Ia fel ca cei ma' buni mur 
fruntași din atelier Dacă 
din atelier, spre exemplu. , 
losi mai din plin timpul ( 
cru, cu mai multă pricepi 
eficacitate, cu ma: mult r 
ment. angajamentul de a 
piesele pentru fiecare motc 
după un calcul al unor <n$ 
ar putea crește cu cel puț 
la sută.

Am enumerat aici cîteva din numeroasele posibilități ea 
determină sporirea randamentului muncii fiecărui tînât. A 
constatat cu acest prilej câ folosind una sau alta din aces 
rezerve pe care le poseda fiecare tînâr se obțin importan 
rezultate. Spre exemplu tinerii inovatori de la' acest șanti 
de construcții navale - Intr-un număr încă mic deocamdată 
au totalizat economii bănești în urma aplicării inovațiilor ț 
anul 1959 in valoare de 63.017 lei. Dar cîte posibilități i 
pot ieși ia iveală in munca fiecărui tînăr, din fiecare secț 
dacâ-și va însuși o experiență înaintată de muncă, dacă- 
va dezvolta spiritul gospodăresc, dacă-și va ridica nivelul ci 
noștințelor profesionale, va_ folosi din plin cele 8 ore de li 
cru și va năzui tot timpul să se măsoare în muncă cu cei m 
bum, să-i.ajungă din urmă, ba chiar să-i întreacă?

Să ne imaginăm că toate aceste rezerve ar fi valorifica 
de fiecare tînăr muncitor de pe șantier in munca zilnică. C 
cit nu va sălta randamentul muncii fiecăruia ? Dar rezultatei 
muncii întregului colectiv al șantierului ? Desigur că, tineri 
străduindu-se să pună în valoare toate aceste izvoare d 
proaspete energii și nesecate resurse interne, sub conduc- 
rea organizației de partid, mobilizați de organizația U.T.N 
vor obține rezultate și izbînzi din ce în ce mai mari in mui 
ca lor.

numeroasele posibilltâti ca
.1..! _______•• r»
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învă-
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privite In 
cu activita-

In școlile raionului „Nicoiae 
Bălcescu” din Capitală în mun
ca cu pionierii au fost obținute 
succese de netăgăduit. Adunări 
cu teme interesante sau alte 
forme specifice de sprijinire a 
învățăturii, inițiative valoroase 
în aplicarea concursurilor tra
diționale ale organizației de 
pionieri, strîngerea fierului vechi 
în mari cantități — acestea 
sînt cîteva realizări cu care 
se pot mîndrl multe școli din 
raion.

Nu putem spune însă că și 
aceste rezultate bune obținute 
n-ar fi putut fi depășite. De 
pildă, în ceea ce privește învă
țătura : atît în cursul anului 
școlar trecut cît și în acest prim 
trimestru un număr de 
elevi au rămas cori- 
jenți la materii princi
pale eum ar fi mate

matica, fizica, chi
mia, romînă.

In unele școli, prin
tre care și școala ele
mentară nr. 109 și 
școala medie nr. 30, 
organizația de pionieri 
nu a contribuit cu

. forțele sale la lupta 
triva mediocrității în 
țătură. îndeosebi în ceea ce 
privește educația comunistă a 
pionierilor, precum și în sădirea 
cu consecventă a unor trrinice 
convingeri materialiste încă de 
la această vîrstă, organizațiile 
de pionieri au avut 
destul de slabă.

Atît succesele cît 
existente, trebuie 
directă legătură și 
tea secției de școli și pio
nieri și a instructorilor respec
tivi din școală. Din păcate des
pre activitatea comisiei ce pio
nieri care ar fi trebuit să acti
veze pe lîngă secția de școli și 
pionieri a Comitetului raional 
U.T.M. nu se pot spune decit 
prea puține lucruri.

Precum se știe plenara * V-a 
a C.C. al U.T.M. a precizat sar
cinile concrete care revin comi
siilor înființate re lingă secțiile 
de școli și pionieri ale comitete
lor regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. Membrii acestor 
comisii din care trebuie să fică 
parte pedagogi cu experiență, 
activiști, oameni de artă si cul
tură, au rolul de a ajuta in 
mod efectiv secțiile de școli și 
pionieri in Îndrumarea organi
zațiilor de pionieri drntr-un grup 
de școli care li se repartizează. 
Cunoscînd amănunțit activitatea 
pionierească din școli, ei au sar
cina de a generaliza experierrta 
bună, de a studia metode și 
forme noi, dînd ajutor muncii 
practice. în organizarea unor 
acțiuni pionierești multilaterale.

Bunăoară, profesorul de lim
ba romînă. sau cel de educație 
fizică, care fac parte din comi
sie, pot ajuta instructorii supe
riori din școlile de care răspund, 
să organizeze acțiuni specifice, 
interesante, care să-i pregăteas
că cît mai temeinic pe pionieri.

O scenă din film

„Ștrengarii" : scenariul — T. 
Sitina, regia — I. Ciuliukin, ima
ginea K. Brovin, muzica A. Spa- 
davekkia și K. Molceanov. Sub 
aceste inscripții ale genericului, 
apare o pereche de picioare care 
dansează pe ritmul unei melodii 
îndrăcite și o altă pereche care le 
urmează mai din depărtare, ti
mide, parcă cu admirație. Cele 
două perechi de picioare aparțin 
lui Tolea Gracikin și Vitea Gro- 
moboev — ștrengarii care au con
ferit titlul filmului și care în ace
lași timp umplu de disperare pe 
tovarășii lor de atelier. De ce ? 
Foarte simplu. Pentru că nu-și 
văd de treabă, dau lucru de 
proastă calitate, întirzie (acum 
de pildă — vezi genericul — 
Toleu a pariat că va dahse tot 
urumul de la cămin și pînă in 
ute,:er. a ciștigat pariul dar a 
venit împreună cu prietenul său 
K tea cu mult după începerea 
sch nibului

După cum se vede, genericul 
Ulmului dovedește originalitatea 
și ingeniozitatea, lucru ce se poa
te afirma de altfel despre între
gul film. „Ștrengarii" este o savu
roasă comedie care are meritul 
că. cum remarca ziarul
^.^u^cmohkciq Frauda* 9 $lîr- 

pentru obținerea distincțiilor 
pionierești. Sau, sezisînd greu
tățile pe care pionierii din di
ferite clase le au în învățarea 
unor materii, membrii comisiei 
pot iniția, împreună cu instruc
torii, anumite acțiuni pionierești, 
adunări cu temă, vizite în în
treprinderi, excursii, care să 
stîrnească interesul pionierilor, 
să ducă la familiarizarea lor cu 
materia respectivă. Datorită a- 
cestui ajutor, organizația de 
pionieri poate contribui prin for
mele ei specifice la ridicarea 
nivelului de învățătură

Și în familiarizarea pionieri
lor cu evenimentele interne și 
internaționale, membrii comisiei, 
oameni pregătiți și cu experien

Pe marginea activității comisiei 
de pionieri a Comitetului raional 

U. T. M, „Nicoiae Bălcescu"

ță, pot să dea ajutor instructo
rilor pentru ca aceste acțiuni 
să-și atingă scopul, să cores
pundă particularităților de vîrs« 
tă ale copiilor.

lată numai cîteva domenii do 
activitate în care membrii comi
siei își pot spune cuvîntul.

Șl pe lîngă secția de școli și 
pionieri a comitetului raional 
U.Ț.M. „Nicoiae Bălcescu” a 
luat ființă și în acest an o ase
menea comisie din cire fac par
te profesori de diferite specia
lități, directori de școală cu 
experiență, instructori superiori 
și activiști, cu mulți ani de ac
tivitate in munca cu pionierii. 
Secția de școli și pionieri a do
vedit o bună orientare propu- 
nîndu-i pe acești tovarăși în co
misie ; ej au fost confirmați în 
această muncă și de către bi
roul raional.

La începutul acestui an șco
lar, spre deosebire de anii șco
lari trecuți, comisia părea a-și 
asuma în mod serios răspunde
rile. La începutul lunii octom
brie a avut loc o ședință cu 
prilejul căreia fiecărui membru 
i s-a repartizat un număr de 
unități de a căror activi’’’? 
trebuia să răspundă, s-a al
cătuit un plan de muncă pe 
periorda octombrie — decem
brie 1959 care prevedea cele 
mai actuale obiective ce tre
buiau urmărite...

Aceasta a fost o primă, dar și 
unică ședință care i-a intrunit 
pe toți cei 12 membri ai comi
siei. Pînă acum însă, deși au 
trecut multe luni, nici unul 
dintre membrii ei n-a prezen
tat secției vreo informare cu 
privire la activitatea pe eare ar 
fi trebuit s-o depună. Cauzele 
nu sînt prea greu de identificat: 
pe de o parte cei mai mulți 
membri ai comisiei printre care 
și tovarășe instructoare superi
oare bune ca Maria Costea și 

T R E N G
nește gînduri serioase. Comicul 
„ștrengarilor" este de foarte 
bună calitate și, în principal, 
izvorăște din trăsăturile de 
caracter ale personajelor, deose
bit de bine conturate. Iată-l de 
pildă pe Tolea. El este inteli
gent și talentat, are umor și 
este mîndru de aceste calități. 
Vitea este de asemenea deștept 
și are o mare aplicație pentru 
tehnică : în camera de la cămin, 
unde locuiește, a instalat niște 
dispozitive care-i scot în mod 
automat hainele din dulap și 
care dau alarma de îndată ce 
un străin se așează pe patrii lui. 
Orieîte năzbîtii ar face acești 
doi băieți nu poți să nu i sim
patizezi. Acelaș sentiment care 
dovedpște ■ încredere în capacita
tea de a se. îndrepta a băieților, 
îl nutrește față de ei și mica și 
inimoasa strungăriță Nadeu Be
restova. Ea critică dă aceea în 
adunarea de Comsomol pe acei 
care au propus scoaterea din fa
brică a „ștrengarilor", cerînd ca 
măsurile administrative să nu 
fie folosite înainte de a se fi 
epuizat toate mijloacele de în
dreptare morală. Ca urmare, 
este însărcinată da către adu
nare chiar ea cu ajutorarea ce
lor doi.

fladea Berestova apare și ea 

Dorica Kisaru au dovedit o 
preocupare sporadică și au dus 
o muncă neorganizată în îndru
marea activități pionierești din 
școli. Pe de altă parte, însăși 
secția de școli și pionieri a co
mitetului raional U.T.M. și biroul 
comitetului raional U.T.M. nu 
au văzut sprijinul real pe care 
comisia îl poate da, nu a pus în 
valoare posibilitățile de muncă 
și pregătirea fiecărui membru al 
ei, nu le-a solicitat în mod per
manent și susținut ajutorul. Ast
fel, deși întocmită cu multă 
judiciozitate, comisia care ar fi 
trebuit să aibă un rol efectiv, 
operativ, a rămas o simplă lis
tă formală

Problem* activității reale a 
comisiei, se pune cu
atit mai mult cu cit nu 
putem vorbi despre un 
nivel de pregătire și 
pricepere egal al tutu
ror instructorilor supe
riori și de detașament 
din școli. Așa cum au 
prevăzut hotărlrile Ple
narei a V-a a C.C. al 
U.T.M. în munca de 

instructori superiori au fost 
într-adevăr promovați in multe 
școli din acest raion buni ute- 
miști, membri sau candidați de 
partid, din rîndul profesorilor 
și al învățătorilor țineri care au 
o pregătire ideologică, politică 
și culturală corespunzătoare. 
Printre ei sînt instructori supe
riori ca Maria Breabăn, Maria 
Lazăr, Floriana Kibedi. Ion 
Barbu, care au mulți ani de ex
periență și mult entuziasm in 
munca cu pionierii. In alte uni
tăți însă, de care răspund in
structori superiori ca Maria 
Buholțea, Paul Voiculescu, Ma
riana Niculescu treburile nu 
merg la fel de bine, lată deci 
încă un important domeniu de 
activitate al comisiei. Paralel cu 
activitatea în acest sens a sec
ției de școli și pionieri, membrii 
comisiei trebuie să-și asume ro
lul de a ajuta la perfecționarea 
instructorilor de pionieri supe
riori și de detașamente mai slab 
pregătiți, de a organiza schim
buri de experiență între instruc
torii de pionieri in legătură cu 
toate laturile activității acestora.

In al doilea rind, stabilind 
sarcinile care vor reveni de aci 
încolo, rtît în îndrumarea acti
vității pionierești propriu zise 
cit și In pregătirea instructori
lor superiori și de detașament, 
secția de școli și pionieri tre
buie să urmărească in perma
nență pe teren, roadele activi
tății celor ce fac parte din co
misie

Se impune deci ca neintîrziat 
secția de școli și pionieri a Comi
tetului raional U.T .M. ,,N. Băl
cescu', biroul raional U.T.M. aă 
analizeze temeinic cauzele slabei 
activități pe care a depus-o comi
sia raională de pionieri în de
cursul primului trimestru pentru 
ca, în sfîrșit, aceasta să-și preia 
efectiv îndatoririle.

M. DASCALU

în film ca un caracter distinct, 
foarte interesant. E deșteaptă și 
voluntară, foarte bună la suflet, 
dar se cam descurajează repede, 
nef iind destul de matura. 
Se petrece astfel un proces 
«ie influențare reciprocă : aju- 
tindu-i pe ștrengari să se 
schimbe, se călește ea însăși. în 
acest fel transformarea lui Tolea 
și Vitea nu apare ca o operă 
exclusivă a ei, ci mai ales ca o 
creștere a conștiinței băieților

CRONICA 
FILMULUI

are văd pentru prima ■'ir'i pe 
cineva avînd încnederc in posi
bilitățile lor, punînd cu adevărat 
la inimă cauza „cumințirii ior. 
Este foarte semnificativă in 
acest sens scena primei lor dis
cuții de la comitatul de Comso
mol cind, „doborîtă" de greuta
tea șarefnii ce i a fost trasată, 
Nadea izbucnește în pltns, irțr 
To]ea și Vitea, impresionați, ho
tărăsc întrain elan generos : 
„S-o lăsăm să încerce reeducarea 
noastră

Ceea ce poate părea la prima

Studenții Demetra Leonte și Mihai Troian din anul I al Facul
tății de chimie de la Universitatea „Al. I. Cuza" din lași se 
pregătesc — ca și ceilalți studenți - pentru examene, lată-i in 
laboratorul de chimie anorganică, determinînd la un refracto- 
metru numărul de coordianțîi ale unui atom central dintr-o com

binație complexă. 1
Foto : AGERPRES

Un vestitor
al furtunii

(Urmare din pag. l-a) ( 

! lumea staplnită de. Imperia
lism. In acest sens, soarta tra
gică a blindului, meditati
vului, dar perfect indiferentu
lui și pasivului Andrei Ragtiin 
are valoare de simbol. Violențe
lor unui Nikita, nu trebuie răs
puns cu suris.il stins al resem
nării unui Raghin: „Sîntem 
slabi, nu stntem buni de nimic”. 
Iar pentru faptul că a a înțeles 
acest lucru, că n-a protestat 

1 activ împotriva nedreptății și te- 
I rorii, viața l-a pedepsit aspru pe 

Raghin inchizindu-l la rindul lui 
in monstruosul salon nr. 6 (ospi
ciul de nebuni).

Dacă nu există la Cehov vi
ziunea forțelor revoluționare, 
există in schimb o teribilă lu
ciditate a cauzelor nefericirii 
umane și o intuiție a schimbă
rilor fundamentale, iminente. In 
jurnalul său din 1897 Cehov no
tează : „19 februarie masă la 
Continental in cinstea aniversării 
marii reforme. (E vorba de așa 
zisa eliberare a țăranilor din 
șerbie de la 1861 n. n.). Plicti
cos și stupid. Să maniaci, să bei 
șampanie, să strigi, să iii dis
cursuri pe tema trezirii poporu
lui la o viată conștientă despre 
libertate etc. Și In vremea asta, 
in jurul mesei mișună sclavi in 
fracuri, aceiași șerbi de pe mo
șii, iar pe străzi in ger așteaptă 
vizitii, asta însemnează să 

' minți—* Cehov meditează ia fe- 
j nomenuf exploatării capitaliste, 

prin doctorul din nuvela „Un caz 
[ din practică*, Zjeditație exce- 
i lentă prin înțelegerea aeeanB- 

nruiu: riguros are sleiește forța 
de munca a lucrătorului din fa- 

I brici. Tot Cehev este aceia care, 
i prin glasul pictorului din memo

rabila povestire „Casa cu meza
nin*, prcr.unță verdictul orân
duirii burgheze și moșierești: 

| „Poporul este încătușat in Lan
țuri grele iar dumneavoastră in 
loc să rupeți aceste lanțuri, le 
adaugați verig noi— Daci este 
vorba de remedii, trebuie să cău
tăm nu bolile, d ca-zeie lor*— 
Și tot Cehov oferă o sarcasti
că definiție a burghezului iubitor 
al sacului cu ban:: „Un ciapoo 
care se sufocă in propria lui 
grăsime*—

Cehov moare în 1904. ta alu
nul revoluției ruse dm 19C6. 
Sensibilitatea sa, formată la 
flacăra suferințelor poporului, 
înregistrează freamătul maselor, 
el aude vuetul furtunii care se va 
dezlănțui. Ca un pescăruș care 
prin zborul Iui elegant și impe
tuos vestește apropierea vijelie^ 
Cehov in ultimele lui scrisori, 
este un profet al revoluției ta 
pregătire. încă din 1901, in pie
sa .Trei surori* glasul aău vi

AR!?'
vedere o glumă, n-a fost numai 
atît și mai ales s-a transformat 
pe parcurs intr-un lucru foarte 
serios : lățind ețt suflet pune 
fata în opera de „reeducare” a 
lor, ștrengarii n-au putut — ca 
băieți buni ce erau — să nu fie 
mișcați de acest zel dezinteresat, 
mai ales că în toată această în
tâmplare și-a strecurat codița și 
un alt sentiment, cu totul neaș
teptat, și anume : dragostea. 
Ca doi prieteni foarte buni (și 
aici se poate vedea din nou pu
ri" ațea lor sufletească), Tolea și 
Vitea nu s-au certat însă pen
tru jată, ci au preferat s-o îndră
gească împreună, curat și sincer. 
Con ec'nța acestui simțămint se 
conci ețiT^cză de pildă în încer
carea lor de ă-i face o bucurie 
him! ci. ita’izînd o inovație care 
să usigitre mărirea productivi
tății muncii in atelier. Trudesc 
neolosți o noapte întreagă și 
reușind, se duc la ea acasă s-o 
trezea:că din somn și să-i îm
partă nască succesul comun, nu 
atât să-i arate cuțitul de strung 
perj 'cțiouat cîț să-i dea un ra
port, jumătate solemn, jumătate 
ghiduș, despre faptul că s-au 
făcut „oameni", să-i dovedească 
că ea nu și-a pierdut timpul cu 
ei, oă a avut dreptate cind a 
mizat pe cinstea și cumsecade-

brant anunța : „A venit timpul 
și puhoiul se apropie de noi, se 
pregătește vijelia cea mare și 
binefăcătoare. Vine, e aproape, 
în curînd va da năvală peste 
noi, măturînd toată lenea, nepă
sarea, toate prejudecățile față de 
muncă, toată plictiseala și pu
treziciunea...” Iar în nuvela „Lo
godnica”, scrisă cu un an îna
intea morții, pictorul Sașa me
nit dispariției prin tuberculoza 
care-1 măcina, exclamă cu gin- 
dul Ia viitor : „...nu va răinine 
piatră de piatră, totul se va 
prăbuși, totul se va schimba ca 
prin farmec... Și vor răsări a- 
tunci în aceste locuri case minu
nate, monumentale, grădini in- 
cintătoare, iiavuzuri extraordi
nare, oameni cu totul deosebiți..." 
Iar N’adia — eroina povestirii, 
reluînd visul entuziast al Iui 
Sașa îl continuă: „O, de ar fi
să vină cît mai repede această 
viață nouă, cind omul va putea 
să privească drept și încrezător 
in ochii destinului, să se știe pe 
drumul cel drept, adevărat, să 
fie vesel, liber ! Și o asemenea 
viață, mai curînd sau mai tîrziu 
trebuie să vină!".

Incbizir.<f‘ ochii pentru tot
deauna. Cehov nu a trecut în 
neființă, ci in viitorul luminos, 
visat de eroii lui, de el.

Sărbătorirea 
nașterii lui

în cadru! marilor aniversări 
culturale inițiale de Consiliul 
Mondial ai Păcii, Cc..ute:jl Na
țional pentru Apărarea Păci dia 
R. P. Romînă, A.RX-U-S, Mi; 
nisterul Invâțămmtuiui și Cul
turii, Uniunea Scriitorilor și In
stitutul de Studii Romino-Sovie
tic al .Academie; R. P. Romine 
organizează in săptâmina aceasta 
Sărbătorirea centenarului maș
terei lui A. P. Cehev.

Teamele vor prezenta piese ale 
marelui dramaturg. ..Pescăru
șul' Ia Teatrul Naiiooal J. L. 
Caragiale*, „Livada cu vlșmi* 
la Teatrul Alunicipal, „Uncntul 
Vania* (premieră) ia Teatrul 
Național din lași, „Ursul” și 
„Cererea în căsătorie* la Teatrul 
Muncitoresc QF.R. Giulețti, 
„Tragedian fără voie” la Tea
trul Tineretului. La alte teatre 
din București și la cele din iară 
vor avea loc festivaluri Cehov, 
seri de creație cu fragmente din 
piesele și schițele scriitorului. La 
Casele de cultură raionale și cele 
ale sindicatelor. In cluburi, ta 
unele cămine culturale, centena
rul nașterii lui Cehov va fi săr
bătorit prin expuneri, seri literar- 

nia lor. Astfel a luat naștere 
mai mult decît o prietenie, un 
adevărat și trainic sentiment de 
solidaritate, de responsabilitate 
a unuia pentru comportarea mo
rală, pentru drumul drept în 
viață al celuilalt, sentiment ca
racteristic omului nou, socialist.

Se discută în acest film cu 
zîmbetul pe buze despre pro
bleme foarte interesante și acest 
mod de a discuta este, datorită 
măiestriei echipei care a produs 
filmul, cil se poate de convingă
tor și folositor. Dte fapt, cu zim- 
betul pe buze nu e prea nimerit 
spus, deoarece în sală spectatorii 
rîd pe întrecute și, datorită in
terpretării pline de prospețime 
a lui N. Rumianțeva (o Nadie 
ingenuă și îndrăzneață, și în 
același timp, foarte drăgălașă în 
eforturile ei disparate de a fi 
„pedagogică" și impunătoare) a 
lui larii Belov (un Tolea petre
căreț și mucalit dar foarte bun 
la suflet și dornic de a se per- 
feeiio;:a) și a lui A. Kojenikov 
(Vitea cel isteț, plin de idei in- 
tereșănțe, secondant și admira-, 
tar al lui Tolea.)

la’tă o remarcabilă conșzdie 
de tineret, cu un mesaj profund 
educativ.

Ți. DUMITRESCU

Premiera noului 
film romînesc 

„Secretul cifrului“
Luni seara a avut loc la cine

matograful Patria din Capitală 
premiera noului film romînesc 
„Secretul cifrului".

La spectacol au participat re
prezentanți ai conducerii Mini
sterului învățămîntului și Cultu
rii, oameni de artă și cultură, re
prezentanți ai presei romîne și 
străine, ițn numeros public

Tovarășul Paul Cornea, direc
torul Studioului cinematografic 
„București" a prezentat publicu
lui pe principalii interpreți și 
realizatori ai filmului.

Filmul „Secretul cifrului", noua 
realizare a Studioului cinemato
grafic „București", este regizat de 
Lucian Bratu după un scenariu 
de Dumitru Carabăț și Teodor 
Constantin.

(Agerpres) 
------•------

SE ELECTRIFICA 
SATELE SUCEVEI

Cetățenii din satele Corni, 
Sarafinești; Vlădeni și altele 
din regiunea Suceava lucrează 
în aceste zile la transportul ma
terialelor necesare pentru elec
trificarea localităților lor. In 
alte sate din regiune au și în
ceput lucrările pentru montarea 
stîlpilor necesari rețelei electri
ce și pentru executarea con
strucțiilor care vor adăposti 
grupurile electrogene. In cursul 
anului trecut, cetățenii din sa
tele regiunii au contribuit cu 
însemnate sume de bani și prin 
muncă voluntară la executarea 
lucrărilor de electrificare în 11 
localități.

In prezent în întreaga regiu
ne sînt 94 de sate și comune 
electrificate. Numărul lor va 
spori în acest an cu încă 20 de 
sate.

------e------

O gospodărie agricolă 
colectivă a primit 

numele de „Unirea**
Duminică, 127 a'e familii de 

țărani întovărășiți din Bucecea, 
regiunea Suceava, s-au unit în- 
tr-o gospodărie agricolă colec
tivă, care, în cinstea celei de-a 
101-a aniversări a Unirii Țărilor 
Romine, a primit numele de 
„Unirea”.

Din vizitele făcute la gospo
dăria agricolă colectivă „Iliț 
Pintilie” din comuna Roma, cît 
și din vizitele colectiviștilor din 
Roma la Bucecea, întovărășiții 
s-au convins de foloasele mun
cii in gospodăria colectivă.

întovărășiții din Bucecea au 
vizitat apoi mii multe gospodă
rii personale ale colectiviștilor 
unde au văzut cum trăiesc a- 
eeștia. Rezultatele bune obținu
te de gospodăria agrieplă co
lectivă din comuna Roma și 
munca politică desfășurată de 
organizați* a'e partid din Bu
cecea au convins cele 127 fa
milii de țărani întovărășiți din 
Bucecea să-și unească cele 305 
ha in G.A.C. „Unirea”.

centenarului
A. P. Cehov
leji.-ale, manifestări Ia care-și 
vor da concursul actori, regizori, 
acriitori.

Institutul de teatru ,1. L. Ca- 
ragiâle" din București, împre
una cu Asociația Studențilc.- din 
institut, ver organiza o sesiune 
de comunicări, urmată de frag
mente din piesele lui Cehov.

La Casa Prieteniei Romino 
Sovietice din București, cît și 
ir. cer*rele regionale și unele 
centre raionale, vor avea loc 
manifestări Ia care vor lua cu- 
▼intul personalități ale vieții 
culturale, scriitori, actori, re- 
ginari, profesori de literatura 
nisă.

Radiodifuziunea și televiziu
nea vor consacra centenarului 
Cehov programe speciale: seri 
de teatru, lecturi dramatizate, 
expuneri.

Pe ecranele cinematografelor 
vor rula filme pe teme inspirate 
din opera lui Cehov.

Editurile vor tipări noi lucrări 
din operele lui Cehov.

La Casa Prieteniei Romîno- 
Sovietice va fi deschisă o expo
ziție documentară despre viața 
și opera lui Cehov. Expoziții cu 
aceeași temă vor fi organizate 
și în centrele regionale.

(Agerpres)

Colectivul Uzinelor „Vasile Roaită” din Capitală este preocupai 
de reducerea consumului de metal. Astfel s-a reușit să se re
ducă greutatea pompelor de irigații „G.P.T.-2" cu circa 10C 
kg. Economia de metal a fost obținută prin simplificarea ce
drului, a suportului sorbului și sistemului de aspirație, in foto
grafie : tinerii lăcătuși Ștefan Constantinescu și ' Alexandru 
Ghimpețeanu lucrlnd la montarea unei pompe de iriaatii 

„G.P.T.-2”.
Foto: AGERPRES'

Aniversarea proclamării 
Republicii India

Excelenței Sale Domnului Dr. RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

New Delhi

Gu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Republicii India, în 
mele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romine și al meu personal va adresez Excelență cordiale felici
tări și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului indian prie
ten, noi succese pe calea bunăstării și înfloririi patriei sale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

Excelenței Sale Domnului JAWAHARLAL NEHRU 
Prim ministru al Republicii Indio

New Delhi

Cu ocazia sărbătorii naționale a Indiei, a 10-a aniversare a pro
clamării Republicii, permiteți-mi să vă transmit din partea poporu
lui romin, a guvernului Republicii Populare Romîne și a mea per
sonal cele mai calde felicitări, precum și sincere urări pentru 
prosperitatea și fericirea poporului indian.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
colaborarea prietenească dintre țările noastre se va dezvolta și 
mai mult, spre binele popoarelor indian și romîn și al păcii iu 
lumea întreagă.

GHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Excelenței Sale Domnului JAWAHARLAL NEHRU
Prim ministru și ministru de Externe al Republicii India

New Delhi

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii India vă transmit, 
Excelență, sincere felicitări. îmi exprim convingerea că bunele 
relații dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și în viitor, 
în interesul păcii și colaborării internaționale.

AVRAM BUNAGItJ 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Manifestări în Capitală
Duminică seara la Institutul 

de petrol, gaze și geologie din 
Capitală avut loc o festivitate 
ou prilejul celei de-a 10-a ani
versări a proclamării Republi
cii India, organizată de grupul 
de ingineri și geologi indieni 
care ae specializează în țara 
noastră în probleme legate de 
industria petroliferă.

La festivitate au participat 
cadre didactice și studenți ai 
Institutului, ingineri, tehnicieni 

•și alți specialiști romîni. Au 
asistat reprezentanți ai Ligii ro
mîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

Lu'înd cuvîntul, ing. B. 
Shivaraman, șeful grupului c'e 
tehnicieni indieni, a exprimat 
bucuria acestora de a sărbători 
aniversarea independenței pa
triei lor în mijlocul poporului 
romîn prieten. Prof. ing. S. 
Rașeev, rectorul Institutului de 
petrol, gize și geologie, în nu
mele cadrelor didactice și stu
denților acestui instjtut și Ma
rin George, din partea Ministe
rului Invățămîntului și Culturii, 
au felicitat pe oaspeții indieni.

Oaspeții au prezentat apoi un 
program artistic inspirat din 
folclorul indim.

La sftrșitu! manifestării a 
luat curintul K. C. Nair, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii India, care și-a expri
mat convingerea că relațiile 
prietenești dintre R. P. Romînă 
și Indici se vor dezvolta G'irț

Handbal în 7

„Cupele au rămas la București"
Duminică seara în sala spor

turilor de la Floreasca echipele 
represent tive de handbal fa 7 
ale Capitalei au repurtat un dublu 
succes cîștigînd cea de-a II-a 
ediție a „Cupei orașului Bucu
rești". Aceste noi victorii obți
nute în fața unora dintre cele 
mai bune echipe de handbal în 
7 din Europa confirmă progre
sul și rezultatele bune obținute 
de handbaliștii noștri în ultimul 
timp.

Intilnirea dintre echipele mas
culine ale orașelor București și 
Copenhaga a oferit numeroșilor 
spectatori și de data aceasta un 
spectacol de mare valoare. Hand- 

ce în ce mai mult, în folosul 
celor două popoare.

★
Luni seara, Institutul romîn 

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat o gală 
de filme documentare în sala 
Casei universitarilor din Capi
tală cu ocazia celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii India.

Au asistat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, ai Institutului romîn 
pentru rekțiile culturale cu 
străinătatea, Ligii Romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, personalități ale .vie
ții publice și culturale.

Au luat parte K. C. Nair, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Indi£< la 
București, precum și ingineri și 
geologi indieni care se specia
lizează în țara noastră.

Filmele documentare prezen
tate au înfățișat aspecte din 
economia, cultura și frumusețile 
naturale tde Indiei.

★
Cu ocazia celei de-a 10-a ani

versări a proclamării Republicii 
India, luni seară. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Indiei 
in R.P. Romină. K. C. Nair a 
vorbit la postul de televiziune 
București despre sărbătoarea 
najionaiă a Indiei.

(Agerpres)

b.liștii bucureșteni au cîștigat 
intilnirea eu scorul de 21-12 
(12-6) și totodată primul loc in 
turneul masculin. In acest meci 
din rindul echipei București s-au 
remarcat Bulgaru (7 goluri) 
Hnat (5 goluri), Ivănescu (6 
goluri).

In turneul feminin echipa bucu
rești I a întrecut selecționata 
orașului Pr ga cu un scor cate
goric: 11-5 (7-3). Pentru echipa 
noastră punctele au fost înscrise 
de Starck (4), V. Dumitrescu 
(2), Jianu (2), Constantinescu, 
Vasile și V. Dumitrescu, In urma 
acestei victorii și echipa feminină 
a orașului București a cîștigat pri
mul loc. De remarcat că atît in 
întrecerile feminine cît și în cele 
masculine echipele reprezentative 
ale orașului București nu au su
ferit nici o înfrîngere.

In celelalte jocuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Praga—Sarajevo (masculin) 
31-16 (18-8), H. G. Copenhaga - 
București II (feminin 11-6 (6-5).

lată clasamentele finale: mas
culin : 1. București g puncte, 2. 
Praga — 5 puncte, 3. H. G. Co
penhaga — 5 puncte, 4. Sara
jevo — 1 punct, 5. București ti
neret — j punct; feminin: 1. 
București I — 8 puncte, 2. H. G. 
Copenhaga — 6 puncte. 3. Bucu
rești II — 4 puncte, Vojvodina- 
Novi Sad — 2 puncte, 5. Praga 
— 0 puncte.

PE SCURT
© Duminică pe pîrtia de la 

Cortina d’Ampezzo s-a încheiat 
proba. rezervată boburilor de 
două persoane din cadrul cam
pionatelor mondiale. Titlul a 
fost cucerit de echipajul secund 
al Italiei: Monti-Alvera care a 
totalizat in cele patru coborlri 
timpul de 5’18”64/100.

© A fost alcătuită echipa u- 
nită a Germaniei care va parti
cipa la Olimpiada de iarnă de 
Ia Squaw Valley. Lotul cuprinde 
84 de sportivi din R. D. Germa
nă și R. F. Germană. Echipa 
girmanâ va participa la pron» 
de schi, patinaj artistic, patinai- 
viteză și hochei pe gheața.
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Se pronunță 
pentru 

dezarmare
Eleanor Roosevelt

NEW YORK 24 (Agerpres). 
„Trebuie să găsim un mijloc de 
a încheia cu Uniunea Sovietică 
un tratat cu privire la dezarma
rea nucleară41, scrie ELEANOR 
ROOSEVELT în ziarul „New 
York Post".

Eleanor Roosevelt subliniază 
că este „tot mai alarmată de 
poziția guvernului față de pro
blema experiențelor nucleare"

Ștefan Heym
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : In ultimul nu
măr al săptămânalului ilustrat 
„Ogoniok“ sînt publicate inter
viurile acordate de reprezentanți 
de seamă ai vieții publice din 
S.U.A., Japonia și din alte țări 
în legătură cu noua reducere a 
efectivului forțelor armate so
vietice cu încă 1.200.000 de oa
meni.

ȘTEFAN HEYM, scriitor ger
man, a spus :

„Sînt ferm convins că noua 
inițiativă sovietică de pace con
stituie un mare pas înainte spre 
ziua cînd armatele tuturor țări
lor lumii vor fi desființate, cînd 
toate bombele atomice și cu hi
drogen vor fi aruncate în mare".

Richard Butler
LONDRA 24 (Agerpres). — 

La 23 ianuarie, RICHARD 
BUTLER, prim ministru ad-inte
rim al Marii Britanii, a luat 
cuvîntul la Birmingham la un 
banchet oferit de Asociația bri
tanică a bijutierilor.

Butler a salutat hotărîrea gu
vernului sovietic cu privire la 
reducerea efectivului forțelor ar
mate, apreciind-o drept un „pas 
evident înainte în domeniul de
zarmării". Referindu-se la pozi
ția guvernului englez în proble
ma dezarmării, Butler s-a stră
duit să arate că Anglia intențio
nează la rîndul ei să ia măsuri 
în direcția reducerii forțelor 
sale armate.

Documentele adoptate 
de Prezidiul Consiliului 

Mondial al Păcii
ROMA 25 (Agerpres).—TASS 

transmite: Prezidiul Conskrin 
Mondial al Picii ale cana lu
crări s-au încheiat la Rosa a 
adoptat o declarație cu privire 
la dezarmare in can se spâne 
că „in prezent a aparat posix- 
litatea reală de a răz
boiul, de a Înlătură cer r:.-i 
atomic**. Autorii declaratei scp- 
liniază că înlăturarea pe.-::.—1 
războiului „este o sarcină jrea, 
dar ea poate fi rezolvată ca mc* 
ceșiln decurs de cițiva 1:'.

Prezidiul Consiliului .MooCai 
al Păcii a adoptat de asemenea 
o declarație in legătură ;- ac
țiunile antisemite ; n areas’’ de
clarație Prezidiul su'Sirrzrâ ci 
„popoarele din lumea întreagă au 
Întimpinat cu minie manifestările 
de antisemitism din Germania 
Occidentală și dintr-o serie de 
alte țări". Prezidiul Consiliului 
Mondial al Păcii „condamni a- 
ceste acțiuni care stirnesc ura și 
care reînvie atmosfera r_: • -- 
Iui, pentru că sint o rușine pen
tru omenire și constituie uu aten
tat la adresa păcii".

Elementele 
din Algeria

PARIS 25 De la coresponden
tul AGERPRES: La 25 ianua
rie a fost dat publicității la Pa
ris un comunicat oficial cu pri
vire la situația din Algeria, in 
care se spune că „în ansamblu 
situația este staționară". In co
municat se arată că cele două 
grupuri de rebeli de la Alger 
continuă să se mențină pe pozi
țiile întărite ocupate duminică. 
Unul din aceste grupuri, condus 
de ultracolonialistul Lagaillarde 
s-a baricadat în incinta univers 
sității, iar celălalt sub conduce
rea fascistului Ortiz, fost mem
bru al partidului pujadist, în 
prezent șef al organizației parai 
militare Frontul Național Fran« 
cez. s-a întărit în sediul Compa
niei algeriene de bancă și credit. 
Ambele grupuri sînt înarmate, 
deținind printre altele arme au- 
tomate și explozibil si, deși în< 
conjurate de forțe miiitare, con
tinuă să se aprovizioneze cu ali
mente și să primească întăriri.

De duminică seara la Alger 
domnește starea de asediu. Toate 
știrile de presă sint supuse cen
zurii celei mai severe. Agenția 
oficioasă France Presse nu a 
avut luni timp de mai multe ore 
nici o legătură cu Alger. După 
restabilirea legăturii, France 
Presse a anunțat, că în cursul 
acestei zile au fost aduse la AU 
ger noi unități militare din îm
prejurimi. Pină la noi ordine, 
toate școlile din oraș sînt în
chise.

Potrivit altor știri sosite la 
Paris, și Oranul, important cen
tru algerian, al doilea ca mă
rime, a fost cuprins luni de tul
burări.

In tot cursul ^ilei de luni au 
avut loc la Paris întrevederi în
tre președintele De Gaulle, pre
mierul Debre, ministrul de răz
boi Guillaumat, și ministrul In
formațiilor Frey. După amiază 
s-a întrunit o ședință a Consi
liului de Miniștri în urma căreia

Miting festiv 
la Delhi în cinstea 
oaspeților sovietici

aflau mii de cetățeni ai

DELHI 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 24 ianuarie, la Fortul Roșu 
din Delhi a avut loc un miting 
festiv în cinstea lui K. E. Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și a lui F. R. Kozlov, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. In piața 
aflată în centrul acestei vechi 
cetăți a orașului Delhi — mar
tora luptelor crincene dintre po
porul indian și colonialiști — se 

'1 -1- _i capita-

Cuvîritarea lui
A luat apoi cuvîntul _

Voroșilov. Popoarele sovietic și 
indian merg fiecare pe drumul 
lor, a spus el. Țările noastre și 
popoarele noastre, însă, au 
multe probleme comune, ceea ce 
creează o ba-ză trainică pentru 
prietenia noastră permanentă. 
Guvernele și popoarele țărilor 
noastre se pronunță pentru pace 
și colaborare pașnică între toa
te statele. Acest nobil scop co
mun ne uneșt^ și creează tere
nul pentru întărirea și dezvol
tarea prieteniei între Uniunea 
Sovietică și Republica India. 
K. E. Voroșilov a subliniat ma
rile merite ale primului minis
tru Nehru în promovarea de că
tre India a unei politia' de pace.

K. E. Voroșilov a subliniat ci 
Uniunea Sovietică a adus o 
mare contribuție practică la 
cauza dezarmării. In ultimii pa
tru ani, a spus el, forțele arma
te ale Uniunii Sovietice au fost 
reduse în mod unilateral 
2-140 000 de oameni și I 
recent 
U.R.S.S.
în mod

K. E.

1 CU 
foarte 

Sovietul Saprem al 
a ho țări t de asemenei 
unilateral sâ refaci

Cuvîntarea
în cuvintarea sa de risers, 

primul ounistni al Indiei. J. Ne
hru, a vorbit despre rodai 
portant al Uniunii Sov.eLce pe 
arena poi ticâ tnoadială

Vorbind despre lupta 
relor indian s r_s potrz kber- 
taie J. Nebm a arătat că htfte 
pcpcrukii ndaa perrs INeria- 
te șr —i’*a revclzLe spetei 
aa fost deosei te ia ce X’Teș- 
te caracterul tor. Tctss ss-te 
dj trâsatar-.le tar ax fost ase» 
Exaaâtaare și cea sa.
tâ C-UTre ete a fcsz «ceea că »- 
lâtxn de aot wa oftat casete 
popula re_

Refer.ndu-se Ia X-^-^erea 
cu pnvj-e la dezarxarea £eoe- 
ralâ și totală prezentata ta 
O N U. de șeful guverne’ni so- 
v.etc. J. Nehru a soblmiat: 
Propunerea făcuta de dl. Hraș- 
ciov este o propunere plină de 
curaj, este o propunere de pers
pectivă care menta multă aten
ție din partea celorlalte

Revoluția sovietică a 
un capitol minunat în 
omenirii și a zguduit 
Valurile acestei revoluții 
simt încă in lume. In prezent 
aceeași țară revoluționară a ri
dicat steagul păcii. Este un 
fapt caracteristic care mer ta 
multă atenție. Trebuie să înțe
legem aceasta. Lupta noastră 

Un- 
înscris 
istoria 
lumea, 
se mai

extremiste de dreapta 
au provocat tulburări

s-a dat publicității un comunicat, 
subliniind că „președintele Re
publicii și guvernul sint hota- 
rîți sâ mențină politica algeriană 
pe care au adoptai-o și sâ asi
gure revenirea cit de repede po
sibil a ordmei publice".

Tulburările provocate in unele 
orașe algeriene de elemente de 
extrema dreaptă au provocat o 
vie indignare în Franța. Nume
roase ziare din Paris și dm pro
vincie au publicat articole in 
care condamna cu asprime pa 
instigatorii acestor acțiuni.

Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat publici
tății o declarație în care arată 
că „rebeliunea din Algeria oglin
dește intenția celor mai reacțio
nari și înraiți colonialiști de a 
nu ceda nici unul din privilegiile 
lor medievale. Pentru a-și men
ține privilegiile scandaloase și 
a-și apăra interesele, ei sînt 
gata sa continue războiul și să 
sacrifice la infinit pe fiii Fran
ței și ai Algeriei. Singura pozi
ție posibilă lață de aceștia este 
de a-i face inofensivi odată pen
tru totdeauna, de a pedepsi căpe
teniile fasciste, de a dezarma și 
a dizolva organizațiile lor atit 
din Algeria cit și din Franța.

Interesele Franței și poporului 
francez, se spune în continuare 
în declarația Biroului Politic al 
P.C.F., cer de asemenea în pri
mul rînd să se pună capăt cit 
mai rapid războiului care du
rează de cinci ani și aduce țării 
atîtea nenorociri".

Declari nd ca comploturile fas
ciștilor și rebeliunile lor nu pot 
fi lichidate de pe o poziție conci
liantă față de fasciști, Biroul 
Politic cheamă organizațiile de 
partid și pe activiștii de partid 
să dea dovadă de inițiativă și să 
dezvolte acțiunile comune ale 
maselor, să creeze un front unit 
al comuniștilor, sociabștilor, tu
turor antifasciștilor și organiza
țiilor lor.

lei Indiei, miniștri din guvernul 
central, deputați în parlament. 

Cei prezenți au întimpinat cu 
aplauze apariția in tribuna, con
struită pe terasa străvechii săli 
de întîlniri publice, a lui K. E. 
Voroșilov, F. R. Kozlov și a 
primului ministru al Indiei, J. 
Nehru.

Primarul orașului, Trilok 
Ciand, a oferit oaspeților sovie
tici ghirlande de flori și a dat 
citire salutului adresat lui K. E. 
Voroșilov.

K. E. Voroșilov
forțele armate sovietice cu încă 
1.200.000 de oameni.

Poporul nostru îți construieș
te viata sa fericită și luminoa
sa. creează noul mod de trai 
comunist, a declarat K. E. Vo
roșilov. El. însă, nu intenționea
ză să impună orinduirea sa al
tor popoare. Noi ne menținem 
cu fermitate la principiile nea
mestecului in treburile "terne 
ale altor popoare și considerăm 
că fiecare popor trebuie să-și 
hotărască singur soarta-

Guveniu! sovietic va depene 
și pe viitor eforturi pentra a a- 
jange la o intetesțere cu ce>- 
lalle state asupra deaarsăni 
generate și totale Patente oc
cidentale m aa trecut, iacă, la 
reducerea armatekr ioc. IXmpo. 
trvă. ele ccctmuă sâ Întăreas
că dder.tete btecari nri.tare a- 
greș.'.e.

K E. Voroșilor a sab&Bat 
sa'-sUcț i și recunoștăi.a ca 
care a rost primită ia LJI.S.S. 
laalta aprecere dată de către 
p-eșed -tee Ind.t. Prasad, și 
ce caut anmnl aim 5ir. Xehru 
propaaeru soi et_ce ca pr.rre 
ia dezarmarea eeneraiâ și to
tală.

Pirt±.L social1$: x.<coc și 
Uzr^nea sxiaEșie >u czt
ptdibcuțn o pec-iri^e ta care 
cer ca si :e
aspru pedepsi^ și ca gurerrU 

depună noi eforturi ti vederea 
realizării parii in Algeria. Oși j 
conducerea centralei sindicate 
Force Ouvriere (de tendința so
cialistă) a cerut organizațiilor 
afiliate „sâ nu facă md o decla
rație și sâ nu participe la c:d 
o de.-TX>nstraț’e“, birourile mai 
multor federații membre ale aces
tei centrale sindicale s-au pro
nunțat Împotriva declarării gre
vei in Algeria.

PREZENȚE ROMINEȘTI 
PESTE HOTARE

110 ani de
Eminescu 

► viața și 
l poporului

* Presa bulgară a publicat cu 
prilejul aniversării al"* 
la nașterea lui Mihail 
diferite articole despre 
opera marelui poet al 
rom în.

a marcat* Presa indoneziana _ 
aniversarea a 101 ani de la Uni. 
rea Țărilor Romîne prin publica, 
rea de articole Și comentarii.

Sub titlul „A 101-a aniversare 
a statului național romîn" zia- 
rele „Hartan Rakjat" și „Po. 
niuda“ din 23 ianuarie subliniară 
importanța acestui eveniment îs. 
toric în viața poporului romîn. 
Ziarul „Suluh Indonesia" a pu
blicat materiale relatînd momente 
din istoria Unirii Țărilor Romîne.

* La 23 ianuarie, la Facultatea 
de litere a „Universității Indo
nezia" din Djakarta a avut loc 
sărbătorirea a 110 ani de la naș
terea poetului Mihail Eminescu.
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Studenții japonezi se alâturâ protestelor întregului popor împo
triva pactului cgres’v japono-amerîcan, care s-a semnat nu 
de mult Ja Washington. In fotografie : un aspect de la un mi- 

t’-g de protest al studenților din Tokio

privire la schimbul d

de

puterii populare s- 
de asemenea prieteni

lui, tineretului frate polon 
succese în opera de zidire a 
ciclismului.

Tineretul englez 
spune ,,db‘‘ toariirii 
Germaniei occidentale

lui J. Nehru

ctcx'.
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Doar curajoșii sînt născuți pentru război, 
(azi mai năpraznic ca flagelul ciumii I); 
iar cei ce vor triumful păcii-n vremuri noi 
sint lași — așa gindesc vrăjmașii lumii I

MENON VALLATHOL •)

SUFLA MARELE VÎNT

\'ET TO?r 2-upi cam fra-ts. 
M..*e cereiscr^dent^. dat 
BttlaJCity ai sgm^iet -PI. 
fie a jdear xz de gaze lacr.'n?.. 
gene pentru e ietpeăfzsa o de. 
monszrație ant^upemsxientală 
in caozasi, ier apoi a operat 
arestări in intregul oraș. Două 
persoane oa fotsx rin.te P czrca 
100 de persoane au fost erestate, 
fiind învinuite da 
lulburârior.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
La festivitate au fost prezent! 

prof. dr. Tjan Tjue Sîem. deca
nul facultății de 1 tare. memx-i 
ai Corpului Diplomatic. «îudenț!. 
precum și membri ai tegației 
R. P. Romîne în Indonezia.

♦ Postul de radio Praga a 
transmis piesa ..M-trea Cocor”, 
dramatizare drot romarol scrii
torului rooitn Mihail Sadoveanu. 
Scenariul este semnat de scrii, 
torul M. Mzaz.

UNUL DIN CELE MAI MARI 
ATLASURI PALEOGEOGRAF1CE 

DIN U.R.S.S.

'La Institutul de St-’mte geolo
gice de pe lîngă Academia de 
Științe a R.S.S. Ucrainene a fost 
întocmit, sub conducerea acade. 
micianului V. Bondarciuk. unul 
dintre cele mai mari atlasurl 
pa eogeografice din U.R.S S. al 
teritoriului R.S.S. Ucrainene și 
R.S.S. Moldovenești. 83 de 
hărți ale atlasului. în n;ulte cu
lori, oglindesc trecutul unuia 
dintre cele mai mari și complexe

N. S. Hrușciov a trimis un mesaj 
celei de-a 2-a conferințe 

a popoarelor africane
IVA 25 (Ac 
ssnâte: Nii 
eâ:ate!e Ca 

M-șir a! U.RS S, a adresat 
aa mesaj de salut particzpaati* 
tar ta rea de-a csaferisță 

poareter coofiMBt 
care și-a început 
za ie 25 ianuarie.

MOS4 
ANS t If,ta H~<- 

liV,,'w’ ce

*1 fi 27 i—w-a te M» 
răELareo — «u tem»»

!uisectoare a’e seoa.-*i:
In diferite anioaoe ș» epnd 
pe timp de s;Loane a

Geolog:; ucraineni ao sca> 
că teritoriu! Lcrzine» a f>sz 
timpul său un se»~cor ruicar'c 
activ iar sooa-.â păraiutuîai c a 
partea de saddest a L'.RS.S. 
este în continuă arișcare.
ti mul milion de a~;_ ce p -ă. 
malul drept a! N mu.-.’,;i
Crimeii. Catpațn răsărizem s^au 
înălțat cu 300 m. iar regnraee 
litoralului Mării Necr* s-a 
scufunda: cu peste 2X ra.

.a

DOUA BLOCURI A CI~E 6-0 
DE APARTAMENTE PE ZI

Combinatul gigantic de fa
bricate pentru construcții de clă
diri a cărui construire a început 
în orașul Perm din Ural, va 
rea'iza două blocuri a cite 
apartamente oe zi. Această în
treprindere va produce preiabrî. 
cate și elemente incepind de la 
cercevelele ferestrelor și ram. 
pelg scărilor și pină la acoperi-

Un deceniu de la proclamarea Republicii India

IN ANGUA VW4E SEOStȘNun 
DE CAUXXOASA

AțgSs se izregisfreazd o 
vreme de călduroasă
pentru de sa oă în cen.
truL. sudsd și sud.ve>:ul
P'ecum fi în regiunea Londra 
temperatura atsn^e pita Id—M 
grade. Serviciul met ^cdcgic a 
comunicai că încălzirea tmșndtd 
se datorează oaluluz de curent 
cald dinspre insu eie Azore. In. 
câlzirea bruscă a timpulni a pro. 
vocat*inundații paiernic* in maX- 
te regiuni, deoarece înainte de 
aceasta ln Ang'îa ninsese din 
abundență. Tn Scoția, de p2dă, 
grosimea straiului de zăpadă era 
de 1 m. Intru) serie de localizăm 
au căzut ploi abundente însofzte 
de oimurî puternice.

Prietenia frățeasca 
romino-polonă

Popoarele romîn și polonez 
aniversează un eveniment impor
tant: se împlinesc 11 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Romină și R. P. 
Polonă. Cei 11 ani de colaborare 
strînsă în domeniul politic, teh
nic, economic și cultura! dintre 
țările noastre au fost deosebit 
de rodnici, contribuind la con
struirea cu succes a socialismu
lui atit în R. P. Romină cit și 
în R. P. Polonă.

în decursul secolelor, romînii 
și polonezii au întreținut legături 
rodnice și și-au prețuit reciproc 
valorile culturii înaintate. Lucră
rile științifice ale marelui Co- 
pernik și ale Măriei Skladoska- 
Curie, creațiile literare ale lui 
Prus, Sienkiewicz și Mickiewicz, 
muzica lui Chopin sînt prețuite 
de poporul nostru, după cum 
creațiile lui Eminescu și Cara- 
giale. tablourile lui Grigorescu 
sint mult apreciate de polonezi.

Clasa muncitoare din țările 
noastre in frunte cu partidele 
noastre marxist-leniniste animate 
de principiile internaționalismu
lui proletar au luptat in anii 
grei ai exploatării burghezo-mo- 
șierești pentru cauza socialismu
lui.

Intre cele două războaie mon
diale. mișcările muncitorești și 
progresive din ambele țări, țări 
pe care forțele reacționare inter
naționale le-au inclus in așa- 

J «cordon sanitar", au mili
tat «potriva puterii capitaliști
lor și Moșierilor c.*re pregăteau 
«cruciada antisovietică", jmpo- 
tma pericolului fascist

Pnesema romino-polonă a că- 
pătit an conținut nou, ndicin- 
d-i-se la un nivel înalt după 
ce in condiții'e create de străluci
tele victorii ale armatei sovietice, 
popoarele noastre au devenit stă- 
pine pe propnul lor destin, pă
șind imprttrni spre socialism, in 
cadrai *c!*rmcei comunități de 
țin socialiste in frunte cu 
UJLS&

Tratatal de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romină și R. P. Polonă 
cca>ti!.L*e cadrul trainic in care 
arabele țin au întreținut și în
treții relații frățești pe tărim 
economic, politic și cultural. In 
cei 11 ani de la semnarea Tra
tatului au fost încheiate peste 50 
de acorduri, convenții și proto
colari privind colaborarea multi
laterală romino-polonă.

O contribuție însemnată la 
dezvoltarea relațiilor romîno- 
poione a adus-o vizita din anul 
1958 in R.P.R. a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Potooe. ia frunte cu tovarășii 
Goaaalka și Cțrankiewicz. Acest 
eveflâMBflt a coairibait la lărgi
rea și a dinei rea colaborării din
tre îărfie noastre. In urma 
acestei vizite a luat fimfă 
• comisie permanentă de colabo
rare ecocxKnacă și s-a incheht un 
acord de lungă durată (1959- 

Dor forța dezgropată din atom 
or înflori minuni nemaivăzute — 
Și-ai bucuriei lotuși, orice om 
i-ar semăna cintind din alăute. 
Pe cind, 
dacă vrăjmașii miezul nuclear, 
or cuteza din propria-i cătușe 
să-l rupă, aruncindu-l ca un zar 
și sâ aprindă fluviul vieții, 
al omenirii leagăn intr-o clipă 
s-ar preschimba in munte de cenușe I

Ct, dt cei ce robesc flăminzi pe glob 
au iși înalță fruntea lor, 
vor mai dori imperialiștii orice strop 
din singele curat de muncitor 
sâ îl preschimbe-n aur lucitor I

............................................• I •
Nu-i prea departe ceasul cînd, 
prin lume va sufla triumfător, 
ca un talaz din ploi de ecuator, 
ai vremii vint, imensul păcii vînt, 
ce va aduce soare pe Pâmint I

(ln rominește de MIHAIL COSMA)

•)Unul din cei mai mari poeți ai Indiei (1878—1958), 
autor a numeroase volume de poezie militantă, înflăcă
rat luptător pentru independenta Indiei. Pentru meriteie 
sale pe frontul luptei pentru pace, M. Vallathol a fost 
cooptat in ultimii ani de viată in Consiliul Mondial al 
Păcii.

1965) cu 
mărfuri.

In anii 
dezvoltat 
și colaborarea frățească dintr 
tineretul romin și polon care mi 
litează activ ipentru dezvoltare) 
cooperării internaționale a tine 
retului, pentru creșterea contr 
buției tineretului lumii la iupt 
pentru pace.

Cu prilejul celei de a 11-a ani 
versări a semnării Tratatulu 
tineretul romin alături de între 
gu.1 popor romin, urează popoft 
lui, tineretului frate polon n<

M

Hotărîrea C. C. 
al P. C. U. S.

și a Consiliului 
Miniștri al U. R. S. 
privind plasarea 
în cîmpul muncii 

a militarilor demobiliza
MOSCOVA 25 (Agerpres).- 

TASS transmite: Comitetul Cei 
trai al P.C.U.S. și Consiliul d 
Miniștri al U.R.S.S. au adopt? 
o hotărîre 
în cîmpul 
materială 
lizați din 
tică în conformitate cu legea c 
privire la noua și importani 
reducere 
U.R.S.S. 
oameni.

cu privire la plasare 
muncii și asigurare 
a militarilor demob 

armata și flota sovii

a forțelor armate a’ 
cu încă 1.200.000 c

împotriva persecutor 
democraților greci
ATENA 25 (Agerpres). - 

După cum anunță ziar 
„Avgbi", la 22 ianuarie comis 
de a doua- instanță a Asfali 
(poliția politică) a judecat < 
procedura de urgență, fără j 
audieze pe martorii principali 
apărării, recursul cunoscutul 
reprezentant democrat al vie 
publice G. Sterghiu, membru 
Comitetului execuaiv al Uni 
nii democrate de stînj 
(E.D.A.), prin care G. Stergh 
cerea să fie pus în libertate, 
a respins acest recurs.

Intr-o declarație a Comitet 
lui executiv al E.D.A., public 
tă la 23 ianuarie în ziar 
,-Avghi", E.D.A. cheamă pe d 
mocrații și patrioții greci să i 
tensifice lupta pentru puner 
In libertate a lui Sterghiu și 
celorlalți democrați.


