
Tînâru! colectiv ol uzinei de la Sâvineștl produce cantități tot 
mai mari de fibre și fire sintetice pentru industria noastrâ tex
tilă și de confecții, lată în fotografie : un grup de operatoare 
fruntașe din sala de înfășurare a firelor. De la stingă la 
dreapta : Lidia Gogontea, Georgeta Apostol, Eugenia Fîcâ și 

Irina Câileanu.
Foto : AGERPRES

unor
Deseori la comitetul U.T.M. 

le la Uzinele „Progresul" Brăi- 
a întîlneștî tineri care vin să 
acă diferite propuneri în scopul 
ealizării de noi economii. După 
'lenara C.C. al P.M.R. din de- 
embrie anul trecut, organizația 
J.T.M., sub îndru- 
narea organizației ________
e partid, a depus 
nai multe străduin- 
e în vederea mo- 
lilizării tinerilor la 
descoperirea și 
îrificarca 
iterne 
)ar pe 
ie încă 
inerii de 
*ana au încă numeroase 
ilități pentru a realiza 
iii. Comitetul U.T34. nu 
cupat însă suficient de 
oltarea spiritului gospodăresc 
1 tinerilor pentru punerea în 
aloare a rezervelor ce le au.
— Mai avem într-adevăr des- 

de izvoare de economii pe care 
n le-am pus încă în valoare..., 
e mărturisește secretarul 
litetului U.T.M., tov. Gh. 
îl
— Care sînt acestea?
Am plecat cu secretarul 

litetului U.T.M. pe urmele 
•stor izvoare de economii, pe 
rrr.ele acelor rezerve și posi- 
ilități pe care tinerii de la U- 
inele wProgresui“-Brăila le de- 
umesc, semnificativ „comori*4.
...Uriașele hale ale secției far- 

i sînt o adevărată împărăție a 
letalului incandescent Nu sea- 
lănă cu o-țelariile. Dar nu sînt 
u nimic mai prejos. La prese 
idraulice, la ciocane pneuma- 
ce forjorii mlădie blocuri uria- 
: de metal. La presa de 2.500 
■ne se prelucrează axele de 
rmă de la vapoare. Gîțiva 
»s tainici forjori supun, fac 
scultător, un bloc uriaș de 
letal incandescent care cîn- 
irește, nu vă mirați I — exact, 
vagoane. E ceva, nu ? Colosul 

e metal este strunit de o bri- 
adă de tineret condusa de un 
n de nădejde, de candidatul de 
a.rtid Neicu Florea.
în altă parte, pe traveea tine- 

du'lui, ai să-1 întâlnești pe ute- 
istul Staicu Costică, conducă- 
>rul unei brigăzi de tineri, un 
rtuos în alcătuirea din ciocan 
unor piese din cele mai com- 

j'cate.
Tinerii aceștia de ispravă au, 
i și toți ceilalți din secția for- 
i, permanent în preocuparea 
►r, să realizeze economii de 
tetal. Indicațiile Plenarei C.C. 
1 P.M.R. din decembrie 1959 au 
porit și mai mult interesul num
itorilor pentru realizarea de eco- 
omii. Ei și-au sporit cifra de 
an cu noi angajamente. Din 
ngajamentul pe uzină, secției 
>rjă îi revenea să realizeze eco-

va- 
rezervelor 
existente, 

această li- 
nu s-a făcut totul, 
la marea uzină brăi- 

posi- 
econo- 

s-a 
dez-

Proletari 'din toate țările, unițl-vă!

cînteia 
ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

pag. Il-a:

Să îmbogățim 
inițiativa patriotică 

a tinerilor
din Vladimiri
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Delegația de activiști ai P.C.U.S 
a părăsit Capitala

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, înapoindu-se în patrie, 
delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce în frunte cu tovarășul M. T. 
Efremov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șeful secției organelor 
de partid a C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.S.F.S.R., care a vizitat 
țara noastră în vederea studie

rii experienței organizațiilor 
Partidului Muncitoresc Romin.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri 
ai C.C. al P.M.R., activiști d|n 
aparatul C.G. al P.M.R. și al Co
mitetelor Orășenesc șj regional 
București ale

Au fost de 
ai Ambasadei 
la București.

P.M.R.
față reprezentanți
Uniunii Sovietice

Din viața
și munca 
tineretului
Concurs „In pas 

cu viața"

comori.
(Agerpres)

Depunerea unor 
coroane de flori 
de către membrii 

delegației de activițti 
ai P. C. U. S.

Au terminat 
însămînțările 

din urgența l-a

în
a- 

co- 
îm-

nomii în valoare de 560.000 lei. 
Apoi au sporit suma la 600.000 
lei. Brigada de calitate de la tra
tamentul termic a redus rebutu
rile tolerate la o serie de piese 
între care și axele intermediare 
de la cargoul de 4.500 tone pe 
care le fac pentru S.N.G. Au sal-

Dar „oomoara44 de la secția 
forjă se dovedește a fi inepuiza
bilă. Brigada de la pre
sa de 2.500 tone avea în plan să 
facă economii în luna ianuarie în 
valoare de 10.000 lei. Știți cu cît 
și-a depășit angajamentul? So
cotiți: a realizat 44.211 lei. Pe

„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat"

co- 
Au-

co- 
a-

vat astfel, 
mică după 
original, 8 
ceasta brigadă (o conduce co
munistul Gheorghiță Tudorel).pe 
luna ianuarie avea în plan să 
realizeze economii în valoare de 
3.000 lei la materiale de regie: 
ulei, combustibil, energie 3ec- 
trică etc. A realizat 5.508 lei. 
Cum? Printr-o încărcare judi
cioasă a cuptoarelor cu piese po
trivit capacității acestora, pirin 
revizuirea la timp a injectoare* 
lor și reglarea debitului de aer.

printr-o tratare ter- 
un procedeu propriu, 
tone de oțel. Tot a-

rea lizat 44.211 lei. Pe 
februarie ii 1 
15.000 lei. A 
35.847 lei.

In secția 
sînt insă multe 
zerve 
te. Dacă brigada de 
la presa de 650 
tone, condusă de 
Lupașcu Ștefan, s-ar 
ca 

reducă 
de

revenea
făcut

forjă 
re- 

nevalorifica-

în pennanen- 
rebuturile 
prelucrare

preocupa
ță să 
adausurile 
piesele forjate (axe cotite.

Și 
la

axe 
intermediare, blocuri de matrițe 
și roți de reductoare) — se dau 
de multe ori piese strîmbe care 
necesită manoperă in plus, încăl
zire din nou, consum de combus
tibil sporit — s-ar cîștiga mult 
de tot. Anul trecut chiar acea
stă brigadă avea de executat axe

VAS1LE CABULEA

(Continuare în pag. 3-a)

Membrii delegației de acti
viști ai P.C.US. în frunte cu 
too. M. T. Efremov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., șeful secției or
ganelor de partid a C.C^ al 
P.C.U.S. pentru RS^FS.R. care a 
vizitat țara noastră în vederea 
studierii experienței organiza
țiilor Partidului Muncitoresc Ro
min, au depus vineri dimineața 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Romîni căzuți în răz
boiul pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, la Monu
mentul Eroilor sovietici, la mor- 
mîntul dr. Petru Groza și al lui 
Grigore Preoteasa de la cimiti
rul Ghencea,

La solemnitatea depunerii co
roanelor de flori au fost de față 
tovarășii Florian Dănălache, P. 
Niculescu-Mizil, Petre Lupu, 
Ghizela Pass, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri supleanți ai 
CC. al P.M.R., activiști din apa 
râtul Comitetului Central și al 
Comitetelor Orășenesc și regio
nal București ale PM.R.

Au fost prezenți A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei U.R.S.S.

( Agerpres)

Concursurile literare pen
tru studenți „In pas 
cu viața*4 se bucură 

în Institutul politehnic Bucu
rești de multă atenție. Zilele 
trecute studenții anului III 
metalurgie, precum și stu
denții celorlalte facultăți din 
Institutul politehnic s-au în- 
tîlnit în cadrul primei etape 
a concursului ce a avut ca 
temă : „R.P.R. pe drumul
construirii socialismului44. Răs
punsurile frumoase date de 
studenții Ghiață Vasile, 
(grupa 633), Teodoru Alexan
dru, (grupa 631), Lăscuțoiu 
Virgil și Pagu Dumitru (grupa 
632) au arătat că studenții 
s-au pregătit temeinic în ve
derea acestui concurs. Au

cîștigat studenții grupei 633 
care vor reprezenta anul III 
la faza inter ani a concursu
lui „In pas cu viața* care va 
avea ca temă : „Chipul erou
lui comunist in literatura so
vietică și a țărilor de demo
crație populară**. După ce 
s-au terminat discuțiile cine
va a propus ca cele trei 
grupe să se întreacă într-un 
concurs fulger intitulat : „Cu
noștințe generale*4. Tema : 
politică internaționala, lite
ratură clasică, geografie e- 
conomică, sport, istorie con
temporană.

ARISTICA BRINZAN
student

Două tinere dansatoare din an
samblul secuiesc de stat din 

Tg. Mureș.

Foto ! AGERPRES

La Iași se construiește o casă
de cultură a tineretului

La Iași au început 
e curînd lucrările 
e construcție a ca- 
ei de cultură a ti- 
leretului. La ridi- 
area acestui așe- 
ămînt cultural o 
ontribuție însemna- 
ă o aduc tinerii ie- 
eni, prin muncă 
untară.

Zilnic sute de 
ieri muncitori 
uncționari din

vo-

ti-
Și 

în-

treprinderî și in
stituții, studenți ai 
celor patru institu
te de învățămînt su
perior din localitate, 
precum și elevi ai 
școlilor medii și pro
fesionale, muncesc 
voluntar pe șantier. 
De asemenea aici 
lucrează în mod per
manent 50 de stu- 
denți din anul 1 al 
facultății de con-

strucții a Institutului 
politehnic, care își 
fac timp de cinci 
luni practica de pro
ducție pe acest șan
tier.

Intr-o lună de zile, 
de cînd s-a deschis 
șantierul, tinerii ie- 
șeni au efectuat pes
te 12.000 ore de 
muncă voluntară.

(Agerpres)

Colectiviști în vizita la București
Pentru colectiviștii din raio- 

lul Rimnicu Sărat, O.N.T.-Car- 
)ați a organizat în această lună 
txcursii zilnice cu autocarul la 
București.

Programul acestor excursii 
prevede vizitarea Institutului

de cercetări hortiviticole, Mu
zeul de Istorie a Partidului, a 
monumentelor fi construcțiilor 
noi ale Capitalei și un zbor de 
agrement cu avionul deasupra 
Bucureștiului,

( Agerpre.)

Măresc suprafața 
pomicolă

Colectiviștii din gospo
dăria agricolă „Steaua 
Roșie” din comuna Pot

coava, regiunea Pitești lu
crează în aceste zile pentru 
mărirea suprafeței pomicole. 
Printre altele, ei au hotărit 
ca în acest an să mai plan
teze cu pomi fructiferi o su
prafață de 5 ha. Pină in pre
zent colectiviștii au sapat 
gropi și au plantat peste 3 
ha. urmînd ca în scurt 
timp să fie săpate gro
pile și pe rect"! 
▼a fi plar* 4 r 
miștii din gospodărie 

iți de organizația 
U.TAL au sprijinit

’*'» restul terenului ce 
îantat cu pomi. Ute- 

' ' j mo
de
a-
un 
de 
de

tel: za ți 
bază AU I JIIIIl
ceastă acțiune prestind 
important număr de ore 
muncă voluntară. Alături __ 
Ion Popa, secretarul organi
zației de bază, tinerii Mano 
Anghel și Ștefan Tănăsoiu 
s-au evidențiat în această ac- 
țiune.

NICU BALAȘA
funcționar

In cadrul cercului științific, studenții Siegmund Kurt, lozsef la- 
cob, Najasek Edgar, Hofvath Alexandru și Boer Andrei din 
anul IV al Institutului de mecanica-Cluj, qu construit un cuptor 

special pentru cercetarea pulberilor.
Foto : P. POPESCU

așteaptă 
pionierii de la 
instructorul lor

Pionierii văd în instructorul 
lor un prieten căruia oricînd i se 
pot adresa cu orice problemă 
care-i preocupă.

Una dintre cele mai importan
te sarcini pe care le avem noi, 
instructorii, este să dezvoltăm 
la copii dorința de a deveni oa
meni bine pregătiți, cu o vastă 
cultură. In acest sens, primul 
lucru ce i se cere unui instruc
tor este să aibă el însuși temei
nice cunoștințe. Fără cunoștințe 
cit mai multe și mai variate din 
toate domeniile nu se poate mun
ci bine cu pionierii. Lucrul e 
cît se poate de firesc dacă ne 
gîndim chiar și numai la curio
zitatea fără margini a copiilor. 
Vin ia tine și-ți pun întrebări la 
care nu te-ai fi așteptat nicio
dată. Dar mai sînt și alte as
pecte : cum vrei, de pildă, să le 
organizezi copiiloi o activitate 
atractivă, interesantă, mereu cu 
lucruri noi, and tu însuți ești 
destul de limitat ? Una din sar
cinile organizației de pionieri 
este, după cum se știe, de a a- 
juta pe copii (de bună seamă 
cu mijloace specific pionierești 
din care să nu lipsească nota de 
romantism) să aprofundeze cu
noștințele căpătate în dasă. 
Treaba aceasta cere din par
tea instructorului de pionieri 
o pregătire serioasă. De aseme
nea, nu e un secret pentru ni
meni că un instructor (mă recer 
la instructori care au reușit să 
dștige încrederea copeiior) s ot 
mult mai muX aoîkitați de că-

Graiul monumentelor
Au șl monumentele graiul lor. Cer doar 

puțină stăruință și bunăvoință din partea 
celuia care în scurte popasuri vrea să 
asculte fie și numai crîmpeie, din minunata 
istorie de luptă și jertfă a poporului.

Pe meleagurile țării noastre au trăit, au 
luptat și suferit mii de generații. Fiecare 
urmă de viață, în graiul 
întregească cunoștințele 
drum pe care l-a parcurs 
zilele noastre. Bogată în 
tului este patria noastră, 
șește pe un drum nou. Pe marile șantiere 
ale patriei se frămîntă istoria prezentului, 
vechile ecrane de cultură materială poartă 
săpate in ele semnele trecutului. Trecut de 
suferință și prezent de mărețe înfăptuiri s® 
profilează pe același plan în contrast de 
joc de umbră și lumină.

Nenumărate sînt urmele pe care le scot 
la lumină arheologii : ei împing cercetarea 
științifică spre îndepărtatele izvoare ale 
formării poporului romin. De la un capăt 
la altul al țării de multe ori cu ocazia lu
crărilor de pe șantierele naționale sînt 
scoase la iveală aceste urme. Așa, bună
oară, sub caldarîmul Capitalei arheologii 
au descoperit străvechi semne de așezări 
omenești, care dezvăluie ochilor noștri un 
alt București, necunoscut pină acum. Ca o 
carte care îmbie la lectură, Muzeul orașu
lui București se deschide larg și bucu- 
reșteanului, coborît din trolee și autobuse, 
ca și oșecnului sau dobrogeanului venit cu 
trenul excursioniștilor.

Și întreaga țară e o carte cu mii de file 
în care literele sînt șantiere arheologice, 
ziduri de cetăți, ruine antice sau feudale, 
muzee, case memoriale, monumente izola
te. Toate sînt mărturii ale unor vremuri de

său vine să ne 
despre eroicul 
poporul pină în 
urme ale trecu- 
care astăzi pă-

suferință șl lupte. Dor ele mai înseamnă 
și altceva : fiecare floricică născută în 
piatră, fiecare boltă grațios craută sînt 
mărturii netăgăduite ale măiestriei artiștilor 
anonimi, nâscuți din poporul care foce 
istoria și de dragul cânjia înveți istoria. 
Crenelurile care mai străjuiesc încă in zi
durile măcinate de colții vremii îți amin
tesc în scăpărarea de o clipă o evocării 
de neînduplecații plăeși, tori ca patra zi
durilor pe care le apărau in fața cotropi
torilor patriei.

Cît de minunat sînt îmănunchecte mărtu
riile trecutului pe pâminturile regiunii Ba
cău 1 Cetatea Neamțului străjuiește și azi 
așezarea omenească ce se întinde de-a 
lungul șerpuitoarei Ozane, înconjurată de 
locuri desprinse de-a dreptul din paginile 
romanelor lui Sadoveanu. Dor Humuleștiul 
cu casa memorială a marelui povestitor Ion 
Creangă, nu mai este cel de altădată și 
nu l-ar mai recunoaște cel care a fost Nica 
lui Ion Apetrei. A rămas o amintire școa
la în care învățătura o primea 
„Sfintului Nicolae" și a „calului 
trat în legendă. Dar Creangă 
ca și limba în care a scris.

La Piatra Neamț, în casa 
Calistrat Hogaș, înaintea opincilor, traistei 
și mantalei de drumeție râmase de la neo
bositul cîntăreț ol plaiurilor nemțene, îl 
simți pe Calistrat Hogaș ca pe un tovarăș 
de drum care înainte de despărțire te-a 
poftit - gazdă primitoare - la el acasă.

Cu cît cunoști mai bine țara și-ți dai 
seama cît de frumoasă și bogată este, te 
gîndești la lupta celor care au apărat-o. 
Mănoasele holde de care ne vorbește Ptole- 
maius - unul din generalii lui Alexandru 
cel Mare - au fost stropite de singele da-

cu ajutorul 
Bălan44 in- 
rămîne viu

memorials

cMor. Moldava lui Ștefan cel Mcra și-a 
o parat și ea rosturile și holdele, tetele și 
tirgxn'le împotriva cotropitorilor. Pe zidurile 
cetăților |u Ștefan ma: citești încă sto-ra 
nenumăratelor asedii ; de e*e s-au zdrabît 
valurile cotropitorilor. Gmp4e de luptă 
- de Ia Râzboieni și Podul l-o* - mai 
poartă inco oasele vitejilor moldoveni de 
acum cinci secole.

Și poporul nostru a continuat să se botă 
cu dușman- dinăuntru și dînatoro secole 
de-a rindul. Popas cu popes, monument 
după monument paginile istoriei sînt în
toarse filă cu filă. A continuat și lupta îm
potriva asupritorilor și a complicilor lor — 
boierii. Este încă vie in am'-itrec poporu
lui măreața figură a lui Tudor Vladimi- 
rescu luptător împotriva asupririi feudale. 
Casa muzeu de la Vladimiri păstrează în 
slova de piatră, ca o urmă de neșters, 
amprenta scăpărării de minie și re
voltă care a fost anul răscoalei din 1821. 
Scrisori, arme, obiecte din viața de toate 
zilele ale unor vremi de mult apuse par de 
abia părăsite de îndrăzneață mină a celui 
care prin pilda faptei a chemat la luptă un 
popor iotreg. A continuat să lupte și eroica 
generație de la 1843. generația lui Nico
lae Bolcescu, care și-a frămintat idealurile 
revoluționare in scurtele dar istoricele po
pasuri de la conacul Goleștilor devenit azi 
muzeu ; oamenii vremurilor noastre, iau 
contact nemijlocit cu zbuciumul și frămin- 
tările unor înaintași.

A singerat Romînia - de-abia unită - pe 
cîmpiile Bulgariei pentru independență. |n

IULIAN ANTONESCU 
directorul Muzeului regional Bacău 

(Continuare in pag. 2-a)

tre pionieri de cît oricare dintre 
profesori. Profesorul își are spe- 
cialitatea sa, pe cind instructo- 
rul de pionieri trebuie (nu exa
gerez) să știe de toate. Desigur 
nu e un lucru ușor. Dar să ilus
trez mai bine toate acestea cu 
cîteva exemple de la noi din u- 
nitate. Mi-amintesc de pildă că 
a venit odată Ia mine mama u- 
nei pioniere din clasele mici.

— Știți, fetița mea nu prea 
citește — mi se plînse ea. Nu 
prea o atrag cărțile de litera
tură.

Am luat imediat o hotărîre. 
In aceeași zi, profitînd de pau
za mare, m-am dus in clasa în 
care se afla fetița cu pricina.

— Copii, zic, și așa nu mer
geți în curte că e timp urM... Nu 
vreți să ascultați o poveste gro
zava ?

— Ba vrem... răspunseră în
tr-un glas copiii și într-o clipă 
deveniră numai ochi și ureeni. 
Bineînțeles că le-am ales o po
veste frumoasă. Dar tocmai cind 
am ajuns in miezul acțiunii a 
sunat clopoțelul.

— Mai stați, tovarășă instruc
toare, spuneți-ne ce-a fost mai 
departe — mă rugau ei văzind 
că vreau să plec.

— Nu se poate, copii, zic, am 
lecții, dar dacă vreți să știți sfir- 
șitul povestirii duceți-vă la bibli
otecă și cereți cartea cutare. In 
pauza următoare au pornit gră
madă într-acclo. Chiar și fetița 
aceea, lucru care m-a bucurat 
cel mai mult

Ce vreau să spun cu întîmpla- 
rea aceasta ? C4 un instructor 
de pionieri trebuie să cunoască 
(de exemplu) cele mai bune cârti

FLOR1CA CREȚU 
instructoare superioară de 

pionieri de la Școala medie 
din } utile Roaitâ. regiunea 

Constanța

PLOEȘT1 (De Ia corespon- 
dentul nostru).

După ce au terminat de recol
tat culturile de pe cîmp, co
lectiviștii din Romînești au arat 
în toamna trecută, cu ajutorul 
tractoriștilor de la S.M.T. Băr- 
cănești, toa-tă suprafața desti
nată însămînțărilor de primă
vară, Din practică, ei s-au con
vins de avantajele însămînță- 
rii culturilor de primăvară 
arături adinei de toamnă. O 
‘tenție însemnată au acordat 
lectiviștii virstnici și tineri
bunătățirii fertilității solului. In 
toamnă și în perioada de iarnă 
ei au transportat și împrăștiat 
pe cîmp importante cantități de 
îngrășăminte naturale. Sarcina 
transportului gunoiului de grajd 
și împrăștierii lui pe cîmp a re
venit tinerilor colectiviști din e- 
chipa de tineret condusă de u- 
temistul Ion Stanciu și tineri
lor conductori de atelaje. A- 
proape 1000 de tone de gunoi și 
mraniță a fost administrată m 
sol în lunile de iarnă. Și să- 
mînța au pregătit-o colectiviș
tii din vreme: au selecționat-o, 
i-au încercat puterea de germi
nație și au tratat-o. Astfel tim
pul prielnic însămînțărilor din 
prima urgență i-a găsit pregă
tiți și ei l-au folosit din plin. 
Brigada de tractoriști de la 
SALT. Bărcânești pe care o 
conduce Gheorghe Miu a discuit 
terenul ca să pregătească un 
bun pat germinativ pentru se
mințe și a 
rea orzului, 
ceagului și 
riștii, ajutați
temiști din echipa de tineret, au 
lucrat neobosiți. In mai puțin 
de 4 zile ei au terminat de în- 
sămînțat supraiața de 50 dg ha. 
destinată culturilor de primă
vară care se seamănă în ur
gența I-a,

început Insămînța- 
florii-soarelui. bgr- 
ovăzului. Tracto- 
de colectiviștii u-

------•-------

Școala de artă populară din 
Timișoara este frecventată de 
numeroși tineri, lată un grup de 
elevi din anul II la ora de pic

tură.
Foto ; AGERPRES

In regiunea Suceava 
2500 tineri urmează 

cursurile serale 
și fără frecvență

în regiunea Suceava aproape 
2.500 de tineri muncitori din 
întreprinderi, stațiuni de mașini 
și tractoare, gospodării agricole 
de stat urinează cursurile se- 
ra'.e și fără frecvență ale șco- 
l’Ior medii. Pentru a verii fn a- 
jutorul tinerilor muncitori care 
doresc să-și completeze studiile, 
secția de invâțamînt și cultură 
a sfatului popular regional a 
înființat în acest an încă 13 
școli și secții serale. Pentru 
elevii de la cursurile fără 
frecvență s-au organizat pe lîn- 
gâ întreprinderile mari și pe 
lingă școlile medii din diferite 
orașe ale regiunii ore de con
sultație. In prezent, peste 600 
de tineri muncitori din regiune 
urmează cursurile de pregătire 
în vederea examenului de ad
mitere în clasa a VllI-a.

(Agerpres)

La gospodăria agricolă de stat Ivănești, din raionul Slobozia, 
regiunea București se acordă o mare importanță împrăștierii 
îngrășămintelor chimice. Pentru ca această lucrare să se facă 
într-un timp scurt și cu cheltuieli puține se folosește aviația 

utilitară.



Sâ îmbogățim inițiativa patriotică 
a tinerilor din Vladimiri

Forme atractive,
eficace

Un grup de pionieri din Capitală în vizită la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie". In fața plăcii comemorative din incinta Ate
lierelor tov. Honea Nicolce le-a vorbit despre greva ceferiștilor 

din 1933.
Foto: AGERPRES

acțiunilor tinerești

E drept, la început unele or
ganizații de bază U.T.M. din 
raionul nostru n-au înțeles ro
lul profund educativ al acțiunii 
tinerilor de la Vladimiri. Multe 
dintre aceste organizații de 
bază U.T.M. își limitau activi
tatea la mobilizarea tinerilor 
la îngrijirea monumentelor. Ba 
uneori chiar și îngrijirea a fost 
privită formal ; unele organi
zații U.T.M. ca cele din comuna 
Bănești, din orașul Moreni, de 
la Uzinele „I. C. Frimu "Si 
naia, de pildă, s au mulțumit cu 
faptul câ au luat monumente 
sub patronaj și au organizat câ
teva vizite.

Comitetul raional U.TJd. Cîm- 
pina, îndrumat de comitetul 
raional de partid, după ce a 
studiat amănunțit inițiativa ce 
la Vladimiri și posibilitățile de 
aplicare a acesteia în raionul 
nostru a trecut la întocmirea 
unui material documentar despre 
monumentele din raionul nos
tra, despre acțiunile politico e- 
ducative ce se pot orga
niza. Organizațiile de bază 
U.TJL Iau dezbătut in a 
dunâri generale deschise. Rezul
tatele n-au intirziaL La puțin 
timp după aceea la raion au 
început sâ ne sosească nu-

A venit primăvara 
și, odată cu ea, apli
carea inițiativei de la 
Vladimiri trebuie să 
cunoască un nou a- 
vînt. Anotimpul este 
propice ieșirii tineri
lor la munca în aer 
liber, și acum, mai 
mult ca oricînd, este 
necesar să se repare 
acele monumente pe 
care iarna le-a dete
riorat. Un cîmp vast 
de acțiune se deschi
de in această direcție 
în fața tinerilor. Ia
tă cîteva exemple 
despre ceea ce se 
poate face, în această 
direcție. La Tg. Jiu 
de pildă au fost 
începute lucrările 
pentru amenajarea 
unui muzeu in casa 
natală a eroinei Eca
terina Teodoroiu. Ti
neretul, în frunte cu 
utemiștii, au răspuns 
cu promptitudine che
mării Comitetului o- 
rășenesc U.T.M., efec- 
tuînd operațiunile ce 
privesc transportul 
de materiale, ridica
rea pavajului și ni
velarea curții. De a- 
semenea secția de in- 
văfămmt și cultură a 
Sfatului poputar re
gional Constanța a 
prevăzut să fie efec
tuate lucrări de dru
muri de curățare și 
înfrumusețare a Îm
prejurimilor monu
mentului roman de 
la Adam-Klisi. lată 
un alt obiectiv con
cret la care utemiștii 
și tinerii din regiunea 
Constanța pot da un 
ajutor de mare preț.

Există în țară pes. 
te 4000 de monu
mente de artă și cul
tură. Lista acestora 
cuprinde o diversitate 
de obiective, de la 
monumentele arheo
logice la cele de ar
hitectură, de la mo- 
numentele de artă 
plastică, îndeosebi

sculpturi, și pînă la 
alte monumente isto
rice cu caracter co
memorativ, legate de 
evenimente istorice 
importante, de ma
nifestările luptei re
voluționare a poporu
lui nostru, a clasei 
muncitoare și parti
dului, de viața și ac. 
tivitatea personalită- 
ților de seamă din 
domeniul științei, ar
tei și culturii.
Organizațiile U.T.M. 

răspunzînd inițiati
vei de la Vladimiri 
se pot adresa sec
țiilor de învățâmînt 
și cultură, secțiilor 
de arhitectură și sis
tematizare ale sfatu
rilor populare regio
nale și raionale, san 
muzeelor locale și, 
aflind ca ajutorul a- 
ceslora lisa monu
mentelor existente și 
monumentele care ne
cesita reparații, iși 
pot stabili obiectiveie 
asupra cărora să-șa 
concentreze atenua. 
Apoi ținind seama ăe 
sfaturile date de spe
cialiști arhitecți de 
tehnicieni și muzeo
grafi, organizațiile 
L.T.M. pot sub;u cu 
ce să contribuie la 
îngrijirea și repararea 
monumentelor alese 
și cum anume (res
pect indu se condițiile 
științifice necesare), 
ceri nd apoi sprijmui 
concret al comitete
lor executive ale sfa
turilor populare pen. 
tru ducerea la bon 
sfirșiî 1 angajamen
telor luate. în acest 
fel, organizațiile 
U.T.M. w putea 
contribui la amena
jarea. ingrijirea și 
repararea unor mo 
numente ca nunele 
cetății dacice de la 
Grădiștea Muscelu
lui din regiunea Hu
nedoara.
ruinelor

pe malul lacului Si
nce, casele memoria
le „Vasiie Alecsan- 
dri“ de la Mircești, 
regiunea Iași, „An
ton Pann" din Rim- 
nicu VHcea, „Aurel 
Vlaicu** din Binținți, 
regiunea Hunedoara. 
„George Enescti* din 
Liveni și ,rMihail E- 
minescu* din ipo- 
tești, regiunea Su
ceava, casa memo
rială și monumentul 
lui Șandor Petofi de 
la Albești de lingă 
Sighișoara, ruinele 
curții domnești de la 
Suceava și numeroa
se altele.

Grija față de mo 
numente trebcie pri
vită ca o problemă 
de stat, de organiza
rea căreia răspund 
la egală măsură 
îastituțnle cărora ie 
sînt date sub protecție 
monumentele, cit și 
organizațiile U.T.M. 
Secțiunile de iavați- 
nrim și cultură din 
cadrul sfaiunior popu
lare. muzeele și aite 
forari, spnjuute de 
organizațiile U.T.5V, 
trebuie să orga
nizeze acțiuni si ste
ma uce, pe bază de 
planuri, ca prvire la 
apărarea și păstrarea 

raza lor de activitate.
Fiecare activist pe 

tărim cultural, fie
care cadru didactic, 
fiecare cetățean are 
datoria patnoâcă de 
a sprijini activitatea 
tineretului orientată

leior de cultură, care 
cooswoie o mLndrie 
a poporului nostru.

complexul 
de ia Istria,

NIGOLAE
BNGUREAN0 

inspector in Ministe
rul invătăsnîMuliâ ți 

Cuiium I

raionul noftru, mobilizați de 
organizațiile de bază U.T.M„ 
au luat in grija lor 24 monu
mente, muzee și case memoriale.

Concludentă este activitatea 
ntemiștilor din organizațiile 
U.T.M. din satele Doftana și 
Telega, și a utemiștilor de la 
Rafinăria nr. 4 care și-au asu
mat sarcina de răspundere de a 
îngriji muzeul Doftana. Parcu
rile, aleile muzeului și cimiti
rului „Trei pruni", sînt îngri
jite astfel cu multă dragoste și 
respect. Fetele și băieții vin să 
sădească aici flori, plantează 
pomi ornamentali etc. Organiza
țiile U.T.M. amintite nu și-au 
limitat activitatea doar la ac
țiuni organizatorice. Ele au des
fășurat o susținută muncă politi
co-educativă cu acest prilej 
căutînd forme noi, intere
sante de îmbogățire a iniția
tivei 4e U Vhdinin Ule- 
miștii din organizațiile care au 
luat iagr.jirea lor Muzeul
Dohan. ajutați de eeedueerea ru 
zra-ai prin pnserr» la dispc-c- 
pe de material documentar ți 
diferite filme, au pornit acțiu
nea de studiere și cunoaștere 
a vieții și luptei duse de co
muniști. acei neinfricați fii ai 
poporului care au transformat 
sîngeroasa Doftană într-o uni* 
verși ta te de partid.

Cu ajutorul comitetului raio
nal de partid noi am reușit să 
cunoaștem multe aspecte ale 
eroismului petroliștilor Văii Pra
hovei și al acelora din Moreni.

Prețuind și respectînd faptele 
de eroism ale clasei noastre 
muncitoare, căutînd noi forme 
pentru a educa la tineri dra- 
gortea față de partid și patrie, 
spre sfirșitul anului trecut și 
mai ales incepînd cu anul acesta 
noi am recomandat multor or
ganizații de bază U.T.M. din 
raion să organizeze adunări ge
nerale U.T.M. chiar la Muzeul 
Doftana cu teme despre lupta co
muniștilor din ilegalitate împo
triva exploatării, despre contri
buția uteciștilor la lupta îm^ 
potriva fascizării țârii* și al
tele. Lucrai acesta l-au între
prins multe organizații U.T.M. 
din raionul nostru. De pildă, 
utemiștii din satele Doftana. Te
lega. cei de la Rafinăria nr. 4 
și utemiștii din Breaza. între- 
prinrind numeroase acțiuni de 
îngrijire a muzeului au ținut

aici adunări generale U.T.M. în 
aceste adunări, după ce tov. Gh. 
loneacu, directorul muzeului, 
le-a vorbit utemiștilor despre 
viața lui llie Pintilie și a mul
tor comuniști care și-au pierdut 
viața în celulele reci și îi 
necoase ale fostei închisori, 
avut loc și primirea de 
membri in rindurile organizației 
noastre. Clipe de neuitat au 
trăit utemiștii Virgil Zamfirescu 
și Elena Sandu din organizația 
de bază U.T.M. Breaza, care au 
fost confirmați ca membri ai 
Uniunii Tineretului Muncitor și 
au primit carnetul roșu de 
U.TAL chiar la Muzeul Dof- 
tana, unde s au jertfit unii din
tre cei mai buni fii ai clasei 
muncitoare.

Primiți in acest cadru în rin
gurile U.T.M., ei »-au angajat 
sâ muncească și si învețe în 
așa fel incit sâ merite încrede
rea organizației, să lupte cu 
toate forțele lor pentru aplica
rea în viață a sarcinilor puse 
de pârtii

O altă forma pe care noi am 
indicat-o organizațiilor de bază 
U.T-M. este și aceea a întilnirii 
tineretului eu participant la 
evenimente cum au fost cele 
din februarie 1933 și august 
1M4.

In orașul Moreni se află mo
numentul ridicat în amintirea 
csterilor rodini și a muncitori
lor din gărzile patriotice care 
in zilele hii august 1944, la 
ehemarea partidului. au pus 
mîna pe arme și și-au jertfit 
viața pentru apărarea patriei și 
alungarea fasciștilor din schela 
petroliferă și uzinele orașului. 
Ajutați de Comitetul orășene-c 
de partid Moreni, utemiștii și 
tinerii de aici au organizat di
ferite întîlniri cu prilejul zile
lor de 9 Mai și 23 August la 
care au invitat comuniști de 
la care a» aflat multe lu
cruri interesante despre erois
mul gărzilor patriotice formate^ 
din muncitorii petroliști și me- 
talurgiști, care au apărat orașul 
și bogățiile lui si nu fie jefuite 
de hoardele fasciste.

Vom căuta și pe mai departe 
forme noi. atractive. în cadrul a- 
plicârii inițiativei tinerilor din 
Vlarinmiri. convinși fiind de in 
semnatul rol pe care îl au în 
■■•ca de educare patriotică 
tinere tuinL

MARIN FINICHIU 
secretar al Comitetului ra

ional U.TJd. Cimpina

Tlnerl colectiviști din comuna Dăbuleni 
nu meniul ridicat în memoria țâ ran Hor 

pline și libertate la

Copii din comuna Rusca în vizită la 
munistul Lazăr Cernescu.

Graiul
(Urmare din pag. l-a)

zeci de sate au rămas să străjuiască monu
mente închinate eroilor neuitatului an 1877. 
Cînd eroii de la 1877 au cerut pămînt, 
cînd strănepoții plăieșilor au cerut înapoi 
ocinele furate, cei de la cîrmă au răspuns 
cu gloanțe. lată tragedia anului 1907. 
Vremurile noastre au ridicat cu mîna recu
noștinței monumente în memoria acestor 
ostași ai unui război despre care s-a scris 
încă prea puțin.

Pentru ca idealurile de libertate și viață 
mai bună a maselor muncitoare să devină 
o realitate, cei mai buni fii ai poporului 
au plătit tribut de jertfă și suferință, tribu
tul de care vorbesc zidurile posomorite ale 
Doftanei. In Muzeul Doftanei de azi vorbeș
te cu glas de fior și minie fiecare piesă 
in parte, despre josnicia călăilor, despre 
măreția și tăria sufletească a figurilor 
luminoase de luptători comuniști. O cătușe 
— odraslă a sclaviei și cruzimei omenești - 
o ferestruică zăbrelind și frintura de cer, o 
cameră ce tortură - cite pagini de istorie 
vie, scrisă cu singe 1 Istorie care e citită 
de tine, tină' vizitator, pornit in marea că
lătorie istorică, d:n popas în popas, de la 
unealta de piatră pină ia omul de azi !

Cu vin tul care astăzi, liber, este adus 
pină ia tine, tir.ă.' cititor, in peg*"! de 
carte, zior, revistă, cuvintu! adeverj-uî, nu 
ce] cl ticluirilor mincinoase, a trebu’l dnd- 
va, în anii copilăriei tale, să prindă viață 
in tipografiile ilegale ofe Partidului Comu
nist, cînd fiecare literă se batea cu țăcâ-

*. i Mi

-W: -
-f ;

(Craiova) îngrijind mo- 
căzuți în lupta pentru 
1907.

Foto : S. VIOREL

monumentelor
nitul mașinii și al inimii încordate a celor 
cane își riscau chiar și viața pentru ca ade
vărul să vadă lumina zilei.

Valea Jiului, uriașul șantier al zilelor 
noastre, a fost într-un trecut nu prea înde
părtat cîmpul de luptă al unei bătălii 
aprige pe cane o poți cunoaște din spusele 
celor ce-au trăit-o și din documentele adă 
postite azi pe aceste meleaguri. Acolo unde 
astăzi urmașii eroicilor luptători de la Gri- 
vița împlinesc visurile de veacuri ale celor 
căzuți se păstrează semne și amintiri din 
zilele lui februarie 1933, neuitatul an în care 
muncitorii revoluționari, conduși de partid, 
au sîngerat din zeci și zeci de răni sub ba
ionete, chemînd la luptă împotriva celei mai 
crunte stăpîniri - exploatarea burghezo- 
moșierească. La lași, în Casa memorială „llie 
Pintilie“ toate lucrurile îți vorbesc despre 
tăria și energia neînfricatului luptător comu
nist pe care nici zidurile ~ 
putut zdrobi odată cu

In Capitală, pe Valea 
orașe și sate ale țării, 
acelor zile fierbinți din 
a avut loc insurecția armată și muncitorii, 
alături de ostașii care au întors armele, au 
lovit în inimă pe cotropitorii fasciști. Pe 
Cîmpia Ardealului, la Turda, în Bihor, 
pietrele funerare ajunse uneori pînă în 
pragul școlilor, monumentele simple sau 
-npunotoare, amintesc jertfa ostașilor so

vietici eî'beratori, prietenia de arme romî- 
no-sovietico, jertfele comune aduse in 
lupta împotriva fascismului.

Graiul monumentelor este de multe ori 
mai bogat, mai viu, mai cuprinzător decît

Doftanei nu le-au 
trupul însingerat. 

Prahovei, in atîtea 
vei întîlni urmele 

august 1944, cind

laconica prezentare din paginile manu< 
lor și tratatelor de istorie. Este însuși 1 
cutul care vorbește prezentului direct, de 
inimă la inimă, de la omul trecutului 
omul viitorului. Astfel de clipe de reci 
gere în fața urmelor trecutului te îmbo 
țese sufletește și te îndeamnă să porț 
aprigă discuție cu tine însuți. Rostur 
tale, muncii tale de azi, luminoaselor 1 
perspective le alături prin contrast tru 
migala și jertfa celor mai buni fii ai 
porului, care și-au sacrificat tinerețea, și 
dat viața pentru a-ți dărui o viață na 
Devii, trebuie să devii, din drumeț - < 
sîrguincios |c marea școală a istoriei, 
care popas te-a îmbogățit sufletește 
contribuit la formarea și întărirea oarcn 
ralul tău, te-a ajutat să-ți cunoști popi 
din care te tragi, să-i cunoști puterea 
neînvins, voința de viață mai bună. I 
contribuție neprețuită pentru tine, la m< 
rizarea gîndirii tale, 1a ridicarea nivel 
tău ideologic, politic și cultural. Atunci, 
mai atunci, vei ști intr-adevăr să fac 
excursie rodnică în învățăminte prin 
moașa ta țară, vei ști să citești istoria 
cărui colțișor.

La fiecare popas, în fiecare loc, în 1 
fiecărui obiect îți vorbește glasul trecut 
patriei, domol sau zbuciumat, tainic 
de-a dreptul : „Cunoaște-mă, ca să ’ 
legi și mai bine prezentul. Cunoaște-mă 
grijă, pe mine, care sînt o literă din 
mai minunată carte care s-a scris cu i 
înaintea ta, se scrie cu ajutorul tău șl 
continua să fie scrisă neîntreruptP 
această carte este istoria patriei.

fața 
Vizi-

Un grup de tineri vizitînd casa memorială Ecaterina Teodoroiu. 
Foto : S. NICULESCU

onoare
dealul Frumoasa, în 

cartierul muncitorilor ceferiști 
din lași se află Casa memorială 
llie Piniilie. Pragul ei îl 
treci întotdeauna cu nestăpînită 
emoție. Pentru ca viața 
tinăr vizitator, să fie azi 
cită s-au jertfii cei mai 
fii ai clasei muncitoare, s-a 
fit și neînfricatul luptător 
munist llie PintUie, care a 
o tinerețe plina de lipsuri 
tre pereții acestei locuințe.

lata, ușa s-a deschis în 
unui nou grup de tineri.
Morii sînt de la fabrica „Țe- 
wtura". Violeta Uratu, țesătoare 
și propagandistă fruntașă,

ta, 
feri- 
huni 
feri 

co- 
trăit

în-

Mironescu, lăcătuș și propag 
dist fruntaș, Gheorghe Grădi 
ru, Maria Musteață, Rodica 
crieru și ceilalți tineri pătr.

e:
(

le 
fi

Elevii din brigada de 
muncă patriotică a clasei 
a Xl-a a Școlii medii din 
Tg. Jiu curățind parcul 
din jurul monumentului 

lui Tudor Vladimirescu.

Foto : N. STELORIAN
I

Esențialul a înțelege
de ce sînt prețuite monumentele

timp după lansarea 
tinerilor <tin Vladi- 

crganizațiile U.T-M. din

La puțin 
chemări: 
miri, _ 
raionul Piatra Neamț au răspuns 
cu multă însuflețire aceste; ini
țiative.

La Tupilați. la Borca, la 
Bistrița, Tarcău sau Dochia, la 
marginea sau în centrul acestor 
comune, străjuiesc ca mărturie 
a trecutului de luptă monumen
tele ridicate în cinstea țăranilor 
eroi de pe aceste meleaguri, câ- 
zuți în lupte la 1877 pentru in
dependență, sau împotriva co
tropitorilor germani din 1916.

Organizațiile U.T.M. din co
munele amintite, organizațiile 
de pionieri au antrenat tinerii și 
copiii la îngrijirea acestor mo
numente. Din primăvară, pînă 
toamna tîrziu, tinerii au sădit 
flori în jurul lor, le-au împrej
muit cu gărdulețe lucrate cu 
migală, au văruit soclurile. La 
Războieni, pe locul încleștatelor 
lupte ale lui Ștefan și vitejilor 
moldoveni cu ostile cotropitoare; 
străjuiește un falnic monument. 
Utemiștii de aici, mobilizați de 
organizația U.T.M., au format 
echipe din 5—6 tineri care s-au 
îngrijit să nu lipsească florile 
de lîngă monument.

Dar acțiunea de îngrijire a 
monumentelor din comunele ra
ionului n-a fost socotită de toa
te organizațiile U.TJ4. amîn-

tite ca o problemă de care tre
buia sâ se ocupe permanent. 
Așa se face că și ia comuna 
Dochia și in Războieni, 
d:a primăvara anului 
monumentele au fost lăsate 
pradă ploilor și nămeților. Este 
drept câ organizația U.T3L din 
Războieni (locuitor de secretar 
D. Poțnrdea) a cerut material 
statului popular pentru a le re
para. Noprimind ajutor, comi
tetul U.T-M. de aici s-a mulțu
mit să constate doar, fără să 
insiste, fără să se gindească la 
răspunderea pe care o implică 
luarea sub păstrare a unui mo
nument.

Și în alte comune îngrijirea 
și păstrarea monumentelor a 
fost privită ca o acțiune de 
campanie de către comitetele 
organizațiilor U.T.M. Mai mult, 
ea a fost limitata doar la ac
țiunile organizatorice, pentru în
grijire. fără a fi împletite cu ac
țiunile educative, de cunoaștere 
a evenimentelor istorice cu aju
torul monumentelor. Foarte rare 
au fost cazurile cînd li s-a vorbit 
tinerilor despre evenimentul isto
ric pe care-1 simbolizează monu
mentul respectiv, și atunci cînd 
s-a făcut s-a socotit că o confe
rință poate suplini întreaga mun
că. Așa s-a întîmplat de pildă la 
Războieni. Acum trei ani, la 
aniversarea a 500 de ani de la

iacă 
trecut

domnia lui Ștefan, a fost orga
nizat un cidu de conferințe la 
școală, li s-a vorbit tinerilor 
despre pagina glorioasă din 
istoria lui Ștefan — lupta de la 
Războieni. Dar în majoritate, 
la acest ciclu au participat elevi 
și nu masa largă a utemiștiilor 
și tinerilor țărani întovărășiți 
din comună. Istorica vale a bă
tăliei lui Ștefan de la Războieni 
— Valea .Albă — șerpuiește de-a 
lungul comunei, pe o distan
ță de 7 km. Adesea bătrîni sfă- 
toși din sat pleacă cu trei, pa
tru tineri spre cimp și se opresc 
și tot le povestesc despre lupte 
așa cum au auzit și ei din 
moși-strămoși. Tinerii ascultă 
nesățioși și-și conturează în min
te figura legendară a lui Ștefan. 
De ce nu ar răspunde prin in
teresante acțiuni organizația 
U.T.M. acestei dorințe? S-ar pu
tea invita profesori sau ofițeri 
care sâ parcurgă acest drum cu 
tinerii, sâ le facă cunoscut, cu 
competență științifică, zbuciu
mata luptă a moldovenilor în 
frunte cu Ștefan pentru apăra
rea patriei de năvala cotropi
torilor. Cunoașterea valorii mo
numentului din comuna lor tre
buie să-i înarmeze politic pe 
tineri, să-i facă să înțeleagă 
profund de ce îl prețuim pe 
Ștefan cel Mare, luptătorul care 
s-a opus cotropitorilor Inirun-

care voiau să vfn- 
Plăieșli

tînd boierii
dă țara. Plăieșii moldoveni, 
poporul erau alături de el cîș- 
tigind bătălie după bătălie, 
tocmai pentru că știau că lup
tă pentru apărarea ocinilor lor, 
a patriei.

In loc de jocurile sportive 
care se organizează vara lîngă 
monument (și socotim că sfatul 
popular le-ar putea rezerva ti
nerilor alt spațiu pentru această 
activitate) — s-ar putea orga
niza aici duminici ale tineretu
lui, seri literare tn care roma
nele lui Sadoveanu privind epo
ca lui Ștefan să devină su
biecte aprinse de discuții, ca 
și datele istoriei viu dezbătute 
de tineri la un concurs „Dru
meții veseli**.

Felul greșit de a concepe a- 
plicițrea inițiativei tinerilor din 
Vladimiri pornește de fapt de la. 
Comitetul raional U.T.M. Piatra 
Neamț (prim secretar D. Soro- 
ceanu) care nu s-a ocupat c.a toți 
tinerii să cunoască scopul a- 
cestei inițiative. Mai mult, limi- 
tînd-o la organizarea unor ac
țiuni de îngrijire a monumente
lor s-a ocupat de aplicarea ei 
în mod formal — repartizînd 
doar monumentele pe organiza
ții de bază. De atunci au tre
cut 3—4 ani. Neîndrumate orga
nizațiile U.T.M. din comune au 
făcut cîte ceva la început; nid

una însă nu desfășoară o vie ac- 
tivitate de educație patriotică, 
folosind monumentele și operele 
istorice, mărturii ale trecutului 
de luptă aflate pe meleagurile 
comunei lor.

Fiecare monument, loc is
toric din acest raion, este o 
filă din istoria patriei, evoca
rea unui moment dc luptă 
care tinerii vor și trebuie 
cunoască în amănunt. ~ 
tul raional U.T.M. 
Neamț, are datoria să-i 
vețe pe tineri să înțeleagă 
iul monumentelor, să facă 
acestea școală de educare 
triotică pentru toți tinerii 
raion. Comitetul raional U.T.M 
s-a rezumat să aplice inițiativa 
tinerilor din Vladimiri doar în 
comunele în care sînt monu
mente, organizînd cîteva vizite 
colective. Dar pentru a-i ajuta 
pe tineri să înțeleagă drumul 
istoriei de la un ev la altul, 
avea datoria să găsească forme 
noi,- mereu mai interesante. S-ar 
putea organiza, de pildă ex
cursii — distanța dintre comu
ne este doar de cîțiva kilometri 
— la monumentele amintite. A- 
ceste excursii s-ar putea trans
forma în adevărate lecții 
istorie din care tinerii să ca
pete cunoștințe politice în le-

gatură cu fiecare
Vizitînd monumentele

pe 
să-J 

Comite* 
Piatra 

în- 
gra- 
din 
pa. 
din

de

monument 
inchinaîe 

eroilor căzuți în războiul din 
1916—1918 de pildă, tinerii tre
buie să înțeleagă caracterul aces
tui război, sâ știe că poporul a 
fost tîrît fără voia lui in acest 
război nedrept și câ el s-a jertfit 
atunci cînd s-a convins câ-i este 
amenințată țara.

Comitetul regional U.T.M. 
Bacău trebuie sa îndrume co
mitetele raionale U.T.M. în a- 
plicarea creatoare a inițiativei 
tinerilor din Vladimiri, să or
ganizeze acțiuni de cunoaștere 
profundă de către tineri a tre
cutului istoric al regiunii, pen
tru ca aceștia să înțeleagă mă- 
rețele transformări revoluțio
nare ale anilor noștri, pentru 
a-și dărui întreaga lor energie 
creatoare înfăptuirii politicii par
tidului de construire a socialis
mului în patria noastră.

din încăpere în încăpere 
ționați, plini de respect, 
did, utemista Olga Popa, 
rată documente, fotografii
biecte expuse, le vorbește i 

pre pilda de eroism a co 
nistului care a luptat pînă 
ultima suflare pentru ca 
partidului.

Vizitarea casei memoriale < 
stituie o adevărată lecție de 
torie despre lupta clasei noa 
muncitoare, a poporului, 
conducerea partidului, pei 
cucerirea libertății, pentru 
ța fericită pe care o trăim.

Lingă cartea de onoare, 
tineri stau de gardă. Sini 
miștii Constantin Turcu și 
fan Salcă, strungari fruntași 
atelierele unde a lucrat neîr. 
catul erou llie Piniilie. Net 
câți, plini de respect, ei 
de gardă in semn de ad\ 
dragoste și recunoștință pei 
eroul clasei i.oustre muncita 
Organizația U.T.M. i~a soc 
pe ei in nceustă zi a fi cei 
buni, cei mai demni de. ace 
cinste deosebită.

Slăvind memoria eroului 
munist. organizația U.T.M 
lu Atelierele C.F.K. educi 
tineri in spiritul dragostei 
de patrie, față de partid, 
curind s a luat inițiativa ca 
tunzi cind grupuri de tineri 
șeni vizitează casa mentori 
prin rotație, cite doi sau 
patru alernișh de In Atelie 
C.F.R. vin să tacă de gardă 
curtea de onoare Astfel 
sîesc tinerii memoriu eroi 
comunist, invâțind din pilda 
mereu vie.

FL. DANC1U
V. ENAȘOAIE

C SLAVIC
corespondentul .,Scînteii ti 
retului* pentru regiunea

J Viața culturală b. atineretului



Pentru creșterea aportului tineretului
la dezvoltarea economica

a regiunii

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, a primit pe noul ambasador 

al Republicii Sudan la București

In zilele de 12-13 martie a 
avut loc conferința organizației 
regionale U.T.M. Pitești. Peste 
590 de delegați și invitați din 
toate colțurile regiunii, tineri 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
tineri colectiviști și întovărășiți, 
elevi, ostași, au făcut la confe
rința organizației regionale 
U.T.M. bilanțul muncii desfășu
rate în ultimii doi ani de către 
organele și organizațiile U.T.M. 
din regiune sub conducerea or
ganizațiilor de partid pentru 
mobilizarea activă a tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor politi. 
co-economîce pe care partidul 
le^a pus în acești ani în fața 
oamenilor muncii.

La lucrările conferinței au 
luat parte tovarășul Matei Ște- 
fan, prim secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Pitești, to
varășul Constantin Cîrțînă, se
cretar al G.C. al U.T.M., secre
tari și membri ai biroului comi
tetului regional de partid, primi 
secretari ai comitetelor raionale 
și orășenești de partid, membri 
ai comitetului executiv al sfatu
lui popular regional, conducători 
ai organizațiilor obștești, direc
tori și tehnicieni din 
marile întreprinderi 
industriale, directori 
din G.A.S. și 
S.M.T., președinți 
ai unor gospodării 
agricole colective.

Atît darea de sea
mă prezentată de 
tovarășul Constan
tin Neâță, prim se
cretar al comitetului 
nai U.T.M., cît și . <? 
ții în cuvîntul lor, au subliniat, 
că sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, viața regiunii s-a 
schimbat radical în anii puterii 
populare. Astfel, în regiune au 
fost create noi ramuri industria
le — petroliferă, chimică, s-a 
dezvoltat industria minieră, me
talurgică și forestieră. Rezultate 
importante s-au obținut șj în 
munca de transformare socialis
tă a agriculturii. Sectorul agri
col socialist cuprinde în prezent 
peste 60 la sută din suprafața 
arabilă a regiunii. S-a lărgit de 
asemenea rețeaua învățăminiului 
de stat, s-au creat zeci 
cluburi, sute de biblioteci și 
mâții artistice de amatori.

La dezvoltarea economică

regio- 
delega-

de 
for

îndeplinirea 
cu pri- 
economi- 
regiunii,

dezvoltarea 
culturală a 
posibile datorită îmbu- 

muncii de educație, 
conștiinței politice a ti-

_________ Ș» 
culturală a regiunii, o contribu
ție însemnată a adus.o și tinere
tul, mobilizat de organizațiile 
U.T-M., sub conducerea organi
zațiilor de panid. Succese im
portante au obținut tinerii din 
industrie. în bazniul carbonifer, 
de pildă, uiemiștii și tinerii au 
coriirâbuit din plin la extragerea 
peste plan a celor 39.800 tone de 
cărbune, Utemiștii și tinerii pe
troliști au obținut de asemenea 
succese însemnate în producție 
șj au recuperat din gropi și ba
tale peste 450 tone de țiței. Or
ganizați în peste 500 brigăzi de 
producție și în peste 1.350 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, utemiștii și tinerii din re. 
giune au realizat numai in anul 
U59 economii in valoare de 
peste 20.0004)00 lei.

★
Conferința a apreciat că suc

cesele obținute de organizațiile 
U.I.M. din regiune în mobiliza
rea tineretului la 
sarcinilor ce-i revin 
vire ia 
că și 
au fost 
nătâțirii 
Creșterii u »*
neretului. Din dezbaterile conîe- 
rinței a reieșit însă că pentru a 
spori și mai mult contribuția ti
neretului la îndeplinirea și depă
șirea planului de stat pe anul 
acesta, organele și organizațiile 
U.T.M, trebuie să îmbunătățeas
că necontenit munca de educare 
a tinerelului în spiritul răspun
derii pentru proprietatea so
cialistă, al disciplinei socialiste 
în muncă și al grijii față de a- 
vutul obștesc să dezvolte la 
fiecare tînăr muncitor spiritul 
de inițiativă și de bun gospo
dar în producție.

In darea de seamă se subli
nia, spre exemplu, faptul că in a- 
nul 1959 la I.M.S. Cimpulung, 
absențele nemotivate ale tineri
lor din producție, au adus între
prinderii pagube. La Uzinele .Va
st le Tudose"-Colibași sint tineri 
care dau încă produse de proas
tă calitate. în anul 1959 uzinei 
i s a refuzat un mare număr de 
piese din cauza defectelor de ca
litate.

Cauza acestor lipsuri, au sub
liniat mai multi delegați in cu
vîntul lor. printre care șj Uie 
Dumitru, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.M. de la Uzine
le „Vasile Tudose", Nicol ae 
Mîrlan, prim secretar ai Comite
tului raional U.T.M. Drăgășani, 
Vasile Enache de la schela pe
troliferă Bâbeni și alții, constă 
în aceea că unele organizații 
U.T.M. nu leagă in mod organic 
munca politică de masă. (învățâ- 
mîntul politic, propaganda prin 
conferințe, munca cu cartea, ac
tivitatea culturală, artistică și 
sportivă etc.) de sarcinile econo
mice care stau in fața tinerilor. 
Conferința a atras atenția asu- 
pra faptului că munca educativă 
nu reprezintă un scop in sine, 
ci ea trebuie să contribuie din 
plin la creșterea conștiinței poli
tice a tineretului și ca urmare, 
la mobilizarea activă a acestuia 
în procesul de producție.

— Eficacitatea propagandei, a 
mmcii politice de masă, a spus 
în cuvîntul său tov, Gheorghe 
Stroe, membru în biroul Comite
tului raional U.T.M. Găești, tre
buie apreciată nu după numărul 
cercurilor politice sau al acțiuni- 

tor cultural-educative intreprin- 
se, ci in primul rînd, după con
ținutul politic at acestor forme 
de activitate, după modul în 
care ele contribuie la formarea 
unei concepții înaintate a tinere
tului față de muncă, față de 
viață.

★
Darea de seamă și participan- 

ții la conferință au analizat de 
asemenea pe larg activitatea 
desfășurată de organizația re
gională U.T.M. pentru mobiliza 
rea tineretului la munca de 
transformare socialistă a agri
culturii șj sporire a producției 
agricole vegetale și animale.

Din lucrările conferinței a 
reieșit că o bună experiență în 
munca politică de atragere a ti
nerilor țărani muncitori cu gos
podărie individuală pe calea a- 
griculturii socialiste, au acumu
lat organizațiile U.T.M. din co
munele Stoicănești și Crîmpoia, 
raionul Drăgănești-Olt, Ștefă- 
nești și Voicești, raionul Drăgă- 
șani și altele. In aceste comune 
s-au organizat adunări genera
le deschise în care s-a prelucrat 
statutul model al gospodăriilor 

Pe marginea Conferinței 
organizației regionale 
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agricole colective, s-au organizat 
vizite ale tinerilor țărani munci
tori din sectorul individual la 
gospodăriile agricole colective 
fruntașe, au fost confecționate 
panouri și grafice comparative 
pentru popularizarea recoltelor 
bogate obținute de colectiviști.

— Datorită acestei munci po
litice, a spus la conferință Elena 
Șerbănoiu membră în comileiul 
comunal U.T.M. Rîureni, raionul 
Rîmnicul Vîlcea toți utemiștii 
din satul nostru sînt acum mem
brii in întovărășirea agricolă.

Conduse îndeaproape de orga
nizațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. de la sate ap contribuit 
de asemenea 4ntr-o măsură în
semnată la întărirea econoinico- 
organizatoncă a unităților agri
cole socialiste existente. în ma
joritatea comunelor organizațiile 
U.T.M. au mobilizat mai activ 
tineretul la îndeplinirea obiecti
velor economice din planurile 
gospodăriilor și întovărășirilor 
agricole. Rezultate bune au ob
ținut în acest sens, organizațiile 
U.T.M, din gospodăriile agricole 
colective Ștefănești, Scornicești, 
Bascov, Lăpușata și altele. La 
G.A.C. Crimpoia, organizația 
U.T.M., sub conducerea organi
zației de partid, sprijină îndea
proape dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

— Cu cîțiva ani în urmă, a 
spus în cuvîntul său Gheorghe 
Alexandru, secretarul organiza
ției U.T.M. din gospodărie, la 
sectorul zootehnic, treburile nu 
mergeau bine. Vitele nu erau 
bine îngrijite iar rezultatele, se 
înțelege, erau slabe. Pe baza 
sarcinilor primite de la organi
zația de partid, organizația 
U.i.M. a recomandat pînă acum, 
1Ș utemiști pentru a deveni 
îngrijitori de animale. Respec- 
tînd cu strictețe regulile științi
fice de îngrijire a animalelor, re
zultatele au început să fie din 
ce în ce mai bune. Utemistul P. 
Ciupercă, de exemplu, a obținut 
de la vacile pe care le îngrijeș
te, între 150-400 kg. lapte peste 
plan.

Cu toate acestea insă, parti
cipa nții la conferință au arătat 
că în unele raioane, cum sînt: 
Vedea, Pitești, Horezu, organi
zațiile U.T.M, aduc incă un a- 
port mic la munca de transfor
mare socialistă a agriculturii. 
Din această pricină, numărul 
tinerilor țărani muncitori care 
au intrat in ultimii doi ani 
în unitățile agricole socialiste, 
este mic. De asemenea, nu toa
te organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. și G.A.S. au muncit cu 
spirit de răspundere pentru în
deplinirea propriilor lor angaja
mente economice și mai ales 
pentru însilozarea furajelor. Așa 
se face că pe întreaga regiune, 
anul trecut au fost însilozate cu 
forțele tineretului numai 11.300 
tone de furaje, din cele peste 
30.000 de tone cît era angaja
mentul inițial.

Una din cauzele acestor lip
suri, au spus în cuvîntul 
mai multi 
tovarășii: 
secretar al 
de partid 
Popescu, secretar al comitetului 
regional U.T.M. și alții, constă 
în aceea că unii activiști ai co
mitetului regional și ai comite
telor raionale U.T.M. nu au su
ficiente cunoștințe din domeniul 
economiei și producției agricole 
și din această cauză nu pot să 
îndrume cu competență activita
tea organizațiilor U.T.M. de la 
sate.

lor 
delegați printre care 
Mihai Istrate, prim 
Comitetului orășenesc 

Pitești, Alexandru

★
In lucrările conferinței s-a a- 

cordat o atenție deosebită stilu
lui de muncă al organelor și or
ganizațiilor U.T.M. Participan- 
ții la conferință au arătat că 
lipsurile existente în activitatea 
unor organizații U.T.M. din în
treprinderi și de la sate, din 
instituții și școli, își găsesc ex
plicația în stilul defectuos de 
muncă al comitetului regional 
U.T.M. Mai mulți delegați au 
subliniat în cuvîntul lor că bi
roul comitetului regional a a- 
doptat multe hotărîri pentru îm
bunătățirea activității organiza
ției regionale U.T.M. Dar □ ho
tă r re, ori cit de bună ar ti ea, 

rămîne un simplu petic de hir- 
tie dacă nu este susținută de 
o temeinică muncă de control 
și ajutor permanent pentru apli
carea ei. Or, tocmai acest lucru 
— controlul înfăptuirii hotărâri
lor — a fost neglijat uneori de 
biroul comitetului regional. Din 
această pricină, unele hotărâri 
importante cum sînt organizarea 
unor consfătuiri cu tinerii me
canizatori, cu tinerii mulgători 
și îngrijitori de animale, pen
tru generalizarea experienței 
pozitive acumulate de aceștia 
în muncă au rămas neîndepli
nite.

Membrii biroului și îndeo
sebi secretarii comitetului regio
nal au fost de asemenea criti
cați și pentru faptul că se de
plasează puțin pe teren, acolo 
unde trăiesc și muncesc tinerii, 
că rareori iau parte direct la 
munca politică de masă, țin con
ferințe, expuneri, organizează 
convorbiri cu tineretul despre 
politica partidului, despre sar
cinile care stau în fața organi
zațiilor U.T.M.

Mai mulți delegați au arătat 
de asemenea că slaba muncă 

de instruire a acti
viștilor ca și fluc
tuația excesivă a a- 
cestoia a dăunat 
bunei desfășurări a 
muncii politico-edu
cative în organiza
țiile de bază U.T.M. 
In anul 1959 de pil
dă, numai la Comi
tetul orășenesc

U.T.M. Pitești au fost schimbați 
din muncă trei primi secretari și 
doi secretari cu probleme de pro
pagandă.

Conferința a obligat noul co
mitet regional să îmbunătățea
scă neîntirziat stilul său de 
muncă și în primul rînd con
trolul pentru înfăptuirea hotărâ
rilor, să respecte întocmai prin
cipiul leninist de selecționare, 
creștere și repartizare a cadre
lor, să folosească cu mai mult 
curaj, în activitatea sa, critica și 
autocritica.

★
Luînd cuvîntul Ia conferință 

tovarășul Matei Ștefan, prim 
secretar al Comitetului regional 
PJVLR. Pitești, a arătat că pen
tru realizarea cu succes a sar
cinilor pe care Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-—5 decembrie 
1959, le pune în fața oamenilor 
muncii, e necesar ca organele 
și organizațiile U.T.M. să-și îm
bunătățească continuu metodele 
de muncă, pentru a putea să 
desfășoare o intensă muncă edu
cativă în rândurile tineretului. 
Comitetul regional de partid, a 
spus vorbitorul în încheiere, are 
convingerea că prin activitatea 
desfășurată de organizația re
gională U.T.M, tineretul va în
deplini cu succes sarcinile ce 
îi revin, aducînd un aport și 
mai mare la continua dezvoltare 
ecoiomică și culturală a re
giunii.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuviniul tovară
șul Constantin Cîrțînă, secretar 
al C.C. al U.T.M. Vorbitorul a 
subliniat sarcinile actuale care 
stau în fața organizației regio
nale U.T.M. in lumina documen
telor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959, și a docu
mentelor Plenarei a VHI-a a 
C.C. al U.T.M.

★
Pe baza criticilor și a propu- 

nerilor făcute de delegați, con
ferința a adoptat o hotărâre cu 
sarcini concrete menită să ri
dice activitatea organizației re
gionale U.T.M. la nivelul sarci
nilor pe care partidul le pune 
în fața poporului nostru munci
tor.

Conferința regională a ales 
noul comitet regional U.T.M., 
comisia regională de revizie și 
delegații la cel de al IlLlea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor. In prima sa ședință 
plenară, comitetul regional a 
ales în funcția de prim secre
tar al
U.T.M.
Constantin Neață.

Comitetului regionai 
Pitești pe tovarășul

ION ANDREI (Agerpres)

In sala de lectură a Institutului politehnic din Galați, 
Foto ; S. NICULESCU

La cercul de radiofonie de la Palatul Pionierilor din București, 
pionierii desfășoară o bogată activitate.

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri a apro

bat recent o hotărâre privind in
tensificarea lucrărilor de cerce
tări geologice pentru minereuri 
de fier. Hotarirea stabilește o 
serie de măsuri menite să a- 
sigure creșterea producției de 
minereuri de fier necesare dez
voltării într-un ritm susținut a 
industriei siderurgice, și să cre
eze condiții mai bune pentru pu
nerea în 
surse.

valoare a unor noi re-

ir
după-amiază 
pleciod spre 
a Societății

a părăsit 
Turcia, o 
Științelor

Grigore

Vineri 
Capitala 
delegație , ,
Medicale din R. P. Română, care 
la invitația Facultății de medi
cină din Istanbul va vizita o se
rie de instituții medicale, va ține 
conferințe și va prezenta filme 
medicale.

Delegația este formată din a- 
cad. N. Gh. Lupu, directorul In
stitutului de medicină internă al 
Academiei R. P. Romîne și al 
Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, acad. 
Benetato, președintele Societății 
Științelor Medicale din R. P. Ro- 
mînă, directorul Institutului de 
fiziologie normală și patologică 
al Academiei R. P. Romîne, prof. 
I. Făgărășanu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mine, vicepreședinte alz Societă
ții internaționale de chirurgie, 
prof. dr. Theodor llea, prorec
tor al Institutului medico-farma- 
ceutic-București, dr. Toma Nico- 
laescu, candidat in științe me
dicale.

(Agerpres)

—•—

Au început 
plantările de pomi

țării au început plan- 
pomi. în acest an este 
să se planteze peste 
de pomi fructiferi, de

în principalele bazine pomi
cole ale 
țările de 
prevăzut 
7.000.000 
aproape trei ori mai mult față 
de anul trecut. Majoritatea plan
tărilor se fac de către unită
țile de stat și cooperatiste, li
vezile extin&indu se in special 
în bazinele pomicole din re
giunile Timișoara, Pitești, Plo- 
ești, Craiova, Suceava, Cluj și 
Stalin.

Noile plantări se fac potrivit 
raionarii speciilor și soiurilor 
de pomi și numai pe terenu
rile în pantă improprii cultu
rilor cerealiere. A fost asigurat 
materialul săditor de bună ca
litate din specii de mare va
loare economică (meri, peri, ci
reși, vișini, caiși etc.).

Unitățile agricole socialiste 
continuă aprovizionarea cu ma
terial săditor, desfundarea și a- 
menajarea de noi terenuri, 
parea gropilor, precum și a 
tor lucrări care 
această perioadă

si 
al-

je execută 
în livezi.

Direcția Generală a Miliției ad
duce la cunoștință că, în confor
mitate cu prevederile Hotărîrii 
Gonsiliuilui de MiniștriFoto : N. STELORIAN

Crosul balcanic
• Duminica dimineața, în 

incinta Hipodromului de galop 
din Capitală, se va desfășura 
cea de a V-a ediție a „Crosu
lui balcanic" competiție tradi
țională care va reuni atleți și 
atlete din R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, Grecia, Turcia și 
R.P. Romînă.

întrecerile celor mai buni cro-

Lucrările congresului 
extraordinar 

al Jocurilor Balcanice 
de atletism

Vineri s-au desfășurat în sala 
Comitetului Olimpic Romîn lu
crările congresului extraordinar 
al Jocurilor Balcanice de atle
tism. Au participat delegați din 
R.P. Bulgaria, Grecia, R.P.F. 
Iugoslavia, Turcia și R.P. Ro- 
m'nă.

La primul punct al ordinei de 
zi a fost discutată cererea de 
admitere a federației de atletism 
a R. P. Albania ca membră a 
Jocurilor Balcanice. Congresul a 
aprobat cererea, astfel că federa
ția de atletism a R. P. Albania 
a devenit membră a Jocurilor 
Balcanice. Delegatul R. P. Alba
nia a luat parte apoi Ia lucrări
le congresului.

La punctul doi al ordinei de 
zi congresul a hotărât organiza, 
rea cu titlul de experiență în a- 
nul 1961 a primei ediții a Jocu
rilor Balcanice pentru tineret 
(băieți și fete) și a încredințat 
federației romîne de atletism or
ganizarea competiției.

Congresul a aprobat propune
rile federației de atletism a Gre
ciei privind programul definitiv 
ai ediției jubiliare a Jocurilor 
Balcanice din septembrie I960 
de la Atena.

Lucrările Congresului extraor
dinar al Jocurilor Balcanice de 
atletism s-au desfășurat într-un 
spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

(Agerpres)

Pe urmele unor comori■ ■■
(Ijrmart din p*g. 1-.) 

cotite cu un consum specific

mai mare 
pentru calificarea 

nu s-a-r mai re-

muncii,

cotite cu un consum specific de 
1200 kg. oțel la bucată. Au re
dus consumul specific la jumă
tate : 600 kg. oțel. îmbă
tată de succes brigada s-a 
lăsat în voia sorții. I-n momentuil 
de față tot ea a ridicait consu
mul. ia aceleași axe de la 600 
la 700 kg.! De ce ?

Drumul în căutarea unor „co
mori", a continuat în secția 
turnătorie de fontă, în secția ro- 
tărie. Și aței s-au descoperit încă 
serioase izvoare nevalorificate.

Dacă în secția turnătorie de 
fontă ar exista o 
preocupare 
oamenilor 
bula atîtea piese turnate. Dacă 
s-ar întări disciplina 
s-ar folosi din plin cele 480 de 
minute, dacă s-ar lucra cu mai 
multă grijă eu modelele ca a- 
cestea să aibă un grad de uzură 
mult mai scăzut — nu s-ar irosi 
atîta timp și mu s-ar pierde atâ
ția bani...

In secția rotărie — una din 
secțiile de bază ale Uzinelor „Pro
gresul" din Brăila — aici se pre
lucrează roțile de vagoane — se 
menține un procent de rebuturi 
peste cifra stabilită. Mulți din
tre strungari consumă mult mai 
multe cuțite vidia, cuțite rapid, 
și spirale decit prevăd normele 
tehnice. Nu se extind suficient de 
repede inițiativele bune, valo
roase. Strungarul Micu Marin, 
responsabilul unei brigăzi, a pro
pus etanșarea cutiilor de viteză 
de la strung prin niște garnituri 
de asbest ca să se evite orice 
pierdere de ulei. La toate cele 
13 mașini ale brigăzii lui s-a a- 
piicat această raționalizare. Re
zultatul ? S-a redus consumul 2 
ulei lunar pe fiecare mașină de 
la 35 kg. la numai 27, ceea ce 
ar veni o economie de 96 lei pe 
mașină lunar. De ce nu se ex
tinde șj la restul de 19 mașini 
la care este necesară această e« 

de

siști din balcani sînt așteptate 
cu un interes deosebit nu numai 
la București dar deopotrivă la 
Sofia, Atena sau Ankara. La 
startul celor două probe : 
10.000 m. (bărbați) și 2.000 m. 
(femei) se vor alinia numeroși 
alergători cu renume european: 
Joanos Glezos, campionul balca
nic de anul trecut, Papavasiliu, 
recordmen al Greciei și campion 
balcanic în proba de 3.000 m. 
obstacole, cunoscutul maratonist 
iugoslav Franjo Mihalic, cam’ 
pionii bulgari \ucicov și Peev, 
atleții turci Onel Cahid și 
Dalkjlik Muharem, dublul cam
pion balcanic Constantin Gre- 

cescu, campioana balcanică Gul 
Ciray (Turcia), Florica Gre*

tanșare ? Dacă organizația 
U.T.M. de la Uzinele „Pro
gresul" s-ar gîndi mai se
rios la ce rezultate, neașteptat 
de mari, duc cele mai mici ac
țiuni pentru economii, cît de 
mult valorează lucrurile mărun
te — dar care adunate produc 
adevărate comori — desigur si
tuația s ar schimba cu mult în bi
ne. Și chiar se așteaptă acest lu
cru. Pentru aceasta însă organi
zația U.T.M. are datoria a porni 
neîntârziat pe urma... „comori
lor" nedescoperite. Descoperirea 
acestora depinde desigur în pri
mul rînd de spiritul gospodă
resc aJ fiecărui tînăr. Or, toc
mai acest simț al bunei gos
podăriri, trebuie dezvoltat la ti
neri. Gum ? Organizația U.T.M. 
să stimuleze pe cei mai buni ti
neri care dovedesc un dezvoltat 
spirit gospodăresc, să pună în 
discuția adunărilor generale 
U.T.M. felul cum tinerii gospo
dăresc materia primă sau nu, 
cum își îngrijesc mașinile și își 
organizează locul de muncă, dacă 
dovedesc spirit de inițiativă sau 
nu; comitetul U.T.M. să discute 
cu acei tineri care nu-și pri
vesc autocritic munca, care nu 
se străduiesc suficient să mun
cească pe zi ce trece mai bine* 
O contribuție importantă la 
dezvoltarea spiritului gospodă
resc al tinerilor o pot aduce pos
turile interniste de control care 
trebuie să organizeze permanent 
raiduri în legătură cu rezervele 
interne existente- în secții și fe
lul cum tinerii se ocupă de va
lorificarea acestora. De asemenea 
pentru valorificarea rezervelor 
existente, gomitetul U.T.M. tre
buie să atragă în munca de cer
cetare a izvoarelor de economii 
nedescoperite încă, colectivele 
de tehnicieni, ingineri și econo
miști din fiecare secție în parte. 
Și, desigur, în acest caz bilanțul 
muncii tinerilor va fi mult mai 
bogat.

Vineri 18 martie președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, a primit in audiență pe 
noul ambasador extraordinar și

Vineri 18 martie ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Ro- 
mîne, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe trimisul extra
ordinar și ministrul plenipoten- 

In legătură cu recensămîntul 
autovehiculelor

cescu (R.P. Romină), Danailova 
(R.P. Bulgaria) și alții.

Crosul balcanic este una 
din numeroasele manifestări 
sportive care-i reunesc și-i apro
pie pe sportivii din balcani. în 
ultimii ani colaborarea în do
meniul sportului dintre țările 
balcanice s-a extins tot mai 
mult, contribuind la întărirea 
relațiilor de prietenie între ti
nerii greci, bulgari, romi ni, iu
goslavi și turci. în fiecare an 
la Atena, București, Istanbul, 
Sofia sau Belgrad au avut loc 
competiții sportive desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și 
bună înțelegere.

(Agerpre.)

Cu puțin înainte de începerea 
orei un grup de tineri, muncitori 
din Mediaș, elevi ai Școlii 
medii serale din oraș repeta la 

tabla lecția de fizica.

lei
se-

In Editura politică 
a apărut:

K. Marx — F. Engels, 
Despre religie

Edifia a ll-a
360 pag. 6

Culegerea cuprinde o
rie de lucrări și fragmente 
din lucrări ale lui Marx și 
Engels în care se tratează 
probleme privind originea re
ligiei, rolul de frână pe care 
ea l-a jucat în istoria socie
tății omenești, formele ei și 
felul în care trebuie dusă 
lupta pentru luminarea ma
selor și înlăturarea cauze
lor sociale care fac posibilă 
menținerea credințelor reli
gioase.

Telegrame: Patria, București, 
Gh. Doja, Libertății; Jucătorul: 
Republica, Elena Pavel, V. Alec- 
sandri; Inknă de mamă : înfră
țirea între popoare, I Mai, Al. 
Sahia ; Reîntoarcerea : Magheru, 
I. <2. Frimu, Volga, Miorița ; 
Enrico Caruso ; Drumul Serii, 
B. Dedavrancea: Coțofana hoa
ță : Lumina, Munca, Flacăra, 
H 8: Central, Grivița : La răs
cruce de drumuri: Victoria, Mo- 

plenipotențiar al Republicii Su
dan la București, Yacoub Osman.

La audiență a asistat adjunc
tul ministrului Afacerilor Exter* 
ne. Alexandru Lăzăreanu.

Afacerilor Externe
Romine

țiar al Japoniei la București 
Suemitsu Kadowaki, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

107/1960, de la data de 1 apri
lie a-c., pe întreg teritoriul R.P. 
Romîne începe recensămîntul am 
to-^moto vehiculelor din econo
mia națională.

Pînă la data începerii operai 
țiunii de recenzare toți deținăto
rii sînt obligați să-și revizuia
scă starea tehnică a auto-moto 
vehiculelor pentru ca acestea să 
fie prezentate la recenzare în 
stare corespunzătoare.

Locul și data unde urmează să 
fie prezentate auto-moto vehicui 
Iede pentru recenzare vor fi a- 
nunțate de către Direcția Mili
ției Capitalei pentru orașul și 
regiunea București și de di rec* 
țiile milițiilor regionale pentru 
fiecare regiune.

Ce așteaptă 
pionierii de la 
instructorul lor

(Urmare din pag. l-a)

de a orga- 
o activitate

adunare cu

din literatura pentru copii. Mi-aș 
fi ajuns eu oare scopul dacă n-aș 
fi ales tocmai o poveste care să-i 
captiveze din primul moment ? 
Fără îndoială că nu. Dar să treo 
la alt exemplu. Intr-o zi am fost 
asaltată cu o mulțime de între* 
bărj în legătură cu Cosmosul, 
întrebarea care-i irămînta cel 
mai mult era : e adevărat că o- 
dată și odată soarele 6e va stin
ge ? Dacă e adevărat, atunci 
cum vor putea trăi oamenii fără 
lumină ?

Se înțelege că este destul de 
greu să lămurești copiilor o a- 
semenea problemă.

Discuția s-a extins la proble
ma existenței vieții și pe alte 
planete, la aceea a sborurilor 
cosmice, la ipoteza cum că pă- 
mîntul ar fi fosif vizitat de cos- 
monauți etc. Toate, acestea le 
cunoșteam foarte bine din o se
rie de articole din ziare și re* 
viste pe care le citesc cu regu
laritate și ou atenție.

Adeseori, chiar instructorii de 
detașamente vin la mine cu în
trebări (instructorii de detașa
mente simt elevi din clasele 
mari). Faptul acesta mă bucură 
în mod deosebit întrucît dove
dește dorința lor de a-și îmbo
găți cunoștințele și 
niza pentru pionieri 
care să-i intereseze.

Odată am făcut o
tema: „Minuni care nu sînt mi
nuni “ cu scopul combaterii mis
ticismului,

Și exemplele pot continua: 
discuția despre vizita tovarășului 
Hrușciov în America, despre un 
concurs „Drumeții veseli" cu 
tema „@ine a citit, știe să răs
pundă* unde a trebuit să pregă* 
tesc întrebările, despre Taiga, 
despre artiști celebri etc. Poți 
oare, cînd vin copiii la tine cu 
astfel de probleme, să te 
eschivezi, să spui că nu 
știi și să-i trimiți la profe- 
sorii de specialitate ? Nu, nu poți 
face așa ceva. Iși pierd încrede
rea în tine și e ca și cum ai de
zerta din munca de instructoare. 
Un instructor de pionieri trebuie 
să fie în stare să se descurce în 
toate problemele pe care i le ri
dică în față activitatea pionie
rească. Nu e suficient să cunoa
scă doar lucrurile legate de ce
remonial, doar formulele care se 
spun și cînd se spun.

El trebuie să posede cunoș
tințe temeinice din cele mai 
diverse domenii. Pionierii văd 
in instructorul lor un tovarăș 
căruia i se pot adresa cu orice 
întrebare, cu orice problemă,' 
îi pot cere un sfat, o îndru
mare. Trebuie să justificăm a- 
ceastă încredere pe care pio
nierii o au în noi, instructorii 
lor.

șilor, Mizerabilii (ambele serii): 
Maxim Gorki; Ultima noapte pe 
„Titanic": 8 Martie, G. Coșbuc; 
Omul cu pantaloni scurți : Cul
tural jjucâtoare. de baschet: Al. 
Popov ,-Secretul oifrului: 30 De. 
cembrie, M. Eminesou; Vinâto. 
rii de tigri: Timpuri Noi, Uni
rea ; 
Ștrengarii: 
Septembrie; Ceasul s-a oprit la 
miezul nopții; Q. David.

105% alibi: Tinerelului;
Aurel Vlaicu, 13



Pentru creșterea aportului tineretului
la dezvoltarea economica

a regiunii awKEteil mi ■ -y- V .

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, a primit pe noul ambasador 

al Republicii Sudan la București

în zilele de 12-13 martie a 
avut loc conferința organizației 
regionale U.T.M. Pitești. Peste 
500 de delegați și Invitați din 
toate colțurile regiunii, tineri 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
tineri colectiviști șj întovărășiți, 
elevi, ostași, au făcut la confe
rința organizației regionale 
U.T.M. bilanțul muncii desfășu
rate în ultimii doi ani de către 
organele și organizațiile U.T.M. 
din regiune sub conducerea or
ganizațiilor de partid pentru 
mobilizarea activă a tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor politi- 
co-economice pe care partidul 
le^a pus în acești ani in fața 
oamenilor muncii.

La lucrările conferinței au 
luat parte tovarășul Matei Ște
fan, prim secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Pitești, to
varășul Constantin Cîrțînă, se
cretar al C.C. al U.T.M., secre
tari și membri ai biroului comi
tetului regional de partid, primi 
secretari ai comitetelor raionale 
și orășenești de partid, membri 
ai comitetului executiv al sfatu
lui popular regional, conducători 
ai organizațiilor obștești, direc
tori și tehnicieni din 
marile întreprinderi 
industriale, directori 
din G.A.S. și 
S.M.T., președinți 
ai unor gospodării 
agricole colective.

Atît darea de sea
mă prezentată de 
tovarășul Constan
tin Neâță, prim se
cretar al comitetului 
nai U.T.M., cît și

regio- 
__  ______,__T. delega

ții în cuvîntul lor, au subliniat, 
că sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, viața regiunii s-a 
schimbai radical în anii puterii 
populare. Astfel, în regiune au 
fost create noi ramuri industria
le — petroliferă, chimică, s-a 
dezvoltat industria minieră, me- 
talurgică și forestieră. Rezultate 
importante s-au obținut șj în 
munca de transformare socialis
tă a agriculturii. Sectorul agri
col socialist cuprinde în prezent 
peste 60 la sută din suprafața 
arabilă a regiunii. S-a lărgit de 
asemenea rețeaua învățăminiuliu 

de
for-

de stat, s-au creat zeci 
cluburi, sute de biblioteci și 
mâții artistice de amatori.

La dezvoltarea economică

anul
de

sii c-

îndeplinirea 
cu pri- 

dezvo! tarea econorni- 
culturală a regiunii, 
posibile datorită imbu- 
muncii de educație, 

conștiinței politice a ti-

______ ... 5» 
culturală a regiunii, o contribu
ție însemnată a adus.o și tinere- 
tul, mobilizat de organizațiile 
U.f-M., sub conducerea organi- 
zațiiîor de partid. Succese im
portante au obținut tinerii din 
industrie, in bazinul carfconiier, 
de pildă, uiemiștii și tinerii au 
Coniribuit din piin la extragerea 
peste plan a celor 39.800 tone de 
cărbune. Utemiștii și tinerii pe
troliști au obținut de asemenea 
succese însemnate în producție 
șj au recuperat din gropi și ba
tale peste 450 tone de țiței. Or
ganizați in peste 500 brigăzi de 
producție și în peste 1.350 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, utemiștii și tinerii din re
giune au realizat numai in ' *’ 
1959 economii in valoare 
peste 20.000W lei.

★
Conferința a apreciat că 

ceseie obținute de organizațiile 
U.i.M. din regiune în mobiliza
rea tineretului la 
sarcinilor ce-i revin 
vire ia 
că și 
au fost 
nătățirii 
creșterii 
neretului. Din dezbaterile confe
rinței a reieșit însă că pentru a 
spori și mai mult contribuția ti
neretului la îndeplinirea și depă
șirea planului de stat pe anul 
acesta, organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să îmbunătățeas
că necontenit munca de educare 
a tineretului în spiritul răspun
derii pentru proprietatea so
cialistă, al disciplinei socialiste 
în muncă și al grijii față de a- 
vutul obștesc să dezvolte la 
fiecare lînăr muncitor spiritul 
de inițiativă și de bun gospo
dar în producție.

In darea de seamă se subli
nia, spre exemplu, faptul că in a- 
nul 1959 la LM.S. Cîmpulung, 
absențele nemotivate ale tineri
lor din producție, au adus între
prinderii pagube. La Uzinele A a- 
sile Tudose'-Colibasi sânt tineri 
care dau încă produse de proas
tă calitate. în anul 1959 uzinei 
i s-a refuzat un mare număr de 
piese din cauza defectelor de ca
litate.

Cauza acestor lipsuri, au sub
liniat mii multi delegați în cu
vîntul lor, printre care șj Ilie 
Dumitru, locțiitor al secretarului 
comitetului U.I.M. de la Uzine
le „Vasile Tudose", Nicol ae 
Mîrlan. prim secretar ai Comite
tului raional U.T.M. Drăgășam, 
Vasile Enache de la schela pe
troliferă Băbeni și alții, constă 
în aceea că unele organizații 
U.T.M. nu leagă in mod organic 
munca politică de masă, (învață- 
mîntut politic, propaganda prin 
conferințe, munca cu cartea, ac
tivitatea culturală, artistică și 
sportivă etc.) de sarcinile econo
mice care stau în fața tinerilor. 
Conferința a atras atenția asu- 
pra faptului că munca educativă 
nu reprezintă un scop în sine, 
ci ea trebuie să contribuie din 
plin la creșterea conștiinței poli
tice a tineretului și ca urmare, 
la mobilizarea activă a acestuia 
în procesul de producție.

— Eficacitatea propagandei, a 
muncii politice de masă, a spus 
în cuvîntul său tov, Gheorghe 
Stroe, membru în biroul Comite
tului raional U.T.M. Găești, tre
buie apreciată nu după numărul 
cercurilor politice sau al acțiuni

a

lor cultural-educative întreprin- 
se, ci în primul rind, după con
ținutul politic al acestor forme 
de activitate, după modul in 
care ele contribuie la formarea 
unei concepții înaintate a tinere
tului față de muncă, față de 
viață.

★
Darea de seamă și participan- 

ții la conferință au analizat de 
asemenea pe larg activitatea 
desfășurată de organizația re
gională U.T.M. pentrn mobiliza 
rea tineretului Ia munca de 
transformare socialistă a agri
culturii șj sporire a producției 
agricole vegetale și animale.

Din lucrările conferinței a 
reieșit că o bună experiență în 
munca politică de atragere a ti
nerilor țărani muncitori cu gos
podărie individuală pe calea a- 
griculturii socialiste, au acumu
lat organizațiile U.T.M. din co
munele Stoicănești și Grîmpoia, 
raionul Drăgănești-Olt, Ștefă- 
nești și Voicești, raionul Drăgă- 
șani și altele. In aceste comune 
s-au organizat adunări genera
le deschise în care s-a prelucrat 
statutul model al gospodăriilor 

Pe marginea Conferinței 
organizației regionale 

U. T. M.-Pitești

agricole colective, s-au organizat 
vizite ale tinerilor țărani munci
tori din sectorul individual la 
gospodăriile agricole colective 
fruntașe, au fost confecționate 
panouri și grafice comparative 
pentru popularizarea recoltelor 
bogate obținute de colectiviști.

— Datorită acestei munci po
litice, a spus ia conferință Elena 
Șerbănoiu membră în comitetul 
comunal U.T.M. Rîureai, raionul 
Rîmnicul Vilcea toți utemiștii 
din satul nosiru sîrrt acum mem
brii în întovărășirea agricolă.

Conduse îndeaproape de orga
nizațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. de la sate ap contribuit 
de asemenea intr-o măsură în
semnată Ia întărirea econocmco- 
organizatoncă a unităților agri
cole socialiste existenfe. Jn ma
joritatea comunelor organizațiile 
U.T-\L au mobilizat mai activ 
tineretul la îndeplinirea obiecti
velor economice din planurile 
gospodăriilor și întovărășirilor 
agricole. Rezultate bune au ob
ținut în acest sens, organizațiile 
U.Î.M. din gospodăriile agricole 
colective Ștefănești, Scornicești, 
Baseov, Lăpușata și altele. La 
G.A.C. Crimpoia, organizația 
U.T.M., sub conducerea organi
zației de partid, sprijină îndea
proape dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

— Cu câțiva am in urmă, a 
spus in cuvintui său Gheorghe 
Alexandru, secretarul «Kgaai.-a- 
pei U.T.M. din gospodine, la 
sectorul zou.ehmc. irebunte tra 
mergeau bine, \ltefe nu erau 
bine îngrijite iar rezuLaiele, se 
înțelege, erau slabe. Pe baza 
sarcinilor primite de la organi
zația de panid. organizația 
U.I.M. a recomandat pini acum, 
15 utemiști pentru a deveni 
îngrijitori de animale. Respec- 
tîrxd cu strictețe regulile științi
fice de îngrijire a animalelor, re
zultatele au început să tie dm 
ce în ce mai bune. Utemistul P. 
Ciupercă, de exemplu, a obținut 
de la vacile pe care le îngrijeș
te. între 150-400 kg. lapte peste 
plan.

Cu toate acestea insă, parti- 
ci pa nț ii la coniennță au arătat 
că hi unele raioane, cum sint: 
Vedea, Pitești, Horezu, organi
zațiile U.T.M. aduc încă un a- 
port mic la munca de transfor
mare socialistă a agriculturii. 
Dhi această pricină, numărul 
tinerilor țărani muncitori care 
au intrat in ultimii doi ani 
în unitățile agricole socialiste, 
este mic. De asemenea, nu toa
te organizațiile U.T-M. din 
G.A.C. și G.A.S. au muncit cu 
spirit de răspundere pentru în
deplinirea propriilor tor angaja
mente economice și mai ales 
pentru însHozarea furajelor. Așa 
se face că pe întreaga regiune, 
anul trecut au fost însilozate cu 
forțele tineretului numai 11.300 
tone de furaje, din cele peste 
30.000 de tone cit era angaja
mentul initial.

Una din cauzele acestor lip
suri, au spus în cuvintui 
mai mulți 
tovarășii: 
secretar al 
de partid
Popescu, secretar al comitetului 
regional U.T.M. și alții, constă 
în aceea că unii activiști ai co
mitetului regional și ai comite
telor raionale U.T.M. nu au su
ficiente cunoștințe din domeniul 
economiei și producției agricole 
și din această cauză nu pot să 
îndrume cu competență activita
tea organizațiilor U.T.M. de la 
sate.

lor 
delegați printre care 
Mihai Istrate, prim 
Comitetului orășenesc 

Pitești, Alexandru

★
In lucrările conferinței s-a a- 

cordat o atenție deosebită stilu
lui de muncă al organelor și or
ganizațiilor U.T.M. Participan- 
tii la conferință au arătat că 
lipsurile existente în activitatea 
unor organizații U.T.M. din în
treprinderi și de la sate, din 
instituții și școli, își găsesc ex
plicația în stilul defectuos de 
muncă al comitetului regional 
U.T.M, Mai multi delegați au 
subliniat în cuvîntul lor că bi
roul comitetului regional a a- 
doptai multe hotărîri pentru îm
bunătățirea activității organiza
ției regionale U.T.M; Dar o ho
tă rîre, ori cît de bună ar fi ea, 

rămine un simplu petic de hir- 
tie dacă nu este susținută de 
o temeinică muncă de control 
și ajutor permanent pentru apli
carea ei. Or, tecmai acest lucru 
— controlul Înfăptuim hotărîri- 
lor — a fost neglijat uneori de 
biroul comitetului regional. Dm 
această pricină, unde botărin 
importante cam sint organizarea 
unor consfătuiri ca tinerii me
canizatori. cu tioeni mulgători 
ți îngrijitori de animate, pen
tru generalizarea experienței 
pozitive acumulate de aceștia 
in muncă au rămas neîndepii- 
nite.

Membni biroului ți îndeo
sebi secretam comitetului regio
nal au lost de asemenea criti
cați ți pentru faptul că se de
plasează puțin pe teren, acolo 
unde trăiesc și muncesc tinerii, 
că rareori iau parte direct la 
munca politică de masă, țin coo- 
ierințe, expuneri, organizează 
convorbiri cu tineretul despre 
politica partidului, despre 
cinile care stau in fața organi
zațiilor U.T.M.

Mai mulți delegați au arătat 
de asemenea că slaba muncă 

de instruire a acti
viștilor ca ți fluc
tuația excesivă a a- 
cestora a dăunat 
bunei desfășurări a 
muncii politico-edu
cative in organiza
tele de bază U.TJM. 
In anul 1959 de pit. 
dă, numai la Comi
tetul orășenesc

U.T..M. Pitești au lost schimbați 
din muncă irti pnm secretari ți 
doi secretari cu probleme de pro
pagandă.

Conferința a obligat mol co 
mitet regional să iuAsaătățaa- 
scă neir.tirzut sliSul său de 
muncă ți in pnnsd rind cao- 
trotel pentru miăptinrea huări- 
rifor, să respecte iotocraai pri* 
cipiul leninist de veăeriwnar». 
creștere ț< repartizare a cadre
lor, să Mesească ca mi Măi 
carij. |n activitatea sa. critma și 
aatoenbea.

sar-

deplini cu succes sarcinile 
ii revin, a duci nd un aport

Loind csvtani la conferință 
Kr.arișal Matei Ștefan, pnm 
secretar al Coortetalui refuxial 
P-M.R. Pitește, a arăta! că pen
tru realizarea cu sccces a sar
cinilor pe care Plenara C,C. al 
P-WR- din 3-5 *
1959. le pooe in țața oauec Iar 
muncii, e necesar ca _ "
ți o-ganizațiile U.T.M. să-ți îm
buna.ițească continuu me,odele 
de muncă, pentru a putea să 
desiățoare o intensă muncă edu
cativă în rîndurile tineretului. 
Comitetul regional de partid, a 
spus vorbitorul în încheiere, are 
convingerea că prin activitatea 
desfășurată de organizația re
gională U.T.M tineretul va in-.... . _

ți 
ma' mare la contirua demoîtare 
eco .ooncă ț> culturală a re-

fan-țe a teat csviMri Mură- 
țoi Constantin Grțică, secretar 
al C.C. al U.T.M. Vartriarai a 
subliniat sarcinile actuate care 
stau in fata organizației regio
nale UTJK. -a iueaina dacuam- 
teior Plenar» CC. al PJH-R. căa 
3-5 deceudx .e !?5S. și * 4«c«- 
mentelor Pieoaret a Viil-a a 
CC al UT.M.

*
Pe basa cnsdtor s a propn 

nenlor Mente de delegați CM- 
fennța a adoptat o botărire ca 
sarcini eoierete aeaTt &ă ră
dice activitatea orgaaieațâo re- 
gunate U.T.M. la saeM sânt- 
vier pe care paimdri le pw 
in fața poporalei aMu onaci- 
tor.

Conferința regională a ales 
noul comate' regaomi U.T.M. 
coonssa regională de revise și 
delegam ta cei de ai III tas 
Congres al UsnaS 
.Muncrior. In prwa 
plenară. ceMtetai re 
ales in Fuocția de p 
tar ai CaMetwa: 
U.T.M. Prieșa pe
Consta

dmndbnt

orfanele

/.tferpreaj

J-
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In solo de lectură o Institutului politehnic din Goloți, 
Foto t S. NICULESCU

La cercul de radiofonie de la Pa totul Pîon-erilor din București, 
pionierii desfășoare o bogată activitate.

INFORMAȚII
Goosillci de Mcsțlri a apro

bat recent o hecărtre privind in
tensificarea îaxăruor de cerce
tări geologice oertrv minereuri 
de ner. Hourău stairiește o 
serie de tzusjr. aenAe să a- 
sigure creșterea producția de 
m erruri de j>er necesare dez- 
vcltaru Intr-an ritm susținut a 
isdics^te- s^erurg». să cre
eze crrrlgr x* bune pentru pu
nerea ic vaicere a unor no: re-

Cow? (T (Agerpree)

(Agerpres)

fructiferi, ce

M

rife federale ie a Gre

n»

(Aferate*)

Au început 
plantările de pomi

liră
3W j

In legătură cu recensămîntul 
autovehiculelor

Crosul balcanic

Lucrările con grasului 
extroordlnor 

al Jocurilor Balcanice 
de atletism

Pe urmele unor comori■ ■■

dm ph

rafcte ca ac ccascm soectfk de 
1230 sg otei la beată. .Au re- 
dns consumul specific la jumă
tate 600 kg. oțel kobj. 
tata de succes brigada s-a 
lâsaț i voia sorții Irt momentul 
de față tot ea a ridicat consu
mai. la aceleași axe de la 600 
Ia 700 kg.! De ce ?

Drumul in căutarea unor ,/»- 
mor:“, a continuat in secția 
turnatorie de fontă, în secția ro- 
tărie. Și ața s-au descoperit încă 
serioase izvoare nevalorificate.

Dacă în secția turnătorie de 
fontă ar exista o mai mare 
preocupare pentru calificarea 
oamenilor nu s-ar mai re- 
buta atilea piese turnate. Dacă 
s-ar întări disciplina muncii, 
s-ar folosi din plin cele 480 de 
minute, dacă s-ar lucra cu mai 
multă grijă cu modelele ca a- 
cestea să aibă un grad de uzură 
mult mai scăzut — nu s-ar irosi 
atîta timp șj nu s-ar pierde atî- 
ția bani...

In secția rotărie — una din 
secțiile de bază ale Uzinelor „Pro
gresul" din Brăila — aici se pre
lucrează roțile de vagoane — se 
menține un procent de rebuturi 
peste cifra stabilită. Mulți din- 
fre strungari consumă mult mai 
multe cuțite vidia, cuțite rapid, 
și spirale decît prevăd normele 
tehnice. Nu se extind suficient de 
repede inițiativele bune, valo
roase. Strungarul Micu Marin, 
responsabilul unei brigăzi, a pro
pus etanșarea cutiilor de viteză 
de la strung prin niște garnituri 
de asbest ca să se evite orice 
pierdere de ulei. La toate cele 
13 mașini ale brigăzii lui s-a a- 
piicat această raționalizare. Re
zultatul î S-a redus consumul 2 
ulei lunar pe fiecare mașină de 
la 35 kg. la numai 27, ceea ce 
ar veni o economie de 96 lei pe 
mașină lunar. De ce nu se ex
tinde și la restul de 19 mașini 
la care este necesară această e*

de

Foto : N. STB.ORIAN

t evropeea.*
■mW U«-

taoșare ? Dacă organizații 
U.T-M. de la Uzinele «Pro
gresul- s-ar gînd: mai se
rios ia ce rezultate, neașteptat 
de mari, duc cele mai nuci ac
țiuni pentru economii, cit de 
muie valorează lucrurile mărun
te — dar care adunate produc 
adevărate comori — desigur si
tuația s ar schimba cu mult în bi
ne. Și chiar se așteaptă acest lu
cru. Pentru aceasta însă organi
zația UT.M. are datoria a porni 
neîntârziat pe urma... „comori
lor" nedescoperite. Descoperirea 
acestora depinde desigur în pri
mul rind de spiritul gospodă
resc al fiecărui tînâr. Or, toc
mai acest simț al bunei gos
podăriri, trebuie dezvoltat la ti
neri. Cum ? Organizația U.T.M. 
să stimuleze pe cei mai buni ti
neri care dovedesc un dezvoltat 
spirit gospodăresc, să pună în 
discuția adunărilor generale 
U.T.M. felul cum tinerii gospo
dăresc materia primă sau nu, 
cum își îngrijesc mașinile și își 
organizează locul de muncă,dacă 
dovedesc spirit de inițiativă sau 
nuț comitetul U.T.M. să discute 
cu acei tineri care nu-și pri
vesc autocritic munca, care nu 
se străduiesc suficient să mun
cească pe zi ce trece mai bine. 
O contribuție importantă la 
dezvolfarea spiritului gospodă
resc al tinerilor o pot aduce pos
turile utemiste de control care 
trebuie să organizeze permanent 
raiduri în legătură cu rezervele 
interne existente- în secții și fe
lul cum tinerii se ocupă de va
lorificarea acestora. De asemenea 
pentru valorificarea rezervelor 
existente, comitetul U.T.M. tre
buie să alragă în munca de cer
cetare a izvoarelor de economii 
nedescoperite încă, colectivele 
de tehnicieni, ingineri și econo
miști din fiecare secție în parte. 
Și, desigur, în acest caz bilanțul 
muncii tinerilor va fi mult mat 
bogat.

Vineri 18 martie președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, Chivu 
Stoica, a primit în audiență pe 
noul ambasador extraordinar și

18 martie ministrul A- 
Externe al R. P. Ro-

Vineri
facerilor ___ „
mine, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe trimisul extra
ordinar și ministrul pleni<poten-

Direcția Generală a Miliției a- 
duce la cunoștință că, în confor
mitate cu prevederile Hotăririi 
Gonsilitdui de Miniștri nr.

Cu puțin înointe de începerea 
ore: un grup de tineri, muncitori 
din Mediaș, elevi ai Școlii 
medii serale din oraș repeta la 

tablă lecția de fizică.

In Editura politică 
a apărut:

K. Marx — F. Engels, 
Despre religie

Edijia a ll-a
360 pag. 6 lei

Culegerea cuprinde o se
rie de lucrări și fragmente 
din lucrări ale lui Marx și 
Engels în care se tratează 
probleme privind originea re- 
ligiei, rolul de frînă pe care 
ea l-a jucat în istoria socie
tății omenești, formele ei și 
felul în care trebuie dusă 
lupta pentru luminarea ma
selor și înlăturarea cauze
lor sociale care fac posibilă 
menținerea credințelor reli
gioase.

Telegrame: Patria, București, 
Gh. Doja, Libertății ; Jucătorul: 
Republica, Elena Pavel, V. Alec- 
sandri; Inimă de mamă : înfră
țirea între popoare, I Mai, Al. 
Sahia ; Reîntoarcerea : Magheru, 
I. G. Frimu, Volga, Miorița ; 
Enrico Caruso : Drumul Serii, 
B. Delavrancea: Coțofana hoa
ță : Lumina, Munca, Flacăra, 
H 8: Central, Grivița : La răs
cruce de drumuri: Victoria, Mo- 

plenipotențiar al Republicii Su
dan la București, Yacoub Osman.

La audientă a asistat adjunc
tul ministrului Afacerilor Exter
ne, Alexandru Lăzăreanu.

Afacerilor Externe
Romine

țiar al Japoniei la București, 
Suemitsu Kadowaki, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

107/1960, de la data de 1 apri
lie a.c., pe întreg teritoriul R.P. 
Romîne începe recensămîntul au« 
to-meto vehiculelor din econo
mia națională.

Pînă la data începerii operai 
țiunii de recenzare toți deținăto- 
rii stat obligați să-și revizuia^ 
scă starea tehnică a auto-moto 
vehiculelor pentru ca acestea să 
fie prezentate la recenzare în 
stare corespunzătoare.

Locul și data unde urmează să 
fie prezentate aufo-moto vehicui 
lele pentru recenzare vor fi a- 
nunțate de către Direcția Mili
ției Capitalei pentru orașul și 
regiunea București și de direo 
țirle milițiilor regionale pentru 
fiecare regiune.

Ce așteaptă 
pionierii de la 
instructorul lor

(Urmare din pagt l-a)

din literatura pentru copii. Mi-aș 
fi ajuns eu oare scopul dacă n-aș 
fi ales tocmai o poveste care să-i 
captiveze din primul moment ? 
Fără indoială că nu. Dar să trec 
la alt exemplu. Intr-o zi am fost 
asaltată cu o mulțime de fntrei 
bări ta legătură cu Cosmosul, 
întrebarea carc-i frăminta cel 
ma: mult era : e adevărat că o- 
dată și odată soarele se va stin
ge? Dacă e adevărat, atunci 
cum vor putea trăi oamenii fără 
lumină 7

Se înțelege că este destul de 
greu să lămurești copiilor o a- 
semenea problemă.

Discuția s-a extins la proble
ma existenței vieții și pe alte 
planete, Ia aceea a sporurilor 
cosmice, la ipoteza cum că pă- 
mîntul ar fi fost vizitat de cos- 
monauți etc. Toate acestea le 
cunoșteam foarte bine din o se
rie de articole din ziare și re
viste pe care le citesc cu regu
laritate și cu atenție.

Adeseori, chiar instructorii de 
detașamente vin la mine ou în
trebări (instructorii de detașa
mente siat elevi din clasele 
mari). Faptul acesta mă bucură 
ta mod deosebit țntrucît dove- 
dește dorința lor de a-și Îmbo
găți cunoștințele și 
niza pentru pionieri 
are să-i intereseze.

Odată am făcut o 
tema: „Minuni care 
nuni" cu scopul combaterii mis
ticismului.

Și exemplele pot continua : 
discuția despre vizita tovarășului 
Hrușciov în America, despre un 
concurs „Drumeții veseli" cu 
tema „Sne a citit, știe să răs
pundă" unde a trebuit să pregă
tesc întrebările, despre Taiga, 
despre artiști celebri etc. Poți 
oare, cind vin copiii la tine cu 
astfel de probleme, să te 
eschivezi, să spui că nu 
știi și să-i trimiți la profe- 
sorii de specialitate ? Nu, nu poți 
face așa ceva. își pierd încrede
rea în tine și e ca și cum ai de
zerta din munca de instructoare. 
U-n instructor de pionieri trebuie 
să fie în stare să se descurce în 
toate problemele pe care i Ie ri
dică în față activitatea pionie
rească. Nu e sufioient să cunoa
scă doar lucrurile legate de ce
remonial, doar formulele care se 
spun și cînd se spun.

El trebuie să posede cunoș
tințe temeinice din cele mai 
diverse domenii. Pionierii văd 
ta instructorul lor un tovarăș 
căruia i se pot adresa cu orice 
întrebare, cu orice problemă, 
îi pot cere un sfat, o îndru
mare. Trebuie sâ justificăm a- 
ceastă încredere pe care pio- 
nierii o au în noi, instructorii 
lor.

de a orga- 
o activitate

adunare cu 
nu sint mi-

Eminescu ; Vinăto- 
Timpuri Noi, Uni- 
alibi: Tineretului; 
Aurei Vlaicu, 13 

Ceasul s-a oprit la

șilor, Mizerabilii (ambele serii): 
Maxim Gorki; Ultima noapte pe 
„Titanic" : 8 Martie, G. Coșbuc ; 
Omul cu pantaloni scurți: Cul
tural ;Jucătoarea de baschet: Al. 
Popov ;Secretul cifrului: 30 De. 
cembrie, M. 
rii de tigri: 
rea ; 105% 
Ștrengarii: 
Septembrie; 
miezul nopții; Q, David.


