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Deschiderea lucrărilor

Congresului al III-lea al cooperației
de consum din R P. Romînă

Vineri dimineața, în Palatul 
-Marii Adunări Naționale s-a des
chis cel de-al II 1-lea Congres al 
cooperației de consum din Repu
blica Populară Romînă.

La lucrările Congresului parti
cipă peste 600 de delegați — co
lectiviști, întovărășiți, țărani mun
citori cu gospodării individuale, 
muncitori agricoli, învățători, 
gospodine care reprezintă la Con
gres pe cei 5.200.000 membri 
ai cooperației de consum.

La Congres asistă reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, cadre de 
conducere din comerțul de stat și 
din ministerele industriale.

In tribunele rezervate oaspeților 
se. aflau reprezentanți ai mișcării 
cooperatiste din U.R.S.S., R. P. 
Chineză, R.P. Albania, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, R.D. Vietnam, invi
tați să participe la lucrările celui 
de-al llj-lea Congres al coopera
ției de consum din țara noastră.

Tov. C. Mateescu, președintele 
Centrocoop-ului, a deschis lucră
rile Congresului salutînd pe de
legații la Congres, precum și pe 
oaspeții de peste hotare.

„Cel de-al 111-lea Congres al co
operației de consum, a spus vorbi
torul. este chemat să analizeze și 
să dezbată în spirit critic rezulta
tele obținute de cooperația de con
sum în perioada ce a trecut de la 
ultimul Congres. In acelaș' timp, 
Congresul va trasa programul de 
viitor în lumina sarcinilor pe care 
partidul și guvernul le pun în fața 
cooperației de consum".

Pentru conducerea lucrărilor 
Congresului a fost ales un prezi
diu activ alcătuit din 27 de per
soane.

Prin îndelungi aplauze a fost 
ales în prezidiul de onoare Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R.. în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Congresul a ales apoi secretaria- 
■ tul, comisiile de candidare, vali

dare , și rezoluții și a aprobat or
dinea de zi și regulamentul de 
funcționare.

Cu puternice aclamații, congre- 
siștii au salutat pe tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 

I Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolaie 

' Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Janoș Fa- 
zckaș, care iau parte la lucrările 

4 Congresului.
într-o atmosferă de mare însu- 

, flețire, exprimînd dragostea mi
's? lioanelor de cooperatori față de 

Partidul Muncitoresc Romîn, de
legații au aclamat îndelung pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a adus Congresului sa
lutul C.C. al P.M.R. și Guvernu
lui R.P. Romîne.

în numele Congresului și al 
cooperatorilor din întreaga țară, 
tov. C. Mateescu, care a prezidat 
ședința, a mulțumit călduros Co- 

*mitetului Central al P.M.R. pen- 
‘ tru ajutorul pe care-1 acordă per

manent dezvoltării și întăririi 
continue a cooperației și a asi
gurat că masele de cooperatori și 
lucrători din cooperația de con* 
sum își vor spori eforturile pen
tru a îndeplini sarcinile de răs
pundere pe care partidul și gu
vernul le pun în fața coopera
ției de consum în opera de trans
formare socialistă a agriculturii, 
în dezvoltarea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, în 
satisfacerea nevoilor materiale și 
culturale mereu crescînde ale oa
menilor muncii.

Ne vom strădui, a spus vor
bitorul, să ridicăm munca noa
stră la nivelul marilor sarcini ce 
revin cooperației de consum în în

făptuirea politicii partidului de 
construire a socialismului în pa
ria noastră.

I Ședința a fost apoi prezidată de 
ov. Francisc Țopaș, vicepreședinte 
J1 Centrocoop.

Trecîndu-se la primul punct al 
irdinei de zi, tovarășul C. Ma- 
eescu a prezentat raportul Con
ciliului Centrocoop cu privire la
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activitatea cooperației de consum 
în perioada 1954—1958.

A luat apoi cuvîntul A. I. Gal
kin, președintele Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum din 
R.S.F.S. Rusă și vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a cooperativelor 
de consum din U.R.S.S., care a 
adresat congresului un călduros 
și frățesc salut din partea celor 
peste 36.000.000 cooperatori din 
U.R.S.S. A. I. Galkin a înmînat 
tovarășului C. Mateescu, preșe
dintele Centrocoop un steag roșu 
din partea Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum din 
Uniunea Sovietică. Participanții 
la congres au salutat călduros

SalutulC.C. alP.M.R. și al Consiliului
de Miniștri adus Congresului

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,

Comitetul Central al» Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne transmit un călduros salut de- 
legaților la cel de-al III-lea Con
gres al Cooperației de Consum și 
tuturor cooperatorilor din Republica 
Populară Romînă.

Congresul are Ioc în condițiile 
creșterii și întăririi fără precedent 
a forțelor păcii, democrației și so
cialismului. Lupta desfășurată de 
țările lagărului socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică, împotriva 
uneltirilor imperialiste, pentru pre- 
intimpinarea primejdiei unui nou 
război, pentru coexistența pașnică 
a țărilor cu orînduiri diferite, pen
tru apărarea păcii, se bucură de 
sprijinul tuturor țărilor și popoare
lor iubitoare de pace.

Un puternic ecou găsesc în rîn
durile popoarelor de pretutindeni 
eforturile neobosite ale Uniunii So
vietice menite să ferească lumea de 
calamitățile unui nou război mon
dial, să ducă la frînarea și lichi
darea primejdioasei curse a înar
mărilor, la încetarea imediată și 
pentru totdeauna a experiențelor cu 
arma nucleară. Omenirea iubitoare 
de pace a salutat cu deosebită sa
tisfacție. ca pe o contribuție de 
preț la apărarea păcii și întărirea 
securității popoarelor, noua și im
portanta inițiativă a Uniunii So
vietice în problema normalizării si
tuației din Berlin.

Declarația guvernului republicii 
noastre populare, care sprijină cu 
fermitate soluția propusă de gu
vernul sovietic pentru lichidarea fo
carului de tensiune creat ia Berlin 
a fost îijtîmpinată cu deplină a- 
probare de către întregul popor 
romîn. Aceeași poziție de sprijinire 
hotărîtă a propunerilor Uniunii So
vietice în problema Berlinului au 
adoptat toate țările frățești ale la
gărului socialist.

In unitatea de nezdruncinat a 
țărilor lagărului socialist, în frun
te cu Uniunea Sovietică, popoarele 
lumii văd pe bună dreptate prin
cipala forță care împiedică pe im
perialiști să dezlănțuie un nou mă
cel mondial.

Puternicul lagăr socialist, statefe 
nesocialiste iubitoare de pace din 
Asia și Africa, mișcarea muncito
rească internațională, mișcarea 
pentru pace a popoarelor de pretu
tindeni, constituie o forță uriașă în 
slujba păcii — cum nu a mai exi
stat niciodată în milenara istorie 
a omenirii — mult mai puternică 
decît forțele întunecate ale reac- 
țiunii și războiului.

In întreaga lume capitalistă se 
manifestă tot mai puternic fenome
nele caracteristice de descompunere 
a sistemului capitalist. Crește lupta 
pentru libertate și independență na
țională a popoarelor coloniale, se
micoloniale și dependente din Asia, 
Africa și America Latină ; se des
tramă putredul sistem colonialist 
al imperialismului.

în contrast cu situația existentă 
în lumea capitalistă — în U.R.S.S. 
în China populară, în toate țările 
lagărului socialist are loc un avînt 
economic general.

Congresul al XXI-Iea al P.C.U.S. 
va dezbate probleme de imensă în
semnătate istorică privind crearea 
bazei tehnico-inateriale a comunis
mului în Uniunea Sovietică și în
deplinirea, în cadrul întrecerii paș
nice cu capitalismul, a sarcinii de 
a întrece S.U.A. în ce privește vo
lumul global al producției și pro

cuvîntul conducătorului delega
ției sovietice, exprimîndu-și dra
gostea față de Marea Uniune So
vietică.

După-amiază, lucrările Congre
sului au continuat sub conduce
rea tov. Miron Șerban, vicepre
ședinte al Centrocoop.

A fost prezentat raportul comi
siei de validare.

Tov. Dumitru Usturoi, membru 
în comitetul executiv al Centro
coop, directorul Direcției finan
ciare și a evidenței contabile, a 
prezentat darea de seamă conta
bilă a Centrocoop la 31 decembrie 
1957.

Tov. Dumitru Dumitrescu, pre- 

ducția calculată pe cap de locui
tor.

Realizarea mărețului program de 
construire a societății comuniste in 
Uniunea Sovietică va întări con
siderabil întregul sistem mondial 
socialist și va influența puternic 
mersul înainte al forțelor socialis
mului și păcii in lumea întreagă.

Oamenii muncii din tara noastră 
care, sub conducerea partidului, în
făptuiesc cu succes hotărîrile Con
gresului al ll-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, au obținut 
mari realizări in dezvoltarea tutu
ror ramurilor vieții economice și 
soclal-culturale.

Dă roade tot mai însemnate a- 
plicarea consecventă a politicii le
niniste de industrializare socialistă 
a țării, al cărei ritm se in
tensifică. Agricultura se dez
voltă pe calea socialismului. Re
cent, Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
min a dezbătut proiectul planului 
de stat pe anul 1959. Obiectivele 
trasate de plenară mobilizează ma
sele muncitoare la un nou și pu
ternic avînt în lupta pentru dez
voltarea economie) naționale. Oa
menii muncii de la orașe și sate 
văd în sarcinile trasate de plenara 
C.C. o nouă expresie a grijii par
tidului și guvernului pentru întă
rirea și înflorirea patriei, pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului muncitor.

Numeroase au fost greutățile pe 
care a trebuit să le înfruntăm pen
tru a lichida starea de adîncă îna
poiere economică în care au fost 
ținute țara noastră și poporul mun
citor de către clasele exploatatoare 
și marile puteri Imperialiste.

într-un timp relativ scurt, în nu
mai un deceniu de la cucerirea de
plină a puterii politice de către 
clasa muncitoare, aliată cu țărăni
mea muncitoare, poporul nostru, 
sub conducerea partidului, a obți
nut prin munca sa plină de abne
gație realizări cu care 
vînt se poate mîndri. — ___
în viitorul luminos spre care 
conduce partidul nostru, oamenii 
muncii depun eforturi creatoare 
pentru înlăturarea greutăților exis
tente încă și obținerea de noi suc
cese în toate domeniile construcției 
socialiste.

Tovarăși,
In anii regimului de democrație 

populară, cooperația de consum, cu 
sprijinul partidului și guvernului, 
a devenit o largă organizație de 
masă, care cuprinde peste 5 mili
oane de membri. Lenin ne învață 
că statul celor ce muncesc trebuie 
să ajute dezvoltarea cooperației, să 
sprijine un schimb cooperatist de 
mărfuri la care să participe ma
sele largi ale populației.

Cooperativele de consum unesc 
pe țăranii muncitori care desfac 
produsele agricole și se aprovizio
nează cu produse industriale. Sub 
îndrumarea și conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, ele 
au devenit pentru mijc-nele de 
țărani muncitori o șcc< 11 care 
îi educă în spiritul gospodăririi și 
muncii in comun, îi deprind cu 
formele de activitate colectivă, ii 
ajută să treacă la forma superioa
ră a cooperației — la cooperația 
de producție. Cooperația de consum 
are de îndeplinit un important rol 
economic, social și cultural-educativ 
în viața țărănimii și a satelor ; ea 
aduce o contribuție importantă la 
dezvoltarea legăturilor economice 
dintre oraș și sat, la întărirea a- 
lianței muncitorești-țărănești, 
construirea socialismului.

re pe drept cu- 
i. Cu încredere 

îi

la

ședințele comisiei de revizie a 
Centrocoop, a dat citire raportu
lui comisiei de revizie pe perioa
da 1954—1958.

Au început apoi discuțiile la 
raportul Consiliului Centrocoop.

Au luat cuvîntul delegații: 
Gheorghe Bîgu, președintele Uni
unii regionale a cooperativelor de 
consum Bacău, învățătoarea Ma
rina Cutu, președinta consiliului 
sătesc din satul Sigmir, cooperati
va Bljenii de Jos, regiunea Cluj, 
Lambe Frenkel, vicepreședinte al 
Uniunii regionale a cooperației de 
consum București, Aii Niazi, pre
ședintele cooperativei din comuna 
Cobadin, regiunea Constanța, Va-

Imbinînd interesele milioanelor 
de țărani muncitori cu interesele 
generale ale statutului democrat- 
popular, cooperația și-a dezvoltat 
considerabil activitatea de aprovi
zionare a satelor cu produse in
dustriale și de achiziționare și con
tractare a produselor agricole. Coo
perația de consum a desfăcut 
cantități mereu crescînde de măr
furi industriale in sortimente mai 
variate, corespunzătoare cerințelor 
și gusturilor țărănimii. Astfel, nu
mai in anul 1958 s-au vindut la 
sate prin comerțul cooperatist măr
furi industriale in valoare de a- 
proape 11 miliarde lei, cu circa 4 
miliarde lei mai mult decît în anul 
1954. Față de anul 1954, coopera
tivele desfac anul acesta de 1,5 
ori mai multe țesături de (înă, de 
peste 2 ori mai multe tricotaje, de a- 
proape 2 ori mai multă incățăminte 
și cantități sporite de alte bunuri de 
consum. Satisfăcind în măsură 
crescîndâ cerințele și gusturile tot 
mai înalte ale țărănimii, coopera
ția a vîndut la sate în ultimii 4 
am, peste 225.000 aparate de ra
dio, aproape 120.000 biciclete, peste 
50.000 mașini de cusut, precum și 
motociclete, mobilă și alte obiecte 
de uz gospodăresc, precum și în
semnate cantități de cherestea, ți
glă, ciment, tablă și alte materia
le de construcții.

Cooperația de consum și-a îm
bunătățit simțitor activitatea în 
ce privește aprovizionarea gospo
dăriilor colective, întovărășirilor 
agricole șl gospodăriilor indivi
duale cu unelte agricole, îngrășă
minte chimice etc., contribuind pe 
această cale la creșterea produc
ției agricole.

Toate acestea ilustrează crește
rea continuă a puterii de cumpă
rare a țărănimii noastre munci
toare, ridicarea nivelului ei de 
trai material și cultural.

Cooperativele de consum aduc 
o însemnată contribuție Ia for
marea fondului central de produ
se agricole, contractînd și achizi- 
ționind Însemnate canități de ce
reale, leguminoase, fructe și alte 
produse agricole vegetale și ani
male. Valoarea totală a produse
lor agricole achiziționate de către 
cooperația de consum în anul 
1958 este cu peste 1 miliard lei 
mai mare decît in anul 1954.

Ca urmare a ajutorului primit 
din partea statului democrat- 
popular, a activității economice 

a cooperativelor și a 
rodnice a ccoperatori- 

lucrătorilor din coo- 
situația economico-îinan- 

cooperațici de consum s-a 
In perioada 

a.'e

sporite 
muncii 
lor și 
perație. 
ciară a 
întărit an de an.
1954—1958 fondurile proprii

j 1 r i>c5i « uithiui va.u>arca mariu-
“ aU sp°rlt ri'or industriale care se desfac la
cu peste 639 milioane lei; a cres
cut rentabilitatea unităților coo; e- 

redus cheltuielile de 
sporit cu peste 80 
fendt I stcial depus 

cooperatori.
numărului de mem-

ratiste. s au 
circulație a 
milioane lei 
de membrii

Creșterea 
brii în perioada de la ultimul con
gres al cooperației, participarea 
tot mai activă a masei de coopera
tori ia conducerea, controlul și 
gospodărirea cooperativelor au 
dus ta dezvoltarea și consolidarea 
cooperativelor de consum. Aceasta 
are o mare importanță pentru ri
dicarea conștiinței politice a mi
lioane de țărani, pentru întărirea 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, pentru întărirea

In Editura Politică 
a apărut:

Gh. Gheorghiu-Dej

80 pag. 90 bani

sile Sterică, președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor de 
consum Suceava, Florian Popes
cu, președintele Uniunii raionale 
a cooperativelor de consum Bu
zău, Dumitru Murdariu, șeful ser
viciului organizare și cadre al 
Uniunii regionale a cooperativelor 
de consum Craiova, Spasa Coici, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Socol, re
giunea Timișoara, Florea Bănă- 
șennu, președintele Uniunii raio
nale a cooperativelor de consum 
Alexandria.

Lucrările congresului continuă.

Pe întreg cuprinsul țării oame
nii muncii din fabrici, uzine, de pe 
șantiere și de pe ogoare salută cu 
entuziasm expunerea făcută de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Plenara C. C. al P.M.R. din 
26 28 noiembrie 1958 și hatărîrile 
plenarei, și își exprimă voința ne
clintită de a traduce în viață mă
rețele sarcini trasate de partid.

La uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală, în convorbirile care au 
avut loc vineri, pe grupe sindicale, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
s-au angajat să dea agriculturii 
tot mai multe mașini de înaltă 
tehnicitate.

„Sîntem mîndri, a spus maistrul 
Nicolae Drăghici, conducătorul bri
găzii de tineret „Vasile Roaită", 
că din mîinile noastre ies mașini 
care sînt de un mare ajutor oa
menilor muncii de pe ogoare și 
constituie baza tehnică pentru con
struirea socialismului la sate. Ex
periența cîștigată în acest an, cînd 
colectivul uzinei noastre a realizat 
în numai 10 luni sarcinile pe în
tregul an, o să ne ajute ca în 1959 
să livrăm agriculturii un mare nu
măr de combine de recoltat cerea
le. Brigada pe care o conduc, de
ținătoare a Steagului de brigadă 
fruntașă pe întreprindere și pe ra
ionul Gh. Gheorghiu-Dej, își ia an
gajamentul să muncească cu rîvnă

(Agerpres)

legăturilor partidului cu masele 
țărănimii muncitoare.

Pe lingă succesele incontesta
bile obținute, în activitatea coo
perației de consum mai dăinuie 
insă unele lipsuri care pot fi și 
trebuie înlăturate.

Una din lipsurile principale 
constă in faptul că multe din 
cooperativele de consum nu 
îmbină activitatea economică cu 
activitatea educativă de ridi
care continuă a conștiinței poli
tice a țărănimii muncitoare. Or
ganele cooperației, de sus și pină 
jos, se mărginesc la operațiunile 
de schimb dintre oraș și sat, sub- 
apreciind importanța muncii edu
cative pe care trebuie s-o desfă
șoare cooperativele de consum în 
rîndurile țărănimii muncitoare. 
Desfășurarea unei largi munci po
litice pentru educarea socialistă a 
maselor de cooperatori, pentru a 
asigura participarea lor crescîndâ 
ia opera de construcție socialistă 
la sate, este una din sarcinile 
centrale ale cooperației de con
sum.

Conducătorii multor cooperative 
n-au înțeles pe deplin că îmbună
tățirea activității cooperativelor 
depinde în măsură hotărîtoare de 
participarea activă a maselor de 
membri cooperatori la activitatea 
cooperației, că numai sprijinindu- 
se pe masa cooperatorilor își pot 
îndeplini cooperativele sarcinile lor 
de mare răspundere. Atragerea mi
lioanelor de cooperatori și partici
parea lor activă, sistematică, la ac* 
tivitatea economică, gospodăreas
că, cultural-educativă a cooperati
velor, realizarea unor legături mai 
strînse între consiliile de conducere 
și masa cooperatorilor au cea mai 
mare însemnătate pentru ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă 
a muncii cooperației de consum.

Uniunile regionale, raionale și 
cooperativele sătești au acumulat 
o experiență bogată. Fără îndoia
lă că lărgirea atribuțiunilor uni
unilor regionale și raionale le va 
da posibilitatea să-și sporească 
inițiativa și răspunderea în mun
că, să rezolve cu mai multă com
petență și operativitate sarcinile 
ce le revin.

O importantă îndatorire a coo
perației de consum este de a 
studia cererea de consum a popu
lației și a asigura îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării satelor 
cu mărfuri de bună calitate și în 
sortimente cerute de populație, 
după specificul local, de a asigura 
aprovizionarea gospodăriilor co
lective, întovărășirilor și a țăra
nilor individuali, cu unelte agri
cole, materiale de construcție etc.

Deși a crescut valoarea mărfu- 

sate de către cooperație, volumul 
achizițiilor nu este încă pe mă
sura posibilităților sporit: de va
lorificare a produselor agriccl: 
de către țărănimea muncitoare și 
a capacității organizatorice a coo
perației de consum.

Valorificarea produselor agrico
le pe calea contractelor cu statul, 
prin cooperative, asigură crește
rea veniturilor țărănimii munci
toare și contribuie la aproviziona
rea oamenilor muncii de la orașe 
cu produse agro-aiimentare și 
a industriei cu materii prime 
agricole. Cooperația de con
sum trebuie să devină principalul

(Continuare în pag. 3-a)

Oamenii muncii salută
cu entuziasm documentele

plenarei C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958
la îndeplinirea acestor sarcini de 
mare însemnătate".

Lăcătușul Ion Rizea a arătat că 
muncitorii din secția turnătorie au 
hotărît ca prin introducerea unor 
metode noi de turnare a pieselor 
pentru combine să reducă cu 1.5 
la sută consumul specific de me
tal. „Contribuția noastră, a munci
torilor de la secția montaj carca
se, la îndeplinirea planului pe 
anul viitor, a spus lăcătușul 
Gheorghe Vasile, va fi realizarea 
unei producții cu 15 Ia sută mai 
mare decît prevede planul și redu
cerea prețului de cost cu 1 la sută 
la subansamblele carcasei de la 
combina de cereale".

La una din consfătuirile de la 
uzinele „Republica" din Capitală, 
inginerul Traian Doș'.ea a arătat 
că în întreprindere există mari po
sibilități pentru realizarea unei pro
ducții sporite de laminatp. „Pen
tru aceasta, a spus el, noi, ingi
nerii și tehnicienii îi vom ajuta pe 
laminatori pentru ca să utilizeze 
cit mai bine capacitatea de lucru 
a agregatelor și să scurteze timpul 
fixat pentru revizie și reparații".

Maistrul Ene Miilea în numele 
brigăzii ce deservește laminorul de 
3 țoii și-a luat angajamentul ca 
această brigadă să îndeplinească 
planul de producție pe anul 1959 
pînă la începutul lunii noiembrie.

Brigăzile utemiste
de muncă patriotică la lucru
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SPARG STÎNCILE

tf SATUfi/ DE BUMRAC, 
I ÎNA SI MATASE

Arborii seculari zmulși din ră
dăcini de vijelii, ca și acum două 
mii de ani, putrezeau fără nici 
o întrebuințare în pădurile carpa
tine de pe teritoriul raionului No
vaci.

La hotarul comunei Polovragi, 
doar firul apei Oltetului își croia toare, sfredelind muntele — une- 
printre stînci cale, formînd o ad
mirabilă trecătoare numită de 
om Cheile Oltului.

Pe aici nu s-a încumetat să 
treacă însă decît rar excursio
niștii și ciobanii cu turme de oi. 
In acest an însă, omul și-a pro
pus să biruie vitregia naturii. El 
a hotărît să taie cale — o șosea 
pentru autovehicule — care să-l 
pună în posibilitate de a folosi 
materialul lemnos ce se irosea cu 
zecile și sutele de vagoane pe an.

Astfel la îndemnul organizației 
a venit aici iscusitul miner Nico
lae Vesa din Valea Jiului, Nico
lae Ecovescu, Ion Agricescu și 
alți mineri, care împreună cu ti
nerii din comună au format 12

brigăzi de muncă care au început 
lupta cu muntele, cu ascuțitele 
stînci de cremene.

Cei peste 80 de tineri — așa 
cum învățaseră de la ortacii mai 
Vîrstnici — s-au legat cu frînghii 
și au înfruntat înălțimile ameți-

ori lucrînd suspendați în aer la 
25—30 m. înălțime.

Azi, șoseaua e gata pe o por
țiune de aproape 3 km., iar stîn- 
ca dislocată măsoară peste 80.000 
m.c.

Această muncă asiduă și în
drăzneață continuă. Utemiștii fac 
adevărate minuni. E greu, dar ei 
nu se lasă învinși de greutate, 
deoarece în adunarea generală de 
organizație U.T.M. au hotărît să 
muncească pînă la capăt, pînă ce 
vor i 
Pină

ceașca pma la capat, ptna ce 
ajunge la izvoarele Oltețului. 
i acolo mai sînt 14 km.

ION TEOHAR1DE 
corespondentul „Sc nteii 
tineretului" pentru re

giunea Craiova

Au săpat canale colectoare
pe teren

Valea Horodnicul este mărgini
tă de o pitorească localitate, satul 
cu același nume. Pe fundul albiei 
ei țîrîife un fir de apă, limpede, 
abia păstrat p»ste verile căldu
roase.

Deseori însă, cînd norii ne
gri cenușii, 
dezlănțuie fur 
deluroase și peste pădurile dese, 
la izvoarele lui rîușorul se umflă 
furios, șuvoaiele sale gîlgîitoare 
se scurg de pe toate văioagele, în 
valuri tulburi, revărsîndu-se nepo
tolite, cu năvală, peste albia în
gustă, tăind cărări mari, păgubi
toare, printre ogoarele satului. 
Organizațiile de bază U.T.M. din 
sat, tinerii, s-au hotărît să-i do
molească capriciile. In acțiune»

plini de apă, se 
ioși peste culmile

aceasta ei au cerut sprijinul 
comuniștilor. îndemnată de or
ganizația de partid, organizația 
de bază U.T.M. a creat o 
brigadă utemistă de muncă pa
triotică, în cadrul căreia s-au 
înrolat toți tinerii din sat. 
Prin munca brigăzii patriotice de 
tineret, ajutată fiind și de echi
pele patriotice de muncă volunta
ră din raion, organizate de către 
comitetul raional U.T.M. Rădăuți, 
s-au săpat canale colectoare de 
scurgere a apei, pe o suprafață 
de peste 30 hectare de teren a- 
gricol stăvilindu-se astfel pcn> 
tru totdeauna capriciile păgubi
toare ale acestui rîuleț. .

P. LUNGU

Creșterea producției bunurilor de larg consum
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în trecut. Sarcinile pe 
caie au tost aduse la

în acest fel, a spus el, laminato- 
rii care lucrează la acest agregat 
vor contribui la traducerea în fapt 
a sarcinii ce revine industriei si
derurgice de a da în anul 1959 o 
producție cu 23 ia sută mai mare 
decît în 1958.

Angajamente concrete și au luat 
și muncitorii Combinatului de pre
lucrare complexă a stufului din 
Brăila. „Pe noi, constructorii ma
relui combinat de prelucrare com
plexă a sfutului dm Brăila, — a 
spus zidarul Ion Bădescu, — ne 
bucură că an de an oamenii mun
cii, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, au ridicat economia na
țională pe o treaptă de dezvoltare 
neîntîlnită c—„„
anul 1959 „ . . .
cunoștința întregului popor consti
tuie pentru noi un nou imbold în 
muncă. Constructorii combinatului 
au îndeplinit planul de stat pe a- 
cest an încă din ziua de 26- noiem
brie, dată ce coincide cu începerea 
lucrărilor plenarei C. C. al P.ALR. 
Ne angajăm ca, muncind mai bine, 
să grăbim terminarea lucrărilor și 
să dăm în exploatare înainte de 
data fixată, fabricile de carton și 
de celuloză din stuf".

Alți constructori, printre care 
dulgherul Vasile Damian, betonis- 
tul Dumitru Cornan, muncitoarea 
Ana Aurel au arătat că pentru în
deplinirea acestor angajamente vor 
utiliza mai bine capacitățile de lu
cru ale agregatelor și vor folosi 
cu chibzuință materialele de con
strucție în scopul reducerii prețu
lui de cost al construcțiilor.

La fabrica „Moldova Tricotaje" 
din lași, tov. N. David, directorul 
fabricii, a arătat că potrivit cifre
lor de control, volumul producției 
globale a fabricii va fi în anul 
1959 cu 42 la sută mai mare de
cît în 1958. „Noi luăm de pe acum 
măsuri pentru realizarea acestui 
spor de producție, a spus vorbito
rul. Pînă la sfîrșitul acestui an va 
fi dată în folosință o nouă sală de 
depănat, numeroase secții, printre 
care cele de tricotaje și confecții, 
vor fi înzestrate cu mașini noi".

„Chibzuind cum putem îndeplini 
aceste sarcini, a spus muncitoarea 
Alexandrina Ivănuș, noi vom urma 
neabătut indicațiile 
tărîți să luptăm cu 
tru noi succese în 
tru a da țării un 
duse".

partidului, ho- 
tot avîntul pen- 
producție, pen- 
belșug de pro-

(Agerpres)

Lucrează 
în contul 

anului viitor
• In ziua de 5 decembrie, munci

torii din întreprinderile sectorului 
de articole casnice și piese de 
schimb pentru industria ușoara 
și-au realizat plțtnul producției 
globale pe anul 1958. Față de anul 
trecut, anul acesta, producția a 
crescut in acest sector cu 12 la 
sută, iar productivitatea muncii 
cu 3 la sută. Valoarea acumulări
lor socialiste realizate in II luni 
se ridică la suma de 181 milioane 
lei.

Piuă la sfirșitul anului lucră
torii din acest sector și-au propus 
să realizeze peste plan produse in 
valoare de 30 milioane lei.

C> Textiliștii de la fabrica „.Măta
sea Populară'' din Capitală, deți- 
ruitori ai Steagului de intreprinde- 
ri fruntașă pe ramură, raportează 
< u mîndrie că incepind din ziua 
ie 4 decembrie lucrează in con
tul anului 1959. Anul acesta pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
2,3 la sută față de anul 1957, ier 
prin reducerea prețului 
s-au realizat economii in 
de 397.000 lei.

Pînă la sfîrșitul anului 
vul acestei întreprinderi va realiza 
peste plan 180.000 mp. țesături 
de mătase.

de cost 
valoare

colecti*

(Agerpres)
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Raportul Consiliului Centrocoop prezentat de tov. C. Mateescu
Al IlI-lea Congres al Coopera

ției de consum din țara noastră 
are loc în condițiile întăririi con
tinue a forței regimului demo
crat-popular, ale succeselor în
semnate obținute de oamenii 
muncii în dezvoltarea economiei 
|i culturii socialiste, în condițiile 
luptei entuziaste a întregului po
por, pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al II-lea al 
P.M.R., pentru traducerea în 
viață a liniei generale a parti
dului.

Patria noastră înaintează în- 
tr-un ritm rapid pe calea con
strucției socialiste. Chezășia dez
voltării întregii economii națio
nale și a ridicării continue a ni
velului de trai al poporului o 
constituie industrializarea țării. 
Pe harta țării apar orașe și cen
tre industriale noi, se înalță nu
meroase uzine, fabrici, sonde, se 
dezvoltă cu pași mari ramuri in
dustriale inexistente în trecut, se 
trezesc la o viață nouă regiuni 
ținute în adîncă înapoiere de re
gimul burghezo-moșieresc.

In viața satelor au avut loc 
transformări adînci. Majoritatea 
familiilor țăranilor muncitori au 
pășit pe drumul agriculturii so
cialiste, convingîndu se de avan
tajele lucrării pămîntului în co
mun, pe suprafețe întinse și cu 
mijloace mecanizate. Sectorul so
cialist al agriculturii reprezintă 
peste 55 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării.

Succesele obținute în dezvolta
rea industriei și agriculturii au 
avut ca rezultat creșterea nive
lului de trai al clasei muncitoa
re și al țărănimii muncitoare — 
obiectiv principal al politicii par
tidului și guvernului. Aceasta se 
oglindește în ridicarea salariului 
real și a veniturilor tuturor celor 
ce muncesc de la orașe și sate, 
în îmbunătățirea aprovizionării 
populației, în dezvoltarea largă a 
construcției de locuințe și institu
ții social-culturale. în răsnîndirea 
științei și culturii în mase.

Marile înfăptuiri în cons
trucția socialistă demonstrează 
justețea politicii partidului și gu
vernului. Masele de oameni ai 
muncii urmează cu încredere ne
șovăitoare și realizează cu entu
ziasm această politică, ceea ce 
constituie o vie ilustrare a legă
turii strînse, indestructibile din
tre partid, guvern și popor.

Un factor esențial al mersului 
nostru înainte spre socialism este 
ajutorul frățesc continuu și mul
tilateral pe care ni-1 acordă Uni
unea Sovietică, colaborarea rod
nică cu țările socialiste.

Prezentînd condițiile interna
ționale în care se desfășoară con
gresul, vorbitorul a subliniat 
creșterea vertiginoasă a puterii 
materiale și morale a marelui la
găr socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică. Poporul romîn își 
aduce contribuția ,1a continua în
tărire a unității și coeziunii la
gărului socialist, principala forță 
care luptă pentru pacea și secu
ritatea popoarelor. în strînsă u- 
nitate cu țările lagărului socia

Munca organizatorică și cultural-educativă 
do masă

In perioada la care se referă ra
portul, numărul membrilor coope
ratori a crescut, ajungind la 
5.200.000, ceea ce reprezintă aproa
pe 60 la sută din populația adultă 
a satelor. A fost desfășurată o 
vastă muncă organizatorică și cui- 
tural-educativă de masă, organiza, 
țiile cooperatiste acordînd atenție 
mai mare consolidării legăturilor 
cu membrii cooperatori, aplicării 
în viață a prevederilor statutare 
și întăririi democrației cooperatiste. 
Adunările sătești și adunările ge>- 
nerale ale membrilor, conferințele 
uniunilor raionale și regionale s-au 
ținut în această perioadă cu mai 
multă regularitate.

Vorbitei ui a subliniat creșterea 
interesului și a grijii cooperatori
lor față de bunul mers al activi
tății cooperativelor, faptul că anul 
acesta numărul participanților la 
adunările sătești și la adunările 
generale a crescut de aproape două 
ori față de 1955. in urmă aplicării 
rezoluției celui de-al 11-lea congres 
al cooperației de coonsum s-au 
lărgit consiliile de conducere a 
cooperativelor, numărul membrilor 
acestora crescînd de ia 25.000 la 
peste 52.000. in locul fostelor co
mitete de prăvălie, a căror activi
tate se rezuma în principal la con
trolul magazinelor, au fost alese 
peste 10.000 de consilii, ca orga
ne statutare de conducere a unită
ților cooperatiste din satele res
pective. La rîndul lor, aceste con
silii au constituit circa 80.000 acti
ve de sprijin cuprinzînd aproxima
tiv 240.000 dintre cei mai buni 
membri. Din organele de condu
cere și control ale cooperativelor, 
precum și din activele de sprijin 
fac parte peste 400.000 cooperatori 
care participă astfel în mod ne
mijlocit la conducerea și gospodă
rirea cooperativelor.

Au fost obținute rezultate pozi
tive în atragerea de noi membrii 
în cooperative și în încasarea păr
ților sociale subscrise. Din anul 
1954 și pînă astăzi au intrat în 
cooperativele de consum, pe 
baza liberului consimțămînt, peste 
300.000 de țărani muncitori. De 
asemenea, fondul social încasat a 
crescut în această perioadă cu 
80.000.000 lei. In multe comune, 
adunările generale ale membrilor 
cooperatori au hotărît majorarea 
valorii părților sociale subscrise de 
la 50 lei cît prevede statutul, la 
100 de lei și chiar mai mult.

Raportorul a recomandat tutu
ror conducerilor și lucrătorilor din 
cooperația de consum să popu
larizeze această valoroasă iniția
tivă, în vederea extinderii ei pe 

list, împreună cu toate forțele 
progresiste din lume, țara noastră 
continuă să lupte ferm și consec
vent pentru apărarea păcii, pen
tru zădărnicirea uneltirilor răz
boinice ale cercurilor imperialiste 
agresive în frunte cu cele din 
S.U.A. In apărarea păcii se ridi
că în zilele noastre forțe imense. 
Creșterea necontenită și unirea 
tuturor acestor forțe, lupta lor 
vigilentă creează posibilitatea 
preîntîmpinării unui nou război 
și a asigurării unei păci trainice.

in continuare, vorbitorul a sees 
în evidență rolul și însemnătatea 
cooperației de consum în transfor
marea socialistă a societății. Așa 
cum a arătat Lenin, cooperația 
este pentru țărănimea muncitoare 
calea cea mai simplă, mai ușoa
ră și mai accesibilă de trecere 
spre noua orînduire. Coopera
ția răspindește în rîndurile 
țăranilor muncitori ideile co
lectivismului, îi obișnuiește cu ac
tivitatea în comun în diferite foi ine 
de cooperare, de la cea mai sim
plă — de consum — pînă la cea 
mai avansată — gospodăria agri
colă colectivă Ca largă organiza
ție de masă, cooperația unește ma
sele de țărani muncitori mai întii 
în calitate de consumatori și apoi 
ca producători.

Contribuind la intensificarea 
schimbului de mărfuri dintre oraș 
și sat, la educarea în spirit socia
list a maselor țărănești, cooperația 
este o pîrghie importantă pentru 
întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea, muncitoare pe 
drumul construirii socialismului. 
In mîna oamenilor muncii coope
rația este un instrument puternic 
pentru ridicarea continuă a bună
stării lor. Ea îi ajută să lupte îm
potriva elementelor speculative.

In țara noastră, instaurarea pu
terii muncitorești țărănești,' marile 
prefaceri revoluționare săvîrșite de 
poporul romîn, sub conducerea par
tidului, au determinat schimbarea 
fundamentală a caracterului și con
ținutului social al cooperației. Ac
tivitatea acesteia a devenit parte 
integrantă a muncii creatoare a po
porului pentru construirea socia
lismului. Partidul nostru a dat 
maselor de cooperatori și tuturor 
lucrătorilor din cooperație o 
călăuză sigură prin Rezoluția Ple
narei C.C al P.M.R. din Șr—5 
martie 1949 și prii) alte documen
te care constituie o aplicare crea
toare la condițiile țării noastre, a 
învățăturii marxist-leniniste despre 
cooperație și a experienței sovietice 
în acest domeniu.

Spre deosebire de trecut, coope
rația de consum din țara noastră 
servește acum exclusiv interesele 
clasei muncitoare și ale țărănimii 
muncitoare și de aceea ea se bucu
ră de încrederea și sprijinul ace
stora.

In anii puterii populare coope
rația de consum s-a dezvoltat în 
direcția intensificării schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, contri
buind la educarea maselor țără
nești, în vederea atragerii lor pe 
făgașul socialismului.

o scară cît mai largă. Sporirea 
valorii părților sociale subscrise 
la numai 100 lei la toate coopera
tivele și asigurarea încasării lor 
în întregime ar însemna mărirea 
fondurilor proprii ale cooperative
lor cu circa 200 milioane lei. 
Aceasta ar duce la întărirea uni
tăților, la dezvoltarea bazei tehni- 
cc-materiale a acestora, la o mai 
bună aprovizionare cu mărfuri a 
satelor, la creșterea beneficiilor 
cooperativelor și a cotei-părți din 
beneficiile cuvenite membrilor.

La stimularea cooperatorilor a 
contribuit faptul că în ultimii 4 ani 
s-a distribuit pentru plata cote
lor părți din beneficii suma de 
108.000.000 lei.

Activitatea organizatorică și 
cultural-educativă de masă desfă
șurată de cooperația de consum a 
contribuit la ridicarea nivelului de 
conștiință al țărănimii muncitoa
re, la educarea ei în spiritul coo
perării în muncă. In ultimii patru 
ani un număr tot mai mare de 
țărani muncitori, membrii ai coo
perativelor de consum, au intrat în 
întovărășiri și gospodării agrico
le colective.

Cu toate aceste succese se poa
te spune că cooperația de consum 
are încă lipsuri serioase în antre
narea membrilor cooperatori de a 
participa la munca de întărire și 
de bună gospodărire a cooperative
lor, la îndeplinirea sarcinilor pri
vind schimbul de mărfuri între 
oraș și sat.

Mai sînt încă conduceri de coo
perative, uniuni raionale și regio
nale care subapreciază munca po
litică de masă în rîndul coopera
torilor și pun accentul aproape 
numai pe latura comercială a 
activității. La rîndul său. nici Co
mitetul Executiv al Centrocoop nu 
a avut ca preocupare Centrală 
organizarea și desfășurarea mun
cii de masă.

Condițiile create cooperativelor 
sătești prin îmbunătățirea formei 
organizatorice nu sînt folosite pe 
deplin pentru ca membrii coope
ratori și îndeosebi femeile și ti
nerii să participe mai activ și în- 
tr-un număr cît mai mare la via
ța cooperativelor.

Democrația internă și prevede
rile statutului nu sînt peste tot 
respectate. Sînt încă consilii să
tești, consilii de conducere ale 
cooperativelor și chiar ale unor 
uniuni raionale și regionale care 
nu sînt convocate cu regularita
te, iar comitetele de conducere 
respective nu prezintă dări de 
seamă în fața acestora. Faptele 

arată că acolo unde masele de 
membri cooperatori nu sînt antre
nate în suficientă măsură la con
ducerea și controlul cooperative
lor, întîlnim proastă gospodărire, 
risipă și alte lipsuri. In asemenea 
locuri se creează posibilitatea pă
trunderi, în conducerea și apara
tul cooperativelor a unor elemen
te necinstite, dușmănoase.

Trebuie desfășurată o astfel de 
muncă organizatorică și cultural- 
educativă îneît mase largi ale 
țărănimii și în primul rînd 
membrii cooperatori să sim
tă tot mai mult, că cooperativa 
din sat este a lor. că de ei depin
de ca aceasta să devină un cen
tru economic și educativ al satu-

Act.viiatea
In anii care au trecut de la cel 

de-al II-lea Congres al Coopera
ției de consum, a arătat vorbito
rul, s-au înregistrat succese im
portante în sporirea vînzărilor de 
mărfuri la sate. Valoarea mărfu
rilor desfăcute prin unitățile 
cooperației de consum a crescut 
de la 7.200.000.000 lei în anul 
1954 la cca. 10.800.000.000 în anul 
1958—după datele preliminare— 
adică cu 50 la sută. In această 
perioadă s-au vîndut la sate măr
furi care întrec cu 14 miliar
de lei valoarea mărfurilor vîndute 
între primul și al doilea congres.

Arătînd că această creștere ma
sivă este rezultatul efortului cla
sei muncitoare pentru industria
lizarea socialistă a țării, a mări
rii continue a veniturilor 
țărănimii muncitoare ca urmare a 
dezvoltării sectorului cooperatisț- 
socialist în agricultură și a spo
ririi producției agricole, vorbito
rul a subliniat că prefacerile 
adînci din viața țărănimii au ca 
urmare firească schimbări în 
gustul și cererea de mărfuri in
dustriale a populației sătești. Ță
rănimea muncitoare manifestă un 
mare interes pentru o seamă de 
mărfuri care în trecut nici nu se 
comercializau la sate. In ultimii 
patru ani, prin unitățile coopera
tiste de consum s-au desfăcut 
un însemnat număr de aparate 
de radio, difuzoare, biciclete, 
mașini de cusut, motociclete, mo
torete, acordeoane, ceasuri, aparate 
de fotografiat, iar în apropiere da 
București chiar și televizoare. 
Desfacerea de articole electroteh
nice a crescut în 1958 de peste 5 
ori față de 1954.

O mare dezvoltare a luat de 
asemenea comerțul cu țesături 
de bumbac, tricotaje, galanterie, 
confecții. încălțăminte. O creștere 
importantă s-a înregistrat și la 
vînzarea diferitelor produse ale 
industriei alimentare ca : zahăr, 
paste făinoase, conserve etc.

Cine străbate astăzi satele noa
stre este adînc impresionat de 
numărul mare de case noi, sănă
toase și frumoase, ridicate de ță
ranii muncitori pe locurile foste
lor bordeie, caracteristice pentru 
peisajul satului în trecut. în mul
te comune au apărut ulițe și 
chiar sate întregi cu locuințe noi, 
îndeosebi ale colectiviștilor și în- 
tovărășiților. Amploarea construc
țiilor sătești se oglindește și în 
sporirea masivă a vînzărilor de 
materiale de construcții prin uni
tățile cooperatiste. In sprijinul 
vastei opere de construcții ce se 
desfășoară la sate, comerțul coo
peratist a desfăcut în perioada 
1954—1958 aproape 1.500.000 m.c. 
de cherestea, peste 370.000.000 
țigle profilate, 260.000 tone ci
ment, peste 30.000 tone tablă 
neagră și zincată etc.

Pentru a ajuta pe țăranii mun
citori în dobîndirea de recolte 
bogate, cooperația de consum a 
pus la dispoziția unităților coope- 
ratist-socialiste din agricultură, 
precum și a gospodăriilor agrico
le individuale un volum din ce în 
ce mai mare de materiale necesa
re producției agricole. In 1958 
cooperația a desfăcut, față de 
1954, de două ori mai multe unel
te și materiale de uz agricol: 
pluguri, prășitori, coase, tocătoa
re de nutreț, piese de schimb, în
grășăminte chimice.

Vorbitorul a amintit o serie de 
rezultate pozitive în studierea de 
către cooperație a cererii de con
sum a populației, printre care 
consfătuirile cu consumatorii și 
cu furnizorii, punctele de control, 
înființarea rețelei comerciale vo
luntare dintre cei mai pricepuți 
vînzători și merceologi. Eviden
țiind regiunile Craiova, Constan
ța, Pitești, Suceava, care au în
deplinit și depășit planurile de 
desfacere a mărfurilor pe primele 
trei trimestre ale anului 1958, 
vorbitorul a criticat conducerile 
unor întreprinderi comerciale și 
ale unor cooperative care nu do
vedesc suficientă preocupare pen
tru o bună aprovizionare cu măr
furi. De pildă, în raionul Filimon 
Sîrbu din regiunea Galați 
planul de aprovizionare a coope
rativelor a fost îndeplinit în tri
mestrul III numai în proporție 
de 87 la sută.

Defecțiunile în activitatea unor 
cooperative și întreprinderi co
merciale cu ridicata se datoresc 
și muncii slabe desfășurate de

Activitatea de contractare și achiziții
Una din sarcinila de bază ale 

cooperației de consum în dezvol
tarea schimbului de mărfuri din
tre oraș și sat constă în achizițio
narea unui volum sporit de pro
duse agricole pentru fondul cen
tral al statului, în vederea apro
vizionării orașelor și centrelor 
muncitorești cu produse agricole 
și a industriei socialiste cu materii 
prime.

îndeplinirea acestei sarcini este 

lui, un mijloc de creștere a 
bunăstării lor.

Congresul nostru trebuie să 
constituie un punct de plecare 
pentru lichidarea hotărîtă a lip
surilor existente. Conducerile or
ganizațiilor și toți lucrătorii din 
cooperația de consum vor putea 
îndeplini cu succes sarcinile ce 
le revin numai dacă se vor spri
jini în întreaga lor muncă pe 
masa membrilor cooperatori, a- 
trăgîndu-i ia activitatea și con
trolul cooperativelor, numai dacă 
vor respecta prevederile statutare 
și principiile democrației coope
ratiste și vor desfășura o largă 
muncă organizatorică și cultural- 
educativă de masă.

economică
unele direcții comerciale regiona
le care nu-și îndeplinesc în con
diții satisfăcătoare sarcina de or
ganizare, îndrumare și coordona
re a comerțului în cadrul regiu
nilor.

Existența lipsurilor în activita
tea de desfacere a măriurilor a 
fost posibilă și datorită faptului 
că Comitetul Executiv Centro
coop nu a organizat la timp un 
control sistematic asupra modului 
de studiere a cererii de consum 
și de repartizare a fondului de 
mărfuri.

Amintind o serie de realizări în 
îmbunătățirea deservirii consuma
torilor, în realizarea unui comerț 
civilizat, vorbitorul a subliniat tot
odată necesitatea continuei îmbu
nătățiri a prezentării și păstrării 
mărfurilor, a modului de deservire 
a consumatorilor

Volumul desfacerilor prin unită
țile de alimentație publică a cres
cut de la 1.175.000.000 lei în 1954 la 
1.615.000.000 lei în 1958. In aceas
tă perioadă a sporit producția pre
paratelor de bucătărie, a crescut 
nivelul de deservire a consumato
rilor. Vorbitorul a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii continue a acti
vității în unitățile de alimentație 
publică, în primul rînd prin ridi
carea calificării profesionale a lu
crătorilor din aceste unități.

Prezentînd principalele realizări 
în întărirea bazei tehnico-materia- 
le a comerțului cooperatist, vorbi
torul a arătat că față de anul 1954 
rețeaua de unități de deservire cu 
amănuntul a crescut cu peste 4.000 
de noi unități, ajungînd la 30 iu
nie a.c. la mai mult de 26.000 de 
unități. In prezent există 660 de 
magazine universale, raionale și 
sătești, adică în medie mai mult 
de trei pe raion. Insă în timp ce 
în unele regiuni ca Stalin, Cluj, 
Autonomă Maghiară sarcina de a 
organiza cîte 2-3 magazine uni
versale sătești în fiecare raion a 
fost depășită, în regiuni ca Ba
cău, Craiova și altele sînt rămî- 
neri în urmă. O atenție deosebită 
s-a acordat organizării magazine
lor specializate. Numărul magazi
nelor metalo-chimice a crescut cu 
peste 300 de unități, iar al celor 
de textile-încălțăminte cu 380 de 
unități.

Majoritatea magazinelor din sa
tele noastre — îndeosebi cele 
construite și amenajate în ultimii 
ani — se deosebesc ca de la cer la 
pămînt de prăvăliile și cîrciumile 
foștilor negustori. In timp ce ve
chile dughene nu slujeau decît Ia 
îmbogățirea cămătarilor de la țară 
prin specularea nevoilor țărănimii, 
astăzi magazinele cooperației sînt 
verigi prin care ea contribuie la 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii de 
la sate. Țărănimea muncitoare 
vede astăzi în magazinele coope
rativelor, în mărfurile ce se des
fac prin aceste magazine un sprijin 
concret și direct pe care clasa 
muncitoare, prietenul și aliatul ei 
cel mai credincios, i-1 acordă în 
permanență.

Vorbitorul a-a ocupat apoi pe 
larg de o serie de probleme privind 
stnngerea relațiilor dintre indus
trie și cooperația de consum, 
de măsurile luate în scopul scur
tării și simplificării căilor de cir
culație a mărfurilor de la locul de 
producție la consumator. Printre 
realizările cele mai importante din 
acest domeniu se numără: conto
pirea întreprinderilor comerciale 
raionale din reședințe de regiuni 
cu direcțiile comerciale regionale; 
contopirea întreprinderilor comerci
ale raionale cu activitate economi
că redusă și organizarea a 22 de 
întreprinderi comerciale inter-raio
nale, care aprovizionează coopera
tivele din 46 de raioane; introdu
cerea aprovizionării directe din 
depozite a unităților de desfacere 
cu amănuntul prin metoda trans
portului centralizat. Toate aceste 
măsuri au avut ca urmare accele
rarea vitezei de circulație a măr
furilor cu 31 de zile față de anul 
1956, reducerea cheltuielilor de cir
culație și realizarea unor economii 
medii anuale de circa 35 milioane 
lei.

Față de ritmul în care înaintea
ză cooperativizarea agriculturii, 
conducerile organizațiilor coopera
tiste trebuie să ia toate măsurile 
pentru ca dezvoltarea comerțului 
să corespundă cerințelor crescînde 
de mărfuri determinate de spori
rea veniturilor colectiviștilor și în- 
tovărășiților. De asemenea, coope
rația va trebui să îmbunătățească 
aprovizionarea și deservirea mun
citorilor agricoli din S.M.T.-uri și 
G.A.S.-uri.

O datorie de onoare pentru fiecare 
cooperator și lucrător din coopera
ție, aceasta constituind o contribu
ție importantă la întărirea statului 
democrat-popular, la construirea 
socialismului.

Ca urmare a condițiilor favora
bile create de partid și guvern, a 
creșterii producției agricole, a 
muncii rodnice desfășurate de lu
crătorii din coofierația de consum, 
cît și a sprijinului membrilor coo

peratori, valoarea produselor achi
ziționate în cei patru ani ce au 
trecut de la Congresul al II-lea 
al Cooperației a crescut de peste 
două ori față de valoarea produ
selor achiziționate în perioada 
dintre primul și al doilea congres. 
Față de anul 1954 s-au achizițio
nat anul acesta de două ori mai 
multe cereale, de nouă ori maj 
rnulți cartofi, de aproape "șase ori 
mai multă lină, de trei or, mai 
multe ouă și de două ori mai multe 
plante medicinale. Creșterea volu
mului de achiziții la unele produ
se agricole a contribuit la o mai 
bună aprovizionare a populației 
de la orașe cu legume și fructe 
etc., ceea ce a determinat totodată 
scăderea prețurilor pe piața neor
ganizată la aceste produse.

In anul 1953 cantitatea de pro
duse contractate de cooperația de 
consum a crescut cu peste 10 la 
sută față de anul 1957, un loc 
din ce în ce mai important fiind 
ocupat de contractările de cerea- 
le și floarea-soarelui. O largă 
răspîndire a căpătat în activitatea 
de contractare a cerealelor încheie
rea de contracte cu asociațiile de 
țărani pentru valorificarea in co
mun a produselor agricole; peste 
70 la sută din cantitatea totală 
de cereale contractate anul acesta 
s-a realizat cu cele aproape 4.000 
de asemenea asociații. O deosebi
tă atenție s-a acordat stînelor coo
peratiste ca formă de cooperare 
m muncă. Numărul lor s-a ridicat 
în 1958 la 3.300.

Cooperativele de consum sînt 
organizațiile comerciale cele mai 
apropiate de masale țărănești 
și ca atare ele au și cele mai 
mari posibilități de a cum
păra surplusul de produse a- 
gricole de la producători. Pen
tru aceasta însă, cooperati
vele de consum trebuie să ac
tiveze în primul rînd ca organi
zații de masă ale țărănimii, să 
șe sprijine în realizarea sarcini
lor de achiziții pe masa largă a 
membrilor cooperatori. Practica a 
arătat că acolo unde unitățile 
cooperatiste au știut _să antrene
ze masa membrilor cooperatori, 
să folosească cu pricepere avan
tajele sistemului de contractări și 
metodele de achiziții, unde s-au

Producția propria, transporturile și investițiile
Vorbitorul a arătat că volumul 

producției proprii realizate prin 
cele 800 de secții de producție a 
crescut cu peste 20 la sută în 1958 
față de 1954, dezvoltîndu-se cu pre
cădere producția materialelor de 
construcție, de ambalaje și mo
bilier necesar unităților cooperatis
te etc. Parcul de mijloace proprii 
de transport a crescut în ultimii 
patru ani cu încă 400 de autove
hicule, iar volumul mărfurilor tran
sportate a crescut Cu 800.000 tone 
în 1958 față de 1954 .

Volumul investițiilor realizate în 
ultimii patru ani a fost de aproa
pe 200.000.000 lei, din care cca. 
160.000.000 lei în construcții, ceea 
ce a permis construirea și amena
jarea a peste 700 de unități de 
desfacere cu amănuntul și de de
pozite cu ridicata cu o capacitate 
de peste 2.500 vagoane. S-au con
struit de asemenea silozuri, maga
zii pentru legume și fructe, uscă- 
toare de fructe, centre de semiin- 
dustrializare a fructelor, bazine 
pentru conservarea ouălelor etc.

Activitatea
Fondurile proprii ale cooperației 

de consum — a arătat în conti
nuare vorbitorul — au sporit de 
la 1.045.000.000 lei, cît erau în 
1954, la 1.673.000.000 lei, respec
tiv cu peste 60 la sută. La acea
sta a contribuit și creșterea fon
dului social care se ridică azi la 
20 la sută din totalul fondurilor. 
Mijloacele fixe ale cooperației de 
consum au crescut în această pe
rioadă de la 440.000.000 lei la 
800.000.000 lei.

Fără sprijinul prețios, perma
nent, din partea statului nostru 
cooperația de consum nu și-ar fi 
putut dezvolta activitatea sa eco
nomică, nu ar fi putut cunoaște o 
asemenea înflorire ca în anii re
gimului democrat-popular. Un a- 
semenea sprijin este desigur de 
neconceput în țările capitaliste. 
Sprijinul statului pentru cooperație 

Aspect din sala Congresului

recrutat cadre corespunzătoare, 
bine pregătite și cu experiență în 
munca de achiziții, rezultatele au 
fost dintre cele mai bune. Un 
exemplu îl constituie Uniunea 
raională Alexandria din regiunea 
București, care a depășit in seme
strul I sarcinile Uniunii ca man
datară a statului la achiziții de 
porumb, cu aproape 3000 de tone.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că s-ar fi putut obține rezul
tate și mai bune dacă toate orga
nizațiile cooperatiste s-ar fi stră
duit să contribuie la realizarea 
sarcinilor potrivit posibilităților 
existente ca urmare a creșterii 
producției agricole. Au fost uniuni 
regionale, raionale și cooperative 
unde, deși au existat condiții favo
rabile pentru valorificarea de can
tități sporite de produsei agricole, 
rezultatele obținute n-au fost la ni
velul posibilităților din cauza or
ganizării defectuoase a muncii. 
Așa s-a intimplat la uniunile re
gionale Cluj și Timișoara. Unele 
uniuni regionale și raionale nu 
acordă suficientă atenție calității 
produselor achiziționate și folosi
rii cu pricepere a pîrghiei prețu
rilor, corespunzător calității. Vor
bitorul a subliniat că organiza
țiile cooperației de consum trebuie 
să lupte pentru cuprinderea în 
sistemul de contractări a unui nu
măr tot mai mare de producători, 
în așa fel îneît contractările să de
vină metoda principală în realiza
rea sarcinilor de achiziții. In 
anul viitor trebuie să ajungem 
ca întreaga sarcină de achiziții 
la cartofi de toamnă să fie rea
lizată prin contractări, asigurin- 
du-se o creștere a cantităților 
contractate de cel puțin 30 la 
sută față de anul 1958. Volumul 
de contractări și achiziții la le
gume trebuie să crească cu cel 
puțin 40 la sută, iar la fructe cu 
cel puțin 30 la sută.

Am ascultat cu toții cu mare a- 
tenție șalptul adresat Congresului 
nostru de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ne bucură aprecie
rile partidului și indicația că în 
viitor cooperația trebuie să devină 
principalul achizitor de cereale. A- 
sigurăm Comitetul Central și Gu
vernul țării că vom îndeplini cu 
cinste această sarcină de răspun
dere.

O contribuție deosebită la îmbu
nătățirea bazei tehnico materiale 
au adus construcțiile și amenajă
rile de magazine cu sprijinul ma
terial și cu munca voluntară a 
cooperatorilor. In regiunile lași, 
Suceava, Cluj, Galați, Ploești, Cra
iova și altele cooperatorii au hotă
rît în acest an să ridice prin mun
că voluntară 230 de magazine și 
alte construcții, dintre care o par
te au și fost terminate.

Pentru creșterea nivelului de 
deservire a consumatorilor, pen
tru o și mai rațională organizare 
a circulației mărfurilor și redu
cere a cheltuielilor comerciale, 
pentru o mai mare grijă în pă
strarea și conservarea mărfurilor 
este necesar ca în următorii pa
tru ani, cu sprijinul cooperatori
lor, rețeaua comercială să creas
că cu cel puțin 250 de magazine 
universale, 350 de magazine spe
cializate, 100 de restaurante și 
cofetării, precum și un număr 
însemnat de magazine mixte,

financiară
s-a exprimat prin credite deosebit 
de avantajoase și prin efec
tuarea de către cooperație, 
ca mandatară a statului, a 
unor operațiuni de contrac
tări și achiziții de pe urma 
cărora ea realizează importante 
beneficii. Pentru consolidarea si
tuației financiare a cooperativelor 
de consum statul a acordat up 
împrumut de 675 milioane lei pe 
termen de 5 ani cu o dobîndă de 
numai 1 la sută anual.

Nivelul cheltuielilor de cir
culație a fost redus atît în 
activitatea comercială cît și 
în cea de achiziții. Aceas
tă reducere, raportată la vo
lumul de activitate economică pe 
anul 1958, reprezintă economii de 
circa 200 milioane lei. A crescut 
de asemenea rentabilitatea unită
ților cooperatiste.

Un element nou, de mare în
semnătate, este extinderea pe 
care a luat-o în ultimii ani miș
carea pentru autofinanțarea c«o- 
perativelșr. Pe cîtă vreme în 1954 
se autofinanțau numai 37 de 
cooperative, numărul acestora se 
ridică astăzi la 1.089, ceea ce re
prezintă peste 35 la sută din totalul 
cooperativelor. In regiunea Stalin 
70 la sută din totalul cooperative
lor se autofinanțează, în regiunea 
Autonomă Maghiara 65 la sută, in 
regiunea Ploești 57 la sută. Un 
număr de. 16 uniuni raionale, prin
tre care. Sf. Gheorghe, bitiiiivo.au 
Mare, Alexandria, Pucioasa, Tîrna- 
veni și altele au toate cooperati
vele autefinanțate. In raionul Sf. 
Gheorghe toate cooperativele se 
autofinanțează încă de la 30 iu
lie 1957 Arest lucru a fost pos.bil 
datorită muncii perseverente duse 
de conducerile cooperativelor pen
tru încasarea fondului social sub
scris, pentru reducerea cheltuieli
lor de circulație și pentru mărirea 
acumulărilor din beneficii. Numai 
pe primele trei trimestre ale anu
lui 1958 cooperativele din acest ra
ion au avut beneficii de peste 
2.800.000 lei Ca urmare a creș
terii fondurilor proprii a fost po
sibilă renunțarea completă la uti
lizarea creditelor de la Banca de 
Stat. în ultimii trspi ani nici o coo
perativă din raion nu a înregis
trai pierderi și nu a avut contul 
blocat. Cooperativele care se auto
finanțează economisesc anual nu
mai pe seama dobînzilor, apro-ipe 
13.000.000 lei cu care își măresc 
beneficiile; aceste cooperative au 
eliberat credite de peste 400.000.000

taea c
Cooperația de consum a reușit 

să formeze în decursul anilor mii 
de cadre cinstite și devotate cau
zei socialismului, oameni ai mun
cii care dovedesc în activitatea de 
zi cu zi. pricepere, sirguință, simț 
de răspundere față de avutul ob
ștesc, față de sarcinile importante 
puse în fața cooperației de partid 
și guvern. Munca de formare a 
acestor cadre s-a desfășurat și 
continuă să se desfășoare în 
lupta necruțătoare împotriva ele
mentelor dușmănoase, corupte și 
afaceriste, care, pe măsură ce 
sint descoperit și demascate, sînt 
eliminate din unitățile coopera
tiste.

Cu toate rezultatele obținute în 
îmbunătățirea continuă a compozi
ției sociale a cadrelor, în pregăti
rea lor profesională și politică tre
buie menționat că mai sînt cazuri 
cînd organele de conducere ale 
cooperației nu dau atenția cuve
nită muncii de selecționare, pre
gătire și repartizare a ca
drelor. Așa se explică faptul că la 
unele unități au rost menținute în 
posturi de răspundere elemente ne
corespunzătoare sau necinstite, cum 
a fost cazul lui Ieremia Ștefan, fost 
membru supleant în Consiliul Cen
trocoop și președinte al Uniunii 
regionale a cooperativelor Hune
doara, care nu numai că n-a de
mascat elementele necinstite stre
curate în aparatul cooperației din 
această regiune, dar s-a coalizat 
cu ele

Importantele sarcini ce revin co
operației de consum impun Consi
liului Centrocoop, conducerilor uni
unilor regionale și raionale să a- 
corde toată atenția și să ia măsuri 
eficace pentru ridicarea calitativă 
a muncii de selecționare, reparti
zare și pregătire profesională a 
cadrelor.

Ocupîndu-se de munca Consiliu
lui Centrocoop, raportorul a arătat 
unele realizări printre care măsu
rile luate pentru înlăturarea unor 
manifestări de birocratism și de cen. 
tralism excesiv, pentru simplifica
rea aparatului (acțiune care a dus 
la realizarea unor economii de pes
te 50 milioane lei anual). S-a a- 
rătat totodată că o lipsă importan
tă în munca Comitetului Executiv 
Centrocoop este aceea că nu a con
trolat în măsura necesară activi
tatea din cadrul uniunilor regiona
le și nu a îndrumat-o cu eficaci, 
tate.

★
Ca membră a Alianței Coopera

tiste Internaționale, cooperația de 

lei care pot fi utilizate pentru alte 
scopuri ale economiei naționale.

Raportorul a subliniat că miș
carea ,de autofinantar® a coopera
tivelor exprimă un înalt simț de 
înțelegere a intereselor generale 
ale cooperației și statului, din 
par.ea conducerilor, țucrătorilor și 
cooperatorilor acelor unități care 
au știut să se gospodărească nu
mai cu fonduri proprii. Trebuie fă
cut totul pentru ca într-o perioadă 
cît mai scurtă toate cooperativele 
să-și poată desfășura întrega ac
tivitate economică pe bază de fon
duri proprii.

Vorbitorul a amintit în continua
re despre unele lipsuri serioase 
care s-au manifestat în gospodări
rea unităților cooperative,, subli
niind că deși ele au fost în mare 
parte lichidate, este necesar să se 
ia în continuare măsuri pentru 
comn'.eta lor Înlăturare și pentru 
ca pe viitor ele să nu se mai re
pete. De unele din lipsurile mani
festate în activitatea financiar- 
contabiiă este răspunzător și Co
mitetul Executiv Centrocoop, care 
nu a reușit să imprime tuturor lu
crătorilor grija și mai ales simțul 
de răspundere pentru o mai bună 
gospodărire a avutului cooperatist, 
pentru îmbunătățirea indicilor ca- . 
litativi ai activității economice.

In fața unităților coperatiste 
stă sarcina de a spori permanent 
beneficiile, de a lichida imobiliza
rea fondurilor și a consolida situa
ția economică-financiară, astfel 
îneît să se asigure rambursarea cu 
cel puțin un an înainte de terme
nul stabilit a creditului pe termen 
lung acordat cooperației de către 
stat.

u cadrele
consum din țara noastră participă 
activ prin delegații șăi la lucrările - 
organelor A.C.I. și susține cu per
severență întărirea mișcării coope
ratiste internaționale, dezvoltarea 
legăturilor de colaborare și schimb 
de mărfuri reciproc avantajos.

Cooperația din țara noastră con
sideră că dezvoltarea pe toate 
căile a colaborării economice inter
naționale în spiritul egalității îr 
drepturi constituie un factor în
semnat al creării climatului favo
rabil coexistențeț pașnice, înțele
gerii și apropierii între popoare 
menținerii și apărării păcii îr 
lume.

Cooperatorii romîni au luat ati 
tudine hotărîtă împotriva politici 
de discriminare duse de unii mem
bri ai Comitetului Executiv și Cc 
mitetului Central al A.C.I., car 
pun fel de fel de obstacole în ca
lea primirii ca membri a organi 
rațiilor cooperatiste din R. P. Chi 
neză, R. P. Albania, R. P. Mon 
golă, R. P. Ungară, R. D. Get 
mană, R. P. Polonă și altele.

Primirea în rîndurile Alianța 
Cooperatiste Internaționale a țv 
turor organizațiilor cooperatist 
naționale care fac cerere de afl 
Here ar duce la lărgirea și întă 
rirea x mișcării cooperatiste ''nte 
naționale, ar contribui la dezvo 
tarea colaborării și prieteniei înt| 
membrii cooperatori din toate ți 
rile.

Cooperația din R. P. Ramînă,. 
lătur; de cooperația frățească d 
Uniunea Sovietică, una din ce' 
mai puternice organizații coop 
ratiste din lume, alături de mi 
cările cooperatiste din R. P. Bi 
garia și R. Cehoslovacă, a susțin 
și va susține și pe viitor princ 
piui egalității în drepturi a tut 
ror organizațiilor cooperatiste n 
ționale din cadrul A.C.I.

Centrocoopul a obținut anum 
rezultate pe linia schimbului < 
rect de mărfuri cu organizați 
cooperatiste din alte țări, îndeosr 
cu cele din Uniunea Sovietică 
celelalte țări socialiste.

Pentru a contribui la lărgir 
colaborării economice internal 
nala, Centrocoop tinde să dezvo 
in viitor și mai mult schimbul 
rect de mărfuri, îmbogățind t 
odată sortimentul de mărfuri < 
rețeaua cooperatistă.

în încheiere, vorbitorul a spt 
In perioada ce urmează coopera' 
de consum îi revin sarcini spe 
te. Ea este chemată să pârtie, 
mai activ la educarea țărani"
muncitori în spiritul cooperării 
producție pe tărîmul transform; 
socialiste a agriculturii. Activita 
cooperației trebuie să țină pasul 
marile înnoiri din viața satului, 
satisfacă cerințele în creștere 
țărănimii muncitoare pentru mi 
furi mai multe, mai variate și 1 
mai bună calitate, corespunzătol 
vieții noi pe care și-o făurește 
conducerea partidului, și cu spt 
nul statului democrat-popular, I 
clasei muncitoare, aliatul ei de 
dejde. Cooperația este menită ■ 
achiziționeze într-o măsură tot L 
mare surplusul de produse pe c- 
le realizează harnica noastră ți 
nime muncitoare.

Este în interesul tuturor m . 
brilor și lucrătorilor din coopF 
ție, al țărănimii muncitoare, să 
tărească și să dezvolte cooper 
de consum, să lupte neobosit n 
tru îndeplinirea importantelor 
sarcini. Prin aceasta ei adu, 
contribuție de seamă la întărire. 
Hanței muncitorești-țărănești, . 
creșterea puterii statului democ 
popular, la construirea socialis - 
lui. Aceasta este calea sigură > F 
tru continua ridicare a propriei’ 
bunăstări.
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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI AL lll-LEA AL COOPERAȚIEI 

DE CONSUM DIN R. P. ROMÎNĂ

Excelenței Sale

O delegație 
comerciala romînă 
a p ecat la Pekin

g|®

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica în mijlocul unui grup de delegați la Congres

Domnului Urho Kekkonen
Președintele Republicii Finlanda

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlandeze, primiți vă 
rog, Excelență, sincerele mele felicitări precum și cele mai bune 
urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporu
lui finlandez.

I. GH. MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

Vineri dimineața a plecat cu a- 
vionul spre Pekin o delegație co
mercială romînă condusă de ing. 
Mihai Ciobanu, președintele Ca
merei de Comerț a R.P, Romîne, 
care va duce tratative pentru în
cheierea acordului comercial 
anul 1959 între R. P. Romînă 
R.P. Chineză.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au fost 
conduși de tov. Nicolae Anghel, 
secretar general în Ministerul Co
merțului.

A fost de 
ambasadorul 
București.

.itiHETEfiDU SjÎe,____

pe

Ses unea a X-a a Comisiei permanente 
de colaborare tehnico-șthntdică între

R.P. Romînă și R. 0. Germană
față Ke Bo Nian, 
R, P Chineze la

La 4 decembrie 
nat la București

Salutul C.C. al P.M.R. și al Consiliului 
de Miniștri adus Congresului

1958 s-a termi- 
_____ ,. sesiunea a X-a 

a Comisiei permanente de. colabo
rare tehnico-științifică între Repu
blica Populară Romînă și Renu- 
blica Democrată Germană.

Comisia a stabilit că executarea 
hotărîrilor anterioare s-a desfășu
rat cu succes și a adoptat măsuri 
pentru dezvoltarea și îmbunătăți
rea în continuare a activității de 
colaborare tehnico-științifică în 
avantajul ambelor țări.

Potrivit Protocolului semnat, 
R. D. Germană va primi ajutor 
tehnico-științific din oartea R. P. 
Romîne la prelucrarea modernă a 
țițeiului, captarea gazului metan, 
aplicarea noilor metode geochimice 
și în alte domenii.

Republrca Populară Romînă 
primi din partea R. D. Germana 
ajutor tehmco-științific în industria 
metalelor neferoase și rare, în pro
ducția materialelor de construcție, 
de fibre sintetice, precum și la fa
bricarea unor produse ale con
strucției de mașini.

Un loc important l-au avut și 
problemele colaborării în domaiiul 
industriei bunurilor de consum și 
agriculturii.

Cu prilejul sesiunii delegația 
germană a vizitat diferite între
prinderi din Republica Populară 
Romînă.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și de înțe
legere reciprocă.

va
(Ager pros)

Tinerii artiști din Deva 
în mijlocul 

tinerilor de la sate

INFOR MÂȚII

de tovarășul Oheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

achizitor de cereale, legume, fruc- 
■ te și alte produse agricole.

De o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea și întărirea 
cooperației de consum este miș
carea pentru autofinanțarea coo
perativelor, pentru desfășurarea 
activității economice prin mijloa
ce financiare proprii, renunțîndu- 
se treptat la credite din partea 
statului. Exemplul cooperatorilor 
din raioanele Alexandria, Sfintu 
Gheorghe și Sînnicolau Mare, 
care au inițiat acțiunea de auto
finanțare a cooperativelor, a fost 
urmat de peste 1.000 
tive.
neralizarea acestei 
ve va duce la gospodări
rea cu mai multă grijă a fondu
rilor și la desfășurarea activității 
economice cu minimum de chel
tuieli, la creșterea rentabilității 
«operativelor și sporirea 
tor obștesc.

Cooperatorii, lucrătorii 
operative au datoria să 
isupra avutului obștesc
tist Considerînd ca o sarcină de 
trim ordin îmbunătățirea activi- 
ății economice și financiare a u- 
tităților cooperatiste, prin mobili- 
area rezervelor existente, reduce- 
■ea cheltuielilor de circulație, ei

coopera- 
Si-ntem convinși că ge- 

inițiati-

avutului

din co- 
vegheze 

coopera

vor face ca toate unitățile să lu
creze rentabil.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite ce revin organizațiilor 
cooperatiste este necesară îmbună
tățirea muncii de selecționare și 
promovare a cadrelor. In organele 
de conducere și în aparatul unită
ților cooperatiste să fie promo
vate cadre calificate, cinstite, buni 
organzatori și gospodari care să 
se bucure de încrederea maselor 
de membri cooperatori și să con
ducă competent activitatea multila. 
terală a organizațiilor coopera
tiste.

Organele și organizațiile de par
tid trebuie să îndrume și să con
troleze activitatea uniunilor regio
nale, raionale și a cooperativelor 
de consum, în vederea îmbunătă
țirii continue a activității acestora. 
Comuniștii care lucrează în coope
rație trebuie să muncească astfel 
încît să constituie un exemplu pen
tru toți cooperatorii.

Partidul și guvernul vor acorda 
și în viitor sprijin cooperației de 
consum în așa fel ca aceasta să 
devină o organizație tot mai pu
ternică, care să contribuie intr-o 
măsură din ce în ce mai mare 
la dezvoltarea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, să 
cuprindă și să mobilizeze întreaga 
masă a țărănimii muncitoare în 
lupta pentru făurirea unei vieți 
noi, socialiste.

Se dezvoltă legăturile interna
ționale și schimbul de mărfuri cu 
organizațiile cooperatiste din alte 
țări. Cooperația noastră de con
sum trebuie să extindă aceste le
gături, să studieze experiența bo
gată a cooperației de consum din 
Uniunea Sovietică, precum și din 
alte țări socialiste, să dezvolte re
lațiile economice internaționale, 
contribuind la Întărirea prie
teniei și colaborării între popoare.

Ne exprimăm încrederea că toți 
membrii cooperatori, lucrătorii din 
toate unitățile cooperației de con
sum se vor strădui să ridice ni
velul muncii în diferitele sectoare 
de activitate ale cooperației, vor 
aduce un aport tot mai mare la 
întărirea alianței muncitorești-ță- 
rănești — temelia statului nostru 
democrat-popular. Milioanele de 
cooperatori și lucrătorii din coope
rația de consum din Republica 
Populară Romînă reprezintă o 
mare forță în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru în
florirea patriei și fericirea poporu
lui nostru muncitor.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romine urează celui de-al IlI-lea 
Congres al Cooperației de Con
sum succes deplin în desfășura
rea lucrărilor sale.

I Tineriia 1

Pînă 
jTudor
area deșeurilor se irosea o can
tate importantă de avial de alu- 
ainium folosit pentru partea deco- 
ativă la autobuse. Pe tinerii din 
actorul atobuse-troleibuse, care 
î observat această irosire, i-a tră- 
întat întrebarea : oare aceste bu- 

‘țțele de material nu-și pot găsi 
întrebuințare productivă ? Ca 

mi gospodari, pînă la găsirea

acum cîtva timp, la uzina 
Vladimirescu" prin arun-

răspunsului, tinerii din sector și 
îrl special cei din brigada condusă 
de Constantin Popa au hotărît să 
8trîngă toate aceste recturi de 
avial de aluminium.

In scurt timp s-a găsit și răs
punsul la întrebarea ce-i frămînta. 
S-au conceput două inovații: una 
privind folosirea deșeurilor la '-on- 
fecționarea de robineți de coman
dă a mecanismului de acționare a

ușilor la autobusele de pasageri 
și alta, modificarea constructivă a 
suporților de la barele de susținere 
la autobuse și troleibuse, pentru 
confecționarea căreia 
avialul de aluminium 
tineri.

Rezultatele obținute 
valoroase, realizîndu-; 
mie de aproape 80.000 lei anual.

P. PALIU

se folosește 
strîns de

sînt foarte 
se o econo-

Cu prilejul Zilei Constituției 
sovietice, vineri seara la Casa 
Prieteniei Romîno-Sovietice tov. 
Grigore Rîpeanu, locțiitor al procu
rorului general al R. P. Romîne, 
a ținut conferința „Constituția 
U.R.S.S. stă de strajă intereselor 
poporului Uniunii Sovietice".

Ziua adoptării Constituției 
U.R.S.S., a arătat vorbitorul, este 
întîmpinată și în acest an de po
porul sovietic ca o mare sărbătoa
re națională. Reflectînd esența 
orînduirii socialiste, Constituția so
vietică asigură o viață fericită fie
cărui cetățean sovietic.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat faptul că crearea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului în 
U.R.S.S. dă o importanță și mai 
mare legii supreme a poporului so
vietic.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes de un numeros public.

★
La expoziția permanentă de mo

stre a R.D. Germane a avut 
vineri la amiază o conferință 
presă consacrată Expoziției 
cărți și reviste tehnice editate 
țara prietenă.

Din partea reprezentanței econo
mice a R. D. Germane a vorbit 
Fritz Wulff.

Tematica științifică, economică 
și tehnică a expoziției este ilustra
tă de 60 de periodice și reviste 
de specialitate și de numeroase 
titluri de cărți și broșuri.

Expoziția va fi deschisă zilnic 
în sala din Bd. Magheru între 8 
și 18 decembrie.

★
Vineri seara, la Casa Scriitorilor 

„Mihail Sadoveianu" din Capitală, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, Wilhelm Bick, a ținut 
o conferință despre „Revoluția 
germană din noiembrie 1918 și în
vățămintele ei".

Au participat numeroși scriitori

și alți oameni de artă și cultură. 
Poeții Veronica

Dan Deșliu și Petre 
citit apoi fragmente 
de Rosa Luxemburg, 
și Arnold Zweig.

In încheiere a fost
mul documentar german „Noiem
brie ne amintește" inspirat din 
lupta poporului german pentru li
bertate.

Porumbacu, 
Solomon au 
din scrieri 

Erik Weiner

prezentat fii-

Majoritatea artiștilor teatrului 
de Stat din Deva sînt tineri, cei 
mai multi dintre ei fiind utemiști. 
însăși directorul teatrului, comu
nistul Vasile Dan este tînăr. Poate 
și acest fapt a determinat colecti
vul teatrului să prezinte multe 
spectacole în fața tinerilor de la 
sate. Convinși fiind că prin aceste 
deplasări își aduc contribuția la 
trezirea gustului tinerilor pentru 
activitatea artistici s-a întreprins 
un turneu prin satele regiunii Hu
nedoara cu spectacolul intitulat 
„Ședință muzicală".

De pildă, numai în ultimele 4 
zile au fost date spectacole în fața 
tinerilor și sătenilor din Miercu
rea, Livadia și Banu Mare iar în 
zilele care urmează se vor prezen
ta în satele Bacea, Gothatea, Si- 
meria veche și altele. Pînă astăzi 
Teatrul de Stat a efectuat în ria
dul tinerilor de la sate 77 de 
ieșiri. Paralel cu aceasta tinerii ar
tiști continttă munca în vederea 
pregătirii unui nou spectacol care 
va fi prezentat în cinstea lui 30 
Decembrie.

Să împiedicăm infiltrarea 
concepțiilor retrograde

Am citit de curînd în , Scțnteia 
tineretului" un articol în le
gătură cu relațiile dintre ti. 

nerii căsătoriți și părinții lor și 
nu pot să nu-mi exprim indigna
rea față de atitudinea negativă 
manifestată de tinăra familie a 
lui Horea D. Un tînăr căruia ii 
e rușine cu părinții lui pentru fap
tul că, în timp ce el e „funcționar", 
părinții săi sînt oameni simpli, 
merită intr-adevăr dispreț. O ast
fel de atitudine ne dezvăluie clar 
că în concepția acestei familii ti
nere și-au făcut loc serioase in
fluențe ale moralei burgheze. Vor
bind despre relațiile care trebuie 
să existe intre familia tinerilor că
sătoriți și părinți, despre relațiile 
noi, caracteristice pentru familie 
din patria noastră, aș vrea să ri
dic și eu o problemă.

Sînt o tînără de 19 an) și lu
crez la fabrica Vitrometan din 
Mediaș. In vara anului trecut l-am 
cunoscut pe tînărul Nicolae Oltea
na, contabil la secția financiară a 
Sfatului popular raional Mediaș. 
Eu învățam atunci și la cursurile 
serale fără frecvență ale școlii me
dii și deseori Nicolae mă ajuta 
să mă pregătesc, dovedindu-mi 
astfel o prietenie sinceră. Această 
prietenie a crescut cu fiecare zi, 
făcindu-ne să ne simțim tot mai 
mult legați unul de altul. In cele 
din urmă, convinși că între noi 
s-a creat o dragoste sinceră, ba
zată pe un puternic atașament re
ciproc, pe năzăuințe curate, ne-am 
hotărît să ne căsătorim. înainte 
Insă am căzut de acord să facem 
cunoscută această intenție și pă
rinților noștri. Eram bucuroși. Și 
eu și prietenul meu aveam o mare 
încredere în viitoarea noastră fe
ricire. Iată însă că, auzind despreP. JURCONI(Agerpres)

La Școala medie nr. 1 „Nicolae 
Bălcescu" din București s-a for 
mat ieri brigada utemistă de 
muncă patriotică a elevilor 
din clasa a 10-a E. (Bri
gada nr. 13). Pînă acum ele 
vii din această clasă au efectuat 
un număr de 1.820 ore mună volun
tară pe șantierul Brezoianu. Iată-i 
pe elevi primind steagul brigăzii

Planul de măsuri adoptat de co- 
itetul raional U.T.M. „Grivița 
>șie" pentru traducerea în viață 
Hotărîrii Plenarei a V-a a C.C. 
U.T.M. este menit să ducă la 

..îșterea nivelului activității pio- 
lîrilor. Locul cel mai imporiant 

acest plan il ocupă problemele 
licării copiilor în spiritul dra- 
stei de patrie și partid și culti- 
rij dorinței lor de a fi cit mai 
ositori 
cetare 
ităților 
ri din 
ită că 
It mai
ti în direcția educației copiilor 
spiritul patriotismului socialist, 
'aptul că unitățile de pionieri 
t patronate direct de organiza- 
: U.T.M. ușurează mult munca, 
i se întimplă, de pildă, la 
>ala nr. 171 care este patro- 
ă de organizația U.T.M. a Re- 
-II a lei C.F.R., la Școala medie 

4 și Școala 173 care sînt pa
iațe de organizația U.T.M. a 
nplexului „Grivița Roșie", la 
tatea de pionieri de la Școala 
Tie nr. 6, patronată de organi- 
a U.T.M. de la aceiași școală 
n multe alte școli. Patronarea 
constă doar în trimiterea unor 
niști care să lucreze ca in- 
ctori de pionieri, în asigura- 
unor condiții materiale pentru 

vitatea școlară și pionierească; 
anizațiile U.T.M. se orientează 
mai muri spre problemele de 
inut ale activității pionierești, 

; urnind unitățile de pionieri să 
an-izeze acțiuni menite să în- 
’iască munca de educație comu- 
ă a copiilor.
stfel o serie întreagă de ac- 
i sînt îndreptate spre adîncirea 
aașterii de către pionieri a pa- 

noastre, a realizărilor puterii 
ulare, a luptei revoluționare a 
arului muncitor, sub conduce- 
partidului pentru viața fericită 
azi.

construcției socialiste. O 
— chiar sumară a vieții 
și detașamentelor de pio- 
raionul „Grivița Roșie" 
există acum o orientare 
clară a activității pionie-

Trebuie remarcată strădania de 
a găsi forme cit mai accesibile, 
mai plăcute pentru copii și mai cu 
seamă de a le da posibilitate să 
cunoască în mod nemijlocit o se
rie de realizări ale statului nos
tru. In unitățile de pionieri de la 
școlile nr. 173, 181 s-au ținut adu
nări cu temă despre frumusețile 
si bogățiile patriei. Pionierii cla
selor a Vll-a de la Școala nr. 172 
au ținut adunarea „Poeții cintă 
Republica". Cei dintr-a Vl-a, de la 
Școala nr. 178 s-au adunat într-o 
zi pentru a discuta despre realiză
rile de azi din cartierul lor pe li
nia ridicării bunăstării oamenilor 
muncii. Au pornit de la ceea ce le

va desfășura deja faza raională 
denumită: „Raionul nostru ieri și 
azi*.

Comitetul raional U.TJW. a in
dicat ca fiecare detașament și fie
care grupă de pionieri să cunoască 
cartierul și raionul în care trăiește 
și în mod deosebit ceea ce s-a în
făptuit în anii de democrație popu
lară. Pionierii de la Școala medie 
nr. 6 au și făcut în acest sens o 
serie de vizite Ia Atelierele „Gri
vița Roșie", ta Atelierele C.F.R. 
„Constantin David", la Uzinele de 
mașini agricole „Semănătoarea" 
etc.

Urmărind același scop al edu
cării patriotice a pionierilor, o se-

miletului U.T.M. a vorbit atunci 
copiilor despre semnificația aces
tui monument, despre lupta revo
luționară a ceferiștilor îndemnîn- 
du-i să studieze aceste tradiții de 
luptă. Unele unități au început să 
dezvolte frumoase tradiții pionte 
reștj legate de cultivarea respectu
lui pentru memoria eroilor clasei 
muncitoare. In unitatea de pionieri 
de la Școala nr. 173, de pildă, a 
devenit o tradiție ca noii pionieri 
să fie primiți la locul unde a că
zut eroic utecistul Vasile Roaită.

De obicei, aici, eu ocazia pri
mirii școlarilor în 
zațiilor de pionieri 
Complexul „Grivița

rîndul organi- 
utemiștii de la 
Roșie" vin să

Crește preocuparea
organizațiilor U. T. M.

pentru educarea patriotică
a pionierilor

era îndeaproape cunoscut: ei au 
văzut cum pe terenurile virane din 
apropierea școlii lor, cu ajutorul 
creditelor de stat, muncitorii și-au 
ridicat numeroase case încît car
tierul Dămăroaia aproape nu mai 
e de recunoscut. Au vorbit apoi 
despre impunătorul cartier de lo
cuințe din Bucureștii Noi, despre 
noua Casă 
lui etc.

O bogată 
a trecutului 
lejui concursul 
„Bucureștii de ieri și de azi", or
ganizat cu prilejul aniversării ju
mătății de mileniu de la întemeie- 
pea sa. In trimestrul al 11-lea se

de cultură a tineretu-

activitate de cercetare 
și prezentului o va pri- 

pe Capitală —

rie de unități conduse de organiza
țiile U.T.M. și-au luat obligația 
de a îngriji monumentele legate de 
lupta revoluționară a poporului 
nostru, a comuniștilor. Această 
frumoasă acțiune patriotică nu 
este rezumată însă la o simplă 
îngrijire a monumentului respec
tiv, Sînt organizate convorbiri în 
legătură cu activitatea unor eroi 
ai clasei muncitoare, în legătură 
cu momentele importante din 
lupta poporului. Așa, de pildă, pio. 
nierii Școlii nr. 171 au fost în
drumați de către organizația 
U.T.M. a Regionalei C.F.R. să ia 
sub îngrijire monumentul ceferiști
lor din Piața Gării. Secretarul co-

Va- 
ute-

le vorbească copiilor despre 
sile Roaită și despre alți eroi 
ciști

Pentru educația patriotică a 
copiilor, deosebit de important este 
să li se dea posibilitatea de a 
contribui în mod concret — după 
puterile lor — la construirea so
cialistă. Tot mai numeroase cadre 
care se ocupă cu munca în rîndu- 
rile pionierilor 
loare educativă 
los obștesc.

Pionierii din 
jută la construirea noului local al 
Școlii nr. 183, din cartierul Chi
tită ; cei de la Școala medie nr. 
8 au alcătuit chiar o brigadă, care

înțeleg marea va- 
a acțiunilor de fo-

numeroase școli a-

să lucreze pe acest șantier. Ei au 
luat pilda utemiștilor de la Școala 
medie nr. 6 care au format prima 
brigadă pe țară a elevilor. De obi
cei pornesc la treabă împreună — 
brigada utemiștilor și brigada pio
nierilor. Alți pionieri lucrează la 
amenajarea Casei de cultură ; pio
nierii de la Școala nr. 187 dau a- 
jutor G.A.S. Mogoșoaia ; cei de la 
Școala nr. 17 sînt antrenați în lu
crările de finisare a gardului școlii; 
cei de Ia Școala nr. 175 au pri
mit să întrețină spațiul verde din 
piața „13 Decembrie" etc., etc.

Ar fi însă necesar ca în cadrul 
activității de folos obștesc să fie 
dată o atenție mult mai mare co
lectării fierului vechi, acțiune deo
sebit de utilă pentru economia na
țională și mult îndrăgită de copii. 
Va trebui de asemenea adîncit 
conținutul educativ al acțiunilor de 
folos obștesc, prin ele să nu se 
urmărească doar cifre, realizări 
cantitative, — așa cum se mai în- 
tîmplă prin uneie unități.

Comitetul raional U.T.M. va tre. 
bui, de asemenea să solicite ca la 
acțiunile pionierești să participe 
un număr cît mai mare de acti
viști de partid și de stat, de mun
citori înaintați care să vină și să 
povestească pionierilor despre via
ța din trecut care să le arate cît 
de luminoasă și plină de perspec
tive e viața nouă de azi, care să-i 
Învețe a deosebi prietenii noștri de 
dușmani, să-i ajute pe copij să-i 
cunoască pe comuniști, să-i învețe 
să trăiască asemenea comuniști
lor.

Toate acestea se vor realiza maj 
temeinic dacă va crește continuu 
preocuparea organizațiilor U.T.M. 
care patronează unitățile de pio
nieri pentru îndrumarea activității 
pionierești, pentru întărirea rolu
lui ei educativ.

i renumi , 
Sahlin și furi Titov sau clasat pe 
primul loc la campionatul unional 
care a luat sfîrșit joi la Moscova. 
Ambii sportivi au totalizat cîte 115 
puncte.
* In R.S.S. Ucraineană cultura 

fizică și sportul au căpătat în ul
timii ani o dezvoltare considera
bilă. Aproape 6 milioane de per
soane practică cu regularitate di
ferite ramuri sportive. In anul 
1958 în orașele și satele republicii 
a avut loc Spartachiada de masă 
a tineretului. Cu acest prilej au

CCIXEMATttGILlFE)

V. CARABA

Trapez — PATRIA, GH. DOJA ; 
Fata căpitanului — REPUBLICA; 
Afacerea nu s-a clasat — MA
GHERU, DONCA SIMO ; Bomba
— V. ALECSANDRI, LUMINA, N. 
BĂLCESCU ; Idiotul - BUCU
REȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO. 
POARE, 1 MAI ; S-a întfmpdat la 
Penkov — I. C. FRIMU ; Povestea 
primei iubiri — CENTRAL ; Anul 
1918 — 13 SEPTEMBRIE ; Robert 
Mayer - MAXIM GORKI ; Zile de 
dragoste — VICTORIA, ALEX. 
SAHIA ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX POPOV; 
Aida - TINERETULUI ; Pescarii 
din Arai — 8 MARTIE ; Infringe, 
re - M. EMINESCU. GRIVIȚA ; 
Dincolo de brazi — VASILE ROAI- 
TĂ, G. BACOVIA, B DELAVRAN- 
CEA ; Inimă de oțel - CULTU- 
RAL ; Roma, oraș deschis — 8 
MAI ; Idolul de sare — FLACA- 
RA ; Ani de neuitat — UNIREA, 
OLGA BANCIC ; Paginile trecutu- 
lui - C. DAVID. POPULAR ; Bo- 
tagoz — ARTA ; Surorile — MUN
CA, DRUMUL SERII ; Cei trei din 
pădure — MIORIȚA ; Pe Donul li
niștit (seria Il-a) - 23 AUGUST ; 
Vagabondul (ambele serii) — ILIE 
PINTILIE ; Pe Donul liniștit (se
ria III -a) - LIBERTĂȚII ; Sere, 
nada mexicană — G. COȘBUC ; 
Un nou număr de atracție — AU
REL VLAICU ; Cazul dr. Laurent
— 16 FEBRUARIE ; S-au cunoscut 
ou toții — 30 DECEMBRIE : Epave
— CLUBUL BOLESLAV BIERUT.

fost înființate 500 de noi colective 
sportive.

In sezonul sportiv recent în
cheiat, reprezentanții R.S.S. Ucrai
nene au corectat de 42 de ori ta
bela recordurilor unionale și au 
doborît 14 recorduri mondiale la 
diferite discipline.
* In prezent se află în turneu 

în America de sud echipa suedeză 
de fotbal Norrkoping. In primul 
meci fotbaliștii suedezi au întîlnit 
echipa reprezentativă a statului 
Chile cu care au terminat la ega
litate : 0-0.

ir De cîteva zile a sosit în R. D. 
Germană formația sovietică de ho
chei pe gheață Dinamo Novosi
birsk. La 4 decembrie hocheiștii 
sovietici au jucat la Karl Marx- 
stadt cu o selecționată a orașului 
pe care au învins-o cu scorul de 
13-5 (4-0 ; 3-0;'6-5).
* La 4 decembrie a avut loc 

la Brno întîlnirea internațională de 
lupte clasice dintre echipele Ruda 
Hvezda (Brno) și Motor Jena (R. 
D. Germană). Luptătorii ceho
slovaci au repurtat victoria cu sco
rul de 9-7.

ce este vorba, părinții prietenului 
meu, pentru care avusesem un 
deosebit respect, s-au împotrivit. 
Alotivul ? Eu, o simplă munci
toare într-o 
visată de 
prietenului 
lui să aibă 
orice fel de 
intr-un cuvint o gospodărie indi
viduală bogată. L-am rugat atunci 
pe prietenul meu să aminăm căsă
toria pînă cind vom reuși să-i
convingem pe acești oameni că
concepțiile lor cu privire la căsă
torie sînt vechi, că astfel de con
cepții retrograde nu numai că nu 
mai corespund vieții noi din pa
tria noastră, dar sint și condam
nabile. Prietenul meu n-a fost in ă 
de acord să aminăm căsătoria a- 
sigurindu-mă că ii vom convinge 
noi de aceasta și după căsătorie. 
Dar lucrurile au luat o întorsătură 
nedorită. După ce ne-am căsătorit, 
părinții soțului meu, revoltați că 
le-am călcat porunca, au început 
să se amestece în treburile noasire 
familiare într-un mod cu totul ne
poftit. Căpătînd un caracter din ce 
în ce mai grosolan acest amestec 
a făcut ca nu după multă vreme 
in viața tinerei noastre familii să 
se creeze o atmosferă plină de în. 
cordare și care s-a răsfrînt, in 
cele din urmă, într-un mod extrem 
de negativ asupra comportării so
țului meu.

Influențat de părinți soțul meu 
venea acasă supărat, nervos, ajun- 
gind chiar să regrete că s-a căsă
torit cu mine. „Dacă i-aș fi ascul
tat, nu s-ar purta acum cu mine 
atît de aspru" mi-a mărturisit el 
tntr-una din zile. Mi-am dat a- 
tunci seama că soțul meu, deși 
utemist, e încă slab educat, că nu 
e încă în stare să înfrunte vechile 
concepții despre viață și m-am 
hotărît să-1 ajut. N-am avut insă 
această posibilitate. Părinții lui 
mi-o luaseră înainte. Caracterul 
său oscilatoriu, lipsa unei poziții 
ferme, au făcut ca influența pă
rinților să găsească un teren fa
vorabil și să învingă. Soțul meu 
n-a mai venit acasă. Trecuseră de 
la căsătoria noastră doar cîteva 
săptămîni, n-am avut timp nici 
măcar să începem cum trebuie o 
viață de familie și soțul meu s-a 
și hotărît să ne despărțim. Mi-am 
pus pentru mine întrebarea : „M-a 
iubit oare soțul meu î Credea el 
sincer în dragostea mea ?" Și nu 
greșesc dacă afirm că familia noa. 
stră s-a bazat pe o dragoste reci
procă. Concepțiile vechi care au 
acționat de atunci zi de zi asupra 
soțului meu l-au îndepărtat însă 
de la viața adevărată tîrîndu-1, cu 
timpul, în păienjenișul moralei 
burgheze.

Atunci cind părinții se opun în
cheieri) unei căsătorii bazate pe o 
dragoste frumoasă, adevărată, sau 
zădărnicesc prin amestecul lor o 
asemenea căsătorie, ei acționează 
in spiritul vechiului, în spiritul 
unei morale putrede, burgheze. Re. 
venind acum la întrebarea: „Pu
tem uita sacrificiul și truda părin
ților atunci cînd ne căsătorim ?** 
pusă în articolul amintit la înce
putul acestor rînduri aș vrea să-mi 
spun părerea mea : Nu putem uita 
niciodată truda părinților noștri» 
Un tînăr înaintat nu-și poate dis- 
prețui părinții. Atunci însă cînd 
părinții încearcă să-și Impună îa 
viața tinerilor căsătoriți unele con
cepții vechi, ei trebuie ajutați si 
înțeleagă pînă la capăt cît de gre
șite și dăunătoare sînt astfel da 
prejudecăți.

MATILDA OLTEANU 
muncitoare La fabrica Vitroma» 

tan — Mediaș

fabrică, nu eram nora 
dumnealor 1 Părinții 

meu doreau ca soția 
neapărat zestre. Și nu 
zestre ci pămint, casă,

Condamnarea unor 
criminali

/
Tribunalul Militar București A 

judecat procesul unei bande de je
fuitori și asasini. Aceștia au să- 
vîrșit o serie de jafuri din avutul 
unor instituții de stat și al unor 
cetățeni. Fiind urmăriți de orga
nele de miliție, criminalii au rănit 
mortal 3 milițieni. Cu ajutorul oa
menilor muncii, banda de crimi
nali a fost capturată și dată pe 
mîna justiției.

Tribunalul Militar București, ju
decind crimele pe care le-au comis, 
a condamnat la moarte pe urmă
torii : Lugoșanu loan, Sîmpetru 
Viorel. Antonescu Anton, Leon
hardt Wilhelm.

Sentința a fost executată.
Alți 5 criminal; au fost condam

nați la muncă silnică pe viață.

orfetw, Col cvn&wfcrf
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Puternic ecou
în țările socialiste Ia expunerea 

prezentată de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej Ia plenara 

P.M.R.C.C. al
AGERPRES : Expunerea prezen

tată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C. C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 
a avut un puternic ecou in țările 
lagărului socialist.

Ziarele „Pravda" și „Izvestia" 
din 3 decembrie publică largi ex
trase din expunere. „Pravda" 
și „Izvestia" redau date referitoare 
Ia dezvoltarea principalelor ramuri 
industriale față de anul 1938. Ele 
reproduc cifrele privitoare la in
vestițiile capitale sporite în indus
trie și agricultură, măsurile prevă
zute pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al oame
nilor muncii care își găsesc expre
sia în creșterea salariului real al 
oamenilor muncii din sectorul so
cialist de stat precum și a venitu
rilor țărănimii care a pășit pe ca
lea agriculturii socialiste, subliniază 
că pe baza sporirii acumulărilor și 
orientării lor mai ales spre indus
trie, venitul național va crește în 
1959 cu 13 la sută. Ziarele sovie
tice scot în evidență pasajele în 
care se vorbește despre importanța 
ajutorului și colaborării frățești cu 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară pentru dezvoltarea econo
miei R P. Romîne. „Pravda" și 
„Izvestia" pun accentul pe pers
pectivele largi care se deschid 
fața economiei romînești.

Toate celelalte ziare sovietice 
publicat știri în legătură 
materialele plenarei.
, La 3 decembrie agenția China

în

au 
cu

Nouă a transmis un rezumat al 
expunerii prezentată la plenară sub 
titlul: „Raportul primului secre
tar al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn cu privire la proiectul planu
lui de stat".

Presa cehoslovacă publică date 
esențiale din expunere. Ziarul 
„Rude Pravo" din 3 decembrie 
publică o relatare sub titlul „Sar
cinile planului de stat al R.P R. 
pe anul 1959“ Ziarul subliniază 
că în cadrul lucrărilor plenarei 
s-a vorbit pe larg despre colabo
rarea țărilor din lagărul socialist, 
îndeosebi despre colaborarea cu 
Uniunea Sovietică și R. Cehoslova
că. Informația apărută în ziarul 
„Prace" poartă titlul „Romînia de
pășește planul cu 3,5 la sută", 
iar ziarul „Mlada Fronta" a pu
blicat o altă informație sub titlul 
„Economia Romîniei în anul vi
itor".

La 3 decembrie toate ziarele 
din R. P. Bulgaria au publicat tex
tul prescurtat al expunerii tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Agenția A.D N. a transmis sub 
titlul „Marile perspective ale eco
nomiei romînești în anul 1959“ o 
corespondență amplă care redă în 
rezumat documentele plenarei.

Ziarul „Neues Deutschland" din 
4 decembrie a publicat o relatare a 
corespondentului său din București 
sub titlul „Romînia progresează 
mult în 1959“.

Tratativele delegației guvernamentale 
comerciale a R.P.R. la Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres) TASS 
transmite: La Moscova se află o 
delegație guvernamentală comercia
lă a Republicii Populare Romine, 
în frunte cu ministrul Comerțului, 
Marcel Popescu, Delegația duce 
tratative cu Ministerul Comerțului 
Exterior cu privire la livrările reci-

proce de mărfuri pe anul 1959.
Delegația comercială a Republicii 

Populare Romine l-a vizitat pe mi
nistrul Comerțului Exterior, N. S. 
Patolicev. in timpul convorbirii a 
avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu acordul comercial so- 
vieto-romîn pe anul viitor.

ln Comitetul Politic al O. N. U.

Puterile colonialiste 
au impus o hotărîre împotriva 

intereselor și năzuințelor 
poporului cipriot

NEW YORK 5. - De la trimi
sul special Agerpres. — în șe
dința din după-amiaza zilei de 4 
decembrie a Comitetului Politic 
au continuat discuțiile asupra 
proiectelor de rezoluție în proble
ma Ciprului.

Delegația Iranului a prezentat 
proiectul său revizuit în care își 
exprimă speranța că pentru gă
sirea de comun acord a unei so
luții pașnice în problema Cipru
lui. este necesar să se convoace 
o conferință a reprezentanților 
celor trei guverne interesate și a 
unor reprezentanți ai populației 
insulei, acceptabili pentru aceste 
guverne. în proiectul de rezolu
ție se arată necesitatea dezvol
tării autoconducerii și a „institu
țiilor libere" în Cipru conform 
Cartei ON.U. Proiectul de rezo
luție propune ca această conferin
ță să fie convocată și ca toate 
părțile interesate să tindă spre 
succesul ei conform scopurilor și 
principiilor Cartei O.N.U.

în urma faptului că delegația 
Greciei a obiectat împotriva a- 
doptării primei, și într-o anumită 
măsură, împotriva celei de a 
doua variante a proiectelor de re
zoluție ale Iranului, numeroși de
legați care au luat cuvîntul în 
cadrul ședinței de după amiază 
au cerut să se depună eforturi 
susținute pentru a se ajunge la 
o așa-zisă hotărîre de compromis, 
acceptabilă pentru toate pă-țile 
•interesate bazată pe proiectul de 
rezoluție al Iranului. în favoarea 
acestor eforturi s-au pronunțat 
delegații Pakistanului, Perului și 
altor țări.

Fără a se pronunța asupra fon
dului problemei Ciprului, aflată în 
discuție, reprezentantul S.U.A., 
Lodge a declarat că delegația a- 
mericană va vota pentru proiec
tul de rezoluție iranian. El a ca
lificat această rezoluție d'ept o 
chestiune de procedură. Lodge s-a 
pronunțat împotriva tuturor rezo
luțiilor în care. într un fel sau 
altul, se arată calea spre o ade
vărată rezolvare a problemei Ci
prului.

După o întrerupere de aproape 
două ore. primul care a luat cu
vîntul 8 fost ministrul Afacerilor 
Externe al Greciei. Averoff. El a 
criticat aspru poziția delegației 
americane în problema Ciprului. 
Reprezentantul S.U.A.. a declarat 
delegatul Greciei, vorbește . tot 
timpul despre neutralitatea State
lor Unite în problema Ciprului. 
Totuși nu poate fi vorba Jespre 
nici un fel de neutralitate.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Greciei a adus la proiectul de re
zoluție al Iranului amendamente. 
Ele subliniau într-o formă mai 
clară dreptul populației Ciprului 
la autoconducere și necesitatea 
convocării unej conferințe a re
prezentanților guvernelor intere
sate și ai populației cipriote accep
tabile pentru toate părțile.

In legătură cu aceste amenda
mente, precum și datorită faptului 
că delegatul Turciei a adus amen
damente la amendamentele dele
gației Greciei, s-a hotărît ca dis
cuțiile să continue în cadrul șe
dinței de seară.

In ședința din seara zilei de 4 
decembrie, Comitetul Politic a în
cheiat examinarea problemei Ci
prului. Comitetul a adoptat proiec
tul de rezoluție al delegației Ira
nului. Pentru acest proiect au vo
tat 31 de delegații printre care 
S.U.A., Anglia, Turcia și Franța, 
împotriva acestui ’proiect de rezo
luție au votat 22 de țări, între care 
U.R.S.S., R. S. S. Ucraineană, 
R.S.S. Bielorusă, Albania, Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, Romi- 
nia, Ungaria, Iugoslavia, India, 
Grecia, R.A.U., Yemen, Bolivia, 
Guatemala, Panama și alte țări. 
28 de delegații s-au abținut de la 
vot.

Astfel, hotărîrea impusă Comi
tetului de către blocul puterilor 
colonialiste și al țărilor N.A.T.O. 
ignorează în mod grosolan intere
sele și năzuințele poporului din 
Cipru care luptă pentru dreptul 
său la autodeterminare și indepen
dență. în esență rezoluția adop
tată prevede ca soarta insulei să 
fie hotărîtă pe viitor de fapt de 
către țările participante la blocul, 
agresiv al N.A.T.O.

Aplicarea propunerii U.R.S.S
cu privire la Berlin ar lichida 

cel mai primejdios focar 
de încordare internațională

Scrisoarea C. C. al P. S. U. G. adresata C. C. al P. C. 0. S.
BERLIN 5 (Agerpres).— ADN 

transmite: La recenta plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania a 
fost adoptat textul unei scrisori a 
Comitetului Central al P.S.U.G. 
către Comitetul Central al 
P.C.U.S. în legătură cu situația 
din Berlinul occidental și Germa
nia occidentală și cu privire la 
sarcinile de asigurare a păcii.

Traducerea în viață a propu
nerii guvernului U.R.S.S. de a se 
acorda Berlinului occidental sta
tutul de oraș liber demilitarizat, 
se arată în scrisoarea C.C. al 
P.S.U.G., ar pune capăt regimu
lui de ocupație străină din Berli
nul occidental, cu nimic justifica
tă, ar pune capăt pentru totdeau
na folosirii Berlinului occidental 
ca un centru de spionaj și de ac-

—o—

tivitate subversivă împotriva R.D. 
Germane și ar lichida unul dintre 
cele mai primejdioase focare de 
încordare internațională astăzi 
existente.

Pe lîngă aceasta, rezolvarea 
problemei Berlinului pe cale paș
nică în conformitate cu această 
propunere ar deschide fără îndo
ială calea spre tratative cu pri
vire la rezolvarea pașnică a pro
blemei germane în ansamblu prin 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania, spre apropierea dintre 
cele două state germane, inclusiv 
constituirea unei confederații a 
celor două state.

In scrisoarea sa C.C. al 
P.S.U.G. salută intenția guvernu
lui sovietic de a preda organelor 
R.D. Germane toate funcțiile pe 
care organele sovietice le-au exer
citat în mod temporar la Berlin.

Evoluția evenimentelor din Ger
mania occidentală, subliniază 
scrisoarea, este de natură să pe
ricliteze serios viitorul poporului 
german și pacea din Europa, ba
rează calea spre reunificarea ță
rii și transformă teritoriul vest- 
german într-un focar de primej-

a LivtezeiiiLul Lumii »'♦♦♦♦
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die directă pentru viața pașnică 
a popoarelor din Europa.

Partidul nostru, declară C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat deschis 
programul său de rezolvare a 
problemei germane pe cale pașni
că. Programul acesta prevede ela
borarea tratatului de pace, re
nunțarea la înarmarea atomică, 
ieșirea celor două state germane 
respectiv din N.A.T.O. și tratatul 
de la Varșovia, înțelegerea între 
ele cu privire la efectivul și în
zestrarea forțelor armate, cu pri
vire la aderarea la zona denu- 
clearizată, la reducerea efective
lor, iar apoi la retragerea totală 
a tuturor trupelor străine, cu pri
vire la încetarea oricărei propa
gande de război și, în sfîrșit, la 
constituirea unei confederații a 
celor două state germane, ceea 
ce constituie singura cale reală 
spre apropierea, iar apoi spre 
reunificarea acestor state.

C.C. al P.S.U.G. încredinzează 
Comitetul Central ai P.C.U.S. că 
oamenii muncii din R.D. Germa
nă nu-și vor precupeți forțele în 

" " a

In Germania occidentală se 
aud tot mai multe glasuri lu
cide asupra pericoluluj reînar- 
mării atomice. Iată în fotogra
fia noastră un miting al stu
denților din Miinchen organizat 
împotriva reînarmării atomice 
a Bundeswehrului.

Pentru unificarea pașnică
a Coreei I

BERLIN 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarul „Neues Deut
schland" a publicat la 5 decem
brie apelul adresat de C.C, al 
P.S.U.G. conducerii Partidului So
cial Democrat din Germania și 
membrilor de rînd ai acestui par
tid cuprinzînd propunerea de a se 
discuta in comun problemele oare 

în mod nemijlocit interesele 
ale întregului popor german, 
d se subliniază printre altele 

că propunerea guvernului U.R.S.S. 
de a se transforma Berlinul occi
dental într-un oraș liber demilita
rizat este în interesul atât al po
pulației Berlinului occidental cit 
și al tuturor oamenilor muncii din 
R.F.G.

Noi, se spune în apel, propu
nem organizarea unui schimb de 
păreri între reprezentanții clasei 
muncitoare și conducerile organi
zațiilor muncitorești.

—o—

£ eclarația guvernului 
R.P.R. pr mită cu 
căldură în R. D.

Cer mană
BERLIN 5. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Declarația 
guvernului romîn în problema 
normalizării situației din Berlin a 
fost primită cu căldură in R.D. 
Germană.

Ziarul „Neues Deutschland" și 
agenția A.D.N. au publicat ample 
extrase din declarație.

La rindul 
Televiziunea 
mis extrase 
nului rotnn 
lizării situației din Berlin, 

—o—

Guvernul R. P. Albania 
sprijină propunerile 

U.R.S.S.
TIRANA 5 (Agerpres). — După 

cum anunță Agenția Telegrafică 
Albaneză, la Tirana a fost dată 
publicității declarația guvernului 
R P. Albania în problema Berli
nului.

Guvernul R. P. Albania, se spu
ne în declarație, salută și sprijină 
în întregime propunerile guvernu
lui U.R.S.S. din 27 noiembrie 
-a.c. și le consideră o nouă iniția
tivă importantă pentru destinderea 
internațională și rezolvarea pro
blemei 
cu 
ale

lor Radiodifuziunea și 
din R.D.G. au trans- 
din declarația guver- 
in problema norma

germane în conformitate 
interesele poporului german și 
păcii în Europa,

—o—

Convorbiri 
între reprezentanții 

puterilor occidentale 
în problema Berlinului

WASHINGTON 5 (Agerpres).— 
După cum anunță France Presse, 
la Departamentul de Stat al S.U.A. 
au avut loc primele convorbiri în
tre reprezentanții S.U.A., Marii 
Britanii Și Franței în legătură cu 
poziția occidentală față de pro
blema Berlinului.

La aceste convorbiri au partici
pat Robert Murphy, secretar ad
junct al Departamentului de Stat 
al S.U.A., însărcinatul cu afaceri 
al Marii Britanii la Washington, 
Hood, și ambasadorul Franței la 
Washington Herve Alphand. Con
vorbirile vor continua în cursul 
săptămînii viitoare.

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

Semnarea Tratatului privind 
acordarea asistenței juridice 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria

SOFIA 5 (Agerpres). — La 3 
decembrie a.c a avut loc la So
fia semnarea Tratatului privind 
acordarea asistenței juridice în 
cauzele civile, familiale și penale 
între R.P Romînă și R.P. Bulga
ria. Din partea romînă Tratatul 
a fost semnat de tov. Rudolf Ros
man, adjunct al ministrului Ju
stiției, iar din partea bulgară de

tov. Gheorghi Mihailov, adjunct 
al ministrului Justiției. Tratatul 
urmează să fie ratificat și va in
tra în vigoare după 30 de zile de 
la schimbul instrumentelor de ra
tificare ce va avea loc la Bucu
rești. Tratativele pentru încheie
rea Tratatului s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

lupta pentru întărirea continuă 
lagărului socialist.

Berlinul occidental trebuie
să devină un oraș liber

— Marele miting electoral din Berlinul 
occidental —

BERLIN 5 (Agerpres). — In 
seara zilei de 4 decembrie a avut 
loc în Berlinul occidental un 
mare miting al Partidului Socia
list Unit din Germania — ulti
mul miting electoral organizat de 
P.S.U.G. în preajma alegerilor 
pentru Adunarea Municipală din 
Berlinul occidental, care vor avea 
loc la 7 decembrie. Mitingul s-a 
desfășurat sub lozinca: „Berlinul 
occidental trebuie să devină un 
oraș liber !“.

B. BAUM, secretarul organiza
ției din Berlin a P.S.U.G., a pre
zentat participanților la miting 
pe candidații P.S.U.G. în alegeri. 
H. MATERN, membru al Birou
lui Politic al CC. al P.S.U.G., a 
rostit o cuvîntare.

Salutînd nota Uniunii Sovietice, 
H. Matern a declarat că în Ber
linul occidental liber și demilita
rizat trebuie să fie lichidate toa
te centrele de spionaj și diversiu
ne și celelalte organizații subver
sive care acționează împotriva 
R.D.G. și a întregului lagăr so 
cialist. Numai atunci el va fi un 
oraș cu adevărat liber, avînd o 
economie înfloritoare și bucurîn- 
du-se de libertăți

Vorbind despre 
chidării 
Matern 
cii din
porte veșnic cheltuielile legate de 
transporturile militare ale puteri
lor

să întrețină gratuit 
căile de comunicație, 
aeriene ale țărilor ca-

R.D.G, și 
pentni ele 
Societățile 
pitaliste folosind spațiul aerian 
al R.D.G. realizează mari profi
turi. deși acordul de la Potsdam 
nu le dă nici un drept pentru a- 
ceasta. In această, problemă tre
buie .ie asemenea să se facă or
dine, a spus H. Matern.
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Mesajul de salut * 
al lui N. S. HrușciGY 

adresat Conferinței 
popoarelor Africii 

MOSCOVA.— Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Ni
kita Hrușciov, a adresat un me
saj de salut Conferinței popoare
lor Africii care are loc la Accra. 
Convocarea acestei conferințe, se 
spune în mesaj, dovedește solida
ritatea crescînriă a popoarelor 
continentului african în lupta lor 
împotriva colonialismului.

Cauza justă pentru care popoa
rele Africii luptă tot mai unite, 
subliniază N. S. Hrușciov. va 
triumfa fără îndoială. Urind suc
ces conferinței președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. își 
exprimă speranța că ea va con
tribui la strîngerea continuă a rîn- 
durilor popoarelor africane și va 
constitui un nou pas pe calea spre 
eliberarea deplină a Africii 
sub dominația străină.

Declarația Secretariatului U. I. S.
într-o declarație dată publi

cității la Praga, Secretariatul 
Uniunii Internaționale a Stu
denților (U.l.S.) cere retrage
rea jmediată și necondiționată a 
trupelor S.U.A. din Coreea de 
sud și-și exprimă solidaritatea 
deplină cu lupta dreaptă a stu
denților și a poporului din 
Coreea.

Salutînd retragerea volunta
rilor poporului chinez din Co
reea ca o măsură pozitivă. Se
cretariatul U.l.S. subliniază că 
în acoste împrejurări nu există 
nici un motiv pentru ca armata

S.U.A. să continue să rămînl 
în Coreea de sud.

U.l.S. face apel la toți stu
denții și organizațiile studen
țești din întreaga lume să ceară 
retragerea imediată a trupelor 
S.U.A. din Coreea de sud și să 
întreprindă acțiuni de solidari
tate sub formă de proteste, te- 
legrameț demonstrații și alte 
forme potrivite pentru a ajuta 
lupta dreaptă a studenților co
reeni și a poporului coreean 
pentru unificarea pașnică a 
țării.

Dezbateri de politică externă :
în Camera

democratice, 
necesitatea li- 

de ocupație, H. 
Oamenii mun-

statutului 
a arătat: 
R.D.G. nu doresc să «u-

occidentale prin teritoriul

Acorduri44

LONDRA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 decembrie 
în Camera Comunelor au avut 
loc dezbateri de politică exteină. 
Dezbaterile au lost deschise de 
Selwyn Lloyd, ministrul Afaceri
lor Externe al Angliei. Referindu- 
se la conferința de la Geneva a 
celor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară Selwyn Lloyd a încercat 
să prezinte lucrurile în așa fel ca 
și cum tergiversarea acestor tra
tative s-ar explica prin „rigidita
tea" Uniunii Sovietice și a afir
mat că puterile occidentale ar 
tinde „să obțină un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor și 
stabilirea unui sistem corespunză
tor de inspecție". 'Ministrul en
glez a fost nevoit totuși să recu
noască că ultimele propuneri so
vietice în această problemă con
stituie 
jnte".

In continuare Selwyn Lloyn a 
declarat categoric că propunerile 
cuprinse în recenta notă a gu
vernului sovietic cu privire la 
transformarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber demilitari
zat sînt inacceptabile pentru An
glia.

Militînd ca și înainte pentru 
menținerea potențialului militar 
al blocului nord-atlantic Lloyd a 
declarat în același timp că gu
vernul englez „consideră că a 
sosit timpul ca după consultările 
necesare cu aliații noștri să aibă 
loc tratative amănunțite cu Uni
unea Sovietică referitoare la pro-

un „pas important îna-

blemele Germaniei și securități 
în Europa". X

In numele opoziției a luat cu-♦ 
vîntul Bevan, unul din liderii j 
partidului laburist. Bevan a criti-î 
cat poziția adoptată de reprezen > 
tanții țărilor occidentale la conte- 
rința celor trei puteri cu privire , 
la încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară.

In loc de a căuta să realizeze 
un acord asupra încetării expe
riențelor și a instituirii unui sis
tem de control, ceea ce ar con
stitui un pas important înainte pe 
calea reducerii încordării inter
naționale. a spus Bevan, repre
zentanții americani prezintă drept 
condiție preliminară pentru înce
tarea experiențelor realizarea 
unui larg acord cu privire la 
dezarmare. Ar fi o crimă, a spus 
Bevan, dacă conferința de la Ge
neva va eșua 
adoptate de 
Unite.

Referindu-se 
linului, Bevan 
părerea opoziției, ultimele propu
neri sovietice sînt inacceptabile. 
El s-a declarat însă de acord cu 
acea parte din recentele note so
vietice în problema Berlinului în 
care se spune că situația actuală 
din Berlin este foarte primejdioa
să. Bevan l-a acuzat pe cancela
rul Adenauer că nu dorește re
zolvarea pașnică a problemei ger 
mane. Subliniind că înarmarea 
Germaniei occidentale reprezintă 
un pericol pentru pacea mondia
lă, Bevan a cerut guvernului en
glez să sprijine propunerile gu
vernului polonez, care preconi
zează crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală.

Comunelor
O imagine a luptei tineretului japonez împotriva transformăr i 

țării într-un pilon agresiv al S.U.A. Tinerii au organizat un 
marș de protest împotriva baze lor militare americane din Ja
ponia.

Israelul continuă provocările militar
împotriva R. A. U.

din cauza poziției 
delegația Statelor

la problema Ber- 
a spus că după

DAMASC 5 (Agerpres).— TASS 
transmite : După cum a declarat 
reprezentantul comandamentului 
armatei I a a R.A.U.. la 3 decem
brie un detașament înarmat israe- 
lian a trecut granița regiunii si
riene a R.A.U, în regiunea 
Dabus și a pătruns 800 de 
pe teritoriul arab Soldații 
lieni au deschis focul. în 
schimbului de focuri însă, care a 
avut loc, soldații israelieni au fost 
nevoiți să se retragă lăsînd pe lo
cul ciocnirii un mort.

într-o altă declarație, reprezen
tantul comandamentului armatei 
I-a a informat că în după-amiaza 
zilei de 3 decembrie autoritățile 
israeliene au recurs la o nouă pro
vocare supunînd unui foc intens 
de artilerie satele arabe de gra
niță și pozițiile armatei I-a a 
R.A.U. în regiunea localităților 
Ain-Maamun și Tellhalial. Artile-

Vădi 
metri 
israe- 
iirmi

ria armatei I-a a R.A.U. a fo 
nevoită să deschidă și ea focul 
supra pozițiilor de atac isra 
liene

Schimbul de focuri a durat 
oră și jumătate. Partea siriană s 
a înregistrat pierderi.

Comentînd provocările conțin! 
ale Israelului împotriva regiu 
siriene a R.A.U.. ziarul ..An-Nu 
scrie că „Israelul, mergînd la 
morca imperialismului amerief 
întreprinde în permanență atac 
provocate în scopul creării ir 
situații încordate în Orientul 
propiat, situație pe care S.U 
doresc s-o folosească în țelurile 
imperialiste agresive".

Provocările Israelului, sublitț 
ză ziarul, sînt în legătură dire 
cu acordurile militare încheiate 
S.U.A. cu Iran, Turcia și Pakisl

a înc
de 2|

— .. j[
major1

DULLES : Nu-s obișnuit să cînt după această partitură.
Desen de NIC. NICOLAESCU

BUDAPESTA. Tti seara eilei de 
4 decembrie ambasadorul R. P. 
Romine la Budapesta, Ion Popes
cu, a oferit o recepție in cinstea 
ansamblului teatrului „Szekely" 
din Tirgu Mureș, care Se găsește 
in prezent in turneu in Ungaria.

PARIS. Biroul Politic al C C. 
al Partidului Comunist Francez a 
desemnat drept candidat la preșe
dinția republicii. în alegerile din 21 
decembrie pe Georges Ma rra ne, 
consilier general a| departamentu
lui Sena, fost președinte al Con
siliului genera1 al Spnel,. fost vi
cepreședinte al Senatului, fost mi
nistru. fost vicepreședinte al Co. 
mitetului parizian de eliberare.

PRAGA. In’re 24 și 26 noiembrie 
a avut loc la Praga prima consfă
tuire a secției pentru dezvoltarea 
bazei de producție a construcțiilor 
din cadrul Comisiei .permanente de 
colaborare economică și tehnico, 
științifică a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La consfătuire 
au luat parte reprezentanți ai Bul
gariei, Ungariei, Republicii Demo
crate Germane. Poloniei, Romîniei, 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei.

DELHI, La 3 decembrie a.c, N. 
Cioroiu, ambasadorul R. P. Romi
ne în India, a oferit un dineu in

cinsteq tov. lancu Horaflu. secre
tar general al Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, condu
cătorul g'upulw de specialiști ro- 
mlni din industria petroliferă care 
se află in prezent in India.

BERLIN La 4 decembrie, repre
zentanții organizațiilor •comerciale 
din R. D Germană șl Germania 
ocridentală au încheiat un acord 
cu privire la livrarea către R. D. 
Germană a unui milion de tone de 
huilă din regiunea Ruhr.

BONN. Savantil vestgermani, 
care au adoptat cunoscutul ,,Apel 
de la Gottingen" împotriva înar
mării atomice a Bundeswehrului, 
au dat publicității in R. F. Germa
nă textul integral al declarației ce
lor 70 mari savanfi din diferite 
fări. adoptat în vara acestui an la 
Kitzbuchel (Austria), care averti
zează întreaga omenire de urmă
rile cele mai grave ale înarmării 
atomice pentru întreaga omenire.

BUENOS AIRES. La 4 decembrie 
la Buenos Aires a avut loc o în

trevedere între președintele Repu. 
blîcii, Frandizi, și reprezentanții 
blocului majorității din Senat șl 
Camera Deputaților ale Congresu
lui național. Potrivit declarațiilor

făcute ziariștilor după această | 
trevedere de ministrul Afaceij 
Interne. Vitoto. guvernul a 
hotărîrea de a prelungi pe ti 
nedețerminat acțiunea legii cu f 
vire la introducerea s’ărif ex| 
ționate pe tot teritoriul țării, j

NEW ăORK Vmert au contlrf 
în Comitetul Politic Special. I 
■președinția Iu1' M Magheru. rer 
zentantul permanent al R P. 
mine la O.N.U.. dezbaterile în I 
blema coexistenței pașnice.

MOSCOVA Potrivit acordului 
cheiat intre Uniunea Sovietica 
Republica A-abă Unită, ia 51 
cembrie de pe aeroportul Vnui 
d.n Moscova a decolat, cu dirf 
Cairo, un avion cu red 
„TU-104" Această cursă a maifc ----------- ......... regalrat comunicația aeriană 
între UR.SS. și R.A.U.

ROMA La 5 decembrie
tn I’alia greva generală ... -. 
ore a ziariștilor d? toate orie 
rile politice care cer 
salariilor. Ca urmare a grevei 
seara zilei de 5 decembrie ș 
dimineața zilei de 6 decembriJ 
vor apare ziarele și nu vor 11 
agențiile de presă.
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