
BRIGĂZILE Proletari din toate țările, uniți-vă!

le muncă patriotică la lucru
’este 300 hectare teren redate încă două brigăzi utemiste do muncă patriotică

agriculturii
i raionul Orăștie, regiunea Hu- 
>ara, continuă cu succes acțiu- 
patriotică a tineretului de Ia 
pentru desecarea de terenuri 

jtinoase și redarea acestora a- 
ulturii. Pină la 3 decembre 

16 brigăzi utemiste de muncă 
iotică din satele raionului, 
um și numeroasele echipe de 
•et de muncă voluntară mun- 

cu entuziasm pe șantierele 
le de desecare a terenurilor 
itinoase, au redat circuitu- 

t igrlcol peste 300 ha. de teren, 
umai brigăzile utemiste de 
că patriotică din comuna 
ișul Mare au redat agricultu- 
>este 70 hectare. De asemenea, 
ăzile utemiste de muncă pa- 
ică de la gospodăria colectivă 
satul Spini, din orașul Orăștie, 
săpat un canal de aproape 
) metri de la localitatea Bălți 

la rîul Mureș, redînd astfel 
culturii peste 60 de hectare te-

muncă patriotică din raionul 
Orăștie trece de 450.000 lei.

Comitetul regional U.T.M. Hu
nedoara a stabilit un plan operativ 
de muncă concretă in vederea 
creșterii numărului de brigăzi ute
miste patriotice. Pe baza acestui 
plan, în curînd, în regiunea Hune
doara, vor fi organizate încă 60 
de șantiere locale ale tineretului, 
ale căror lucrări vor fi încredin
țate brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică.

P. JURCONI

Și la noi, la „I.O.R.** a fost cu 
două zile in urmă sărbătoare tine
rească...

Eră ora 15. Aproape 150 de ti
neri muncitori și funcționari se 
aflau adunați in sala de festivități 
a întreprinderii pentru a consti
tui și în organizația noastră două 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică. După citirea regulamentului 
de constituire a brigăzilor au ur
mat înscrierile. Printre primii în
scriși au fost tinerii muncitori frun
tași Alexandru Pavel și Ion Stan, 
Ion Mărăcineanu și Minodora Vlăș- 
ceanu.

Constantin Patrulescu, Gheorghe 
tineri

P

activitatea obștească, s-au angajat 
în numele celor 80 de tineri cu
prinși în cele două brigăzi ute
miste de muncă patriotică să mun
cească fără preget pe șantierul de 
construcții de locuințe din irac- 
dicta vecinătate a întreprinderii 
— șantierul Bulevardul Muncii — 
în 
să

așa fel, incit brigăzile noastre 
devină fruntașe pe raion.

DUMITRU POENARU 
secretar al comitetului U.T-M.

„I.O.R."-Bucur ești
------ /X? ---- —

Crîngașu și Ion Cernea, 
muncitori, fruntași în producție

De ce comitetul

Refac pădurile
raional nu sprijină
formarea brigăzilor?

aloarea anuală ante-calculată 
'oducției agricole care va fi 
zată pe suprafețele care au 
redate astfel în circuitul agri- 
de către brigăzile utemiste de

Comatetul raional U.T.M. Baia 
de Aramă desfășoară o intensă 
muncă politică pentru mobilizarea 
tinerilor la acțiunea de refacere a 
pădurilor din raza ocoalelor silvice 
Baia de Aramă și Tismana. Numai 
într-o singură zi în parchetul 
Ciuta-Cloșani din raza ocolului 
silvic Baia de Aramă, un număr 
de cca. 150 de tineri au efectuat 
semănături directe de brad în 
15.000 cuiburi.

Calitatea lucrărilor executate a 
fost urmărită de inginerii Gheor
ghe Negreanu și M. Marinescu din

Direcția silvică Craiova oare 
sfîrșitul lucrărilor au mulțumit 
nerilor pentru felul cum au lucrat. 
S-au evidențiat brigăzile compusa 
din elevii școlii medii mixte Baia 
de Aramă, în frunte cu profesorul 
Ion Dogaru. Brigăzile pionierilor 
din Călugăreni și ale tinerilor din 
comuna Celei au obținut de ase
menea bune rezultate. (

In felul acesta tineretul își adu
ce o contribuție însemnată la refa
cerea pădurilor.

la 
ti-

(După ziarul ,,Inainte"-Craiova)

s satisfăcut este elevul Dorin Busol de la școala profesională a uzinei „B. Bierut I" El arată 
cu mîndrie colegilor săi Vasile T oma și V. Troșin o piesă lucrată de el.

Foto: N. STELORIAN

în foarte multe localități, insti
tuții, întreprinderi școli din regiu
nea Iași se constituie brigăzi ute
miste de muncă patriotică. Ime
diat după constituire, acestea trec 
la acțiune. Numai în raional Bîr- 
lad nu s-a constituit pînă la 1 de
cembrie nici o brigadă. Oare nu 
sînt acolo utemiști ? Oare nu e- 
xistă obiective unda brigăzile să-și 
aducă aportul ? 9

La Obîrșeni se face un pod lung 
de 200 m. Materialul este procu
rat de către organele locale ale 
sfatului popular. Utemiștii din co
mună au cerut să se constituie în 
brigadă și să execute voluntar 
munca necalificată.

La G.A.C. din Frunlișeni se 
construiește o uzină electrică. Ute
miștii, 12 
formeze o 
credințeze 
acoperișul 
electrogen 
calificați.
utemiștilor din G.A.C*. Fruntișem 
este amenajarea unui drum de 4 
km. unde pe lîngă că vor săpa șan
țuri pe margine vor aduce pietriș 
de la punctul Trestiana și-l vor 
împrăștia.

Dorința acestor utemiști conti
nuă însă să fie zadarnică. Comi
tetul raional U.T.M. Bîrlad a răs
puns negativ dorinței tuturor aces
tora. El tergiversează crearea bri
găzilor pentru că... încă nu au 
steaguri. Și dacă se întîmplă cum
va ca o brigadă să fie fruntașă ce 
să facă raionul fără steag ? Ne
norocirea e că dacă nu au stea
guri, comitetul raional U.T.M. nici 
nu întreprinde nimic pentru a le 
procura.

Adevărul este însă că aici Comi
tetul raional U.T.M. dovedește 
multă formalitate și lipsă de simț 
de răspundere în formarea brigă
zilor utemiste de muncă patriotică 
frînînd în acest mod entuzias
mul tineretului. Comitetul regional 
U.T.M. Iași trebuie să intervină 
imediat pentru a pune capăt aces
tei situații.

la număr, au cerut să 
brigadă și să li se în- 
lor lucrarea, exclusiv 
și instalarea grupului 

care necesită muncitori 
Al doilea obiectiv al

C. SLAVIC

a „Grivița Roșie" mișcarea de inovații
poate cuprinde mai tineri

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Eiiicrările
celui de-al III-lea Congres
al cooperației de consuni

din R. P. Romînă

Mișcarea de inovații în rîndul tineretului, care a pornit acum 
an și jumătate de la fabrica „Encsel Mauriciu" a cuprins în 

st răstimp tinerii din numeroase fabrici și uzine din țară con- 
tizîndu-\se intr-un număr tot mai mare de inovații și invenții 
icepute și executate de tinerii muncitori. Ea s-a transformat 
r-o mișcare patriotică care are ca scop mărirea producției și 
iductivității muncii, scăderea prețului de cost, economii de 
teriale, reducerea efortului fizic etc.
°lenora a III-a a Comitetului Central al U.T.M. a considerat 
țiativa organizației U.T.M. de la fabrica „Encsel Mauriciu* 
■ Tg. Mureș ca o acțiune de mare însemnătate politică și eco- 
zică caracteristică entuziasm ului creator și inițiativei tineretu- 
și a recomandat tuturor organizațiilor U.T.M, să se ocupe de 

icarea și extinderea ei.

Complexul C.F.R. „Grivița 
mișcarea de invenții și ino- 

t luat o amploare mai mare 
în anii precedenți. Pînă la 
ictuală s-au înregistrat 350 
ieri de inovații și s-au a- 

198. Printre realizatorii 
ra sînt și tineri. Aju- 
Constantin Bălan și Tra
ca au creat de exemplu, un 
pentru probat valve de des- 
•. In ce constă această ino- 

Inainte, nu exista un apa- 
nplex de verificare a valve- 
e se montau la frina va- 

- pr. Abia după ce vagoanele 
ate în exploatare se putea 

funcționarea lor. Dacă e- 
fecte, întregul vagon se în- 
în atelier pentru citeva zile, 
a celor doi tineri verifică 
x valvele, iar vagoanele nu 
jîntorc defecte.
Mal ce.e 198 inovații apli- 
ii adus Complexului „Grl- 
oșie" o economie antecal- 
de apreape 1.300.000 lei.

cit se vede, o anumită 
■are pentru mișcarea de ino- 
xistă, cabinetul tehnic se 
;te și el operativ în soluțio- 
problemelor. DAR... DIN 

350 PROPUNERI DE 
Iții, numai 8 sînt ale 
ILOR.
este posibil acest lucru ? La 
xul C.F.R. „Grivița Roșie" 
c circa 100 de tineri, 
xul este dotat cu un ziar de 
o stație de radioamplifica- 
tă un cabinet tehnic și o 
de perete „Inovatorul", o 
:ă tehnică și chiar un 

trimestrial pentru inova- 
Insușl planul tematic 
inovații, a fost tipărit și a-

fișat în secții. Deci mijloace pen
tru antrenarea tinerilor în mișca
rea de inovații există. Totuși din 
rîndurile inovatorilor numai 8 sînt 
tineri.

Cauza acestei stări de fapt se 
explica prin slaba muncă politică 
dusă de comitetul U.T.M. din com
plex, în rîndurile tineretului, desin- 
teresul manifestat de membrii co
mitetului U.T.M. pentru mișcarea 
de inovații.

Cum ar putea lua avînt mișca
rea de inovații în rîndurile tinere
tului cînd nimeni, nici însuși fo
stul secretar al comitetului U.T.M. 
tov. Vlase, nu cunoaște ini
țiativa pornită de tinerii de la 
„Encsel Mauriciu" ? Comitetul 
U.T.M. de la Complexul „Gri- 
vița Roșie" nu a colaborat 
cu cabinetul tehnic nici în 
problema organizării unui con
curs pentru citirea literaturii teh
nice de către tineret. Vinovat de 
aceste fapte se face și fostul res
ponsabil cu caliiicarea din comi
tetul U.T.M., inginerul Traian 
Rogojan care, așa cum spuneau 
tinerii Gheorghe Marinescu și 
Niță Grigcre, nu s-a străduit a- 
nui acesta pentru a reorganiza 
cursurile de minim tehnic in toa
te secțiile care au funcționat anul 
trecut cu bune rezultate în ridica
rea calificării profesionale a tine
retului. Și evident, nu se poate 
vorbi de un bun inovator fără ca 
acesta să aibă o calificare supe
rioară.

La clubul C.F.R. „Grivița Roșie" 
se pot ține conferințe, se pot or
ganiza seri de filme, și diafilme 
cu caracter tehnic. In gazeta de 
uzină se poate critica și da soluții 
practke ca de pildă aceea de a

grupa pe tineri în jurul unui ino
vator mai vîrstnic, crearea unor 
grupuri de tineri ingineri care să 
ajute pe tinerii care propun dife
rite inovații. In primul rînd trebuie 
însă ca urgent comitetul U.T.M. 
să se îngrijească de înființarea 
cursurilor de minim tehnic care 
reprezintă un ajutor efectiv în ri
dicarea calificării profesionale a 
tinerilor.

Comitetul U.T.M. trebuie să-și 
ducă munca în secții, la locul de 
muncă al tinerilor. In acest sens 
vor trebui să fie atrași inginerii 
și tehnicienii, maiștrii și muncito
rii vîrstnici cu experiență, care să 
arate tinerilor în ce constă esența 
mișcării pentru inovații, importan
ța acestora și intrînd în amănunt 
să sprijine apoi toate ideile și su
gestiile de care sînt preocupați ti
nerii muncitori.

Practica a dovedit că acolo unde 
există preocupare pentru tinerii 
inovatori din s.ecții, inovațiile spo
resc și tineretul este tot mai mult 
angrenat in această mișcare. Or
ganized bine munca cu tineretul, 
prin cercuri și concursuri pentru 
citirea literaturii tehnice, prin 
schimburi de experiență lunare, or
ganized expoziții de inovații, 
popularizînd prin mijloacele exis
tente pe tinerii’inovatori și inova
țiile realizate de aceștia, comitetul 
U.T.M. de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie" va îndeplini una 
din sarcinile de onoare care a fost 
pusă în fața tineretului de Plena
ra a III-a a C.C. 
anume, aceea 
considerabil 
inovatori.

al U.T.M. - 
de a spori în mod 
numărul tinerilor

M. IONESCU

Sîmbătă au continuat în Capi
tală lucrările celui de-al III-lea 
Congres al cooperației de consum 
din țara noastră.

în ședința de dimineață, prezi
dată de tovarășul Dumitru Ustu
roi, membru în Comitetul Execu
tiv al Centrocoop, în continuarea 
discuțiilor la rapoartele prezentate 
au luat cuvîntul delegații Mihail 
Stere, vicepreședinte al Uniunii re
gionale Pitești, Florica Laza, vîn- 
zătoare la cooperativa Seini, regiu
nea Baia Mare, Ion Marcu, preșe
dintele cooperativei din comuna 
Dragoș Vodă, regiunea București, 
Nicolae Leonteș, contabil-șef la 
Uniunea regională Suceava, Ladis
lau Varga, contabil-șef la Uniunea 
raională Sf. Gheorghe din Regiu
nea Autonomă Maghiară.

în continuarea ședinței de dimi
neață, prezidată de tov. Ștefan 
Kocsis, președintele Uniunii regio
nale a cooperativelor de consum 
din Regiunea Autonomă Maghiară, 
au luat cuvîntul la discuții Ion Ia. 
nulik, președintele Uniunii regio
nale Timișoara, Pavel Hevizi, pre
ședintele cooperativei din comuna 
Satu Nou. raionul Criș, Ana Dor, 
cooperatoare din comuna Seleușa 
Mic, regiunea Stalin, Miklos So- 
rnogyi, președintele G.A.C. „Gh. 
Doja“ din comuna Cuci, regiunea 
Cluj, Mumin Aii, vicepreședinte al 
Uniunii raionale Panciu, regiunea 
Galați', Marian Stelian, președinte
le Uniunii raionale Hîrlău, regiu
nea lași.

în ultima parte a ședinței de 
dimineață, prezidată de tov. Al
bert Vila, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor de con
sum București, au luat cuvîntul la 
discuții Emil Pătruică, președinte
le Uniunii regionale Craiova, A- 
vram lancu, șeful serviciului orga- 
nizare-cadre din Uniunea regiona
lă Suceava, Agapia Oacheșu, mem
bră a consitiului cooperativei din 
comuna Ciupercenii Vechi, regiu
nea Craiova, Kocsis Stefan, preșe
dintele comisiei de revizie 
perativei Miercurea Niraj, Regiu
nea Autonomă Maghiari.

în cursul dimineții au 
Congresul Alois Zabojnik, preșe
dintele Consiliului Central al Coo. 
penativelor din R. Cehoslovacă, 
Van Lu-min, reprezentantul coope
rației din R. P. Chineză, Paul 
Schaffer, membru în comitetul de 
conducere al Uniunilor cooperati
velor de consum din R.D. Germa
nă, Ivan Gherghief Ivanov, mem
bru în Comitetul Executiv al Uni
unii Centrale a Cooperativelor din 
R.P. Bulgaria, Muco Zeneli, mem
bru în prezidiul Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum din 
R.P. Albania.

Participanții la Congres au în- 
tîmpinat cu îndelungi aplauze sa
lutul adresat de oaspeții străini.

Lucrările Congresului au conti
nuat după-amiază. înainte de înce
perea ședinței tov. Pătruică Emil, 
președintele Uniunii regionale a 
cooperativelor de consum Craiova, 
care a prezidat ședința, a felicitat 
pe cooperatorii și lucrătorii din 
cooperația de consum, care cu 
prilejul celui le-al III-lea Congres 
au fost decorați cu ordine și me
dalii pentru merite deosebite în 
muncă și activitate îndelungată.

în continuare au luat cuvîntul 
la discuții, preotul Aurel Lazăr,

al coo-

salutat

Intr-una din sălile de lucru ale Institutului de proiectări metalurgice (1PROMET) București. 
_ Foto : S. NICULESCU

Delegatul sovietic și vietnamez
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cooperator din regiunea Oradea, 
Nae Alexe, secretar general la 
Ministerul Comerțului, Maria A- 
vram, președinta cooperativei din 
comuna Căldăruru, regiunea Pi
tești, Dănilă Kisselef, vicepreșe
dinte al Uniunii raionale Tulcea, 
Gh. Dobre, președintele Uniunii 
raionale Rîmnicu Sărat, Gheorghe 
Vasilichi, președintele UCECOM, 
Petre Matron, președintele Uniunii 
regionale Iași, Ștefan Simion, se
cretar general în Ministerul Indus
triei Bunurilor de Larg Consum.

După-amiază au mai transmis 
salutul frățesc Congresului și coo
peratorilor din R. P. Romînă Pa- 
nak Ladislau, vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum din R. P. Un
gară, Dunjmoghin Dorjgotov Bar- 
figatev, vicepreședinte al Uni
unii Cooperativelor de Con
sum din R. P. Mongolă, Jan Kil- 
janczyk, vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Agricole 
,. întrajutorarea țărănească** din 
R. P. Polonă, Nguyen An, membru 
în Comitetul Central Executiv al 
Cooperativelor de cumpărare-vîn- 
zare din R. D. Vietnam.

Lucrările Congresului continuă 
astăzi 7 decembrie 1958.

Citiți în paginile 
a 3-a și a 4-a

Discuții la raportul 
Consiliului Centrocoop

în mijlocul unui grup de pârtiei panți la Congresul cooperației
de consum din țara noastră. Foto: AGERPRES 1

Solemnitatea decorării 
cu ordine și medalii

a unor cooperatori și lucrători 
din cooperația de consum

Sîmbătâ după-amiază a avut Ioc 
la Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea decorării cu or
dine și medalii a unor cooperatori 
și lucrători din cooperația de con
sum.

La solemnitate au luat parte to
varășii Anton Mo is eseu, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Romulus Zăroni, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, C. Matcescu, președintele 
Centrocoop, numeroși cooperatori 
și lucrători din cooperația de con
sum.

Pentru merite deosebite în mun- 
<să și pentru activitate îndelun
gată au fost decorați cu Ordinul 
Muncii cl. III-a tovarășii : Bîgu 
Gheorghe, Bicman Șmil, Ciomîr- 
tan Valentin, Doț Ion, Ghinete M. 
Constantin, Guraliuc Petre, Lustig 
Emilian, Lazăr Gheorghe, Mărcuș 
Ludovic, Maier Nicolae, Papp Ar- 
cadie, Pană Dumitru, Szilagyi Ale
xandru, Szucs Francisc, Sinka An-

drej și Usturoi Dumitru. Âlți 318 
cooperatori și lucrători din coope
rația de consum au fost distinși ci$ 
„Medalia Muncii".

Tovarășul Anton Moisescu a în-ț 
minat ordinele și medaliile confer 
rite și a felicitat pe cei decorați 
în numele Prezidiului Marii Adu4 
nări Naționale, exprimîndu-și con-* 
vingerea că aceste distincții vor 
constitui un îndemn pentru obțÎ4 
nerea de noi succese în întărirea 
și dezvoltarea cooperației de conw 
sum.

în numele celor decorați a luat 
cuvîntul tov. Gh. Bîgu, președin^ 
tele Uniunii regionale a coopera^ 
tivelor de consum Bacău, care 5 
mulțumit pentru distincțiile acor-i 
date și a asigurat că toți cooped 
ratorii și lucrătorii din cooperația 
de consum vor munci cu stăruin
ță pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin cooperației în întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, în construi4 
rea socialismului.

Pentru terminarea grabnică a
arăturilor adinei și a desțelenirilor

in întreaga țară
Aprecierile Ministerului Agriculturii și Silviculturii

Cu toate că vremea s-a răcit în 
ultima săptămină, totuși solul a 
permis ca in cea mai mare parte 
a țării să se continue arăturile a- 
dînci pentru insămînțările de pri
măvară și desțelenirile pa pășu
nile și fînețele slab productive.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii arăturile adinei au fost exe
cutate pînă la 4 decembrie pe o su
prafață de 3.710.400 hectare, ceea 
ce reprezintă 88 la sută din su
prafața pe care este indicat să 
se facă această lucrare.

In regiunile Pitești, Hunedoara, 
Stalin, Craiova și Regiunea Au
tonomă Maghiară arăturile adinei 
au fost terminate pe toate supra
fețele prevăzute, iar in regiunile 
Timișoara, Oradea, Cluj, Bucu
rești, Baia Mare și Bacău ele au 
fost realizate in proporție de peste 
95 la sută.

Sînt însă unele regiuni în care 
din cauza unei slabe organizări a 
lucrărilor agricole în perioada de 
toamnă timpul bun de lucru și 
mijloacele existente n-au fost fo
losite corespunzător, arăturile a-

dinei rămînind in urmă. Printre a- 
cestca se numără regiunea lași 
care a arat adine numai 44 la 
sută din suprafața prevăzută, re
giunea Galați 60 la sută precum 
și regiunile Ploești și Suceava in 
care au fost făcute arături pe 76 
și respectiv 79 la sută din supra
fețele prevăzute. De asemenea din 
aceleași cauze unele gospodării a- 

giunile lași, Suceava, Bacău, 
Stalin și Baia Mare au rămas în 
urmă cu efectuarea arăturilor a- 
dînci. Această lucrare n-a fost 
realizată pe toată suprafața pre
văzută și pe o bună parte din te
renurile sfaturilor populare mai a- 
les din regiunile Iași, Galați, Ora
dea, Ploești și Suceava.

Desțelenirile au fost executate 
pînă acum pe 58.000 de hectare a- 
dică pe 74 la sută din suprafața 
planificată. Desțelenirea pășunilor 
și fînețelor prevăzute s-a terminat 
în regiunile Suceava, Pitești, Cra
iova, Timișoara și Galați și este 
rămasă în urmă în regiunile Plo
ești, Oradea, București, Hunedoara 
și Baia Mare. *

In zilele ce urmează trebuie fo
losite din plin condițiile favorabile 
de lucru pentru a termina arătu
rile adinei și desțelenirile în toate 
regiunile în care aceste lucrări nu 
au fost încă terminate. Totodată 
trebuie intensificată și terminată 
acțiunea de identificare și pregă
tire a terenurilor ce urmează să 

_ . fie însămințate în primăvară cit
gricole de stat, îndeosebi din re- • sfeclă și floarea soarelui, precum 

și proiectarea și amenajarea oreză- 
riilor. Este necesar să se acorde 
toată atenția și celorlalte lucrări 
din această perioadă ca transpor
tul îngrășămintelor la cimp, plan
tările de pomi și viță de vie, pre
gătirile pentru plantările de pri
măvară, controlul semănăturilor de 
toamnă etc.

O sarcină actuală de mare răs
pundere pentru toate organele de 
stat o constituie îndeplinirea în cel 
mai scurt timp a planului de pre
luare a cerealelor contractate și a 
celor cuvenite statului pentru lu
crările efectuate de S.M.T.-uri, preț 
cum și încheierea contractelor pen^ 
tru anul 1959 la produsele agrțg 
col«- (Agerpres)

i



O cronică a trei 
gcncrafll muncitorești

Casă cu două etaje 
construită în cinci ore

(De. La. Loeuiitțel
lacustre

Adevărate tezaure ale culturii 
materiale și spirituale progresiste a 
lumii, la îndemîna cercetătorului și 
a cetățeanului de rînd — muzeele 
materializează tradițiile progresiste 
ale înaintașilor, ale poporului, ale 
umanității, vrednice a fi nu numai 
glorificate dar — multe din ele — 
și cultivate cu grijă, dezvoltate.

In Cehoslovacia nouă, oamenii 
au înțeles profund marea valoare 
a muzeelor, ca mijloace de educa
re a tineretului în spiritul celor 
mai bune, mai progresiste tradiții 
de luptă și de creație, ale popo
rului muncitor. Criteriul acestei a- 
precieri este impresionantul număr 
de muzee — mari și mici — pe 
care le poți întilni în fiecare oră
șel și aproape întotdeauna pe lin
gă întreprinderi, școli și instituții 
care, adesea, au jucat ele însele un 
rol de seamă în crearea tradițiilor 
bune ale țării. Caracteristic acestor 
numeroase muzee, este că au fost 
organizate cu mijloace, uneori mai 
mult decît modeste, fără ca aceasta 
să știrbească marea lor influență 
educativ-patriotică în rindurile ti
neretului, ale oamenilor muncii.

Printre altele, am văzut muzeul 
de pe lingă uzina de automobile 
„Tatra* din Koorivnice — nu de
parte de Ostrawa — care recon
stituie în imagini și obiecte, întrea
ga istorie a uzinei, drumul de lup
tă și creație al celor trei generații 
de muncitori tatrișfi. Aici vin 
muncitori vîrstnici, comuniști, să 
povestească tineretului episoade 
din lupta revoluționară apartidu-

Iul, a clasei muncitoare pentru e- 
liberarea poporului muncitor de 
sub jugul exploatării. In afară de 
documente și imagini din trecutul 
de luptă revoluționară, muzeul cu
prinde o bogată colecție tehnică 
care surprinde întreaga istorie a 
uzinei. Aici se află toate tipu
rile de motoare și mașini 
produse în această uzină de 
la sfirșitul secolului trecut 
pină azi, de la planurile primei 
trăsuri automobil — în original — 
ăllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

însemnări despre 
Cehoslovacia 

socialistă

★
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pînă la motorul celui mai nou tip 
de mașină „Tatra 603“. Intr-o clă
dire cu demisol, parter și etaj, sînt 
adunate laolaltă cîteva mii de fo
tografii și obiecte, reprezentînd cro
nologic momentele importante ale 
istoriei uzinei. Și cum întregul oraș 
s-a dezvoltat în acest secol ca ur
mare a creșterii uzinei, în muzeu 
se află și o serie de obiecte și do
cumente care păstrează amintirea 
unor personalități născute acolo, 
cum sînt: Marta Gottwaldowa, 
pictorul Burian, celebrul atlet Emil 
Zatopek, cunoscutul inginer Han- 
zelka și alții. De asemenea, în 
muzeu sînt adunate laolaltă zeci 
și sute de trofee sportive, cucerite 
de automobiliști din uzină pe ma
șini produse de ea, la numeroase 
concursuri naționale și internațio-

R. koch _
0 viață dăruită 

științei
o

cit
Și
In

Viața lui Robert Koch e 
viafă simplă; cumpătată și 
se poate de modestă. Tatăl 
bunicul său erau mineri 
sudul Germaniei iar Robert s-a 
născut la 11 decembrie 1843, cel 
de al treilea dintre cei 13 copii 
ai familiei.

Singurele bucurii pe care șl 
le permite in anii de școală sînt 

, lungile plimbări prin frumoase- 
■ le păduri ale ținutului natal, in 
timpul cărora, cu o lupă mică, 
cercetează cu aviditate mușchii, 
insectele, micul univers pe 
care-l intllnește in cale...

Anii trec... Tlnărul Koch, 
după ce studiază diva timp 
științele naturale și matemati
ca termină cu prețul a multor 
sacrificii Facultatea de medici
nă fiind unul dintre absolvenții 
cei mai apreciați. Dorind să-și 
împlinească vechea sa dorință 
din copilărie, de a deveni un 
mare explorator, se gtndește 
cu seriozitate să devină medic 
pe bordul unui vapor. Numai 
că împrejurările fac să nu-și 
poată realiza visul. Se căsăto
rește, doblndește un post de 
medic de țară și se stabilește 
într-un sat îndepărtat. De abia 
acum însă, cînd tlnărul Koch 
se resemnează și renunță la 

‘marile lui proiecte de călătorii, 
cînd viața lui pare atit de puțin 
interesantă, începe adevărata 
sa biografie, începe o viață în
cununată de pasionante căutări, 
de uluitoare descoperiri științi
fice.

Multă vreme duce traiul obiș
nuit al unui medic de țară. A. 
ceastă viață durează pînă tn 
ziua cînd reușește să-și cumpe
re din micile sale economii un 
microscop. Din momentul ace
sta, camera 
rator.

Prima sa descoperire în 
ceastă lume '
este aceea a microbului 
provoacă dalacui — o boală ne. 
cunoscută, care secera vitele 
țăranilor. Lipsit de condiții, 
fără posibilități materiale, dar 
înzestrat cu o rară perseveren
ță, face zeci de încercări și ex
periențe. Rezultatul la care a- 
junge, pe care-l comunică unor 
prieteni medici numai după ce 
este absolut convins că nu gre
șește, îl face cunoscut.

Acum, cu rlvnă, cu aceeași 
perseverență, pocnește pe ur
mele cauzei care provoacă tu
berculoza. Punindu-și viața 
mereu în primejdie, prin expe
riențele pe care le face, în anul 
1882 după doi ani de muncă 
încordată, reușește să comunice 
într-o reuniune științifică, la 
care vin toți medicii renumiți 
ai Germaniei, că a descoperit 
și că a găsit căile 
microbului ce r;~ ____
mai de temut dușman al omu
lui. întreaga lume științifică 
primește cu deosebit entuziasm 
această măreață biruință a 
modestului medic de țară.

După ani de activitate încor
dată — la 62 de ani, cu cîțiva 
ani doar înainte de a muri își 
permite să-și realizeze acea 
veche dorință neîmplinită a ti
nereții. o călătorie în jurul lu
mii.

Aceasta a fost de altfel sin
gura bucurie deosebită pe care 
și-a permis-o savantul Robert 
Koch ■ 
ple, 
toată
•

ce Leningrad-Moscova-Harcov- 
Kiev-Tbilisi. Fiul său, Adolf Vermi- 
rovsky, șofer încercător al uzinei, 
deține în prezent opt recorduri na
ționale de viteză. Este un exemplu 
din care se vede că tradițiile uzi
nei există și prin tradițiile unor fa
milii, tradiții moștenite și continua
te din tată-n fiu.

In timpul vizitei mele, am vă
zut in curtea muzeului, un camion 
„Tatra 110“ pe butuci, a cărui în
fățișare arăta că-și făcuse datoria 
cu prisosință.

— De ce nu-1 trimiteți la fier 
vechi ? — am întrebat.

— Se poate una ca asta îl De-a- 
bia am pus mina pe el I Urmează 
să-i fac „toaleta" și să-l expun în 
muzeu ! — mi-a răspuns tovarășul 
losef Vermirovsky.

Dacă n-ai ști cum a fost făcut 
acest muzeu, evaluînd piesele ex
puse ai putea crede că au costat 
cel puțin cîteva milioane de co
roane. Dar lucrurile nu stau de 
loc așa : toate obiectele tehnice ex
puse, n-au costat nimic, fiind „a- 
chiziționate" de la fier vechi, bu
cată cu bucată, piesă cu piesă, de 
către entuziastul director, și recon
diționate pentru noua lor funcție, 
cea muzeistică. Cu toate acestea 
multe dintre motoarele expuse pot 
oricînd să funcționeze.

Iată cum, cu mijloace bănești 
mai mult decît modeste, dar cu 
foarte multă inițiativă și bunăvoin
ță a fost organizat acest muzeu, 
mijloc principal de cultivare a tra
dițiilor de luptă, muncă și creație 
a celor trei generații de tatriști.

Acesta este numai un exemplu. 
Poți vedea nenumărate ca el în 
țara prietenă.

Văzînd asemenea lucruri în țara 
prietenă, nu se poate să nu te gîn- 
dești că și în țara noastră, în mul
te fabrici și întreprinderi cu o ve
che tradiție revoluționară și cu o 
istorie de multe decenii de creație 
tehnică, s-ar putea lua inițiative 
asemănătoare, atit de necesare 
pentru educarea comunistă a tine
rei generații.

La Pekin ■ fost construită o 
clădire ou două etaje în numai 
cinci ore. Clădirea — o casă cu 
locuințe prevăzute cu tot confor
tul — ocupă o suprafață de 
m.ip. Construcția a început Ja 
9,30 dimineața pe o fundație 
gătită dinainte. Planșeele și 
reții prefabricați, prevăzuți cu 
ferestre, instalații sanitare și elec
trice au fos.t ridicați de puternice 
macarale-turn. In timp ce construc
torii asamblau principalele elemen
te de construcție, alți muncitori 
executau finisarea instalațiilor sa
nitare și electrice. Munca de fini
sare s-a terminat la orele 14,30 
după amiază.

întreaga construcție, inclusiv or
namentele exterioare a fost reali
zată din elemente prefabricate.

■ "wl K 4^ ? ;
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sa devine un labo-
a-

a ființelor mici,
care

'ăspîndirii 
reprezintă cel

în timpul vieții sale sim- 
modeste, închinată din 
inima științei, oamenilor.

1. SAVA

liupvillliv fii UU l IX»

" nale, 
însuși directorul muzeului — bă- 

. trînul pensionar losef Vermirov- 
’, sky, unul din mulții cetățeni ceho- ] 

, slovaci care răspund cu pasiune i 
chemării Partidului Comunist și

J guvernului cehoslovac pentru pă- < 
’ ( strarea și cultivarea bogatelor tra- I 
? diții progresiste, populare — este 1 

, unul dintre cei care au adus glo- i 
I rie mărcii uzinei: printre altele el | 
, a obținut în anul 1925, pe o ma- i 
, șină „Tatra", marele premiu al 

p cursei internaționale automobilisti-
------------------------------îiCine a descoperit America ?P. CONSTANTINESCU
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• Urme vechi, e Columb S-a 
Wikingii pe pămîntul Noului

Cînd Cristoforo Colombo sau 
Cristobal Colon, cum era numit la 
curtea împărătesei Spaniei, Isabela 
de Castilia și a lui Ferdinand de 
Aragon, a atins la 12 octombrie 
1492 cu caravela „Santa Maria" 

i i coastele insulelor Bahama și mai 
(i tîrziu, trecînd prin Cuba și Haiti 
p a acostat la țărmurile Americii 
, i Centrale și de Sud, el nu a știut că 
5 a ajuns într-un continent necunos- 
ă cut. Pînă Ia sfîrșitul vieții sale, 
l Columb a crezut că a străbătut o 

nouă cale maritimă spre Indii. Co- 
> lumb s-a înșelat așa cum s-au în- 
â șelat mai tîrziu și toți acei 
ț care l-au socotit pe navigato- 
4 rul aflat în slujba Spaniei pri- 
4 mul european ce a atins țărmu- 
l rile Americii. Cu 500 ani înaintea 
f lui Columb, un popor scandinav, 
a alcătuit din excelenți navigatori, 
1 normanzii sau cum li se mai spu- 
I nea wikingii au ajuns cu vasele lor 
I primitive pînă în America de Nord, 
4 parcurgînd în etape drumul care 
ă a trecut prin insulele Faroe, Islan- 
1 da și Groenlanda. Abia în ultima 
a vreme oamenii de știință au înce- 
I put să cerceteze mai atent această 
ă problemă așa că la multe între- 
0 bări mai este necesar să se dea 
a un răspuns.
4 De pe urma wikingilor au ră- 
(mas numeroase legende și unele 
! cronici. Ele au permis cunoaște

rea unei însemnate părți a istoriei 
acestui popor nordic. Astfel, la în
ceputul secolului VIII e.n., norman
zii au ajuns în insulele Faroe și în 
Islanda. De acolo, în anul 981, 
Erik cel Roșu a plecat pe mare 
spre vest atingînd țărmurile 
Groenlandei. Fiul lui, Leif Erik- 

# son, socotit drept descoperitorul 
» Americii, s-a îmbarcat în jurul a- 
i nului 1000 din Norvegia plecînd 
ț spre Islanda. O descriere a acestei 
ț călătorii a fost lăsată de compa- 
♦ triotul său Nekij, Bjarni. Astfel, 
V vasele normanzilor s-au rătăcit ajun.

înșelat. e
Continent

gînd pînă în su
dul Groenlandei. 
Leif a denumit 
regiunile stîncoa. 
se de aioi „He- 
lluland". Luate 
de curentul ma
rin, bărcile nor
manzilor au stră. 
bătut mai de
parte calea spre 
vest pînă au a- 
tins țărmurile u- 
nui ținut împă
durit care a pri
mit numele de 
„Waldland". Co- 
borînd de-a lun- 

normanzii au ajuns

...De mult, pe vre
mea cînd In Transil
vania dogorea vllvă. 
taia răscoalei iobagi, 
lor ce aveau in frunte 
pe Horia, Cloșca și 
Crișan, Intr-un sat de 
munte, cu azurul ce
rului sfișiat de vul
turi semeți, în Avrig, 
sat pripășit pe dru
mul dintre Sibiu șl 
Făgăraș, acolo, într-o 
familie în-obită pe 
moșia unui baron, s-a 
născut Gheorghe La
zăr, cel care, după 
ani grei și trudă ne. 
ostenită, era sortit să 
întemeieze in Bucu- 
rești, p’ima școală 
unde cursurile urmau 
să se predea în lim
ba romină t

După răscoala 
care pomeneam, 
păratul de la '. 
rămăsese cu frica în 
sin. Temător de o 
nouă revoltă a celor 
de jos. cercă să-i ia 
cu binișorul. Și-așa, 
lucru nemaiîntîlnil 
pînă atunci, îngădui 
iobagilor să-și dea 
copiii la școală. Săr
mani cum sînt 
gîndea împăratul, 
nu vor face vreo 
pravă. .

Numai că, tatăl 
Lazăr, asemenea mul
tor țărani — își luă 
și el de la gură, ca 
să-și înscrie băiatul 
la școlile de la oraș. 
Astfel, mai întîi la 
Sibiu, apoi la Cluj și 
Viena, „opincarul din 
Avrig", își uimi pro
fesorii cu silința șl 
inteligența lui. După 
ani și ani de muncă, 
obținu diploma de in. 
giner și fu numit la 
o catedră de fizică și 
matematică, la liceul 
din Sibiu.

La cursuri își im. 
plinea riguros îndato
ririle pedagogice. Dar 
nu. pierdea prilejul să 
strecoare în mintea șl 
cugetul elevilor, ma.

d« 
im- 

Viena

ei. 
tot 
is-

im

rile idei umanitare șl 
progresiste de care 
sufleiu-i era plin.

Ce a urmat, e les
ne de-nțeles. Direc
torul liceului, un e- 
piscop papistaș, ma- 
re-n pintec dar mic 
la inimă și la minte, 
îl învinui că aduna 
elevii în laborator șl 
face'cu ei vrăjitorii. 
Că le arată diavolul 
în sticluță !

înlăturat din școa
lă. Gheorghe Lazăr 
luă toiagul pribegiei. 
Dună felurite amaruri 
ajunse in București.

Școală pentru copiii 
nevoiași, nu se afla 
pe vremea-aceea. Tn 
schimb, exista chipu
rile. un Invățămîni 
suoeribr ! Acesta îl 
constituiau școlile 
grecești. Dar aci nu 
pătrundeau decît o- 
draslele celor cu dar» 
de mină. Așa zisa 
protipendadă, decre. 
tase: rominește nu 
vorbesc decît slugi- 
le...

Totuși Lazăr, nu se 
descurajează. Bate la 
toate ușile. Cearcă să 
lămurească pe romi. 
nil mai luminați. Pre. 
iutindeni, insă, lipsă 
de înțelegere ori ne
păsare. Pînă cînd, în
tr-un tîrziu, întilni pe 
un anume Constantin 
Bălăceanu. Acesta se 
duse drept la vodă- 
Caragea, domnitorul 
de-atuncl, și nu se 
lăsă pînă nu obținu 
anaforaua (îngăduin
ța) de a deschide pri
ma școală în care 
toate materiile să se 
predea în rominește.

înviorat și înaripat 
de noi speranțe, La
zăr adresează obștei 
o chemare: ... „Ve- 
nițl. veniți cu toții, 
din toate părțile, de 
toată starea și cu 
mai multă știință fo
lositoare, să aducem 
spor...".

Chemarea a fost e- 
lectrizantă. Se învăța 
cu rlvnă, deși cu nes
puse greutăți. Clasele 
unde se instalase pri- 
ma școală romlneas- 
că, erau niște biete 
chilii de la mlnăsti- 
rea Sf. Sava. Iarna, 
viscolul pătrundea în 
trîmbe de zăpadă. 
Vara, ploaia ori col
bul intrau vraiște.

Totuși Lazăr, ală
turi de învățătură, 
strecura, zi de zi, în 
inimile tinerelor vlăs
tare, dragostea Și a- 
tașamentul pentru 
ideile noi, izbînditoa- 
re.

Așa ne dăm seama 
de ce, cînd Tudor Vla- 
dimirescu sosește cu 
pandurii din ținutul 
Gorjului la București, 
elevii lui Lazăr, por
nesc cu avinl să se 
înroleze sub steagul 
revoluției.

La rindu-i, profeso
rul se duce de mai 
multe ori la Cotro- 
ceni, tn tabăra lui 
Tudor. Inginerul spe
cializat la Viena în 
matematici, învață pe 
pandurii olteni să 
tragă cu tunul. Dar 
Lazăr, stînd la sfat 
cu cel născut din 
Vladimiri, îi destăi- 
nuiește nestrămuta 
hotărîre de a creia 
pentru popor cit mai 
multe școli romi- 
nești. *

De-atunci s-au scurs 
140 de ani! Elevii zi
lelor noastre să ia a- 
minte 1 Ei trebuie să 
prețuiască vîrtos gri
ja și înțelegerea cu 
care, ’azi, în patria 
noastră se pune la 
îndemină tuturor mij
loace de învățătură 
și lumină. Adică acea 
„mai multă știință 
folositoare" — des
pre care cuvînta, la 
vremea lui, Gh. La
zăr.

HORIA OPRESCU

...un litru de apă de avare 
conține 27 grame de sare ?

...stejarul este cel mai însetat 
copac ? tn fiecare zi el consu
mă 85 litri de apă. față de anin 
care necesită 66 litri și mestea
cănul cu 60 litri ?

...o lămîie conține 10 la sută 
zahăr?

...pe globul pământesc există 
72 diferite rase de oameni ?

..libelula este insecta cea mai 
rapidă din lume ? Intr-o oră ea 
zboară 90 km.

...dintre toate păsările, vultu
rul sud american poate atinge 
înălțimea cea mai mare ? El 
ajunge pînă la 7.000 m.

la construcțiile polari
Etnografii și tn special arheolo

gii știu mai bine decît oricine că 
nimic nu se găsește „de-a gata". 
Pentru fiecare informație sau re
licvă provenită din zorile civiliza
ției umane, sini necesare călătorii 
îndelungate, adevărate expediții 
sau săpăturii migăloase ce durea
ză deseori ani și ani de zile.

Cu atit mai mult vom înțelege 
uimirea și bucuria savanților elve
țieni din 1854. lama fiind excep
țional de uscată în acel an nive
lul lacurilor din Elveția a scăzut 
atit de mult, încit într-o 
oamenii de știință s-au 
cu totul pe neașteptate 
...preistoriei.

Ce se întâmplase ?
In aproape 200 de localități, a- 

pele au descoperit urmele unor 
așezări lacustre preistorice de o 
valoare științifică unică. Din mij
locul valurilor au răsărit bîmele 
de stejar care au rămas Un picioare 
timp de 30-70 de secole! Stîlpii 
au fost astfel dispuși, incit se ve
dea ou ușurință că ei susținuseră 
odinioară grupări mari de locuințe 
lacustre, sate întregi oare au fost 
de bună seamă construite acolo 
pentru a fi apărate de fiarele săl
batice și de dușmani.

Așezările lacustre descoperite nu 
erau legate de uscat decît printr-o 
punte foarte îngustă ce se putea 
ridica cu ușurință în timpul nop
ții. Apa păstrase atit de bine lem
nul străvechi, incit în multe locuri 
pînă fi șipcile transversale ale pun
ților au fost găsite intacte după 
milenii. Acest lucru nu este dealt
fel de mirare, deoarece știința « 
constatat că lemnul rezistă un 
timp nelimitat dacă e ținut per- ;’“constructorul de azi foi 
manent în apă.

bună zi, 
pomenit 
în fața

De ce Venezuela!

De atunci, urme de așezări la* 
custre au fost găsite în numeroase 
țări de pe glob, ca, de pildă, in 
Uniunea Sovietică, Franța, Italia, 
Scoția, S.U.A., India etc. Primele 
cunoștințe pe care le-au căpătat 
europenii despre locuințele de a* 
cest fel sînt însă mult mai vechi. 
Intr-adevăr, se știe că Venezuela 
își datorează numele care înseam
nă „Mica Veneție" faptului că pri
mii exploratori ce au pătruns în a* 
oeastă țară au găsit băștinașii lo-

Desen de A. CALISTRAT

cuind tn sate lacustre pe 1 
din Maracaibo,

Apariția caselor pe piloni 
semnat un progres însemnai 
de locuințele cele mai prii 
ale omului ca paravanele i 
toare de vînt, colibele de p 
păci sau corturile. Ridicarea 
locuințe trainice pe bîme în i 
eul apelor a cerut de bună i 
arhitectului primitiv cuna 
îndemînare și unelte. Piloi 
stejar, înfipți adine în nă 
lacurilor, trebuiau să fie bir 
cuțiți la capăt. Platforma d< 
ne așezată peste piloni era 
cu fâșii de piele de animal 
abia peste această platformă 
dica locuința propriu zisă c 
reți de lemn și acoperită dc 
sau stuf

In aceste așezări apare j 
prima oară străduința de a t 
podobi locuința pe dinăuntr 
pe dinafară. Datorită unor î 
jurări deosebit de prielnice. • 
păstrat pînă astăzi bucăți de 
jini și ornamente de scoai 
mesteacăn, ce împodobeau 
mele ca și multe obiecte 
casnic, dovezile unui încep 
confort.

Din aceste motive, camei 
știință socotesc că primele t 
lacustre au apărut în epoca 
tică, cînd omul a reușit pri’ 
fuirea pietrei să-și făurească 
mai ascuțite și mai propice 
tor operațiuni complicate.

Si ast
S-ar putea crede că metod 

strucțiilor pe piloni a ap 
mult. Dar nu este așa. Ing 
tatea tehnicij moderne îmbij 
seori cunoștințele străvech 
omului cu cele mai noi cucei 
științei.

Z__1- lz’ ‘z
deseori fundațiile de piloni 
cîte ori terenul trainic de 
{iei se^găsește la o adincim 
mare, “ ** x
straturi .. 
din orașe 
ția, sau vi _ r
clădite pe piloni de lemn, 
în pămîntul mlăștinos al 1 
lor, respectiv pe estuarul _ 
Singura deosebire este că î 
purde noi pilonii de lemn 
locuiesc cu stîlpi de bete 
chiar din oțel.

Dar aplicația cea mai 
sântă a construcțiilor pe pilc 
fără îndoială cea realiza 
prezent în regiunile polare, 
cum se știe, în ultimii ani 
rea în valoare a bogățiilor 
riei constituie un obiectiv 
pal al științei și tehnicii so 
Greutățile întîmpinate în ; 
ofensivă sînt uneori foarte 
E destul să amintim de fa, 
tn multe locuri pămîntul » 
colo veșnic înghețat pînă 
dîncimea da 200 m. In timpi 
se topește doar un strat s 
eial de doi-trei metri. I 
constituie o piedică extre 
mare în orice lucrare d 
strucție, deoarece clădirile 
grele se afundă pur și sin 
pămîntul desghețat. Ingine 
vietici au rezolvat însă 
problemă tntr-urt mod sf 
executînd fundații masive 
Ioni de 8-10 m. lungime. Iii 
prafața solului și partea ini 
a clădirilor se lasă un intel 
aproximativ o jumătate de 
pentru ca transmiterea căld 
interiorul clădirilor spre p 
înghețat pe care se sprijină 
împiedicată. In felul acesta 
înălța în nordul cel mai îl 
tat, obiective industriale r 
tante și blocuri foarte i 
locuințe.

-găsește 1
”satt. cînd se construia 
ri infiltrate de apă.

celebre ca 
'ecnMUPetersburg 
e piloni de lemn,

Ing. GHEORGHE M

gul țărmului, 
într-o regiune bogată în viță de 
vie sălbatică numită „Vinland". 
Aceasta era America. Băștinașii în- 
tâlniți de wilongi au fost numiți 
„Skrăling" dar nu s-a putut sta
bili dacă aceștia au fost indieni 
sau eschimoși.

întrebarea dacă cele relatate de 
Bjami sînt adevărate a primit în 
zilele noastre un răspuns pozitiv. 
Numai puțin de 19 cronici și le
gende normande amintesc de 
„Vinland" și alte ținuturi străbă
tute de normanzi în vest. Ana
liza acestor cronici a găsit con
firmarea și prin asemănarea dintre 
flora Groelandei cu cea din Ame
rica. Chiar și hărțile primitive lă
sate de normanzi ale unora din țăr
murile Americii seamănă mult cu 
acelea făcute mult mai tîrziu, pe 
la începutul secolului al XVIII-lea.

Dar cercetările arheologice mai 
recente din Canada au oferit și 
prilejul unor descoperiri de valoa
re care confirmă prezența wikin- 
gilor pe acest continet cu mult 
înaintea lui Cristofor Columb. In 
anul 1930, în apropierea lacului 
Nipigon au fost descoperite o se
cure și un coif de pe timpul wi- 
kingilor. In Newfoundlond au 
fost scoase la lumină unelte de 
lucru din metal datînd din secolul 
XII. în acele timpuri băștinașii in
dieni nu cunoșteau încă prelucra
rea fierului. O descoperire recentă 
a fost făcută în anul 1953 în Lab
rador unde arheologii au dat în 
cursul săpăturilor lor peste o sa
bie norvegiană. Ea se găsește acum 
expusă într-un muzeu din Quebec.

Oamenii de știință sînt tot mai 
mult convinși că wikingii au fost 
primii europeni care au pus picio
rul pe țărmurile noului continent. 
Bine înțeles cercetările sînt încă 
în curs.

I. RETEGAN

Vineri 28 noiembrie a fost 
o zi dificilă. N-ați știut ? Nici 
noi. Noroc că am aflat aceasta 
din „Paris Presse". Bine „infor
mat", cotidianul parizian oferi 
gratuit chiar și sfaturi pentru 
comportarea în această zi: 
„Revizuiți-vă bugetul dvs. și 
luați hotărîri în consecință". 
Dar ce s-a întîmplat ? Tot „Pa
ris Presse", cu o bunăvoință ce 
o afișează ostentativ, ne lămtv 
rește : de vină este conjuncția.., 
Mercur-Salum,

Conjuncția Mercur - Saturn f 
Vă gindiți că am nimerit pro
babil la rubrica de soliră și 
umor. Nici gînd. Am citat din- 
tr-o rubrică ce nu obosește 
conferindu-și singură certificat 
de seriozitate. Este o rubrică 
ce apare zilnic. In același loc 
paginată, culeasă mereu cu a- 
ceeași literă de linotip și, bine
înțeles, împodobită cu titlul ce 
a devenit atit de binecunos
cut: „Horoscop".

Nu trece o zi fără ca citito
rul lui „Paris Presse" să nu 
fie servit cu o porție de ho
roscop. La 23 noiembrie se a- 
firma cu un aer de deplină se
riozitate că copiii care se vor 
naște în această zi vor alege 
cariera armelor, tehnica sau a- 
facerile. La 24 noiembrie citi
torii au ocazia să se bucure : 
,Excelentă zi pentru afacerile 
dvs. Șanse mari de a câștiga 
bani. Realizați echilibrul luînd 
hotărîri rezonabile". Un singur 
lucru nu lămurește cotidianul 
parizian: dacă toți cîștigă bani 
de pe urma afacerilor, cine mai 
păgubește — știut fiind că în 
lumea capitalistă afacerile sînt 
de neconceput fără o victimă. 
Și încă o întrebare : ce fac șo
merii ? Cum pot avea așanse 
mari de a cîștiga bani» — 
cum afirmi horoscopul ? In

BUS1NESSUL
„prezicerii soartei"

ssiwa aceasta oare dispare pen
tru 24 de ore... șomajul ?

Autorul horoscopului vrea să 
insufle o doză masivă de opti
mism naivilor ce sînt dispuși 
să-i dea crezare : „Incercați-vi 
șansa și afirmați-vă în conse
cință. Improvizație favorabilă 
în jocul de noroc și la bursă". 
Deci toată lumea să se avînte 
în jocuri de noroc — cițtigurile 
vor curge cu nemiluita. Să ad
mitem că toți cîștigă — cine 
pierde însă ? In materie de 
logică , horoscopul din „Paris 
Presse" nu se încurcă în soco
teli. El decretează în numele... 
planetelor Jupiter și Uranus.

Citind toate acestea veți a- 
firma că horoscopul din gazeta 
pariziană are drept scop să di
streze cititorii. Greșită presu
punere. „Paris Presse", iar ase
menea lui o mulțime de ziare 
din toate țările occidentale, 
cultivă cu încăpățînate misti
cismul, aberații de mult de
mascate de știință. In Berlinul 
occidental o mulțime de ziare 
și reviste își ocupă o parte în
semnată a spațiului lor publi- 
cînd horoscoape, atribuind 
corpurilor cerești puterea de a 
determina viața oamenilor. 
Este în fond, cultivarea pe sca
ră largă, cu ajutorul unor ti
raje de sute de mii de exem
plare, în secolul XX, secolul a-

tomului și sputnicilor, a unor 
superstiții ce aveau circulație 
în întunecatul ev mediu.

Misticismul este în lumea oc
cidentală un „business" rentabil, 
in S.U.A. — potrivit presei a- 
mericane — se cheltuiesc anual 
125 de inilioane de dolari pen
tru plata diverșilor ghicitori. 
Industria „prezicerii toartei" a 
cunoscut o asemenea dezvolta
re încit 100.000 de oameni se 
îndeletnicesc cu ghicitul. Nia 
Europa occidentală nu este fe
rită de prezența acestor șarla
tani. Citeam intr-un articol des
pre anunțuri apărute în ziare 
occidentale care făceau reclamă 
bijuteriilor-talisman, anunțuri 
întocmite în genul următor : 
„Dacă doriți să reușiți în toa
te întreprinderile dvs., să cu
noașteți bucuria de a iubi și 
a fi iubit, să deveniți una din 
acele persoane invidiate care 
nu cunosc obstacolele și în fața 
cărora norocul însuși se încli
nă, cereți chiar azi lui... (urmea
ză numele și adresa unui „bi
jutier de pietre scumpe") pla
cheta ilustrată pe care vi-o a- 
feră gratuit".

Horoscoape, talismane, între
gul cortegiu de șarlatanii 
inundă lumea capitalistă
cearcă să vîre în mintea omu
lui simplu iluzii deșarte. Pen
tru a-l face pe muncitorul care

ce 
in-

trăiește în mizerie, pe șomerul 
care caută zadarnic de lucru, 
să uite amărăciunea vieții 
pe care o trăiesc, burghezia este 
nevoită să facă apel și la moș
tenirea obscurantismului me
dieval. Astrologia cultivă ideia 
falsă că viața omului, trăsătu
rile caracterului său. sînt de
terminate de poziția stelelor și 
planetelor. Esențialul în astro
logie este faptul că oamenii sînt 
îndemnați să creadă că nu vo- 

■ ința și acțiunile lor sînt facto
rii ce le decid în ultimă in
stanță existența, ci așezarea as- 
trelor, speculații în legătură cu 
acestea. Cu ajutorul astrologiei 
se încearcă să 
se insufle maselor 
populare ideea 
resemnării în 
faza mizeriei și 
a isteriei război
nice din lumea 
capitalistă. Că a- 
cesta este scopul 
urmărit reiese 
limpede din în
suși faptul că 
horoscoapele pe 
lingă preziceri 
(aparent ino
fensive) despre 
soarta copiilor și 
jocurile de no-

roc nu ezită de multe or 
îndemne pe cititori la o 
mită atitudine politică, ații 
ne conformă cu interi 
cercurilor burgheze.

Obscurantismul este fără 
doială o afacere, un „busin 
Dar nu este numai atit. 
roscoapele, talismanele. m 
mea superstițiilor ce sînt 
pîndite pe calea cuvîntului 
bit sau tipărit sînt miji 
prin intermediul cărora 
ghezia încearcă să otrăvi 
masele populare și mai alt 
neretul. Politica războinică 
occident coincide cu o int 
ficarea eforturilor pe care 
latanii moderni ai obscura 
mului medieval le întrep

Horoscopul din „Paris Pr 
nu-i o glumă de prost 
Nici horoscoapele din j 
vest-berlineză nu abundă 
întîmplare în coloanele 
cotidiene de tiraj. Totul 
bine calculat, nimic nu est 
tîmplător. Avem de a fac 
una și aceeași campanie de 
vertire a omului simplu. I 
pania aceasta este sortită 
unui eșec inevitabil.

EUGENIU OBRI



Lucrârilc celui de al lll-lca Congres 
al cooperând de consum din D. P. Pomina

Din experiența 
unui consiliu sătesc

Cuvîntul învățătoarei Marina Cutu, 
președinta consiliului sătesc din satul

Sigmir, cooperativa Biăienii de ios, 
regiunea Cluj

în cuvîntul său, tovarășa Mari
na Cutu a vorbit despre experien
ța dobîndită în muncă de consiliul 
sătesc din care face parte și a 
subliniat cîteva din principalele 
realizări ale cooperativei.

Principala sarcină de care ne-am 
ocupat în tot timpul activității noa
stre, a spus vorbitoarea, a fost în 
primul rînd grija pentru o cît mai 
Dună aprovizionare a țăranilor 
muncitori.

în afară de aceasta, pentru a- 
tr agere a de noi membri în coope
rativă, noi am folosit toate adună
rile și manifestațiile culturale și 
•rtistice de la Căminul cultural 
spre a vorbi țăranilor muncitori 
despre sprijinul pe care-1 acordă 
partidul și guvernul dezvoltării 
mișcării cooperatiste, am organizat 
Conferințe și citirea în colectiv a 
rev’stelor și broșurilor privind ac
tivitatea cooperației.

Membrii consiliului sătesc, re
partizați pe circumscripții, țin o 
Strînsă legătură cu deputății sfa
turilor populare, cu comisia de 
femei și organizația U.T.M. și, îm
preună, duc o susținută muncă de 
lămurire, arătînd țăranilor munci
tori însemnatele avantaje pe care 
(Statul le acordă celor ce încheie 
contracte pentru a-și valorifica ce
realele și celelalte produse care 
le prisosesc.

Ca urmare a acestei activități; 
poi am reușit ca pînădecem

Inlqturarea verigilor 
de prisos în aprovizionarea 

cu mărfuri
Cuvîntul tovarășului Lambe Frenkel, 

vicepreședinte al U. R. C. C. București
înainte de a expune cele cîteva 

probleme pe care vreau să le ri
dic, vă rog să-mi permiteți să 
exprim bucuria cu care am ascul
tat aprecierile făcute de Partidul 
nostru, prin cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, asupra 
rolului și muncii cooperației de 
consum din țara noastră. Salutul 
Comitetului Central va constitui 
pentru noi un program de mun
că și de luptă, ne va conduce la 
ridicarea nivelului activității noa
stre.

Creșterea continuă a nivelului 
ide trai al țărănimii muncitoare, 
ca urmare a condițiilor create de 
regimul democrat-popular și în 
special a cooperativizării agricole 
pe scară tot mai largă, se re- 

. flectă și în regiunea noastră prin 
volumul de mărfuri desfăcut de 
unitățile cooperației de consum. 
Acest Volum a crescut de la an 
la an, ajungînd ca în 1958 să fie 
cu peste 5Q,,la sută mai mare de- 
cît în 1954. în regiunea Bucu
rești s-au desfăcut în 1958 mo
bilă în valoare de 8 milioane lei, 
1.150 mașini de cusut, 4.000 bi
ciclete, 350 motociclete și moto
rete, 3.500 aparate de radio șl 
multe altele. De asemenea, în a- 
cest an am livrat gospodăriilor 
colective din regiune circa 3.600 
metri cubi cherestea rășinoașe, 

j 2.200 m.c. bile manele, 2.300 tone 
ciment, 2 milioane bucăți țigle, 
1.100 tone var și altele.

Volumul mare de mărfuri des
făcute, dezvoltarea gustului și 
creșterea exigenței consumatori
lor au impus luarea unor măsuri 
menite să ducă la o mai bună 
organizare a comerțului, la mări
rea capacității de desfacere a 
unităților și la crearea de condiții 
mai bune de prezentare și de 

• desfacere a mărfurilor. In acest 
scop, am trecut în primul rînd la 
reorganizarea comerțului cu ridi
cata.

Răspunderea aprovizionării cu 
mărfuri a unităților de desfacere 
cu amănuntul a fost trecută di
rect pe seama întreprinderilor co
merciale cu ridicata; aceasta a 
dus la o mai temeinică cunoaște
re a cerințelor și specificului lo
cal, la îmbunătățirea și lărgirea 
sortimentelor puse la dispoziția 
consumatorilor prin unitățile coo
peratiste.

Mergînd pe linia înlăturării ve
rigilor de prisos, pentru accelera
rea vitezei de circulație a mărfu
rilor, am eliminat toate depozitele 
de mărfuri ale cooperativelor de 
la sediul uniunilor raionale. Au 
fost eliminate și multe depozite

Roade ale autofinanțării
Cuvîntul tov. Niazi Aii, președintele 

cooperativei din comuna Cobadin, regiunea 
Constanța

Voi arăta unele din rezultatele 
obținute de cooperativa noastră în 
ultimii ani. Astfel, dacă în anul 
1954 cooperativa număra 1.455 
membri cooperatori, cu un fond 
social încasat în valoare de 
124.163 lei, în prezent numărul 
membrilor au ajuns la 2.046, cu un 
fond social încasat de 220.724 lei. 
Pînă la 1 decembrie anul acesta 
am desfăcut mărfuri în valoare 
de 7.920.000 lei, ceea ce reprezin
tă o creștere de aproape două ori 
față de anul 1954.

Cît privește volumul produse
lor achiziționate și contractate, a- 
eesta a crescut, ajungînd în anul 

brie să înscriem ca membri coope
ratori pe toți țăranii muncitori din 
satul nostru. In același timp anul 
acesta au fost vîndute statului, pe 
bază de contract, peste 8.000 kg. 
cereale, și au fost achiziționate 
mari cantități de alte produse. 
Prin muncă voluntară membrii co
operatori au contribuit la executa
rea unor lucrări de reparații și a- 
menajări la magazinul sătesc, iar 
pentru anul viitor ne propunem ca, 
prin mobilizarea cooperatorilor, să 
construim în comuna noastră, Blă- 
jenii de jos, două noi localuri de 
magazine.

Munca de educare a țăranilor 
muncitori desfășurată de consiliul 
sătesc a făcut ca membrii coopera
tori din satul nostru să se uneas
că, în luna septembrie, într-o nouă 
întovărășire agricolă. în prezent, 
toți țăranii muncitori fac parte din 
cele două întovărășiri constituite 
în sat.

In încheiere, vorbitoarea a cerut 
să se dea o atenție mai mare pre
gătirii în școli a cadrelor contabile 
și de gestionari, să se țină seama 
în mai mare măsură de obiceiuri
le, portul și situația economică a 
fiecărei localități atunci cînd se 
face aprovizionarea cu mărfuri. Ea 
s-a angajat să mobilizeze pe mem
brii cooperatori pentru a contribui 
în mod voluntar la construirea a 
încă două noi localuri de" magazi
ne în comună.

de la celelalte cooperative din 
raioane, mărfurile fiind dirijate 
direct la magazine. A fost desfiin
țată întreprinderea comercială a 
uniunii raionale de la sediul re
giunii și întreprinderea comercia
lă a uniunii Domnești, sarcina a- 
provizionării directe a cooperati
velor din aceste raioane fiind 
preluată de direcția comercială 
regională, care aprovizionează 
totodată și cooperativele din ra
ioanele învecinate. In prezent di
recția comercială regională este 
în fapt o întreprindere interraio- 
nală; peste 75 la sută din volu
mul de mărfuri ce trece prin de
pozitele acesteia sînt destinate a- 
provizionării cooperativelor din 
raza sa de activitate.

Rezultatele acestor îmbunătă
țiri organizatorice n-au întîrziat 
să se arate. In raioanele Alexan
dria și Olteni, aprovizionate de 
întreprinderea comercială inter- 
raională Alexandria, desfacerea 
mărfurilor a crescut în semestrul 
I 1958 cu peste 40 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
1957, iar nivelul cheltuielilor de 
circulație a scăzut cu 2,41 Ia sută, 
ceea ce reprezintă o economie de 
aproape un milion lei.

O mai bună organizare a 
transporturilor de mărfuri atît 
pentru rețeaua cu ridicata cît și 
pentru aprovizionarea cooperati
velor, au obținut raioanele care 
și-au creat secții proprii de trans
port auto-hipo. Inițiativa în acea
stă direcție au avut-o uniunile 
raionale Tr. Măgurele și Oltenița.

îmbunătățiri s-au adus în acea
stă perioadă și comerțului cu a- 
mănuntul, rețeaua de desfacere 
crescînd cu 500 unități față de 
1954.

In continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de greutățile pe care le în- 
tîmpină uniunea regională de pe 
urma acelor întreprinderi care 
nu-și respectă angajamentele 
contractuale în ceea ce privește 
termenele de livrare, sortimentele 
de mărfuri și calitatea produse
lor. Printre acestea sînt de exem
plu, întreprinderile Emailul Roșu 
din Mediaș, trusturile de indu
strializare a lemnului din Piatra 
Neamț și Cîmpulung Moldove
nesc, fabrica de sticlărie Turda.

Este necesar ca Centrocoop-ul 
să asigure și în sectorul comer
cial un sprijin de specialitate mai 
calificat uniunilor regionale. Mer
ceologii de specialitate din Cen- 
trocoop trebuie să cunoască mai 
bine sortimentele de mărfuri, ca
litatea acestora, precum și între
prinderile care le produc.

1958 la valoarea de 740.982 lei. 
Aceste rezultate ne-au permis ca 
din anul 1955 să ne gospodărim 
pe bază de autofinanțare.

Eliminînd creditele acordate de 
stat, ca urmare a autofinanțării, 
noi nu am mai plătit dobinzi și 
penalizări, care se cifrau anual 
între 14.000 și 18.000 lei. Nive
lul cheltuielilor de circulație a 
fost redus de la 6,72 la sută în 
anul 1955, la 4,10 la sută în a- 
nill 1958 (pînă la 1 decembrie).

Prin îmbunătățirea evidenței și 
intensificarea controlului, prin 
creșterea preocupării față de apă
rarea avutului obștesc, la coope

rativa noastră nu s-a mai înregi
strat din 1954 și pînă în prezent, 
nici un caz de fraudă. Gestio
nari ca Tascu Samargiu, Mustan 
Bechir și alții se bucură de mul
tă încredere și stimă din partea 
cooperatorilor. O strînsă legătură 
s-a stabilit între cooperativă și 
colectiviști. Menibrii gospodăriei 
agricole colective sprijină coope
rativa în realizarea sarcinilor, va. 
lorificîndu-și surplusul de produ
se. Anul acesta s-au contractat și 
preluat următoarele cantități de 
cereale: 79 tone grîu, 138 tone 
porumb și 8 tone floarea-soarelui. 
De asemenea colectiviștii au va
lorificat prin achiziții: 30 tone

Trebuie dezvoltate 
rezultatele obținute

Cuvîntul tov. Stărica Vasile, președintele 
U. R C. C. Suceava

Realizările cu care se prezintă 
membrii cooperatori din regiunea 
Suceava în fața celui de al 111- 
lea Congres au fost posibile dato
rită condițiilor croate de statul nos. 
tru democrat-popuiar, datorită în
drumării și sprijinului permanent 
primit din partea organizațiilor de 
partid, cît și folosirii experienței 
bogate a cooperației sovietice de 
care am avut fericita ocazie să iau 
cunoștință personal și pe care 
m-am străduit s-o aplic.

O trăsătură caracteristică a ac
tivității cooperației de consum din 
regiunea Suceava în perioada din
tre Congrosul al 11-lea și al III-lea 
o constituie intensificarea activi
tății membrilor cooperatori în gos
podărirea cooperativelor, în întă
rirea lor organizatorică și econo- 
mico-financiară. Acest lucru a a- 
vut ca urmare directă creșterea 
volumului de produse agricole a- 
chiziționate și, implicit, mărirea 
volumului de mărfuri" industriale 
desfăcute populației sătești. Voi da 
cîteva cifre.

în perioada Celui de al 11-lea 
Congres aveam în regiunea noastră 
213.000 membri cooperatori; nu
mărul lor a crescut pînă în prezent 
cu 132.000 membri. Aceștia au a- 
chitat peste 21 milioane lei fond 
social, față de 6 milioane lei cît 
aveam în 1954. Volumul produse
lor achiziționate a crescut cu 200 
la sută.

S-au achiziționat 72.746 tone ce
reale, 27.075 tone floarea-soarelui 
5380 tone fasole, 10.329 tone legu- 
me-zarzavaturi, 189.306 tone car
tofi, 9192 tone fructe, 1.188 tone 
păsări, 110.000.000 ouă etc. 
Aceasta este o dovadă în plus

Fiecare cooperativă
o unitate

Cuvîntul tov. Popescu 
U R C.C.

Cooperativele de consum din ra
ionul Buzău au înregistrat succese 
însemnate în activitatea lor. Vo
lumul mărfurilor desfăcute prin 
magazinele cooperativelor a cres
cut simțitor. A sporit în același 
timp cantitatea produselor agricole 
achiziționate.

Cu sprijinul cooperatorilor s-a 
îmbunătățit și activitatea financia
ră a unităților. In ultimii patru 
ani cooperativele noastre au reali
zat beneficii de peste 8,9 milioa
ne lei. Față de anul 1954, rentabi
litatea cooperativelor a crescut în 
1957 cu 97 la sută în sectorul cir
culației mărfurilor industriale și 
alimentare șl cu 182 [a sută în 
sectorul alimentației publice. Din 
beneficiile realizate s-a distribuit 
în ultimii patru ani drept cote 
părți suma de 1.780.000 lei. Aces
te realizări au stimulat și mai 
mult masa membrilor cooperatori 
In îmbunătățirea activității coope
rativelor.

O preocupare de seamă a con
ducerilor a consfituit-o problema 
reducerii sumelor imobilizate în 
debite restante. Aceste deficite, 
care în anul 1954 se ridicau la suma 
de 15.950.000 Iei au fost reduse 
pînă la 6.500.000 lei. In același 
timp s-a dat atenție încasării fon
dului social, lichidării stocurilor 
supranormative, accelerării vitezei 
de circulație și apărării avutului 
cooperatist.

Să îmbinăm activitatea 
economică cu activitatea 

educativă a cooperatorilor
Cuvîntul tov. Murdariu Dumitru, șeful 

serviciului organizare și cadre 
al U. R. C. C. Craiova

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre atragerea țăranilor munci
tori la gospodărirea cooperativelor 
din regiunea noastră.

Astăzi cooperativele de consum 
din regiunea Craiova numără pes
te 580.000 membri cooperatori, cu- 
prinzînd 69 la sută din populația 
adultă a satelor. Din aceștia peste 
40.000 participă nemijlocit la ac
tivitatea cooperativelor, făcînd par
te din consiliile de conducere, co
misiile de revizie, consiliile sătești 
și activele de circumscripții. Rod
nica activitate a consiliilor de con
ducere, care au știut să antreneze 
masele de membri cooperatori în 
activitatea cooperativelor, a făcut 
posibilă desfășurarea în mai bune 

grîu, 105 tone porumb, 191.000 
ouă, 1.410 kg. păsări și 95 tone 
floarea-soarelui.

La rîndul ei, cooperativa a a- 
provizionat pe colectiviști cu ma
teriale de construcție și alte măr
furi.

Cu toate realizările arătate, tre
buie să arăt că rețeaua comer
cială nu a crescut pe măsura 
necesităților, că nu toate unitățile 
noastre își desfășoară activitatea 
în condiții corespunzătoare ce
rințelor. La aceste lipsuri consi
der că a contribuit și uniunea 
raională a cooperativelor care nu 
ne-a sprijinit suficient pentru li
chidarea lor.

că educarea membrilor cooperatori 
a dat rezultate, că ei se gîndesc 
astăzi la problemele cooperativei 
și ale statului cu mai multă ma
turitatea politică.

In același timp s-au înregistrat 
creșteri simțitoare la desfacerea 
mărfurilor.

O contribuție importantă la edu
carea țăranilor muncitori pentru 
munca în comun a adus-o organi
zarea stîrtelor cooperatiste. Această 
acțiune, începută în regiunea Su
ceava în anul 1951, a înregistrat 
progresa an de an. Numai în 1958 
au fost organizate 912 stîne la 
care participă 60.603 producători 
cu 210.000 ol. Numeroși producă
tori, convingîndu-se în practică de 
foloasele asocierii, au trecut la 
organizarea de întovărășiri zooteh
nice, așa cum sînt cele din Vama, 
Valea Boului etc.

Un alt domeniu în care s-au în
registrat rezultate pozitive îl con
stituie cel al construcțiilor reali
zate cu sprijinul maselor. în sa
tele Dămileni, Vîrful Cîmpului și 
altele din raionul Dordhoi, consi
liile sătești au acordat o mare a- 
tenție construirii localurilor de ma
gazine cu contribuția voluntară a 
membrilor cooperatori. Inițiativa 
consiliilor sătești din acest raion 
a fost îmbrățișată și pusă în prac
tică și de consiliile sătești din ra
ioanele Suceava, Botoșani, Dara
bani și altele, astfel că în peri
oada dintre cele două congrese 
s-atl construit, prin munca volun
tară și contribuția materială a 
membrilor cooperatori, 87 localuri 
pentru magazine.

Putem și trebuie să dezvoltăm 
necontenit rezultatele obținute.

rentabilă
Florian, președintele 
Buzău
Intre cele două congrese. 23 co

operative din 36 au renunțat la 
credite de la stat și își desfășoară 
operațiile economice numai cu fon
duri proprii, care se ridică la pes
te 7 milioane lei. Gospodărindu-se 
cu aceste fonduri, unitățile noas
tre au restituit statului circa 
4.000.000 lei, primite sub formă de 
credite.

Ca urmare a rezultatelor bune în 
îmbunătățirea activității financiare 
în adunările generale s-au putut 
repartiza 356.000 lei pentru fondul 
destinat acțiunilor culturale, 
534.000 lei pentru pregătirea cadre
lor. De asemenea, în anii 1957— 
1958, cu ocazia adunărilor sătești 
și generale, s-au acordat membri
lor cooperatori fruntași premii în 
obiecte în valoare de peste 40.000 
Jei.

Tot din beneficiile cooperativelor 
s-au înzestrat o parte din căminele 
culturale cu aparate de radio, s-au 
dotat bibliotecile din sate cu noi 
volume, s-a cumpărat și instalat în 
comuna Cîndești O stație de radio
amplificare.

Fără îndoială că în activitatea 
noastră mai există încă deficiențe. 
Dacă lipsurile pe care le mai avem 
ar fi fost lichidate la timp, rezul
tatele activității financiare a uni
tăților din raionul nostru ar fi 
fost și mai mari. Fiecare coopera
tivă poate și trebuie să devină o 
unitate rentabilă.

condițiuni a activității economice 
mereu sporite și în special a acti
vității de achiziții și contractări. 
In consfătuiri cu membrii coopera
tori, în adunările sătești și adu
nările generale au fost dezbătute 
cu mult interes problemele legate 
de valorificarea produselor agri
cole pe calea contractărilor. în a- 
ceastă privință sînt demne de re
marcat rezultatele obținute la o 
serie de cooperative din raionul 
Corabia. De pildă la cooperativa 
Izbiceni, chiar în adunarea gene
rală membrii cooperatori au înche
iat contracte pentru o cantitate de 
180 tone cereale, la cooperativa 
Bîrca s-au contractat în adunare 
80 tone cereale.

Importante cantități de cereale 
au fost contractate cu asocierile de 
țărani muncitori. Numai în cursul 
semestrului I al acestui an au fost 
constituite mai mult de 700 ase
menea asocieri, care au cuprins 
peste 67.000 producători.

Paralel cu aceasta, o deosebită 
atenție a fost acordată și achizi
țiilor. Datorită muncii de masă în 
rîndurile cooperatorilor, s-au achi
ziționat, în semestrul I al acestui 
an. peste 25.000 tone porumb și 
9.000 tone grîu.

Cooperativele sînt aproape de 
inima și interesele țărănimii mun
citoare. Trebuie să arăt că noi 
nu am făcut totul pentru a folosi 
cooperativele și activitatoa lor în 
educarea socialistă a țăranilor 
muncitori, pentru a traduce în via

Colaborare rodnică
Cuvîntul tov. Coîcî Spasa, președintele 

G A C. din comuna Socol, regiunea Timișoara
In anii care au trecut de la cel 

de-al 11-lea Congres al cooperației, 
cooperativa de consum din comu
na noastră a obținut rezultate din 
ce în ce mai bune. In această pe
rioadă s-au amenajat un maga
zin universal, un bufet și 2 prăvă
lii sătești. Prin magazinele coope
rativei s-au desfăcut în acești ani 
mărfuri de peste 8.300.000 lei.

Faptul că populația din comuna 
noastră a găsit la cooperativă mai 
multe mărfuri trebuincioase și că 
cooperativa a fost mai bine gospo
dărită, a făcut ca țăranii muncitori 
să vină aici cu încredere.

Asocierea țăranilor în cooperati
vă pentru aprovizionarea cu diferi
te mărfuri și valorificarea produse
lor agricole i-a ajutat să înțelea
gă mai bine avantajele muncii și 
gospodăririi în comun. Astfel în 
comuna noastră, cu îndrumarea și 
sprijinul permanent al organizației 
de partid, numeroși țărani munci
tori și-au unit pămînturile încă 
din anul 1949 înființînd o gospo
dărie agricolă colectivă. Gospodă
ria s-a dezvoltat și s-a întărit per- 
manent. Aceasta a făcut ca la în
ceputul acestui an toți țăranii mun
citori cu gospodării individuale să 
se convingă de avantajele muncii 
în comun și să ceară primirea lor 
în gospodăria colectivă. Astfel, 
cele 340 familii din comună avînd 
pămînturi în suprafață de 1300 
hectare, fac parte din gospodăria 
colectivă „Drumul lui Lenin“.

La obținerea acestor rezultate 
un sprijin important l-am primit 
din partea cooperativei noastre cu 
care am lucrat în strînsă colabora
re. Astfel, cooperativa ne-a adus 
de la an la an mărfuri industria
le mai multe și de mai bună ca
litate, printre care și materiale 
pentru construcții. Colectiviștii au 
înțeles că mărfurile aduse de coo
perativă sînt rezultatele eforturilor 
depuse de clasa muncitoare și au 
căutat să valorifice prin coopera
tivă importante cantități de pro
duse agricole, să dezvolte schim
bul de mărfuri dintre oraș și sat, 
spre a contribui la întărirea alian

Creșterea fondurilor proprii 
în atenția cooperatorilor 

Cuvîntul tov. Bănăseanu Florea, 
președintele Uniunii raionale a 

cooperativelor de consuni Alexandria, 
regiunea București

Conducerile cooperativelor difl 
raionul Aleixandria, îndrumate per
manent de organele de partid și 
sprijinite de sfaturile populare au 
depus eforturi susținute pentru în
tărirea economico-organizatorică a 
cooperativelor.

Prin mai buna organizare a 
muncii s-a obținut O creștere con
siderabilă a acumulărilor, ceea ce 
a făcut posibilă autofinanțarea tu
turor unităților și, prin aceasta, 
eliberaraa unor importante credite 
acordate de stat.

Atragerea în activitatea econo
mică a unui mare număr de mem
bri cooperatori a contribuit, pe de 
o parte, la creșterea mijloacelor 
financiare ale cooperativelor, iar 
pe de altă parte la realizarea sar
cinilor atît în domeniul circulației 
mărfurilor industriale cît și al va
lorificării produselor agricole.

O contribuție însemnată în a- 
ceastă privință au adus-o consi
liile sătești. Membrii acestora, re
partizați pe circumscripții electo
rale, au desfășurat o temeinică 
muncă de lămurire în rîndul cetă
țenilor pentru înscrierea în coope
rative și pentru achitarea părților 
sociale subscrise. In același scop 
s-au organizat adunări obștești pe 
sate, în care s-a analizat situația 
financiară a cooperativelor, hotă- 
rîndu-se majorarea părților socia
le la peste 100 lei. In urma aces
tor acțiuni, fondurile proprii ale 
cooperativelor au crescut și mai 
mult. Prin beneficiile acumulate an 
de an din operațiunile economice 
s-a ajuns, în numai trei trimestre 
din anul 1958, la suma de lei 
1.077.000 față de 735.000 lei cît 
s-a înregistrat în întreg anul 1955, 
Menționăm că în aceeași perioa
dă valoarea mărfurilor desfăcute. 

ță linia partidului în ceea ce pri
vește roiul educativ al cooperației 
de consum. Partidul â arătat din 
nou lipsurile noastre în această 
privință.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat iarăși importanța 
deosebita a cooperației de consum 
care, așa cum ne învață Lertin, 
trebuiei să obișnuiască țărănimea 
muncitoare cu munca în comun, 
să o facă să înțeleagă avantajele 
ei pentru ca apoi să treacă la pro
ducția agricolă în comun. Sîntem 
hotărîți că pe viitor să depunem 
toate eforturile pentru a îmbina 
activitatea economică cu activita
tea educativă, de ridicare continuă 
a conștiinței politice a țărănimii 
muncitoare.

ței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare. Numai în a- 
cest an gospodăria noastră colec
tivă a valorificat prin cooperativă 
peste 45.000 kg. cereale, 500 kg. 
lînă, 1300 kg. brînză și peste 
10.000 kg. legume și zarzavaturi. 
De asemenea colectiviștii au vîn- 
dut cooperativei peste 20.000 kg. 
cereale, cumpărîndu-și în același 
timp mărfurile necesare gospodări- 
ilor lor și în special materiale dă 
construcții. Ei și-au construit nu
mai anul acesta 16 case noi.

In activitatea cooperativei noa
stre există însă și lipsuri. Ea tre
buie să țină seamă de faptul că 
țăranii din raionul Moldova Nouă 
au nevoie de mai multe mărfuri, 
în sortimente noi, variate și de 
mai bună calitate. De multe ori, 
în repartizarea mărfurilor nu se 
ține seama de specificul local. Ni 
S-au trimis de pilda unele unelte 
agricole necorespunzătoare. în 
alte cazuri se trimit cantități in
suficiente din unele articole. Să
tenii noștri cer de asemenea mai 
multe materiale de construcție ca: 
Ciment, țiglă, cherestea și altele 
pentru construirea de locuințe 
noi.

Din cele ce am spus pînă acum 
nu trebuie să se tragă cumva con
cluzia că sîntem mulțumiți cu 
ceea ce am făcut noi și că nu mai 
avem multe posibilități nefolosi
te. Realizările de pînă acum sînt 
doar puncte de pornire. Vom lup
ta pentru contractarea a cît mai 
multe produse agricole în special 
floarea-soarelui, avînd dorința 
fierbinte de a contribui în cît mai 
mare măsură la realizarea fondu
lui central, la mărirea producției 
de ulei și zahăr, astfel ca să nu 
mai fie nevoie de importarea a- 
cestor produse. Colectiviștii din 
comuna Socol asigură partidul și 
guvernul că vor lupta neîncetat 
pentru dezvoltarea sectorului so
cialist, că vor întări colaborarea 
dintre gospodăria colectivă și 
cooperativă, pentru dezvoltarea 
continuă a schimbului de mărfuri 
dintre oraș și sat.

depășește cu peste 75 la sută 
valoarea mărfurilor desfăcute in 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1954, iar valoarea celor achi
ziționate în perioada 1 ianuarie— 
30 septembrie 1958 de aproa
pe cinci ori mai maret

O deosebită atenție a fost acor
dată reducerii cheltuielilor de cir
culație. Sprijinul acordat de mem
bri] cooperatori prin transporturi 
efectuate voluntar, folosirea rațio
nală a mijloacelor de transport ale 
cooperativelor, aprovizionarea cu 
mărfuri corespunzătoare cerințelor 
consumatorilor, (evitîndu-se astfel 
crearea stocurilor supranormative 
și deci pierderile prin degradarea 
unor mărfuri) sînt numai cîteva din 
măsurile luate, în urma cărora s-a 
obținut reducerea cheltuielilor de 
circulație. La 30 septembrie 1958, 
de pildă, nivelul cheltuielilor de 
circulație la mărfurile industriale 
și alimentare a fost de 5,32 la 
sută față de 6,58 la sută planifi
cat. iar la alimentația publică a 
fost de 6,60 la sută, față de 8.20 
la sută planificat. Ca urmare, în 
sectorul desfacerii mărfurilor in
dustriale. s-a obținut o depășire cu 
98.000 lei a beneficiilor planificate, 
iar la alimentația publică cu 
25.000 lei.

In acțiunea de consolidare a si
tuației economico-financiare un 
sprijin efectiv l-am primit din par
tea comisiilor de revizie care, prin 
controalele efectuate periodic, au 
dat dovadă de grijă deosebită pen
tru apărarea avutului obștesc, se- 
zisînd operativ deficiențele consta
tate.

Rezultatele obținute au dus la 
sporirea fondurilor proprii utilizate 
în operațiuni economice, ajungîn- 
du-se ca în anul 1956 să fie auto- 
finanțate toate cele 16 cooperativa

din raion, și să fie rambursate în constituie pentru cooperativele 
totalitate creditele bancare folo- noastre o economie anuală de 
site. Renunțarea la aceste credite 200.000 lei.

Largi posibilități 
de semiindustrializare 

a fructelor
Cuvîntul tov. Mihai Stere, vicepreședinte 

al U. R. C. C. Pitești
Membrii cooperatori și lucrătorii 

organizațiilor cooperatiste din re
giunea Pitești și-au adus și ei 
contribuția la realizările coopera
ției de consum din țara noastră.

Schimbul de mărfuri între oraș 
și sat s-a dezvoltat de la an la 
an. in anul 1958, numai pînă la 
30 noiembrie, valoarea mărfurilor 
vindute prin cooperative a crescut 
cu 28 la sută, iar cea a produse
lor achiziționate cu 37 la suta față 
de anul 1955.

Conducerii» și lucrătorii organi
zațiilor cooperatiste din regiunea 
Pitești, au acordat o deosebită a- 
tenție muncii de achiziții și con
tractări. in ultimii 2 ani, organi
zațiile cooperatiste din regiunea 
Piteștj• au preluat din contractări 
și âChfziționat mai mult de 32.000 
tone cereale și peste 3.400 tone 
floarea-soarelui. In prezent se 
duce munca ptmtru contractarea de 
cereale din recolta anului 1959, a- 
ceastă sarcină fiind considerată 
de activul cooperației din regiunea 
Pitești, ca o problemă de căpe
tenie.

Regiunea Pitești este urta din
tre cele mai importante regiuni 
producătoare de fructe din țară, 
ea fiind principalul bazin de, apro
vizionare a Capitalei cu fructe.

Volumul achizițiilor de fructe a 
crescut continuu. Numai în acest 
an S-au achiziționat peste 25.000 
tone fructe, ceea ce înseamnă cu 
peste 10.000 tone mai mult decît

Să deservim cît mai bine 
pe cumpărători

Cuvîntul tov. I aza Flori ca, vînzătoare 
la cooperativa Seini, raionul Șomcuța, 

regiunea Baia Mare
Am ascultat frumoasele realizări 

raportate Congresului de către to
varășii care au vorbit înaintea mea 
și trebuie să vă spun că nici coo
perativa noastră care are peste 
4000 membri, nu a stat în loc in 
cei patru ani care au trecut de la 
cel de-al II-lea Congres al coope
rației de consum.

In anul 1958 s-au vîndut țără
nimii cu 66 la sută mai multe măr
furi decît în anul 1955 și s-au va- 
ldlificat cu 38 la sută mai multe 
produse agricole decît în 1955. De 
asemenea a crescut rețeaua de des
facere a mărfurilor. In prezent 
avem magazine în toate satele.

S-a schimbat mult și aspectul 
magazinelor, amenajîndu-se loca
luri corespunzătoare cu sprijinul 
prețios al cooperatorilor. Prin 
muncă voluntară prestată de. a- 
ceștia am obținut economii de a- 
proape 60.000 lei.

Conducerea cooperativei noastre 
acordă o deosebită atenție bunei 
deserviri a consumatorilor. Noi, 
gestionarii și vînzătorii ne stră
duim să ne purtăm frumos cu cum
părătorii și să-l deservim conștiin
cios, să le ascultăm părerile pri
vind aprovizionarea magazinelor

Participarea activă 
a cooperatorilor 

la conducerea cooperativei 
— chezășia îndeplinirii 

sarcinilor
Cuvîntul tov. Ion Marcu, președintele 

cooperativei din comuna Dragoș Vodă, 
regiunea București

Unul din principalele obiective 
ale activității noastre a fost atra
gerea în cooperativă a tuturor ță
ranilor muncitori din comună. Da
torită sprijinului permanent al 
consiliilor sătești și al activelor pe 
circumscripții, toți țăranii munci
tori din cele două comune pe care 
îi deservește cooperativa noastră 
s-au înscris ca membri ai coope
rativei.

Concomitent cu această acțiune, 
o preocupare importanta a consti
tuit-o și consolidarea situației fi
nanciare a cooperativei prin înca
sarea fondului social subscris. Re
zultatele obținute se datoresc în
tăririi munci] educative desfășu
rate în rîndul membrilor prin or
ganizarea de adunări obșterjt-' pe 
sate și adunări generale, preocu
pării de a asigura o mai burtă a- 
provizionare a țăranilor muncitori 
cu mărfuri industriale de uz agri
col și gospodăresc. Aceasta a fă
cut să crească viteza de circulație 
a mărfurilor, planul de desfacere 
să se realizeze pe 11 luni aie a- 
cestui an în proporției de 109 la 
sută, planul global valoric de a- 
chiziții pe 11 luni să fie depășit 
cu 10 la sută față de angajamen
tul luat.

Realizarea planului economic și 
reducerea sistematică a cheltuieli
lor de circulație au dus la obține
rea unui beneficiu de 440.751 lei 
pe perioada 1 ianuarie—30 octom
brie a.c.

Principala metodă întrebuințată 
în antrenarea membrilor coopera
tori la realizarea sarcinilor a fost 

în anul 1954. Organizațiile coope
ratiste din regiunea Pitești, au lost 
dotate cu 14 uscătoare de fructe 
8 șoproane pentru ambalaj și pro
duse, depozite pentru legume și 
fructe, stațiuni pentru prepararea 
fructelor etc.

Ca urmare a creșterii volumului 
de achiziții la fructe, a dotării re
giunii nostre cu diferite instalații 
s-au putut realiza cantități tot mai 
mari de fructe semiindustrializate. 
Astfel In anul 1958 s-au realizat 
80 vagoane prune uscate (de peste 
7 ori mai mult decît în anul 1954), 
20 vagoane magiun (da 5 ori mai 
niult decît în anul 1954) și 520 
vagoane fructe semiconservate (cu 
60 vagoane mai mult decît în anul 
1954).

Realizările noastre la achizițiile 
de fructe puteau fi însă și mâi 
mari. Cauza principală a deficien
țelor o constituie faptul că nu 
există o perfectă colaborare între 
unitățile achizitoare și achizitori. 
Achizitorii merg pe linia realizării 
planului în orice condiții negiijînd 
calitatea fructelor. Cu posibilitățile 
noastre și cu sprijinul CENTRO- 
COOP-ului, organizațiile coopera
tiste din regiunea Pitești vor pu
tea să ajungă în următorii patrii 
ani la o producție anuală de peste 
120 vagoane prune uscate și la 
mai mult de 50 vagoane magiun, 
contribuind în felul acesta la o 
mai bună aprovizionare a oameni
lor muncii.

cu mărfurile de care au nevoie. O 
dată pe lună sau la două luni, 
în fiecare sat se organizează adu
nări în care gestionarii și vînză
torii obișnuiesc să dea socoteală 
în fata cooperatorilor de felul în 
care muncesc iar cooperatorii ne 
aduc critici, sugestii și sfaturi pen
tru îmbunătățirea activității. Aces
te adunări și-au dovedit eficacita
tea. Cu prilejul congresului vreau 
să aduc la cunoștință și faptul că 
unii dintre cumpărătorii noștri sînt 
nemulțumiți de calitatea unora 
dintre mărfurile ce ni se livrează. 
Furcile de fier cu patru coarne sînt 
executate de fabrica Industria Sir- 
mei Brăila din material nerezis
tent ; cărămizile presate de la fa
brica din Satu Mare nu sînt bine 
arse; sibirul livrat de fabrica In- 
dependența-Craiova are deseori de
sene necorespunzătoare. Firește- a- 
semenea mărfuri nu se cumpără și 
ne creează și nouă, vînzătorilor, 
greutăți în muncă.

Propun ca pe lîngă fiecare uniu
ne raională să fie repartizați mer
ceologi care să sprijine munca vîn- 
zătorilor și gestionarilor astfel ca 
aceștia să deservească cît mai bine 
cumpărătorii.

organizarea de consfătuiri pe sate 
cu sprijinul consiliilor sătești. Co
mitetul de partid la rîndul său a 
antrenat și organizațiile de masă 
pentru sprijinirea activității coope
rativei. De exemplu, comisia de 
femei a dezbătut în adunări gene
rala importanța valorificării pro
duselor agricole prin cooperativă. 
Ca urmare multe gospodine prin
tre care Lungu Cornelia, Copilaș 
Hunea, Șerban Tudora și altele au 
vîndut cooperativei păsări, ouă 
etc.

Am simțit în activitatea noastră 
și sprijinul organizației de tineret 
care a îndemnat pe producători să 
contracteze cereale și alte produsa 
cu cooperativa. Consiliul și apara
tul cooperativei noastre au 'spri
jinit și munca politică de masă 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. Obișnuind pe membrii 
cooperatori cu munca în comun, 
cooperativa le-a înlesnit trecerea 
spre forme superioare de coope
rare. Numa; în ultimul timp un 
număr de 375 membri cooperatori 
au intrat în gospodăria agricolă 
colectivă.

In numele membrilor coopera
tori, ne angajăm să luptăm cu mai 
multă perseverență pentru înde
plinirea hotărîrilor congresului, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin în direcția educării socia
liste a țăranilor muncitori, în di
recția dezvoltării schimbului din
tre oraș și sat. Ne vom strădui 
să menținem și pa mai departe 
„Steagul roșu" de cooperativă 
fruntașă pe țară.



Regimul de ocupație a devenit o primejdie
al cooperației de consum din R.P.Romînă

pentru securitatea populației din Berlinul 
Germanii și Europeioccidental, a întregii

i BERLIN 6 (Agerpres). — La 
6 decembrie ziarul „Neues 
Deutschland" a publicat declara
ția lui O. Grotewohl, președintele 
Consijiului de 'Miniștri al R. D. 
Germane, în legătură cu propu
nerea guvernului sovietic în pro
blema germană și cu apropiatele 
alegeri pentru. Adunarea Munici
pală de deputați din Berlinul oc
cidental care vor avea loc la 7 de
cembrie. In declarație se subli
niază că în condițiile regimului 
de ocupație populației din Berli
nul occidental nu i se poate ga
ranta munca pașnică, securitatea 
și bunăstarea.

Regimul de ocupație, cu mani
festările sale negative, se spune 
în declarație, a devenit o primej-

0 declarație a
die pentru securitatea populației 
din Berlinul occidental, a întregii 
Germanii și a întregii Europe. 
Cine dorește securitate pentru 
sine și pentru familia sa, acela nu 
trebuie să voteze în alegeri pen
tru Adenauer și Brandt, care se 
pronunță pentru permanentizarea 
regimului de ocupație, pentru con
tinuarea activității organizațiilor 
de spionaj din Berlinul occiden
tal, pentru pregătiri militare.

In declarație se vorbește des
pre necesitatea de a se ajunge la 
un acord cu privire la modul cel 
mai rațional în care ar putea

lui 0. Grotewohl

fi

Adenauer dorește ca puterile 
occidentale să respingă toate 

propunerile sovietice
speranța că puterile occidentale 
vor respinge categoric toate pro
punerile sovietice cu privire la re
glementarea problemei Berlinului. 

Exprimînd furia cercurilor poli
tice conducătoare din Occident în 
legătură cu ecoul puternic pe care 
l-au avut recentele propuneri so
vietice privitoare la Berlin, can
celarul Adenauer a mers atît de 
departe îneît a declarat : „Nota 
sovietică trebuie să dispară".

BERLIN 6 (Agerpres). Can
celarul Adenauer care, după cum 
se știe, a sosit joi în 
cidental, a făcut la 
o declarație în 
vestberlinez în legătură cu poziția 
occidentală față de problema 
Berlinului.'

Reluînd vechile calomnii cu pri
vire la existența- unei pretinse 
amenințări din partea U.R.S.S., 
cancelarul Adenauer și-a exprimat

Berlinul oc-
5 decembrie 

fața senatului

înfăptuite propunerile guvernului 
sovietic, conținute în notele sale 
în problema Berlinului. Aceasta 
ar contribui la slăbirea încordă
rii în întreaga Germanie și în 
Europa și ar constitui prima eta
pă a tratativelor cu privire la în
cheierea tratatului de pre? cu 
Germania. Statutul orașului liber 
Berlinul occidental, se arată în 
continuare, trebuie să fie garan
tat de marile puteri și de cele 
două state germane.

O. Grotewohl subliniază în de
clarația sa că în orașul liber Ber
linul occidental economia va fi 
scutită de o dependență unilate
rală. Fără a rupe vechile legă
turi economice, Berlinul occiden
tal ar începe un intens schimb cu 
regiunile din R. D. Germană 
care îl înconjoară în mod firesc. 
Prin comenzi și livrări el ar pu
tea participa la grandioasa con
strucție a industriei și agricultu
rii în toate țările socialiste. Ar fi 
complect lichidat șomajul care de 
un deceniu apasă ca o povară 
grea pe umerii populației din Ber
linul occidental.

In declarație sînt dezmințite 
afirmațiile că tratativele interna-

ționale cu privire la propunerile 
sovietice sînt sortite în mod vă
dit eșecului, și sînt amintite tra
tativele dintre marile puteri în 
problema austriacă, care au fost 
încununate de succes. Nu alege
rile de la 7 decembrie, se sub
liniază în declarație, ci numai 
tratativele între guverne asupra 
problemei Berlinului pot duce la 
o reglementare în privința propu
nerilor sovietice.

Criticind vehement declarațiile 
făcute de cancelarul Adenauer în 
Berlinul occidental, președintele 
Consiliului de 'Miniștri al R. D. 
Germane subliniază: aceste de
clarații au arătat o dată mai 
mult că Adenauer este adversarul 
unei soluționări a problemei ger
mane și a slăbirii încordării in
ternaționale și că' oricine îl ur
mează merge pe drumul aventu
rilor războinice, pe drumul spre 
o catastrofă.

Cine este împotriva propagan
dei războiului, împotriva politicii 
„orașului de front" și împotriva 
dominației ocupanților, cine este 
pentru pace; securitate și bună
stare, acela trebuie să aleagă ca
lea trasată de Partidul Socialist 
Unit din Germania și să voteze în 
alegeri candidații de pe lista 
P.S.U.G., se spune în încheiere în 
declarație.

<O -.................................

£. Mende critică •vehement politica 
lui Adenauer

i Tinerii munci
tori din Italia 
desfășoară în 
prezent o inten
să luptă pentru 
satisfacerea ce
lei mai elemen
tare revendicări: 
dreptul la mun
că. In urma con
cedierilor masi
ve pe care le-au 
anunțat uzinele 
din Italia, tine
retul s-a adunat 
pe străzi și în 
fața Întreprinde
rilor și a prote
stat împotriva 
acestor măsuri. 
La Pozzuoli a 
avut loc de cu- 
rlnd o puternică 
manifestație a 
tineretului. Po
liția a făcut uz 
de bastoanele de 
cauciuc și a o- 
perat numeroase 

.arestări, așa cum 
puteți vedea in 
fotografia noa-

Tratative intre tovarășii
Mao Țze-dun și Kim Ir Sen%

un larg schimb de vederi asupra 
situației internaționale, în legătură 
cu întărirea unității lagărului so
cialist și dezvoltarea colaborării 
prietenești între China și Coreea. 
In chestiunile .discutate s-a ajuns 
la un acprd deplin.

Tratativele s-au desfășurat în
tr-o atmosferă • de sinceritate și 
cordialitate. După tratative preșe
dintele Mao Țze-dun și premierul 
Kim Ir Sen au luat parte la un 
dineu.

1 PEKIN 6 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 6 decembrie 
au avut loc la Uhan tratative în
tre președintele R. P. Chineze, 
Mao Țze-dun, și președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen.

Din partea coreeană au partici
pat tovarășii Pak Den Ai, Nam 
Ir și Li Ir Ghen.

Din partea chineză au partici
pat tovarășii Liu Șao-ți, Ciu En-lai 
și Cen I.

In cursul tratativelor a avut loc
. -------------------------------------<S>------------------------------------

La Geneva: A fost adoptat textul 
primului articol al unui acord

GENEVA 6 (Agerpres).—TASS conferință a fost adoptat textul pri- 
1.. mului' articol al unui acord cu

privire la interzicerea exploziilor 
experimentale cu arma atomică.

La conferință au fost examinate 
de asemenea textul proiectelor ce
lorlalte articole din * acord.

Ședința următoare va avea loc 
la 8 decembrie.

transmite:
La 6 decembrie a avut loc.sub 

președinția reprezentantului Marii 
Britanii ședința ordinară a con
ferinței celor trei puteri pentru în- • 
cetarea experiențelor cu arma a-, 
tomică.

In comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul ședinței se spune că la

—•—

Comitetul economic al Adunării

I Generale a O.N.U. a aprobat

Un proiect de rezoluție 
al cărui coautor este 

R. P. Romînă
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Comitetul economic al Adunării 
Generale a O.N.U. a aprobat pro
iectul de rezoluție prezentat de de
legațiile R. Cehoslovace, R. P. Ro
mine și R. P. Albania cu privire 
la dezvoltarea resurselor de petrol 
din Asia și Extremul Orient. Re
zoluția cere secretarului general al 
O.N.U. să comunice Consiliului e- 
conomic și social rezultatele sim
pozionului în legătură cu această 
problemă, care va avea loc în In
dia în cursul acestei luni și care 
să constituie o bază pentru ac
țiuni ulterioare.

..4

BERLIN 6 (Agerpres).— Luînd i 
cuvîntul la 5 decembrie la o 
conferință de presă din Berlinul : 
occidental, E. Mente, președintele 
fracțiunii Partidului ' liber-demo- : 
crat în Bundestag, a criticat ve- • 
hement politica cancelarului Ade
nauer în cele mai importante pro
bleme internaționale, inclusiv pro
blema restabilirii unității Germa
niei. E. 'Mende a opus acestei po
litici lozinca : Să se pună capăt 
politicii externe de „cruciade", 
;,pentru promovarea unei politici

------------------------------

P. S. D. G. se împotrivește înzestrării 
armatei vest-germane 

cu rachete atomice americane

care să țină seama de fapte rea
le". Mende, care are o atitudine 
negativă față de propunerile so
vietice în problema Berlinului, 
s-a pronunțat totuși pentru trata
tive internaționale în cadrul că
rora să se discute aceste propu
neri.

E. Mende s-a declarat de ase
menea împotriva participării 
R.F. Germane la blocul militar 
N.A.T.O., deoarece aceasta îm
piedică crearea premizelor nece
sare slăbirii încordării internațio
nale și reunificării Germaniei.

BONN 6 (Agerpres). — Parti
dul social-democrat din Germa
nia a luat atitudine împotriva 
hotărîrii Ministerului Apărării 
R.F. Germane cu privire la înze
strarea armatei vest-germane cu 
rachete atomice americane „Nike- 
Hercules". Vicepreședintele frac
țiunii P.S.D.G. în Bundestag, Er- 
Ier, a declarat la 5 decembrie 
unor reprezentanți ai presei că a- 
ceastă notărîre constituie o veri
gă a „războiului psihologic" pe 
care îl desfășoară ministrul 
Straubs și are menirea de a 
populariza arma atomică. Buleti
nul de presă „Sozial-Demokrati- 
scher Pressedienst" scrie: „Pe

fondul crizei din Berlin și al în
cercărilor care se fac la Geneva 
de a se obține totuși încetarea 
cursei înarmărilor în domeniul 
armei atomice, această hotărîre 
constituie o provocate premedita
tă care nu poate decît să aibă un 
efect nefast asupra relațiilor din
tre Vest și Est și asupra pozi
ției Republicii Federale în rela
țiile ei cu Vestul și cu Estul". 
Buletinul de presă subliniază că 
această politică poate să „izole
ze Republica Federală de toate 
forțele iubitoare de pace și de 
toate eforturile pentru menține
rea păcii".

La deschiderea Congresului nos
tru am ascultat cu atenție cuvîntul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Una din sarcinile principale, 
care reies pentru noi din indicațiile 
Comitetului Central al Partidului, 
este de a îmbina în mod armonios 
activitatea economică cu nîunca 
politică de masă, de a lichida sub
aprecierea rolului cooperativelor în 
opera de educare socialistă a ță
ranilor muncitori.

Trebuie să înțelegem cu toții că 
numai prin mobilizarea maselor de 
membri la activitatea cooperative
lor vom putea asigura îndeplini
rea sarcinilor educative, economice 
și financiare ce ne revin. în re
giunea Suceava, unde s-a muncit 
pe această linie, s-au și obținut o 
serie de rezultate. Unele dintre 
cooperative au devenit o adevărată 
șepală a țărănimii muncitoare, în 
care ea învață să conducă cu pri
cepere treburile' cooperativelor. Am 
reușit să apropiem conducerile coo
perativelor de masa membrilor coo
peratori.

Voi căuta să arăt în primul rînd 
felul în care ne-am ocupat de creș
terea și educarea consiliilor de 
conducere ale cooperativelor și 
modul în care am reușit să facem 
din aceste consilii organe în care 
țăranii muncitori învață să condu
că și să administreze avutul ob
ștesc, să se deprindă cu formele 
de activitate colectivă.

In regiunea noastră își desfă
șoară activitatea 163 consilii de 
conducere ale cooperativelor care 
întrunesc peste 3.000 membri. Ele 
sînt chemate să reprezinte intere
sele- celor peste 300.000 membri 
cooperatori care i-au ales în frun
tea cooperativelor cu prilejul adu
nărilor generale. Multe din aceste 
consilii au înțeles rolul important 
pe care-1 au în buna gospodărire 
a unităților, aprovizionarea popu
lației și achiziționarea produselor 
agricole, dar mai ales în ceea ce 
privește atragerea în jurul lor a 
maselor de membri cooperatori. 
Printre acestea se numără consi
liile de conducere ale cooperative
lor Darsca, Capul Codrului, Ciu- 
mulești, Rotcpănești, 'Mălini, Bo- 
roaia, Solea, Dumbrăveni, Albești, 
Mihălășeni, Manoleasa, Hudești, și 
multe altele.

Iată, de exemplu, consiliul de 
conducere al cooperativei Mălini al 
cărei președinte, tov. Hancea 
Gheorghe, este și el delegat la a- 
cest Congres. Consiliul a stabilit 
drept obiectiv principal ca, prin 
munca colectivă a membrilor săi, 
să întărească cooperativa din 
punct de vedere financiar și să în
scrie pe toți cetățenii care în con
formitate cu prevederile sțatutare, 
pot fi cooperatori. Alembrii consi
liului de conducere, împărțindu-se 
pe cele cinci sate componente ale 
comunei, au antrenat consiliile să
tești și pe cooperatori la îndepli
nirea obiectivelor propuse, reușind 
să le îndeplinească integral. Toți 
locuitorii comunei Mălini sfat acum 
cooperatori, cooperativa se autofi- 
nanțează, are peste 700.000 lei fon
duri proprii, a realizat anul aceșta 
beneficii de 300.000 lei și, nu mai 
are nici un debitor; totodată re
țeaua de desfacere s-a mărit cu 
încă un magazin universal.

Consiliul de conducere al coope
rativei a fost totodată și o pepi
nieră de cadre a cooperativei.

Se poate scoate în evidență și 
munca consiliului de conducere al 
cooperativei Albești, ai cărui mem
bri, pe lîngă rezultate asemănă
toare celor arătate mai sus, au 
dus muncă politică în rîndul sala- 
riaților și al țăranilor muncitori în

întărirea legăturii 
cu masele — 

sarcină principală

competente, realizarea unor legă
turi strînse între consiliile de con
ducere și masa cooperatorilor, a- 
cestea fiind condiții esențiale pen
tru ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a activității cooperației de 
consum.

Eu socotesc că e bine ca în ho-
Cuvîntul tov. Avram lancu, țeful serviciului Vuîresă Pse Csatabi?ea7că1Uca 

gație a organelor de conducere 
Centrocoop, din regiuni și raioa
ne să-și concentreze atenția în 
primul rînd asupra consiliilor de 
conducere ale cooperativelor, nu
clee de bază în structura noastră 
organizatorică, factori importanți 
în îmbinarea muncii economice cu 
cea politico-educativă.

Consiliul de conducere al coo
perativei trebuie să devină ele
mentul principal în desfășurarea 
unei largi munci politice în rîndul 
membrilor cooperatori, pentru 
educarea lor socialistă, pentru a- 
sigurarea participării lor la opera 
de construcție a socialismului la 
sate. In această ordine de idei 
propun ca noul Consiliu Centro
coop care va fi ales, să acorde 
mai multă atenție felului în care 
membrii consiliilor de conducere 
trebuie învățați să muncească 
mai bine, cu mai mult randament, 
să cuprindă cu competență toate 
sectoarele. Direcțiile din Centro
coop să nu neglijeze folosirea 
muncii de masă — mijloc prin
cipal de îndeplinire a sarcinilor. 
Socotesc de asemenea necesar ca 
Centrocoop, prin activitatea sa 
editorială și prin organul său de 
presă, să trateze probleme legate 
de sarcinile consiliilor de condu
cere, să dea îndrumări asupra or
ganizării muncii lor și să popu
larizeze mai intens experiența po
zitivă pe care au cîștigat-o unele 
consilii, generalizînd metodele lor 
de muncă.

In fața Congresului, eu mă an
gajez și asigur conducerea parti
dului ca ne vom strădui să mun
cim cu mai bune rezultate pentru 
ridicarea nivelului muncii politice 
de masă, câițjfqj ea să aducem 
un aport mai mațe la întărirea 
alianței dintre muncitoare
și țărănimea murrataătș — bâza 
politică a statului democrat-! 
popular.

organizare-cadre al U.R C C Suceava
problema transformării socialiste a 
agriculturii. Ei înșiși au dat exem
plu personal în această direcție.

Nu aș putea însă spune ase
menea lucruri bune despre toate 
cele 163 consilii de conducere ale 
cooperativelor din regiune.

Analizînd în spirit critic felul în 
care am muncit și ce ne-a mai 
rămas de făcut pentru a ridica 
consiliile.de conducere la înălțimea 
sarcinilor pe care ni le trasează 
.partidul, îmi dau seamă că mai 
avem încă foarte mult de făcut pe 
acest tărîni.

Lipsa principală în munca de 
masă este aceea că am subapre
ciat consiliile de conducere ale co
operativelor ca organe cărora le 
revine. întreaga răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Au fost ca
zuri cînd s-a trecut peste consiliul 
de conducere, iar uneori aparatul 
nostru de teren s-a substituit con
siliului cooperativei. Procedînd ast
fel. n-am lăsat întotdeauna consi
liul de conducere să-și rezolve sin
gur problemele. Nesocotindu-i for
ța și capacitatea, de multe ori ara 
orgiuizat noi adunările generale 
pînă în amănunt, chiar cînd era 
vorba de rezolvarea unor proble
me economice de moment. Aseme
nea procedee nejuste au avut o in
fluență negativă asupra conduceri
lor unor cooperative ; în loc să se 
întărească, a fost știrbit prestigiul 
și autoritatea în masă a acestor 
organe alese. Putem arăta că une
le consilii de conducere, cum sînt 
cele din Baineț, Cîndești, Vicov de 
jos, Frateuți și altele, nu țin șe
dințele statutare, că membrii con
siliului nu-și cunosc toți sarcinile, 
ceea . ce îi face să nu simtă răs
punderea pe care o au și să se 
complacă într-o atitudine de ne
păsare față de treburile coopera
tivei. In aceasta se reflectă de 
fapt și munca slabă de masă a 
unor uniuni raionale.

Conducerea uniunii regionale 
n-a sezisat întotdeauna la timp 
aceste lipsuri pentru a grăbi li
chidarea lor. 
măsurile pe 
și-au dovedit 
tatea.

Trebuie să 
muncii de masă pornește de fapt 
de la Comitetul Executiv Cen- 
trocoop. In afară de verbe nu am 
simțit vre-o preocupare deosebită 
în această direcție. Instructorii 
centrali, care trebuiau să facă 
muncă de îndrumare politică, au 
cerut de cele mai multe ori rezol
varea unor probleme cu caracter 
economic imediat, orientînd mun
ca noastră mai mult spre latura 
economică. Din această cauză, de 
multe ori instructorii raionali au 
fost împinși să muncească numai 
în direcția aceasta, neglijînd în 
mare măsură munca politică și 
educativă și în special cea care se 
referă la consiliul de 
ăl cooperativei.

Nu neg importanța mare pe 
caTe o are îndeplinirea 
economice, fără îndoială 
neîndeplinirea celorlalte 
ce revin cooperativei ca organiza
ție de masă înseamnă o încălca-

re a unuia din principiile de bază 
ale cooperației.

Se pune întrebarea : cum de a 
permis Comitetul Executiv Cen
trocoop neglijarea acestui princi
piu ? De ce Direcția organizării și 
muncii de masă n-a fost spriji •- 
ni'tă și determinată să-și îndepli
nească sarcinile pentru care a 
fost creată și de ce în activitatea 
lor pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice celelalte direcții n-au 
pus accentul pe munca de masă.

Ce a făcut tovarășul vicepreșe
dinte Lukacs Ladislau care răs
punde din partea Comitetului 
Executiv de acest sector ? Dînsul 
a fost odată în regiunea noastră, 
însă mi-aduc bine aminte că a- 
tunci nici nu ne-a vorbit despre 
munca de masă, ci ne-a îndemnat 
pe toți la îndeplinirea unor sar
cini economice, deși acestea ar fi 
putut fi duse la îndeplinire mult 
mai ușor prin mobilizarea consi
liilor de conducere și a membri
lor cooperatori.

Cred că această situație este și 
o urmare a faptului că tovarășul 
președinte Mateescu n-a acordat 
atenția cuvenită acestei laturi im
portante a muncii noastre. Deși a 
fost de două ori în regiunea Su
ceava, nu s-a interesat dacă în 
realizarea sarcinilor de plan fo
losim munca de masă ca metodă 
principală, sau ne limităm la mă
suri pur comerciale.

Aceste fapte mi-au revenit în 
minte atunci cînd am ascultat 
aici cuvîntul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej. Mi-a devenit 
și mai limpede că unul din obiec
tivele principale ale muncii noa
stre trebuie să fie desfășurarea 
muncii de masă, întărirea consi
liilor de conducere ca organe

INFORMAȚII
Pe de altă parte, 

care le-a luat nu 
întotdeauna eficaci-

arăt că neglijarea

conducere

sarcinilor 
însă, 

sarcini

Sîmbătă seara, 
afaceri ad-interim 
București, Matti Pyykko a 
un cocktail cu prilejul Zilei inde
pendenței naționale a Republicii 
Finlanda.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș și Ștefan Voitec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe, Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Mihai Suder, ministrul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și institu
ții centrale ; generali, academi
cieni, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ir
Sîmbătă la amiază a părăsit 

Capitala plecînd spre Varșovia, o 
delegație economică guvernamen
tală în frunte cu tovarășul 
Alexandru Birlădeanu,- vicepreșe-

însărcinatul cu dinte al Consiliului de 'Miniștri, 
al Finlandei la

oferit
pentru a duce tratative în vederea 
extinderii colaborării economice 
reciproce între R. P. Romînă și 
R. P. Polonă.

Din delegație fac parte ing. 
Mihai Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului și Mauriciu No
vac, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Delegația este însoțită de ex- 
perți și tehnicieni,

împreună cu delegația a ple
cat spre Varșovia și Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. Polo
ne la București.

Au fost de față membri ai Am-1 
basadei R. P. Polone la Bucu-i

. rești.
(Agerpres)
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In U.R.S.S. se atribuie o mare importanță relațiilor 
științifice, culturale și tehnice cu S.U.A.

Conferinfa de presă organizată de G. A. Jukov 
la Washington

Un vis care va prinde viață
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 5 decembrie, 
la ambasada sovietică din Wa
shington a avut loc o conferință 
de presă organizată de G. A. Ju
kov, președintele Comitetului de 
Stat pentru legăturile culturale cu 
țările străine de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., care 
își încheie călătoria întreprinsă în 
Statele Unite.

Luînd cuvîntul în fața unui mare 
număr de reprezentanți ai presei, 
el a subliniat marea importanță 
care se atribuie în Uniunea Sovie
tică relațiilor științifice, culturale 
și tehnice cu S.U.Â. Referindu-se 
ia acordul de colaborare științifică 
și culturală încheiat între U.R.S.S. 
și S.U.A., G. A. Jukov a spus: 
Guvernul sovietic consideră că a- 
cest acord a fost o măsură prac
tică și utilă in direcția apropierii 
între țările noastre.

Nouă, oamenilor sovietici, ne 
face plăcere să constatăm că în-

cheierea acestui 
bată de cercuri . „ 
publice nu numai din U.R.S.S. și 
ain S.U.A., ci și din alte țări. A- 
ceasta se explică prin faptul că 
popoarele au văzut în acest acord 
încă o dovadă concretă că relațiile 
sovieto-americane se pot îmbună
tăți într-adevăr.

Vorbind pe larg despre schim
burile reciproce de delegații ame
ricane și sovietice, el și-a expri
mat speranța că în anul 1959 a- 
cest schimb va dobîndi un carac
ter și mai larg.

A sosit timpul, a subliniat G. A. 
Jukov, să facem schimb și de de
legații ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Congresului S.U.A. Ar 
trebui ca oamenii politici să urme
ze, în sfîrșit, exemplul oamenilor 
de cultură și să-și aducă contri
buția la apropierea sovieto-ameri- 
cană.

acord este apro- 
largi ale opiniei

CHIȘINAU. — La Chișinău și-a 
încheiat lucrările Comisia mixtă 
sovieto.romînă'pentru lupta împo
triva dăunătorilor culturilor agri
cole — gîndacul de colorado și 
fluturele alb american. La 4 de
cembrie a fost semnat protocolul 
cu privire la acțiunile comune în 
vederea luptei împotriva • acestoT 
dăunători ai. plantelor.

CAIRO. — După cum relatează 
postul de radio Cairo, l,a 6 de. 
cembrie se deschide în acest oraș 
conferința Camerelor de Comerț, 
Industrie șl - Agricultură ale. țări, 
lor arabe.
ULAN BATOR. — In prezent, 

peste 56 la sută din gospodăriile 
araților mongoli s_au unit în coo. 
penative agricole de producție. A. 
nul acesta au fost cooperativizate 
cu 20 la sută mai multe gospodă, 
rii decît anul 'trecut.

BERLIN. Agenția France Presse 
anunță că în noaptea de 5 decern- 
brie poliția din Berlinul de vest 
a arestat 158 de membri ai Parti
dului Comunist. Această campanie 
anticomunistă are ca scop de a îm
piedica participarea membrilor 
Partidului Comunist la alegerile 
care vor avea loc la 7 decembrie 
pentru Adunarea Municipală din 
Berlinul .occidental.

ATENA. După cum .transmite a- 
genția France Presse, la 5 decem
brie ministrul de Interne al Gre- 
clei, Kalațis, a anunțat în Camera 
Deputățiilor arestarea lui Manolis 
Glezos, membru al Comitetului ad
ministrativ al Uniunii Democrate 
de stînga (E.D.A.)’. director al zia
rului ,,Avghi'‘, folosindu.se drept, 
pretext faptul că acest ziar a pu
blicat articole în care era criticată 
poziția S.U.A. în problema Cipru, 
iui.

S.U.A. continuă 
provocările 
împotriva

R. P. Chineze
PEKIN 6 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: La 6 decem
brie, la orele 10,15 minute, două 
avioane de recunoaștere ale avia
ției S.U.A. au pătruns în spațiul 
aerian al provinciilor Cijețzian, 
Fuțzian și Țziansu din China și 
au executat timp de două ore și 
jumătate acțiuni de recunoaștere 
la mare altitudine.

Purtătorul de cuvînt al Mini
sterului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a fost autorizat să 
dea cel de-al 45-lea avertisment 
serios împotriva acestor noi pro
vocări săvîrșite de avioane mili
tare ale S.U.A. care au violat 
spațiul aerian chinez.

■t

Soarele de toamnă abia se 
ridicase de două-trei palme 
deasupra muntelui Dajti cînd 
am început să urc cărăruia care 
duce spre dealurile Shen- 
Prokopi. In timp ce îmi arun
cam privirile spre elevii' care 
lucrau la săparea lacului artifi
cial, glodurile mele îfi închi
puiau viitorul. In fața ochilor 
meț dealurile luau altă înfăți
șare. Aveam impresia că nu 
merg pe o cărăruie ci pe una 
din străzile largi care trece 
lingă Universitatea de stat 
duce spre marele parc.

Am intrat în acest parc. 
minunat e totul I Oamenii 
plimbă pe aleile împodobite 
ambele părți cu ronduri 
flori și pomi care fac o umbră 
plăcută. Sint nespus de veseli. 
Unii se odihnesc pe bănci. Fîn- 
tinile arteziene constituie un 
minunat ornament pentru acest 
loc liniștit. Undeva prin apro
piere se aud glasuri de copii. 
Da, acolo este locul lor prefe
rat, squarul. Rătăcind pe aleile 
parcului aud deodată melodia 
unei muzici de dans ; în apro
piere, printre pomi se află rin
gul de dans și puțin mai încolo 
teatrul de vară cu 600 de 
locuri. Jos, pe o suprafață de 
34 ha. se întinde lacul tinere
tului. Pe marginea lacului este 
plaja, debarcaderul, iar pe a- 
locuri se văd sălciile plîngătoa- 
re cu ramurile lor grațios ple
cate în jos. Cineva se plimbă 
cu barca pe lac ; se aude cli
pocitul apei. Dealurile din îm
prejurimi sînt îmbrăcate cu 
haina frumoasă a copacilor. în 
stînga se află colțul zoologic pe 
care zeci de oameni îl vizitează 
cu un viu interes. Timpul 
nu-mi permite să 
partea dreaptă a 
național „Qemal 
știu că acolo este 
înot unde tinerii 
antrenează.

...Pînă aici am ajuns cu ima
ginația mea. Acesta este un vis, 
dar un vis oare se va îndeplini

pe 
}‘

cobor spre 
stadionului

Stafa," dar 
bazinul de 
înotători se

înlr-un viitor apropiat, tn anii 
următori, aici va fi într-adevăr 
marele parc al Tiranei cuprin- 
zînd tot ceea ce am arătat. 
Deocamdată abea au început 
lucrările, lată, acolo jos mun
cesc elevii de la Școala medie 
tehnică de construcții „7 No
iembrie" ; dau zor cu entu
ziasm la construirea barajului. 
Ei au preluat uneltele de mun
că de la Studenții Universității 
de Stat din Tirana și cei de la 
Institutul agronomic care au 
lucrat aici în schimburi timp de 
15 zile. Cu toții vor să-și adu-
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Lingă o grămadă de pămînt 
se afla un tractor cu remorci 
pe care cîfiva elevi îl încărcau 
cu pămînt.

— Carevasăzică acesta este 
tractorul tău ? l-am întrebat,

— Da. In garajul școlii noa
stre — mi-a explicat el — s-au 
reparat trei tractoare pentru li 
fi folosite la această acțiune. Un 
tractor îl conduc eu, altul in
ginerul llo Kuneshka, iar al 
treilea este condus de un elev 
al școlii' muncitorești. Mașini
le astea înlocuiesc munca a 100 
de oameni.

Tineretul albanez 
pe șantierele 

de munca patriotică
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii^  
că contribuția la această operă 
a tineretului studios.

Privind în jos, spre valea 
dintre dealurile Sunk și Selita, 
unde se vede forfotind o mul
țime de oameni, îți dai seama 
că aici se muncește serios ; ba
rajul va avea do>ar o lungime 
de 600 metri și . 12 metri înăl
țime. Vor fi dislocați aici 
100.000 metri cubi de pămînt. 
Întreaga muncă va fi făcută do 
elevii și studenții din capitală.

Cînd «m ajuns pe șantier 
cineva mi-a urat bun sosit, la 
început nu mi-am dat seama 
cu cine am de-aface. Dar pri
vind cu atenție mi-am dat sea
ma că este profesorul Niko 
Muke. L-am întrebat foarte mi
nat :

— Ce-i cu tine aici ?
— După cum vezi, tractorist 

— și a început să rîdă cu 
hohote.

— Cum tractorist !?...
— Da, da. Ai observat cum 

lucrează K.D.-ul ?

Pe grandiosul șantier nici nu 
se simte că e toamnă tirzie. 
Peste tot un zumzet asurzitor. 
Brațele tinerilor și tinerelor 
sint bronzate de soare și ml- 
nuiesc cu rapiditate. lopețile. 
Munca este în toi. Megnțoanele 
anunță din cînd in cind rezul
tatele muncii...

In mijlocul unui grup de ti
neri am zărit o fată de statură 
mică, dar tare vioaie. Se nu
mește Liria Sota. Era banda
jată la o mină. Palmele ei n-au 
fost deprinse cu lopata și a că
pătat bătături. Din cînd in cind 
își privește mina bandajată. 
Oare nu vrea să arunce lopata? 
Nu, ea își strînge atentă ban
dajul și continuă să munceas
că. E vitează ! Liria face parte 
din brigada care cu o zi înain
te a realizat norma cu 110 la 
sută.

lată o fată și un băiat discu-. 
tind :

— Oh, cum vom termina cei 
10.000 metri cubi de pămînt în 
15 zile ? spune fata tovarășului 
ei de muncă, după ce își arun
că ochii în jur.

— Cum poate să spună un 
om care muncește așa ca noi că 
nu se termină I Oare puțin am 
făcut pînă acum ?...

Fata îl privește cu coada 
ochiului ca și cînd i-ar fi fost 
rușine și continuă să răscoleas
că pământul cu lopata...

In mijlocul tinerilor, acolo, 
la locul de muncă l-am întîl- 
nit pe secretarul comitetului 
B.R.PS.H. (Uniunea Tineretu
lui Muncii din Albania) de la 
școala medie tehnică de con
strucții. L-am rugat să-mi arate 
cum au organizat munca.

— Cu plăcere — a răspuns 
el și a început să povestească.

De la această școală iau par
te la aceste acțiuni 1.100 per
soane, încadrați în 10 brigăzi. 
Brigăzile lucrează pe schim
buri. Cinci brigăzi lucrează di
mineața și cinci după musă. A 
fost instalată și lumină electri
că pentru a se putea lucra și 
noaptea.

— Noi sîntem ferm convinși 
că vom îndeplini angajamentul 
pe care l-am luat : să săpăm, 
să transportăm și să depunem 
la baraj 10.000 metri cubi de 
pămînt. Activitatea vie de pe 
șantier înveselește tineretul, îl 
face mai vioi. în timpul munc.i 
se transmite muzică la cererea 
elevilor. Noi avem și o gazetă 
satirică : „Rufeja“ (Fulgerul).

M-am despărțit de prietenii 
mei atunci cînd aceștia au lăsat 
lucrul. Pe drum, la întoarcere, 
mi-am amintit din nou de vi
sul meu frumos și mă gîndeam 
că acești tineri plini de entu
ziasm, elevii ți studenții Tira
nei, vor transforma cu siguran
ță acest vis într-o realitate vie 
în viitorii doi ani.

FANE BOSHNJAKU 
redactor la ziarul tineretului 

albanez „Zeri 1 Rinlse"
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