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HOTARÎREA
Tinerii de la sate 
luptă pentru mai 

multă carne, lapte, 
unt și lînă

(Pagina tineretului 
de la sate)

Contribuția tineretului
la înfăptuirea planului
de electrificare a țării

Interviu cu tov. ing. N. GHEORGHIU
adjunct al ministrului Industriei Grele

• •

Miercuri 24 decembrie 1958

Tinerii obțin
5

In lupta pentru traducerea în fapte a sar
cinilor trasate de partid și guvern, care se 
desprind din planul de electrificare a tării, 
și din Directivele celui de-al II-’ea Congres 
al partidului nostru, organele și organizațiile 
U.T.M., tineretul, sînt chemate să-și aducă 
o contribuție activă și valoroasă.

Pentru a informa cititorii noștri asupra

celor mai de seamă realizări obținute pînă 
acum în sectorul electrificării și asupra per
spectivelor dezvoltării ei viitoare, precum și 
asupra sarcinilor care revin tineretului în 
acest domeniu, ne-am adresat tovarășului in
giner N. Gheorghiu, adjunct al ministrului 
Industriei Grele, care ne-a răspuns la urmă
toarele întrebări:

noi realizări In producție
Un angajament

îndeplinit
Brigada de tineri sculeri con

dusă de comunistul Nlcolae Albu 
de la Uzina de mașini și unelte 
din Bocșa Romînă a realizat un 
nou succes în cinstea zilei de 30 
Decembrie. Pînă la data de 9 
decembrie,- tinerii de aici au rea
lizat în întregime angajamentul 
luat de a da patriei, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, 1.000 kg. oțel 
din economii.

ROȘU

85 de inovații propuse

de tineri
De*voitor*n inițiativei creatoare 

« tineretului în vederea creșterii . 
producției și a productivității 
muncii și a reducerii prețului de 
cost, se numără printre principa
lele preocupări ale comitetului 
U.TJM. de la Rafinăria nr. 2 din 
Ploești și în întrecerea pornită în 
cinstea zilei de 30 Decembrie. La 
concursul de inovații și raționali
zări, organizat de conducerea în
treprinderii cu ajutorul organiza
ției de partid și al organizației 
U.T.M., tinerii în frunte cu ute- 
miștii au adus un considerabil ta- 
port.

Din numărul mare de propuneri 
pentru inovații și raționalizări, me
nit să îmbunătățească condițiile de 
lucru la locul de muncă, pe în
treaga rafinărie s-au înregistrat 
oină în prezent 114 inovații. Din
tre acestea 35 inovații și o rațio
nalizare, care au adus întreprin- 
lerii economii de circa 200.000 
ei, aparțin tinerilor.

Utemiști cu o înaltă calificare 
irofesională ca Gheorghe Stoica, 
nginerul Constantin Agofnodis, 
oan Maghiran și mulți alții care 
iu realizat o serie de aparate și 
lispozitive sînt stimați și apre- 
•iați de întregul colectiv al rafi- 
lăriei.

Tinerii au primit un serios spri- 
in din partea comitetului U.T.M. 
'are s-a preocupat în permanență 
le stimularea inițiativei lor crea- 
oare. Cercurile de minim tehnic 
nființate de comitetul U.T.M. au 
ost frecventate de un număr mare 
le tineri. Ingineri cu o înaltă ca- 
ificare profesională folosind un 
ogat material documentar tehnic 
u ajutat tinerii în ridicarea cali- 
icării profesionale. •

T. MAGHIRAN 
mecanic de precizie

Colectivul fabricii de stofe „Postăvări-a romînească" din Capi
tală s-a angajat ca în cinstea zilei de 30 Decembrie să producă 
peste plan 3.000 fulare bărbătești și 15 desene noi de stofă bărbă
tească. De asemenea va mări ran damentul la războaie cu 10 la 
sută.

In fotografie: Țesătorul Costache Grigore lucrează la noul 
model de stofă bărbătească ușoară. El s-a angajat ca în cinstea 
zilei de 30 Decembrie să depășe ască norma zilnic cu 10 la sută.

O întrecere pasionantă

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri 
privind sărbătorirea Centenarului 

Unirii Țărilor Romine
La 24 ianuarie 1959 se împlinesc 100 de ani de la Unirea Țării 

Romînești cu Moldova, eveniment de mare însemnătate istorică în 
viața poporului nostru, în procesul de făurire a statului romîn de 
sine stătător, în dezvoltarea socială a Romîniei.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne au hotărît ca Unirea 
Țărilor Romîne să file aniversată ca o mare sărbătoare națională.

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Consiliului de Miniștri stabilește constituirea „Comitetului pentru 
sărbătorirea a 100 de ani de la Unirea Țărilor Romîne" care va 
adopta pe baza prevederilor hotăririi planul detailat al manifestări
lor aniversării acestei date memorabile.

De asemenea se vor constitui comitete regionale, raionale și oră
șenești pentru sărbătorirea Centenarului Unirii Țărilor Romîne.

In ziua de 24 ianuarie 1959 va avea loc o ședință solemnă închi
nată Centenarului Unirii.

în regiuni, raioane și în orașele de subordonare regională și raio
nală vor avea loc în zilua de 24 ianuarie sesiuni ale sfaturilor popu
lare pentru sărbătorirea Centenarului Unirii Țărilor Romîne, la care 
vor fi invitați oameni ai muncii din regiunea, raionul sau orașul res
pectiv.

Academia Republicii Populare Romîne va organiza la București 
o sesiune științifică consacrată Unirii. Institutele de istorie din Bucu
rești, Iași și Cluj ale Academiei R. P. Romîne vor organiza sesiuni 
științifice cu aceeași temă. Sub îngrijirea Academiei R. P. Romîne 
vor apare o culegere de studii despre Unire și două volume de docu
mente istorice.

în întreaga țară vor fi organizate mari serbări populare consa
crate Centenarului Unirii.

In cluburi muncitorești, în cămine culturale, școli, Instituții de 
învățămînt superior și unități militare, se vor organiza conferințe, 
manifestării cultural-artistice, serbări ale tineretului și pionierilor.

Se va organiza „Muzeul Unirii în București și se va inaugura 
„Muzeul Unirii" din lași.

Piața „28 Martie" din orașul București va primi denumirea de 
„Piața Unirii". In această piață se va ridica un monument al Unirii 
Țărilor Romîne.

Școala medie din orașul Focșani,- care a purtat la început numele 
de „Alex. 1. Cuza", transformată apoi de regimul burghezo-moșie
resc în liceul „Carol l“, va purta pe viitor vechiul său nume : Școala 
medie „Alex. I. Cuza“.

Pe edificiile și locurile legate de evenimentul Unirii vor fi așezate 
plăci comemorative.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va emite o serie 
de timbre comemorative „Centenarul Unirii Țărilor Romîne".

Ziua de 24 ianuarie 1959 va fi zi nelucrătoare.

— Care sînt cele mai de seama 
succese obținute în opera de elec
trificare a țării și ce schimbări au 
adus ele mai ales în viața satelor?

— Ca în toate domeniile de ac
tivitate și în sectorul electrificării 
ca baza a întregii industrializări 
— s-au obținut numeroase și însem
nate realizări. Despre o activitate 
organizată de electrificare a țării 
nu se poate vorbi decît din anul 
1950 cînd Plenara Comitetului 
Central al P.M.R. din 26 octom
brie a inițiat și aprobat planul de 
electrificare. De aceea este intere
sant să facem o comparație între 
situația din prezent și aceea din 
anul 1950. Astfel puterea instalata 
în centrale a crescut numai în pri
mul cincinal la 1.280.000 kW, față 
de 740.000 kW în 1950, iar pro
ducția de energie electrica a cres
cut printr-o mai bună exploatare, 
prin modernizarea vechilor cen
trale etc., de la 2,1 miliarde kWh 
în 1950, la 4,34 miliarde kWh. în 
1955. Se poate spune 
tudine că sarcina 
de electrificare, de
liza în anul 1960 o produc
ție de 7 miliarde kWh., va fi de
pășită ținînd seama că încă în a- 
nul 1958 se va realiza o produc
ție de peste 6 miliarde kWh. Ast
fel ’ ‘ ‘ ‘ ------
va 
cît 
mativ 7 ori mai mare decît aceea 
din 1938. Din 1950 pînă în pre
zent s-au pus în funcțiune nume
roase termo și hidrocentrale din
tre care se pot cita : termo-cen- 
tralele Ovidiu, Doicești, Comănești, 
Sîngiorgiu de Pădure, Paroșeni, 
centrala de termoficare Borzești 
și hidro-centralele Sadu și Mo- 
rocni.

Rețelele electrice au fost puter
nic extinse în ultimii ani. Astfel 
față de 1.300 km. de linii de 110, 
60 și 35 kV. cît existau în 1950, 
în prezent lungimea lor este de 
5600 ’ 
păși 
buie
s-au 
linii 
total

O

la 2200 în 1958,

p reocupată, ghe
muită puțin pe 
scaun deasu- 
caietului ute- 

Catihca Pa-

cu certi- 
din planul 

a se rea-

producția de energie în 1960 
fi de peste 3 ori mai mare de- 
aceea din 1950 și de aproxi-

înapoierea 
delegației C. C.

I U.T.M. de la Praga
Marți, 23 decembrie s-a reîntors 
țară delegația Comitetului Cen- 

al al U.T.M. care a participat 
. cel de al III-lea Congres al U- 
unii Tineretului Cehoslovac.

pra 
mista
pistaș face niște soco
teli. Pe fila caietului, 
sînt înșirate zece 
nume. în dreptul fie
căruia cîte o cifră, 
un spațiu gol și iar o 
cifră. Pe măsură ce 
socotelile coboară că
tre jumătatea paginii 
în locul spațiilor goa
le apar cifre noi. Nu 
cumva să credeți că 
Papistaș este contabi
lă. Este responsabila 
brigăzilor de tineret 
din sectorul laminoa
re tura B a fabricii 
„Țesătura* din Iași.

Ea are în brigadă 
10 utemiste, fete har
nice una și una. 
Brigada este veche, 
istoria vieții ei înce-

pînd din anul 1952. 
Angajamentele 
realizările sînt 
schimb, mereu 
mereu mai însemna
te. Acum în întîmpi
narea zilei de 30 De
cembrie fetele din 
brigadă, răspunzînd 
chemării brigăzii
conduse de Ana Enes- 
cu, s-au angajat să 
dea peste plan 1922 
kg. bandă. Au răs
puns chemării cu 
mult entuziasm și 
celelalte 30 brigăzi 
din fabrică.

Astfel întrecerea 
s-a întins. Cu titlul 
de membru al brigă
zii fruntașe s-ar 
mîndri fiecare tînăr 
și tînără, dar pentru 
asta este nevoie de 
muncă însuflețită. Zi 
de zi după ce iese 
din schimb Catinca

în 
noi,

Papistaș trece pe la 
birou să vadă cum au 
lucrat fetele din bri
gada sa. Astăzi, în a 
18-a zi de la luarea 
angajamentelor, Ca- 
tinca Papistaș este 
deosebit de bucu
roasă, fetele din bri
gada ei și-au îndepli
nit și depășit angaja
mentele pe oare și 
le-au luat cu 280 kg. 
bandă.

Pînă la 30 Decem
brie mai este foarte 
puțin. Nu se poate 
ști precis însă la cine 
va poposi steagul de 
brigadă fruntașă. Ori 
cum în pasionanta 
întrecere pentru pro
duse mai multe, mai 
ieftine și mai bune 
brigada condusă de 
Catinca Papistaș de
ține un avans însem- 
nat- C. SLAVIC

Delegația Comsomolului
s-a întors în patrie
23 decembrie a părăsit însărcinat cu afaceri ad-interim 
întoreîndu-se în patrie al U.R.S.S. la București și alți 

Comsomolului condusă lnembri ai ambasadei.
secretar al - — 1

membri ai ambasadei.

km. iar în 1960 se va de- 
lungimea de 7700 km. Tre- 
spus că în anii 1951—1957 
construit de 7 ori 
de 110 kV. decît 
în 1950.

realizare deosebit 
tanta este extinderea 
energetic interconectat 
tratele din Moldova prin realiza
rea liniei de 110 kV. Focșani- 
Buzău-Ploești. Prin mărirea nu
mărului de centrale care lucrează 
interconectat s-a realizat o func
ționare mai economică a centrale
lor și se poate reduce puterea de 
rezervă necesară în sistem.

în domeniul electrificării satelor 
s-au obținut în ultimii ani impor
tante realizări. Astfel, numărul 
satelor electrificate a crescut de

mai multe 
existau în

de impor- 
sistemului 
și la cen-

la 443 în 1945
au fost electrificate peste 800 uni
tăți agricole socialiste, s-au con
struit peste 500 km. linii de 35 
kV., peste 600 km. de linii de 6 
și 15 kV., peste 4500 km. linii de 
joasă tensiune și aproximativ 2100 
posturi de transformare cu o pu
tere instalată de 87.000 kVA. în 
anul 1958 s au elaborat proiecte 
tip pentru toate elementele nece
sare electrificărilor rurale. Din ci
frele aratate mai sus se vede ca 
din 1945 pînă în prezent au fost 
electrificate de 4 ori atîtea sate 
cît au realizat regimurile anteri
oare în 40 de ani.

— Ați dori să ne spuneți ce sar
cini revin Departamentului Ener
giei Electrice pentru viitor, în ve
derea realizării planului de 
trificare ?

— Perspectivele deschise 
planul de electrificare feint 
mai mari decît realizările de 
acum. Astfel se prevede dezvolta
rea centralelor de termoficare și 
a centralelor termo-electrice de 
condensație cu grupuri cu para
metri foarte înalți și puteri uni
tare mari de 100.000 MW.

In anul 1959 se va realiza ra
cordarea la sistemul energetic a 
regiunilor Baia Mare și Craiova și 
se vor începe lucrările de racor
dare a regiunilor Suceava, Cons
tanța și Oradea. în acest fel, sis
temul energetic se extinde și pînă 
în cele mai depărtate regiuni ale 
țării asigurîndu-le alimentarea cu 
energie electrică în exploatare în 
condiții de siguranță mărite.

Prin construirea de linii de 220 
și 380 kV., prevăzute a se face în 
anii următori, R.P.R. va intra în 
rîndul țarilor puternic industriali
zate cu rețele de cele mai înalte 
tensiuni.

Ritmul de electrificare a satelor 
trebuie de asemenea accelerat. în 
acest scop Departamentul Energiei 
Electrice trebuie să caute să gă
sească soluții pentru, realizarea din 
ce în ce mai rapidă și mai econo
mică a lucrărilor necesare, folo
sind soluții moderne de construc
ții a liniilor ca de exemplu : uti
lizarea de stîlpi de beton preten- 
sionați, posturi de transformare 
monofazice simple, linii ușoare de 
joasă tensiune etc.

— Va rugăm sa ne vorbiți des
pre contribuția tineretului la elec
trificarea țării, și în ce direcție 
trebuie să-și îndrepte acesta efor
turile în vederea realizării viitoa
relor sarcini ?

— Contribuția tineretului la lu
crările de electrificare este dintre 
cele mai importante. Astfel, la 
construcția Centralei Termoelectri. 
ce Doicești mai mult de jumătate 
din constructori și montori au

elec-

de 
mult 
pîna

fost tineri. In prezent, cca. 75 lâ 
sută din personalul de exploatare 
sînt tineri sub 30 de ani. Din ti
neri necalificați sau absolvenți de 
școală profesionala s-au obținut 
cadre de muncitori cu o înalta ca
lificare ca utemistul Vasile Cîr- 
cel, șef de tură la camera de co4 
mandă Doicești, Gheorghe David, 
șef de tură la combustibil la a- 
ceeași centrală și mulți alții.

Pe șantierul celei mai mari hi
drocentrale din țară, „V. I. Lenin“- 
Bicaz, cca. 70 la sută din totalul 
muncitorilor sînt tineri constituiți 
în 38 brigăzi de tineret cu nume
roase realizări. Astfel, brigăzile 
complexe de tineret conduse de 
Vasile Jidaru și Teodor Moraru au 
scurtat termenul de betonare a 
zonei blindate a tunelului cu 45 
zile. Formația de tineret condusă

C. BANCILA

(Continuare în pag. 3-a)
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Utemistul Moscu Economu 
de la secția strung carusel a 
uzinelor „Mao Țze-dun“ este 
fruntaș în munca. El depă
șește permanent norma cu 15- 
20 la sută. Iată-1 la mașina 
lui strunjind un fund de cazan 
pentru fabricile de ciment.

pu planul 
anual 

n d ep 1 i n i t
o In întîmpinarea celei de-a 

11-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne, 
întreprinderile republicane 
producătoare de materiale de 
construcție și de prelucrare a 
lemnului au îndeplinit planul 
anual la producția globală cu 
16 zile înainte de termen.

• Textilistele de la uzinele 
textile „30 Decembrie" din 
Arad si-au îndeplinit plănui 
anual de producție cu 10 zile 
înainte de termen. La rea'iza-

■ rea acestui succes a contribuit 
în mare măsură creșterea ran
damentului la războaie. Astfel 
numai în ultimele 3 luni acest 
indice a sporit cu 25-30 la 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. De 
asemenea prin reducerea pre
țului de cost sub sarcina pla
nificată s-au realizat de la în
ceputul anului economii in va
loare de aproape două milioa
ne lei.

• Tot cu 10 ziîe înainte de 
termen și-au îndeplinit planul 
anual de producție muncitorii 
Uzinei de construcții metalice 
din Bocșa Romînă. Colectivul 
acestei uzine s-a angajat să 
livreze pînă Ia sfîrșitul anului 
încă 500 tone de construcții 
metalice.F

Marți,
Capitala, 
delegația 
de Serghei Pavlov,
C.C. al U.T.C.L., care la invitația 
Comitetului Central al U.T.M. ne-a 
vizitat țara.

La plecare, în Gara de nord 
oaspeții au fost însoțiți de mem
brii Biroului C.C. al U.T.M. în 
frunte cu tovarășul Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M., 
activiști ai 
Comitetului 
București.

A fost de

C.C. al U.T.M. și ai 
orășenesc U.T.M.

față V. F. Nicolaev,

Noi blocuri muncitorești în orașul Iași
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Cum onjanUâin viata elevilor
Un cămin model

Ceaa ce ne-a impresionat la In
ternatul Școlii medii „Zoia Kos
modemianskaia" a fost, de la 
început, ordinea și curățenia.

In internatul școlii sînt cuprinse 
aproape 300 eleve. Atît conducerea 
școlii, cît și organizația U.T.M., 
se ocupă îndeaproape de internatul 
școlii. Trei pedagogi supraveghea
ză în permanență respectarea rei- 
gulamentului de internat, urmă
rind zilnic, disciplina și situația la 
învățătură a elevelor interne. Or
ganizația U.T.M. a școlii complec- 
tează această preocupare; ea a 
hotărît, încă de la începutul anului 
școlar ca, în afara comitetului de 
internat, o membră a comitetului 
U.T.M. (utemista Laura Radu
lescu) să răspundă în mod special 
de buna organizare a vieții și 
activității în internat. Da aseme
nea, instructoarea superioară de 
pionieri, și ea membră a comite
tului U.T.M. , acordă zilnic aju
tor la învățătură pionierilor.

In școala amintită, timpul liber 
este folosit și el în mod organizat. 
Sîmbăta și duminica, elevele 
merg în grup la cinemato
graf, la teatru, la conferințe, vizi
tează muzee și expoziții, organi
zează plimbări în parc.

Trebuia să mai amintim despre 
buna organizare a cantinei de la 
Școala medie „Zoia Kosmode
mianskaia". Aici, servitul mesei 
este încredințat, pe rînd, cîte unei 
grupe de șase eleve. Autodeservi- 
rea se integrează treptat în viața 
internelor.

Organizația IL T. M. 
nu mai are nimic 

de făcut?
In cursul mediu al Școlii medii 

„Matei Basarab" învață 71 elevi 
interni. Ei au un program pre
cis, menit să îmbine armonios 
învățătura cu sportul, lectura 
cu acțiunile gospodărești. Co-

din internat
Raid prin cîteva internate ale unor 

școli medii din Capitală

In internatei* noastre există toate condițiile pentru ca cei ce 
învață în școală, departe de familie, să nu simtă lipsa aces
teia : localuri spațioase, dormitoare și cantine, biblioteci și 

săli de lectură, personal pedagogic și de îngrijire — sînt la dis
poziția elevilor.

Conducerile școlilor, ajutate de organizațiile U.T.M., folosind 
aceste condiții pot organiza viața elevilor interni astfel îneît 
ei să se simtă în internat ca acasă, îi pot antrena să-și gospo
dărească căminul ca pe prop ria tor locuință. Dar, să lăsămdărească căminul ca pe prop ria lor 
faptele să vorbească despre ac casta.

mitetul de internat urmărește 
respectarea disciplinei de inter
nat : a orelor de meditație și 
de odihnă, a liniște! și ordinei la 
masă, a curățeniei în dormitoare. 
Diferitele colective — sanitar, gos
podăresc, de învățătură și disci
plină — atrag în această muncă 
de proprie gospodărire și suprave
ghere pe mai toți elevii interni. 
Acțiunea și influența colectivului 
închegat din internat a determi
nat ca indisciplinatul Ionescu 
Cristian sau Ghiță Mihaj — care 
se delăsaseră la învățătură 
să înceapă să se îndrepte.

De la 1 decembrie internatul 
mai are pedagog. S-a socotit că
este necesar, elevii din clasele mari 
hotărînd să 'mențină ei ordinea și 
liniștea la orele de meditații ale 
’celor mai mici. Rezultatul a fost 
dublu : disciplina s-a îmbunătățit 
și la cei mici și la cei mari. Răs
punderea și autoritatea obligă... 
Comitetul U.T.M. nu contribuie 
însă cu nimic la această muncă.

In comitetul U.T.M. există un 
utemist care răspunde de internat 
dar este... extern. Tovarășul Ove-

nu 
nu

Pompiliu, nu cunoștea pro-denie 
blemele și preocupările internilor 
— ceea ce e normal — dar nici 
nu s-a interesat de loc de sarcina 
ce i s-a încredințat — ceea ce este 
cu totul anormal. In planul de 
muncă al organizației U.T.'M. nu 
există nimic care să-i privească 
pe interni.

Elevii interni si-au manifestat 
dorința să se organizeze un club 
sportiv pentru ei, pentru ca „bătu
tul mingii" în curte să se trans
forme într-o activitate sportivă or. 
ganizată. In zilele libere elevii își 
petrec timpul la întîmplare, după 
inspirație, ei discută despre fil
me, despre cărțile citite, dar ar 
dori aceste discuții organizate, 
le-ar place să organizeze o sera
tă a elevilor interni, un co-ncurs- 
ghicitoare, chiar o brigadă arti
stică. De mult au propus o vizită 
la Observatorul astronomic, vizi
te la muzee, plimbări pentru cu
noașterea orașului. Aceste activi
tăți organizate, ar contribui mult 
la sudarea mai puternică a colec
tivului, la crearea unei vieți plă
cute de internat. Acestea sînt 
problemele la care organizația

U.T.M. trebuie să dea răspunsul 
tn noul trimestru ce se începe.

„Provizorat" 
care durează mai bine 

de o lună
1 Ei Internatul școlii medii „Ion 
Creangă" situația ni s-a înfățișat 
a fi cu totul alta. Cu o lună în 
urmă, conducerea școlii a luat ho
tărîrea să mute internatul din ve
chiul local, într-o clădire de pe 
strada Radu Vodă. Au luat aceas
tă hotărîre fără să se îngrijească 
să asigure toate condițiile pentru 
ca viața în internat să se desfă
șoare mai departe, normal. Cele 
55 eleve interne au fost mutate 
„provizoriu", • avînd ca singur în
drumător o pedagogă. Ziua în 
perioada cînd elevele trebuie 
să-și desfășoare activitatea pro. 
priu-zisă, ele rămîn fără nici 
o supraveghere.

„Provizoratul" internatului șco
lii medii „Ion Creangă" poate și 
trebuie să fie încheiat; școala tre
buie să folosească toate posibili
tățile existente, să asigure respec
tarea strictă a regulamentului de 
internat, să trimită zilnic profesori 
ca să stea în mijlocul elevilor. Iar 
organizația U.T.M. ' 
de felul cum trăiesc, 
comportă elevele.

★
O concluzie.: 

U.T.M. încă socotesc 
ternatului ca fiind rezolvabilă pc 
cale administrativă. Realitatea 
cere însă cu ascuțime ca tocmai 
organizațiile U.T.M. să se alăture 
organelor administrative pentru a 
organiza o adevărată viață de in
ternat. bogată, instructiv-educa- 
tivă. Ele trebuie să-și asume ro
lul de a veghea asupra discipli
nei din internat, trebuie să urmă
rească evoluția la învățătură a 
fiecărui elev, ele trebuie să orga
nizeze un program care să ajute 
elevilor să îmbine învățătura cu o 
dihna, distracția cu munca gospo
dărească.

să răspundă 
învață și se

organizațiile 
problema in-

M. CELAC 
M. FLORIAN
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Tot mai mulți tineri
r

îngrijitori de animale

In 1960, 
tinerii constănțeni

Vor crește
1.000.000 iepuri 

de casă

Pentru
creșterea

E LINĂ FINA 
$| SEMIFINĂ

I

în urma consfătuirii de la Con
stanța, în toate gospodăriile colec
tive din raionul nostru, creșterea 
animalelor a luat o mare dezvol
tare. Acest fapt a sporit simțitor 
cerințele de cadre calificate de 
îngrijitori de animale, a ridicat și 
maj mult problema îmbunătățirii 
raselor de animale proprietate ob
ștească. înțelegând importanța re
zolvării acestei probleme, noi 
ne-am propus sarcini concrete în 
această privință. De pildă, stu
diind cu atenție planul de măsuri 
al comitetului raional de partid 
pentru 
ne-am luat angajamentul că, în 
cursul acestui an, să pregătim în 
cadrul
U.T.M. 40 de tineri pe care să-i 
recomandăm apoi conducerilor 
gospodăriilor colective pentru a 
munci în sectorul zootehnic. Pen
tru aceasta, în toate gospodăriile 
colective noi am inițiat în cadrul 
cursurilor agrozootehnice cercuri 
de specialitate ale tinerilor colecti
viști, în cadrul cărora s-au studiat 
diferite teme pe baza manualelor 
de zootehnie : „Creșterea oilor", 
„Creșterea taurinelor", „Creșterea 
porcilor" etc.

Tot pentru a îmbogăți și a com
plecta cunoștințele zootehnice ale 
tinerilor colectiviști propuși de or
ganizațiile de bază U.T.M. pentru 
a munci în sectorul zootehnic, noi 
am mai inițiat cicluri de conferin
țe și consfătuiri pe probleme de 
specialitate.

Noi am îndrumat organizațiile 
de bază U.TJW. ca de pregătirea 
profesională a acestor tineri să se 
ocupe în mod special crescătorii 
de animale cu o îndelungată ex
periență în sectorul zootehnic, să 
le împrumute din cunoștințele lor, 
să-i învețe cum să crească anima
lele. Sarcina aceasta a fost dusă 
la îndeplinire în toate organiza
țiile de bază U.TAI.

Spre exemplu, tinerilor ciobani 
Vasile Toth, Mihai Toth și Ciolbi 
Ludovic de la G.A.C. „înainte" din 
comuna Berveni li s-a încredințat 
o turmă de 300 oi cumpărate în 
acest an de gospodăria colectivă. 
Datorită îngrijirii atente pe 
pe care au dat-o animale
lor, ei au reușit să obțină o 
producție medie de lînă pe cap 
de oaie de peste 6 kg., realizând 
astfel de la fiecare oaie un venit 
de peste 200 lei.

Exemple asemănătoare cu ace
stea se pot da și din munca tine
rilor crescători de taurine de la 
G.A.C. „1 Mai" din Cărei.

Gospodăria colectivă dispune de 
un mare număr de animale de

producție. Totuși, pînă în acest an 
în sectorul zootehnic al gospodă
riei nu muncea nici un tînăr. Aici 
exista înrădăcinată concepția gre
șită că tinerii nu pot face față în
datoririi de crescător de animale.

Cu sprijinul organizației de par
tid din gospodăria colectivă, noi 
am reușit în cele din urmă, să-i 
convingem pe toți colectiviștii de 
aici că tinerii pot deveni buni

recoman
de bază

dezvoltarea zootehniei,

organizațiilor de bază

Cum muncește Comite
tul raional U.T.M.-Cărei 
pentru îndrumarea ti
neretului spre sectorul 

zootehnic

crescători de animale, cu condiția 
să fie sprijiniți, ajutați să învețe 
această meserie. Dezvoltarea șepte
lului va cere mereu cadre noi 
îngrijitori calificați.

Ajutați de către organizația 
bază U.TJW., de crescătorii de 
minale mai în vîrstă, cei șase 
neri îngrijitori de animale de aici 
au obținut realizări bune. Ei au 
reușit să ridice producția anuală

de

de 
a- 
ti-

de lapte pe oap de vacă furajată 
de la 1800 litri la 2000 litri piuă 
la 20 decembrie a.c.

Cei 40 de tineri 
dați de organizațiile
U.TJW. pentru a munci în sectorul 
zootehnic au obținut realizări im
portante. în toate gospodăriile co
lective se fac acum propuneri ca 
dintre tinerii colectiviști fruntași 
să se pregătească viitori crescători 
de animale. Studiind cu atenție a- 
ceste propuneri noi am inițiat 
pentru anul viitor o formă nouă 
de organizare a muncii tinerilor 
crescători de animale : echipele 
de tineret permanente în sectorul 
zootehnic. Asemenea echipe s-au 
și creat în gospodăriile colective 
din Petrești, Berveni și altoie. 
Echipele acestea, în cadrul 
căror vor munci în anul vii
tor încă 100 de tineri crescători de 
animale, vor fi de un real folos 
gospodăriilor colective. Tinerii 
crescători de animale din aceste 
echipe permanente vor putea con
tribui într-o mare măsură la rea
lizarea planului de producție pe 
anul viitor de a mări șeptelul cu 
545 bovine, 1174 porci, 5437 ovi
ne și 2290 păsări.

IOAN CADAR 
prim secretar al comitetului 

raional U.T.M. Cărei

Incepînd cu anul viitor, or 
ganizațiile de bază U.T.M. din 
regiunea Constanța, îndrumate 
de organele agricole, vor dez 
volta o nouă ramură a zooteh 
niei în regiune — creșterea ie 
purilor de casă pentru came

Deocamdată, pe baza posibi 
lităților existente, s-a stabili 
crearea unei mătcl de iepur 
care să asigure dezvoltarea ra 
pidă a iepurilor de casă în re 
giunea Constanța. In prezen 
în regiune funcționează deja 
10 ferme ale tineretului pen 
tru creșterea iepurilor: la 
G.A.C. din Cumpăna, la școala 
din Basarabi, la Fetești ți în 
alte părți.

In primele luni ale anulu 
1959, pe lingă organizațiile din 
G.A.C., G.A.S. și pe Ungă șea 
vor lua ființă ferme de creț 
tere a iepurilor de casă, unde 
tinerii vor crește și îngriji sute 
și sute de iepuri de carne. Pîna 
la sfîrșitul anului 1959, con 
form planului stabilit de corni 
tetul regional U.T.M. Con 
stanța, în fermele tineretulu 
vor fi crescuți 60.000 de iepur 
de carne. Aceasta va asigura 
baza pentru dezvoltarea rapida 
a creșterii iepurilor de casă 
astfel ca din anul 1960 regiu 
nea să livreze comerțului cite 
1.000.000 de iepuri anual.

I. ȘERBU

Creșterea sectorului zootehnic 
constituie o permanentă preocupa
re pentru gospodăriile agricole co
lective, acesta fiind unul din iz
voarele cele mai bogate pentru ob
ținerea de venituri mari.

Pentru a cunoaște cum se preo
cupă colectiviștii de dezvoltarea 
turmei proprietate obștească și de 
îmbunătățirea rasei oilor, ne-am a- 
dresat tovarășului Radu Paceagiu, 
membru în consiliul de conducere 
al G.A.C. „11 Iunie" din satul 
Valea Roșie, raionul Oltenița.

creșterii numărului de oi și ce 
sprijin ați cerut organizației 
U.T.M. în această privință ?

Cum sa îngrijim oile

A

Sectorul zootehnic 
încredințat 
tinoietu ui

în timpul iernii
Printrei sarcinile 

importante pe care 
le-a trasat Plenara 
C.C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie 1958 
pentru oamenii mun
cii din agricultură 
este și cea referitoare 
la sporirea produc
ției de lînă și îmbu
nătățirea masivă a 
calității efectivuluj de 
ovine prin sporirea 
procentului de oi cu 
lină țină și semifină. 
Organizațiile U.T.M. 

din Q.A.C. și G.A.S. 
pot să-și aducă o 
contribuție importan
tă la realizarea aces
tei sarcini importan
te trasate de partid. 
Pentru aceasta, tine
rii care lucrează în 
sectorul ovin trebuie 
să fie îndrumați să 
învețe și să aplice 
cele mai înaintate 
metode recomandate 
de știința zootehni
că. Pentru a le veni 
în ajutor, le împărtă
șim din experiența 
tinerilor crescători de 
oi de la stațiunea ex
perimentală zooteh
nică Palas din re
giunea Constanța, re- 
ferindu-ne în mod 
special la ceeace tre
buie făcut acum, în 
iarnă.

In primul rînd tre
buie să acordăm o 
atenție deosebită fu
rajării oilor. In tim
pul iernii hrana oilor 
va fi alcătuită din 
vrej,- de mazăre, fîn, 
siloz și concentrate 
în cantități ce varia
ză în fupeție de cate
goria de oi (miori, 
berbeci, oi mame) 
starea de întreținere, 
greutatea corporală și 
starea fiziologică 
(gestație). O atenție 
deosebită să acordăm

ao»ni oilor mame. A- 
cestea trebuie hrănite 
atît pentru întreține
rea vieții lor, crește
rea lînii, cît și pentru 
dezvoltarea fătului.

După experiența 
noastră, o rație bună 
pentru oile din rasa 
merinos la greutatea 
corporală de 50 kg. 
se alcătuiește astfel 
în prima parte de 
gastâție: 0,5 kg. fîn, 
1,5 kg. vreji de ma
zăre, 1,5 kg. siloz, și 
sare, iar în perioada 
a doua de gestație 
oaia are nevoie de 
un kg. fîn, un kg. 
vreji de mazăre, 1,5 
kg. porumb murat, 
0,3 kg. uruieli, (po
rumb, mazăre) și 12 
grame săruri mine
rale (făină de cretă 
și sare).

în perioada de a- 
lăptare pentru a sti
mula producția de 
lapte în hrana oilor, 
pe lîngă celelalte fu
raje se vor adminis
tra 2,5 kg. sfeclă de 
nutreț sau două kg. 
de porumb murat.

începînd 
vîrstă 
mîni , 
să fie 
hrana 
adică 
lapte 
un amestec de făină 
de ovăz cu mălai de 
la 50 la 120 de gra
me, în funcție dei vîr
stă, precum și fîn de 
lucernă de bună ca
litate, în ocoale se
parate unde pot să 
intre numai mieii.

înțărcarea mieilor 
se face de obicei la 
vîrstă de 2-3 luni. 
Insă criteriul princi
pal după care trebuie 
să ne ghidăm este 
greutataa corporală. 
Noi, la stațiune, a-

de la 
de 2-3 săntă- 
mieii trebuie 
obișnuiți cu 
suplimentară, 

în afară de 
să primească

cordăm o atenție deo
sebită mieilor prove- 
niți din fătările du
ble pentru a-i face 
să ’ ' __
mal. Pentru aceasta, 
rația oilor cu doi 
miei va fi mai măre 
cu 25 pînă la 30 la 
sută față de celelalte, 
iar înțărcarea miei
lor se va face cu 10- 
15 zile mai tîrziu.

Un alt lucru im
portant pe care tre
buie să-1 facă crescă
torii în timpul iernii 
este descoperirea ca
zurilor de scabie 
(rîie) pe care trebuie 
să le izoleze și tra
teze cu soluție caldă 
de entomoxan. Ne- 
descoperirea la timp 
fi acestor cuiburi 
face ca boala să se 
întindă în întreaga 
turmă, ceea ce va a- 
duce prejudicii destul 
de mari producției de 
lînă.

Prin metodele ară
tate, cercetătorii și 
îngrijitorii din sta
țiunea experimentală 
Palas-Constanța au 
reușit să obțină un 
număr de peste 2500 
de oi cu o producție 
de 6,5 kg. lînă brută 
pet cap de oaie și un 
număr de 125 miei 
înțărcați de la 100 
de oi.

Tinerii crescători 
de oi din gospodă
riile colective și de 
stat pot să contribuie 
într-o mare măsură 
la creșterea produc
ției de 
aceasta 
sarcinii 
partid.

Ing. AURELIAN 
CALOTOIU 

Stațiunea experi
mentală zootehnică 

Palas-Constanța

se dezvolte nor-

lînă și prin 
la realizarea 
trasată

O

ÎNTREBARE: In ce măsură a 
crescut numărul oilor de la înfiin
țarea gospodăriei și pînă în pre
zent și cum au luptat colectiviștii 
pentru îmbunătățirea raselor de oi 
cu lînă fină și semifină ?

RĂSPUNS : Pentru anul viitor 
noi am hotărit să sporim numărul 
oilor prin prăsită cu circa 250 de 
capete, in ceea ce privește organi- 
sația V.T.M., aceasta a făcut deja 
o propunere prețioasă în legătură 
cu asigurarea de îngrijitori cali
ficați din rindul tinerilor colecti
viști. tn acest sens au fost reco
mandați conducerii gospodăriei 
utemistul Tudor Bîrsan, tînărul 
Constantin Cristea și alți doi ti
neri, care să se specializeze în anul 
viitor în creșterea oilor. Colecti
vistul Ion Prunaru, un om mai in 
vîrstă și priceput, a început deja 
să-i învețe pe aceștia meseria de 
crescător de oi. Acum, în preajma 
fătării oilor, cei patru tineri recru
tați de organizația U.T.M. primesc 
lecții de la inginerul gospodăriei 
Stancu Stoian și de la medicul ve
terinar din comună în legătură cu 
felul cum trebuie întreținute oile 
pe timpul fătărilor. Socotesc că e 
o datorie a organizației U.T.M. 
să-i sprijine permanent pe acești 
patru tineri pe care i-a recomandat 
pentru sectorul ovin și să îndrume 
și pe viitor dt mai mulți tineri 
spre sectorul nostru zootehnic, care 
este în continuă dezvoltare.

RĂSPUNS : Acum 8 ani cînd am 
pus temelia gospodăriei noastre nu 
aveam decit aproximativ 100 de 
oi. Acestea erau de rasă inferioa
ră, un fel de corcitură, care dădeau 
producții mici de lapte și lînă de 
calitate slabă, tn scopul îmbunătă
țirii rasei de oi, noi am luat legă
tură din primul an cu cîțiva spe
cialiști, care ne-au sfătuit să pro
curăm oi țigăi, care au lînă semi
fină, dau lapte mult și sînt rezi
stente la condițiile de climă din 
părțile noastre. Pentru aceasta gos
podăria a cumpărat în anul 1955 
160 de mieluțe de rasă țigaie de 
la ferma de oi Mînăstirea. Apoi am 
introdus în turma de oi berbecii 
sfatului popular comunal — de 
rasă superioară țigaie albă. Astfel, 
an de an, nu numai că a crescut 
numărul oilor, dar a crescut pro
ducția de lupte, calitatea lînei și 
cantitatea acesteia pe cap de oaie 
de la 2 kg. la 2,500 kg. în prezent 
avem 530 de oi care ne-au adus 
un venit bănesc de peste 100.000 
lei, fără să mai punem la soco
teală brînza și lina împărțită co
lectiviștilor pentru zilele-muncă 
depuse.

Tînăra Magdalena Urs ache, cea mai bună mulgătoare din bri
gada tineretului de la G.A.S. Stupina, îngrijește cu dragoste ani
malele pe care le are în primire.

Foto: N. STELORIAN

brigada
de tineret obține producții

t

Încă de la înființarea e 
„secția tineretului" din 
cadrul gospodăriei a- 

gricole de stat din Drăgănești 
Olt a deținut steagul de frun 
tașă în producție. Pe ling 
cele 1633 ha. culturi de cîmp 
tineretului de aici îi este încre 
dințat întreg sectorul zootehni 
al gospodăriei. Tineretului d 
aici îi revine o sarcină importan 
tă dacă ținem seama că în anu 
1960 procentul de prolificitate 
la oile țigăi va trebui să fie d 
100 la sută. Concomitent va 
trebui să crească atît numă 
rul de animale cît și producția 
lor. Dacă la sfîrșitul acestu 
an gospodăria are 230 vaci d 
lapte, 3.888 porcine, 2332 oi, în 
anul 1960 numărul animalelor 
va trebui să ajungă la 525 vac 
de lapte, 5500 porci, 3360 oi 
5760 păsări, iar producția me 
die de lapte pe cap de vacă, va 
crește la 2000 1. în loc de 170C 
în 1958 . Organizația de bază 
U.TJW. a căutat să cultive la 
toți tinerii dragostea față de 
meseria de crescător de ani
male, arătîndu-le atît în adu
nări generale cît și prin discu
tarea diferitelor referate ce mare 
importanță prezintă sectorul 
zootehnic și aportul care îl 
poate aduce tineretul în dez
voltarea acestui sector.

Rezultatele nu au așteptat să 
se arate. Brigada celor 12 ti
neri care îngrijesc vacile de 
lapte printr-o furajare sistema
tică și printr-o Îngrijire atentă 
își îndeplinește și depășește 
slanul de producție în mod sis
tematic.

V. APARASCHIVEI

ÎNTREBARE : Cum ați asigurat 
buna îngrijire a oilor și ce aport 
a adus tineretul gospodăriei în 
privința aceasta ?

RĂSPUNS : La înființarea gos
podăriei nu aveam pentru oi decit 
niște adăposturi improvizate. La 
propunerea organizației de partid 
și a conducerii gospodăriei s-a 
construit un saivan cu o capacitate 
de peste 600 de capete. Cele peste 
30.000 de cărămizi necesare con
strucției au fost făcute de către co
lectiviști din resurse locale. La fa
bricarea cărămizilor și la construc
ția saivanului au participat cu în
suflețire și tinerii colectiviști, mo
bilizați de organizația de bază 
V.TAI. Florea Niță, soția lui, Ani- 
ca și băieții lui Voicu Paraschiv 
au fost cei pe care i-am putea evi
denția printre primii. Asigurarea 
furajelor pentru oi a fost o sar
cină pe care tineretul din gospo
dărie și-a asumat-o in întregime. 
Utemiștii fi tinerii au însiloaot 
peste 30 de tone de vreji de ma
zăre și fasole, care constituie o 
hrana foarte consistentă pentru oi.

ÎNTREBARE: Ce prevederi a- 
veți pentru anul viitor în privința

sporite de lapte

Una din fermele de vaci ale Angajamentul nostru a fost sus- 
gospodăriei de stat Stupini, ținut de adunarea generală U.T.M. 
din regiunea Stalin este Organizația de partid și condu-

deservită de o brigadă de tine
ret, a cărei conducere mi-a fost 
încredințată mie.

Brigada noastră este compusă 
din 11 utemiști și tineri: romîni, 
maghiari și sași. Noi îngrijim 124 
de vaci mulgătoare Simmenthal și 
100 capete de tineret taurin. Anul 
acesta planul gospodăriei preve
dea ca de la fiecare vacă furajată 
să se obțină 2.800 litri lapte cu 
un procent de grăsime de 3,6.

Dezbătînd documentele Consfă
tuirii de la Constanța în cadrul 
unei adunări generale deschise a 
organizației de bază U.T.M., noi 
am hotărît să ne alăturăm iniția
tivei tineretului din agricultură 
și în acest scop ne-am luat un an
gajament concret cu privire la 
depășirea sarcinilor de plan în 
sectorul nostru de muncă. Ca 
obiectiv principal ne-am propus să 
obținem 8.000 litri de lapte de la 
fiecare vacă furajată cu un pro
cent de grăsime de 3,9 și să dăm 
peste planul anual circa 25.000 li
tri de lapte.

cerea gospodăriei au apreciat ini
țiativa brigăzij și ne-au acordat 
tot sprijinul. Acum, cînd facem bi
lanțul muncii noastre, constatăm 

• cu bucurie că angajamentul a fost 
nu numai îndeplinit ci și depășit. 
Pînă la 19 decembrie noi am ob
ținut de la fiecare vacă furajată 
3.060 litri lapte cu un procent de 
grăsime de 4,1. Aceasta înseamnă 
32.240 litri de lapte peste sarcina 
anuală de plan a brigăzii, sau 
7.440 litri mai mult față de anga
jament. Dar anul nu ,s-a încheiat. 
Pînă la sfîrșitul lui, brigada își 
propune să mai obțină aproxima
tiv 18.000 litri lapte.

întotdeauna ca în timp de iarnă 
să adăpăm vacile cu apă la o tem
peratură potrivită, nu prea rece, 
ca să nu răcească și să nu avor
teze.

Higiena grajdului și a vacilor 
este a treia condiție de bază de 
care ne-am ocupat. întotdeauna ir 
grajdurile brigăzii noastre așternu- 
turile sînt schimbate des, iar va
cile slot țesălate și periate în fie
care dimineață.

Au fost cazuri cînd unii finer 
ca Gheorghe Ursache, neglijat 
aceste îndatoriri de bază ale unu 
bun mulgător. In scurtele constă 
tuiri de producție pe care le orga 
nizăm la începutul fiecărei zile d< 
lucru, noi analizăm cu toată se 
riozitatea aceste lipsuri și luăn 
operativ măsurile de îndreptare 
cum a fost și în cazul lui Ursa 
che, care, în urma ajutorului pri 
mit, a devenit acum unul dintri 
cei mai buni mulgători.

Creșterea continuă a cunoștințe 
lor profesionale ale tinerilor a con 
stituit o altă latură a activităț 
noastre. In afară de faptul că fie 
care mulgător studiază cu regula 
ritate broșurile de specialitate, 1 
cursurile zootehnice din iarnă t 
nerii din brigada noastră au avi 
o frecvență de sută la sută. Aci < 
au învățat să facă furajarea re 
țională în funcție de productivity 
tea fiecărei vaci, să calculeze rt 
țiile alimentare pe bază de unită 
nutritive, au învățat să facă nu 
sajul ugerului, au înțeles de c 
trebuie furajate vacile la aceeyț, 
oră.

Lunar noi ținem cite o consfi 
tuire de producție, la care este ir 
vitat și secretarul organizației < 
bază U.T.M. sau un alt membr 
al biroului. Cu această ocazie ani 
lizăm munca fiecărui tînăr în pa 
te și stabilim măsurile necesai 
pentru perioada următoare.

Rezultatele muncii noastre izv< 
răsc din hotărîrea fermă a tul' 
ror utemiștilor și tinerilor din br 
gadă de a contribui cu toate fo 
țele lor la traducerea în fapte 
sarcinilor reieșite din expuneri 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
recenta plenară a C.C. al P.M.f 
cu privire la creșterea rentabil 
tații gospodăriilor de stat.

Pentru anul viitor ne-am hoți 
rit ca, după ce ne vor fi date sa 
cinile de plan, să organizăm 
consfătuire mai amplă cu tine: 
mulgători, cu care ocazie să st 
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• Brigada și-a depâflt 
planul anual de pro
ducție cu 32.240 litri

lapte
• Procentul de grăsi
me al laptelui a crescut

de la 3,6 la 4,1
e Pînă la sfîrșitul anului 
tinerii vor mai livra gos
podăriei încă 18.000 litri 

lapte

In ferma avi
colă a gospodă
riei de stat Hă- 
lăucești, regiu
nea Iași, cresc 
păsări de rasă.

Utemista Maria Andrieș și ele
va Felicia Popescu, practicantă 
manifestă o grijă deosebită 
pentru cele 1.800 de puici pe 
care le au în primire.

Foto: D. F. DUMITRUSE DEZVOLTĂ
avutul obstesc
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Gospodăria agricolă colectivă 
„Grivița Roșie" din comuna 
însurăței, regiunea Galați, are 
un sector zootehnic dezvoltat. 
Pe lingă animalele mari, gos
podăria are 2546 oi mulgătoa
re, toate cu lină semifină, că
rora li se vor mai adăuga în 
anul viitor din producție pro
prie, încă 340 de capete. Sec
torul ovin a adus anul acesta 
gospodăriei, un venit de 283.000 
lei.
In fotografia nr. 1: tinărul 

Costea Malinov pe care ll ve
deți lingă turma sa, este unul 
dintre cei mai pricepuți îngri
jitori de oi ai gospodăriei.

In fotografia nr. 2: adesea, 
după terminarea lucrului, bri
gadierul utemist Ion Gheorghe 
citește acasă diferite cărți des
pre creșterea oilor.

! Foto: S. NICULESG0

Cum am obținut aceste rezul
tate ?

Cheia «accesului unui bun mul
gător constă în buna întreținerea 
animalelor. Iată ce am făcut noi 
în această direcție, în scopul ob
ținerii unei producții cît mai mari 
de lapte de la fiecare vacă.

In primul rînd, cu sprijinul con
ducerii gospodăriei am asigurat 
tot necesarul de hrană, care a fost 
depozitat în apropierea grajdului. 
Apoi, în fiecare zi ne-am ocupat 
de întocmirea rațiilor alimentare 
în funcție de unitățile nutritive ale 
furajelor și de greutatea corporală 
și productivitatea fiecărei vaci. 
Astfel, în mod obișnuit dăm întîi 
sfeclă sau borhot amestecat cu 
pleavă sau paie tocate, apoi uru- 
ială și la urmă finul. Rațiile și 
timpul în care hrănim vacile le 
stabilim în funcție de condițiile pe 
care le-am amintit mai sug. Un 
lucru esențial pe care-1 respectăm 
cu strictețe este administrarea 
hrane; la ore fixe. Aceasta are un 
rol deosebit în creșterea produc
ției de lapte.

In afară de hrană, ne îngrijim

bilim obiective precise pentru 
pășirea planului de producție 
lapte, cu un procent ridicat 
grăsime.

OTTO NEUDORFER
responsabilul brigăzii zoote 
nice de tineret din G.A.S. St 

pini, regiunea Stalin

P
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Cînd instruirea
propagandiștilor de la cercurile politice

U. T. M. se face superficial
Buna funcționare a învățămîn- 

•ului politic depinde în mare ma
ură de pregătirea propagandiști- 
or. In multe raioane aceștia sînt 
nstruiți temeinic, sînt ajutați să-și 
nsușească problemele actuale po- 
itice și economice ale partidului 
lostru, pentru a putea, la rîndul 
ar, să asigure un bogat conținut 

■jivățănuntului politic, să sprijine 
rganizațiile U.T.M. în mobiliza
ta tineretului la îndeplinirea sar- 
inilor partidului.
Comitetul raional U.T.M. Lehliu, 
întocmit pentru luna decembrie 

n program cuprinzător de instrui- 
j a propagandiștilor. In afara 
icțiilor și seminariilor au mai 
>st prevăzute conferințe menite 
1 contribuie la ridicarea nivelu
ri politic al propagandiștilor, re- 
irate cu ajutorul cărora aceștia 
ebuiau să facă un rodnic schimb 
3 experiență, precum și alte ac- 
vități interesante. Se poate spu- 
3 că intenția comitetului raional 
fost bună. Cum a fost însă rea- 
rată?
In cele două zile petrecute la 
umitetul raional propagandiștii 
1 ascultat o informare politică 
alizată la un nivel scăzut, lecția 
’rumoasă și bogată e patria 
>astră" (din programul cercurilor 
>ă ne cunoaștem patria") la care 
a făcut și seminar, au ascultat 
>uă referate, au învățat 2 cînte- 

și au participat la o reuniune 
re în intenție trebuia să fie mo
il și care în realitate s-a mărgi- 
t la cîteva ore de dans. Reduce- 
a volumului de activități de la 
ogramul inițial n-a fost făcută 

scopul îmbunătățirii lecției ori 
rofundării problemelor în semi- 
r. Dimpotrivă. Seminarul s-a 
sfășurat la un nivel scăzut, ne- 
respunzător sarcinii de pregăti- 
a corpului de propagandiști. Să 

im, de pildă, lecția predată. A 
st o lecție de geografie care n-a 
jșit să prezinte tabloul mizer al 
onomiei țării noastre, sub regi- 
11 burghezo-moșieresc, în care 

s-a arătat dezvoltarea impetu- 
,să a economiei naționale în anii 
^imului democrat-popular și per- 
ictivele pe care le are țara noa- 
ă odată cu construirea socialis- 
ilui. Biroul comitetului raional 
buia să vegheze ca problemele 
juse în această lecție să fie 
ins împletite cu sarcinile noi pe 
•e le pun documentele ultimei

plenare a C.C. al P.M.R. în fața 
poporului nostru, în fața tineretu
lui. O astfel de prezentare ar fi 
oferit propagandiștilor o largă per
spectivă a sarcinilor lor în munca 
de popularizare prin cercurile po
litice a sarcinilor economice care 
revin raionului, comunei, satului 
în care trăiesc.

Aceste lipsuri serioase ale lec
ției au fost și mai evidente în se
minar. Propagandiștii au avut 
tendința de a limita discuțiile la 
înșirarea apelor și munților noștri, 
de a intra în amănunte cu privi
re la formarea reliefului patriei 
etc. Aceasta a fost posibil datori
tă faptului că organizatorii semi
narului nesezisînd lipsurile grave 
ale lecției, n-au recomandat pro
pagandiștilor să studieze expune
rea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
nu le-au cerut acestora să lege 
problemele lecției de sarcinile e- 
conomice actuale obișnuindu-i ast
fel să nu aprofundeze materialul 
dat spre studiu, să se prezinte în 
fața cursanților cu cunoștințe pa
lide, superficiale. In această direc
ție tovarășul Tănase Ștefanache — 
primul secretar al comitetului ra
ional U.T.M. — care s-a ocupat 
de instruirea propagandiștilor, a 
dovedit lipsă de orientare politică, 
așteptînd indicații speciale spre ă 
face cunoscută expunerea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej, a privit 
îngust sarcinile propagandiștilor.

Despre seminar se mai pot spu
ne și alte lucruri. S-au făcut 
incursiuni lungi și inutile în do
menii cu totul lăturalnice; unii 
propagandiști au folosit termeni 
greșiți ori confuzi și n-au fost 
combătuți; seminarul n-a fost viu 
și antrenant, astfel incit să consti- 
tue un exemplu pentru propagan
diști.

Care au fost cauzele acestor se
rioase lipsuri î Comitetul raional 
a întocmit un program bun de in
struire dar n-a luat toate măsu
rile pentru ca acesta să nu rămînă 
literă moartă. Au fost anunțați 
conferențiarii și în preziua semi
narului „s-a aflat" că unii dintre 
ei sînt plecați pe teren. Atunci, 
pentru salvarea situației s-a nu
mit la întîmplare un tovarăș care 
să facă informarea politică, s-a 
renunțat definitiv la o conferință 
cu caracter științific și nu s-a mai 
putut ține lecția pentru propagan
diștii de la cursurile serale pe

Plenara lărgită a C.C.
1 Crucii Roșii a R. P. Romine

motivul că tovarășul indicat nu 
s-a pregătit. Pregătirea în pripă a 
expunerilor a împiedicat comite
tul raional să le cunoască din 
vreme,' să-i ajute pe conferențiari 
să le îmbogățească.

Lipsuri serioase s-au manifestat 
și cu privire la mobilizarea pro
pagandiștilor. Aci a fost folosită 
chiar o practică birocratică: in
structorii comitetului raional nu 
s-au simțit răspunzători pentru 
participarea tuturor propagandiști
lor din sectorul lor de activitate. 
De altfel, deși toți instructorii sînt 
propagandiști, niciunul nu a par
ticipat la instruire. De asemenea, 
pentru asigurarea unui înalt ni
vel a seminarului de instruire, co
mitetul raional nu trebuia să se 
mulțumească doar cu prezența fi
zică a 
mandîn<iu-le din timp bibliografia 
necesară să urmărească dacă 
ceștia au studiat pentru a veni 
bine pregătiți la seminar.

Aceasta e cu atît mai grav ou 
cît cercurile politice se află la în
ceputul activității lor și au nevoie 
de mai mult sprijin. Or, mai sînt 
cercuri politice care nu s-au des
chis, altele care nu funcționează 
bine, iar la comitetul raional exis
tă multe neclarități, nu se cu
noaște numărul exact al cercurilor 
politice existente în organizațiile 
de bază. Pe lîngă comitetul raio
nal nu funcționează o comisie for
mată din tovarăși bine pregătiți 
din punct de vedere politic și ideo
logic care să se ocupe de proble
mele învățămîntului politic și să-l 
ajute să conducă în bune condi
ții activitatea cursurilor și cercu
rilor politice.

Propagandiștii nu au fost aju
tați în acest seminar să facă o le
gătură mai strinsă între proble
mele economice importante care se 
desprind din documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958 și cele ce se studiază în 
cercurile politice. Ei nu au pri
mit îndrumările și ajutorul necesar 
pentru a organiza studierea aces
tor documente de către toți 
cursanții cercurilor pe care le con
duc, de a-i mobiliza pe aceștia la 
acțiunile întreprinse de organiza
țiile U.T.M. pentru traducerea în 
viață a sarcinilor partidului. Lip
sa de exigență a comitetului raio
nal față de sine și față de pro
pagandiști le-au făcut acestora un 
prost serviciu. Comitetul raional 
are datoria să analizeze cu spirit 
de răspundere și să tragă conclu
ziile necesare pentru viitor. Numai 
cu intenții bune nu se poate asi
gura instruirea temeinică a propa
gandiștilor.

propagandiștilor, ci reco- 
idu-le din timp t...............

Contribuția tineretului
la înfăptuirea pianului 
de electrificare a țării

a-
In localul Școlii elementare de 7 ani din comuna Cornu, raionul Cîmpina s-a amenajat un 

colț cu un album cu imagini și date din trecutul satului.
In fotografie: un grup de elevi răsfoind acest album.

Sosirea în Capitală 
a tovarășului 

Y. Â. Pușkariov

dar ți a avut loc plenara lărgită 
7.C. al Crucii Roșii a R-P. Ro
le.
,a plenară au participat membri 
C.C. al Crucii Roșii a R.P. Ro
le, președinți și secretari ai co- 
etelor regionale de Cruce Ro- 

numeroși medici, precum și 
lucrători din domeniul ocro-

i sănătății publice.
•r. Octavian Belea, președintele 
. dl Crucii Roșii a R.P. Romt- 
a prezentat proiectul de mă- 
privind extinderea activității

Cruce Roșie în anul 1959, în

lumina documentelor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie.

Plenara a adoptat o serie de 
măsuri care să ducă în anii viitori 
la îmbunătățirea ocrotirii sănătății 
oamenilor muncii. Vor fi întărite 
și dezvoltate grupele sanitare fi 
posturile sanitare, va crește numă
rul școlilor de surori de Cruce Ro
șie, se va îmbunătăți instruirea 
membrilor de Cruce Roșie prin 
cursuri sanitare de masă, educarea 
sanitară a tineretului și munca de 
propagandă educativ-sanitară.

(Agerpres)

M. VIDRAȘCU

Luni a sosit în Capitală V. A. 
Pușkariov, directorul Muzeului 
Rus din Leningrad, în vederea or
ganizării Expoziției de artă plas
tică sovietică care se va deschide 
săptămîna viitoare în sala Dalles.

Solicitat de un redactor al A- 
gentiei romîne de presă „Ager
pres" să-și spună părerea despre 
această importantă manifestare 
artistică, V. A. Pușkariov a decla
rat printre altele: Expoziția de 
artă plastică sovietică care se va 
deschide în curînd în Capitala ța
rii dv. va oglindi cu claritate eta
pele importante din dezvoltarea 
artei sovietice. Vor fi prezenți 28 
de artiști cu un număr de peste 
300 de lucrări de pictură, sculptu
ră, artă grafică. Alături de mari 
maeștri că Muhina, Favdrski, TOrti- 
ski, prezenți cu un mare număr de 
lucrări care vor constitui pentru 
vizitatori adevărate monografii, 
alături de Sarian, Plastov, Sadr, 
Vataghin, în expoziție se vor găsi 
lucrări semnate de tineri artiști ca 
Abdulaev, Abdurahmanov, Satel, 
Vetrogomski și alții.

Expoziția de artă plastică sovie
tică care sa va deschide la Bucu
rești, a declarat în continuare 
V. A. Pușkariov, ca și celelalte ex
poziții ale țărilor noastre deschise 
pînă’ acum la Moscova și Bucu
rești își va aduce desigur contri
buția la mai buna cunoaștere a 
popoarelor noastre, la adîncirea 
trainicei lor prietenii.

HNFOIKMATIIII
farfl după-amiază s-a înapoiat 
Capitala, venind din Republi- 
Democrată Germană, artistul 
Irit Ion Dacian care a pârtiei- 

la prezentarea în premieră, 
scena Teatrului „Metropol" 
Berlin, a operetei ,;Plutașul 

>e Bistrița" de Filaret Barbu, 
;are a deținut rolul principal, 
rtistul romîn și-a mai dat 
îursul pe scena Teatrului de 
etă din Dresda în opereta 
>ați-mă să cînt“, care a fost

aprezentată zilele aceste* pentru 
suta ®ară.

★
In ciclul de conferințe „Comu

nismul țel concret și apropiat", 
prof. Manea Mănescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit marți după- 
amiază la Casa prieteniei romî- 
no-sovletice despre: î, Sarcinile 
științei sovietice în șeptenal".

(Agerpres)

O nouă producție a studioului „București
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PREMIERĂ

la cinematograful PATRIA

iar la 29.XII la cinematograful București

Alo ?
.Ap greșit numărul!

COMEDIE MUZICALA
cu

s Darie, Sandu Radulescu, Eveline Gruia, Ion Lucian, Ma
ra Davidoglu, Rodica Tăpălagă, Stela Popescu. Ștefan Tăpă- 
L Scenariul: Simion Macovei, Regia: Andrei Călărașu, 
ginea: Andrei Feher, Muzica: Jean Ionescu, Decoruri: 
îr HGțtner.

complectarea programului, filmul documentar romînesc 
NCURSUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCLT
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(Urmare din pag. l-a)

de mecanicul Dumitru Radiniskî 
realizează și depășește planul în 
medie lunara cu 150 la suta. La 
baraj s-a realizat planul anual de 
betonare cu 64 zile înainte de ter
men. La aceâstă lucrare s-au evi
dențiat în mod deosebit tinerii Ion 
Miloiu, electrician, Teodor Leonte, 
fierar-betonist, Ion Borotan, me
canic, Constantin Mdnteanu, ma
caragiu, Constantin Cireș, dulgher, 
ing. Liviu Guțiu, Anton Bertca, 
maistru și alții.

Tinerii ingineri din instituțiile 
de proiectare și din organizațiile 
de montaj au contribuit, de ase
menea, prin munca pe care o fac 
la locurile lor de munca, la înain
tarea lucrărilor de electrificare.

In cadrul marilor lucrări care 
se vor executa, tineretul trebuie și 
poate să aducă o contribuție în
semnată. Astfel, la centrala de la 
Roznov se va construi un canal 
de aducțiune de cea. 9 km lungi
me la care brigăzile de tineret, 
organizate de U.T.M., sub îndru
marea partidului, pot aduce un a- 
port însemnat prin muncă volun
tară.

[Drinpondentului voluntar
Economii egale 

cu prețul de cost 
a SB pulovere 

bărbătești
organizațiile de bază

Prima brigadă de muncă patriotică 
a tineretului din uzina noastră

La centrala ,,V. I. Lenin"-Bicaz 
se propune constituirea de brigăzi 
complexe de tineret cure vor lua 
sub patronajul lor diferite lucrări 
de construcții. Această inițiativă 
este interesantă și merită să fie 
extinsă și pe alte șantiere obți- 
nîndu-se astfel reducerea costului 
lucrărilor. Pe toate celelalte șan
tiere ale lucrărilor de electrificare 
trebuie sa se extindă diferite ini
țiative ale tinerilor. Totodată, se 
vor lua măsuri pentru înființarea 
de cursuri de calificare dîndu-li-se 
astfel tinerilor muncitori posibili
tatea de a deveni cadre calificate, 
chiar pentru obiectivele pe care le 
construiesc. Acei tineri care vor 
dovedi pricepere și dragoste de 
muncă, vor fi sprijiniți prin con
dițiile pe care le oferă statul nos
tru democrat popular să-și însu
șească cele mai înalte cunoștințe 
în domeniul tehnicii prin intrarea 
lor în institutele de învățămînt su. 
pcrior.

In fiecare regiune, zeci de sate 
se vor electrifica. Este necesar ca 
tinerii să contribuie prin munca 
voluntară la lucrările de electri
ficare. In acest sens, ei pot aduce 
o importantă contribuție, ajutînd 
la transportarea din pădure a ma
terialului lemnos, la săparea gro
pilor pentru stîlpi, la fixarea lor 
în gropi, și chiar la mutarea li
niilor aeriene. Totodată, este ne
cesar ca un număr de tineri să se 
califice ca electricieni pentru a 
putea deservi în bune condițiuni 
rețelele electrice rurale ca și pen
tru întreținerea în bune condi
țiuni de funcționare a instalații
lor interioare și a diferitelor apa
rate electrice uzuale din gospo
dării.O

Despre brigăzile de muncă 
patriotică ala tineretului din 
țara noastră, utemiștii de la 
uzinele „Ernst Tbâlmann" din 
Orașul Stalin au citit în repe
tate rîndurj în ziare.

Ei nu puteau rămîne mai 
prejos de ceilalți utemiști din 
țară. De aceea utemiștii din 
secția motoare au propus con
stituirea primei brigăzi de mun
că patriotică în uzină.

Primul care s-a înscris în 
brigadă a fost tînărul Manciu- 
lea Andrei. Exemplul 
fost urmat de tinerii 
Gheorgha, Dinecu loan, 
nu loan, și alții.

In total peste 20 de 
Comandantul brigăzii 
ales tov. Manciulea Andrei.

8 în „
8 U.T.M. din orașul Sighet, regiu- 
| nea Baia Mare, tineretul a prl- 
8 mit cu deosebită bucurie expu- 
8 nerea făcută de către tovară- 
S șui Gh. Gheorghiu-Dej la Ple- 
g nara C.C. al P.M.R. din 26-28 
8 noiembrie. Astfel utemiștii din 
g majoritatea organizațiilor de 
8 bază participă activ la lupta 
8 pentru realizarea planului de 
| stat. Cele 12 brigăzi de tineret 
8 de la cooperativa de tricotaj 
8 „Unitatea" au depășit în fie- 
g care lună planul cu 10-25 la 
8 sută. Aplicînd inițiativa tine- 
8 rilor de la „Progresul“-Brăila 
o au obținut economii egale cu 
| prețul de cost a 68 pulovere 
g bărbătești de calitatea I-a. Bri- 
8 găzile conduse de Mois Ana și 
| Pentele Elisabeta sînt renumite 
8 nu numai în întreaga coopera- 
8 trivă ci și în orașul Sighet.
| NICULAE RACZ

activist U.T.M.
loo oooooopooooooooooooooooooooooooooooeaoe^ 

------ 8 
8

I 
se desprindă puternic mesajul 8 
profund omenesc al piesei.

Spectacolul prezintă în genere, | 
omogenitate. Fiorin Stroe (Zi 
du) ne-a plăcut prin căldura cu 
care își tasoțește replicile și prin 
simplitatea nesimulată. Gheorghe 
Cîmpeanu (Bogdan) a surprins 
bine sobrietatea comunistului. 
Geo Maican a realizat « brută au
tentică în interpretarea roiului lui 
Rudeanu, îmbinînd aroganța și 
fanfaronismul cu lașitatea. La fel, 
Constantin Neacșu în rolul maio
rului Dobre. Un rol relativ scurt, 
studiat însă cu inteligență și In
terpretat cu o atmosferă de stra
nie obsesie a reunit magistral 
Val. Săndulescu în „Telefonistul". 
Sandu Sticlaru e un țăran cplțu- 
ros dar inimos, Petru Popa are 
accente de caldă sinceritate; Ia 
fel George Constantin în Păun și 
George Buznea în Marcu. Seba
stian Radovici a interpretat cu 
real zbucium în actele III șl IV 
drama caporalului Soare. In ac
tul II însă virtutea lui de actor 
cedează unui joc nediferențiat 
George Sion ne obligă iarăși la 
o subliniere elogioasă prin căldu
ra și seriozitatea cu care ne-a re
dat chipul unui ofițer sovietic.

Restul, interpreților, fără stri
dențe, și-au dus la bun sfîrșit ro
lurile.

Decorurile lui Dan Nemțeanu 
sînt de asemenea valoroase.

Spectacolul, prin calitățile lui, 
s-a bucurat de o apreciere caldă 
din partea publicului. Se dove
dește astfel încă odată că o piesă 
de teatru inspirată din temele 
majore ale vieții și scrisă cu ta
lent, de pe pozițiile militante ala 
clasei muncitoare obține un 
succes veritabil chiar dacă toți 
interpreții poartă o singură co
stumație (cea militară) și chiar 
dacă fastul nu împănează scena.

Tinerii făcut

său a 
Florea 
Baba-

tineri. 
a fost

TOMNIUC BUCUR 
ajustor s

„ULTIMUL MESAJ
„Ultimul mesaj" este — după 

cum se știe — reluare. Erima sa 
versiune, dată în 1949, era salu
tată ca una dintre primele piese 
care aduceau pe scenele noastre 
iigura comunistului. Cu lipsurile 
ei, — inerente începutului — pier 
sa se anunța tacă de pe atunci va
loroasă oierindu-i autorului dis
tincția de laureat al Premiului de 
Stat. Varianta recentă este propriu- 
zis o nouă creație, o restructu
rare. Piesa a cîștigat, tatii, ta" lim
pezimea mesajului purtat de comu-, 
nistul Bogdan, la care aderă tar 
stinctiv căpitanul Zarandu și 
soldații oropsiți ai trupei. Apoi, 
piesa a cîștigat ta economie — 
unqle personaje dovedindu-se de 
prisos și fiind, ca atare, elimina
te. De aici — o creștere a densi
tății, o conciziune mai luminoasă.

Intre actul I care se petrece ta 
împrejurimea Stalingraduiui și ac
tul 111 care se petrece în munții 
Tatra este cuprins nu numai dru
mul îndelungat al războiului ci 
și destinul său. încercui}!, înfome
tați, hăituiți de viscol, răniți, os
tașii tîrîți de vechiul regim ta- 
tr-un război pe care îl urau încep 
să protesteze. Protestele sînt, la 
început, anarhice și, ta parte ego
iste. Calinul și priceperea comu
nistului Bogdan canalizează re
volta pe un făgaș luminos.

Se perindă prin fața spectatori
lor, drame zguduitoare; fratele 
soldatului Soare e executat pe ne
drept în setea sălbatică de a da 
un exemplu drastic soldaților, sol
datul Lascăr se sacrifică în cău
tarea unei bucăți de pîine pentru 
un camarad înfometat, rănit; tele
fonistul și-a pierdut mințile și-și 
apelează^ iubita la o convorbire jjj poate și datorită unor scăpări 

ale piesei cînd procedeele se vă- 
dese 
gure.
festiv 
într-o

prezintă totuși unele neclarități.. 
Deși Bogdan rămîne același, co
munist clarvăzător și seziseiază 
primul trădarea, Zarandu păstrîn- 
du-și, în genere, calitățile morale 
din actele anterioare, își pierde 
din patos scoborînd cu aceasta 
tensiunea dramatică. Prea multe 
convorbiri la telefon, și uneori, 
dialoguri prea mult lungite, preced

Cronica 
dramatică

tn seara aceea a- 
vusese loc adunarea 
generală V. T. M. 
unde s-a discutat 
despre felul cum au 
reușit utemiștii sa
și ducă sarcinile la 
bun sfîrșit. T oți 
erau bucuroși vă 
organizația U.T.M. 
din satul Căprioru 
regiunea Ploești, a 
devetiit o organiza
ție puternică, ca
pabilă să rezolve 
cu succes sarcini 
din ce în ce mai 
grele. După adu
nare am organizat 
un frumos festival 
artistic unde și-au 
dat concursul mulți 
utemiști. Serbarea 
era în toi. Pe la 
orele 11 noaptea,

un sătean a intrat 
vîrtej în salonul de 
dans.

— Arde la Ioniță 
Andreescu! N-a mai 
spus nimic altceva.

In cîteva secun
de toți cei 90 de 
tineri între care ma
joritatea utemiști 
au fugit spre locul 
cu pricina. în drum 
t-au înarmat cu lo- 
peți, tîrnăcoape, 
găleți... Fără să-i fi 
spus cineva, ute- 
mistui Andrei Bițu 
a alergat la telefon 
să anunțe pompie
rii. Cînd au ajuns 
acolo, la locul cu 
pricina, focul cu
prinsese magazia. 
Batea vîntul, Focul

amenința să cuprin
dă și alte gospodă
rii dimprejur. 90 
de tineri odată s-au 
năpustit asupra fo
cului, fără ti 
seama 
brăcați în haine 
sărbătoare, 90 
unelte au izbit 
furie în grinzile 
megînde. Vilvătaia 
focului le dogorea 
(ața, mîinile... Ni
ciunul însă nu dă
dea înapoi. Perico
lul trebuia 
rat. Pînă la 
pompierilor 
au reușit să 
zeze incendiul.

CONSTANTIN 
NIȚA 

secretarul org. 
de bază U.T.M.

să țină 
că sînt im- 

de 
de 
cu 
fu-

înlătu- 
sosirea 
tinerii 
locali-
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• Turneul final al campionatu
lui republican de hochei pe ghea
ță (ediția 1958) a continuat 
marți pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August".

Rezultatele înregistrate au fost 
următoarele: C.C.A. — Progresul 
Gheorghieni 3-0; Voința Miercu
rea Ciuc — Dinamo Tg. Mureș 
5-4.

Astăzi au loc următoarele întîl- 
niri: Dinamo Tg. Mureș — Pro
gresul Gheorghieni (ora 17) și 
C.C.A. — Voința Miercurea Ciuc 
(ora 19). Returul turneului final 
se va desfășura în zilele de 27, 
28 și 29 decembrie.

• Sala sporturilor de la Fio- 
reasca a găzduit marți seara reuni
unea finală a competiției de box 
dotată cu „Cupa Sfatului Popular 
al Capitalei". în ordinea catego
riilor au terminat învingători ur
mătorii boxeri : Marin Cristea, 
Premia Octavian, Teodor Lucian, 
L. Urlățeanu, A. Rosnovski, O. 
Silberman, A. Gănescu, V. Vlădes- 
cu, P. Zaharia, Șt. Comănescu.

( A ger preș)

sau se Întrețes cu cele mai zbu
ciumate momente ale acțiunii.

Finalul revine la un ton firesc, 
mesajul din urmă fiind lansat cu 
o naturalețe care ajută ta ansam
blu, piesa Întreagă. Ofițerul sovie
tic, este de asemenea introdus or
ganic ta acțiune, cu identitate bine 
delimitată și ou o superioritate 
morală redată cu pregnanță.

Regia lui George Rafael s-a 
oprit cu migală la drama actului 
întîi, exploatînd-o cu toate mij
loacele de teatru posibile. Așeza
rea telefonistului pe un plan ridi
cat, ca o emblemă neagră a ta
bloului și ca un leit-motiv dureros 
al discuțiilor încinse, pe de o 
parte — și aducerea în prim plan 
a medicului; cu discuțiile lui 
epicureice despre bucatele alese, 
ca o incitare cinică a foamei 
ostașilor, dă actului un caracter 
demascator, impresionant. Ezi
tarea regiei se observă în actul

telefonică imaginară; răniții vin 
cu duiumul etc. Bogdan fructifică 
cu maturitate politică aceste dra
me atrăgîndu-i pe cîțiva soldați 
într-o acțiunq secretă de joncțiune 
cu muncitorii ieșeni (actul II). Ac
tul I rezolvă bine problema pre
zenței maselor în scene compacte 
și omogene, cu mijloace artistice 
remarcabile...

Nici actul II nu scade tensiu
nea dramatică. Grupul tainic al 
lui Bogdan, la care aderase și că
pitanul Zarandu, e prins și osîndit 
la moarte. Se și alege plutonul da 
execuție. Acțiunea piesei se preci
pită. Rudeanu și Dobre cad pradă 
dezorientării și panicei. Printr-o 
întîmplare fericită sosesc însă tru
pele sovietice chiar în momentele 
în care se comandă „foc". Ipocri
zia și lașitatea îi fac pe cei doi 
ofițeri călăi să salute mieros apa
riția unui ofițer sovietic și să se 
fofileze, avantajați de haosul si
tuației, nepedepsiți, în învălmă
șeala marșului spre apus.

mai pestrițe și mai nesi- 
In final regia (pîndită de 
și retorism) se regăsește, 

soluție firească lăsînd să

teiXEMAT<Hig!AHS)

Alo ?... Ați greșit numărul! — 
PATRIA; Romanța periferiei — 
REPUBLICA, MAXIM GORKI, ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE, 
LIBERTĂȚII ; Pasagerul clandes
tin - MAGHERU, LUMINA ; Vră
jitoarele din Salem — V. ALEC- 
SANDRI, ELENA PAVEL, ALEX. 
SAHIA; Legenda dragostei — 
BUCUREȘTI, GH. DOJA, N. BAL- 
CESCU Fata cu chitara — I. C. 
FRIMU, 1 MAI, MIORIȚA ; Călă
torie peste trei mări — CENTRAL, 
FLACĂRA; Rio Escondido — 13 
SEPTEMBRIE ; Surorile — VIC
TORIA, POPULAR ; Program de 
filme documentare și de desene a- 

TIMPURI NOI, ALEX.
1 - TJN BR ET Ub

Actul III, rezolvat cu mai multă nimate — TTMPUF 
fermitate dedt ta prima variantă, POPOV; Anul 1918

AL. ANDRIȚOIU

LUI, C. DAVID : Serenada mexi
cană — 8 MARTIE ; Afacerea nu 
s-a clasat - GRIVIȚA, DRUMUL 
SERII ; Pescarii din Anal — VA- 
SILE ROAITA ; S-a întftnplat la 
Penkov - CULTURAL, G. COȘ- 
BUG ; Acțiunea „Sabia teutonă" 
— 8 MAI ; Pe Donul liniștit (se
ria III-a) — UNIREA; Trapez — 
ARTA ; Zboară cocorii — MUNCA; 
S-au cunoscut cu toții — 23 AU
GUST ; Idolul de sare - DONCA 
SIMO ; Dincolo de bnaz| — ILIE 
PINTILIE ; Zile de dragoste - M. 
EMINESCU, G. BACOVIA; Pe 
Donul liniștit (seria I-a) — OLGA 
BANC1C, CLUBUL BOLESLAW 
BIBRUTi



acțiuni social-cultura-

tineretul de peșieho^arf

Arnold Veimer a vor- 
înflorirea economiei

r
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Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S, S.

Un buget al păcii
și construcției

A fosi aprobat bugetul de stat al U. R.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite: La ședința din 

23 decembrie a sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fost apro
bat bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 1959. Capitolul venituri 
se cifrează la 723.369.159.000 ruble, iar capitolul cheltuieli — la 
707.637.887.000 ruble. Astfel, veniturile depășesc cheltuielile cu 
aproape 16 miliarde ruble.

Deputății Sovietului Suprem al 
discuțiile pe marginea raportului 
Arseni Zverev, au calificat noul 
construcției

Deputatul Nikolai Bobrovnikov, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului de deputați ai oame
nilor muncii din Moscova, a de
clarat la ședința Sovietului Uniu
nii că în 1959 la Moscova se pre
vede să se construiască, în contul 
fondurilor bugetare, peste 2,5 mi
lioane metri pătrați de suprafață 
locativă, adică aproximativ 70.000 
de apartamente.

Bugetul de stat al U.R.S.S. con
tribuie la prosperitatea tuturor re
publicilor unionale, a declarat de
putata Tatevik Sazandarian, re
prezentanta Armeniei Sovietice. 
Bugetul R.S.S. Armene se prevede 
a fi de 2.816.000,000 ruble, fiind 
cu 8,4 la sută maj mare decît cel 
de acum un an. Aproape 50 la sută 
din alocațiile bugetare vor fi chel
tuite pentru 
le.

Deputatul 
bit despre 
Estoniei Sovietice. El a declarat 
că în anii de după război în Esto
nia producția globală a crescut 
de peste 9,3 ori. In republică au 
luat ființă noi ramuri ale in
dustriei, ca de exemplu industria 
de prelucrare a șisturilor bitumi-

U.R.S.S., care au luat cuvîntul la 
ministrului de Finanțe al U.R.S.S., 
buget ca fiind un buget al păcii și

noase și de gaze, se pune la punct 
producția de aparate complexe și 
de automate, se dezvoltă industria 
bumbacului.

La ședința Sovietului Naționali
tăților deputatul Boris Beșcev, mi
nistrul Căilor de Comunicație al 
U.R.S.S., a citat date despre dez
voltarea transportului feroviar în 
Uniunea Sovietică. In ultimii doi

S. $. pe anul 1959 
anj numai creșterea volumului 
transporturilor depășește volumul 
transporturilor pe calea ferată din 
toate țările! capitaliste din Europa, 
luate la un loc.

Deputatul Mitrofan Kuceava 
(R.S.S. Gruzină) a vorbit despre 
dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale a republicii. El a subli
niat printre altele marile succese 
realizate în agricultură. In cursul 
acestui an cantitatea de 
colectate a atins un nivel 
tîlnit în Gruzia.

Ministrul Culturii al 
deputatul Nikolai Mihailov, a vor
bit despre planurile dezvoltării cul
turii sovietice. în 1959 în țară vor 
fi editatei peste un miliard de 
exemplare de diferite cărți și vor 
fi turnate 106 filme artistice.

alimente 
nemaiîn-

U.R.S.S.,

Au început discuțiile în problema 
referitoare la întărirea legăturii 

școlii cu viața

Una din cele mai mari
construcții hidrotehnice

ale secolului nostru

Hidrocentrala

Tinerii sovietici se întrec pentru 
cucerirea titlului de „brigadă 

comunistă"l/T'. 
î-

<? 15.000 de brigăzi
<? tineri din fabrici, 
v.'tiere s-au încadrat pînă în pre- 

zent în întrecerea pentru cuce- 
y rirea titluluj de „Brigadă co- 
Q munistă". Noua mișcare a en- 
x tuziasmat tineretul, a insuflat 
x un nou avint inovator în rîn- 
y durile sale. Angajamentele ce- 
\ lor ee vor să lucreze în brigăzi 
x comuniste prevăd nu numaj o 
x muncă plină de abnegație și 
x realizarea unei producții exem- 
x plare, ci și creșterea nivelului 
x politic, de cultură generală al 
x tinerilor. In prezent se desfă- 
x șoară în țară adunări ale or- 
x ganizatiilor comsomoliste

formate din 
uzine, șah-

0
în revistă primele X 
întrecerii începute

care se trec 
rezultate ale 
în cinstea celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. „Unul 
pentru toți, toți pentru unul", 
„Leneșul este rușinea brigăzii", 
„O lipsă de la iucru e o pată 
pentru toți", „Rebutul produs 
de unul este sărăcia întregului 
colectiv", „Ai terminat de lu
cru, adu-ți aminte de școală, 
de institut", „Fii politicos", 
„Stimează bătrînețea", iată pro
gramul elaborat de brigada 
condusă de N. Lopatin, arma
tor la uzina
Lipețk.

Stroiedetal

0

<?

Studenții Uni-
versității d i n
Munster (Ger-
mania occiden-
tală) au orga-
nizat o „,gardă
atomică" timp
de 3 zile și 3
nopți în semn
de protest îm~
potriva înarma-
rii țării cu ar-
mele nucleare.

Acțiuni 
ale studenților 

americani 
în apărarea păcii

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. care 
își desfășoară lucrările în Pala
tul Kremlinului s-a trecut la iis- 
cutarea celui de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi — problema 
cu privire la întărirea legăturii 
școlii cu viața și cu 
dezwltarea sistemului 
mînrului public în țară.

Prof. Ivan Kairov, președintele 
Academiei de științe pedagogice 
din R.S.F.S.R., în raportul privi
tor la reorganizarea învățămîntu
lui mediu general în Uniunea So
vietică, a declarat că dezbaterea 
tezelor cu privire la întărirea le
găturii școlii cu viața a avut un 
caracter cu adevărat popular. Nu
mai în R.S.F.S.R., la adunările 
consacrate acestei probleme au 
participat peste 13 milioane per
soane.

In anii puterii sovietice, a spus 
în continuare 1. Kairov, numărul 
elevilor în diferite instituții de 
învățămînt a crescut în Kirghizia 
de 50 ori. în Uzbekistan de 84 
ori, în Tadjikistan de 98 ori. In 
Kazahstan. înainte de Revoluția 
din Octombrie, la fiecare 50 de 
copii de vîrstă școlară revenea 
cîte un școlar. Fetele în majori
tatea cazurilor nu frecventau șco
lile. In prezent, în Kazahstan 
există aproape 10.000 școli în 
care învață 1.425.000 de per
soane.

Unii pot pune întrebarea, a 
spus prof. Kairov, că dacă succe
sele în învățămîntul public al 
Uniunii Sovietice sînt atît de 
mari, de ce este nevoie de o re
formă ? Răspunzînd la această 
întrebare trebuie spus că noi 
reorganizăm școala nu pentru că 
sistemul ei nu este bun, ci pentru 
că viața merge înainte și școala 
trebuie să corespundă sarcinilor 
noii perioade de dezvoltare a ță
rii — perioada construcției desfă
șurate a societății comuniste.

In raport se propune ca învă
țămîntul mediu să fie împărțit in 
două etape. Prima etapă va fi 
școala obligatorie de 8 ani. A 
doua etapă reprezintă continua
rea studiilor în școli de diferite 
tipuri, inclusiv învățămîntul în 
școli concomitent cu munca în 
întreprinderi.

Kairov a spus că în școala so
vietică nu va slăbi învățămîntul 
în domeniul științelor umaniste, 
și nici educația fizică și estetică 
a elevilor, care au o foarte mare 
importanță pentru formarea con
cepției comuniste a elevilor.

A luat apoi cuvîntul Henrich 
Zelenko, șeful Direcției principale 
a rezervelor de muncă de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al

privire la 
învăță-

U.R.S.S.,- care a prezentat un ra
port cu privire la învățămîntul 
tehnic și profesional.

Reorganizarea sistemului învă- 
țămîntului tehnic și profesional, 
a declarat Henrich Zelenko. pre
vede crearea unui tip unic de in
stituție de învățămînt în locul 
școlilor de meserii, feroviare, mi
niere, de construcții și tehnice, 
precum și al școlilor de învăță
mînt de pe lingă fabrici și uzine, 
care există în prezent. Noul tip 
unic de instituție de învățămînt 
în orașe și așezările muncitorești 
vor fi școlile tehnico-profesionale 
orășenești pentru rezervele de 
muncă, cu o durată a învățămîn- 
tului de la un an pînă la trei ani, 
iar la sate școlile tehnico-profe
sionale sătești cu o durată a în
vățămîntului de 1-2 ani.

Noile școli tehnico-profesionale, 
a spus în continuare raportorul, 
urmează să pregătească munci
tori și lucrători din agricultură 
în peste 800 profesiuni de bază. 
Un loc de seamă îl vor ocupa 
profesiunile complexe cu un pro
fil larg, care asigură creșterea 
producției pe baza tehnicii noi și 
a organizării avansate a muncii.

în aceeași ședință a sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
ministrul Invățămîntului Supe
rior al U.R.S.S. Viaceslav Eliu- 
tin, a prezentat raportul în pro
blemele invățămîntului superior.

Viaceslav Eliutin a arătat că 
Ministerul Invățămîntului Supe
rior al U.R.S.S., luînd ca punct 
de plecare tezele C.C. al P.C.U.S. 
și ale Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și bizuindu-se pe propu
nerile făcute în cursul dezbaterii 
acestor teze, a elaborat vn pro
iect al sistemului de învățămînt 
în instituțiile de învățămînt su
perior, care prevede legarea învă- 
țămîntului de munca în producție.

Se prevede ca reorganizarea
activității instituțiilor de învăță
mînt superior să înceapă din
1959 și să fie desăvîrșită în de
curs de 3-5 ani.

V. Eliutin a subliniat totodată 
că proiectata reorganizare a si
stemului învățămîntului superior 
trebuie să fie însoțită de o ridica
re a nivelului teoretic de pregăti
re a specialiștilor. Potrivit calcu
lelor preliminare, a declarat 
Viaceslav Eliutin, ca rezultat al 
reorganizării învățămîntului su
perior, în 1965 aproximativ 2 mi
lioane de studenți vor îmbina stu
diile lor cu activitatea în pro
ducție.

V. Eliutin a amintit că în pe
rioada 1959-1965, urmează să fie 
pregătiți 2.300.000 de specialiști 
față de 1.700.000 în perioada 
1952-1958.

Stalingrad
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Hidrocentrala de 
la Stalingrad de pe Volga, care a 
fost pusă în funcțiune la 22 de
cembrie, este una din cele 
mari construcții hidrotehnice 
secolului nostru.

In lume nu există o hidrocentra
lă care prin puterea sa să poată 
egala pe cea de la Stalingrad 
(2.563.000 KW.).

Punerea în funcțiune a acestui 
gilgant apropie realizarea planului 
grandios al Volgăi Mari la care se 
lucrează de peste un sfert de veac. 
Potrivit acestui plan, Volga — cea 
mai mare arteră de apă din Rusia 
(avînd lungimea de 3700 km) — 
va fi transformată într-o magistra
lă energetică de transport și iri
gații de prim rang cu o cascadă 
de puternice hidrocentrale, un lanț 
de ecluze navigabile și un sistem 
de mări artificiale. Acest plan a și 
fost realizat într-o măsură consi
derabilă. Construirea nodului hi
draulic de la Stalingrad (cel de-al 
șaselea de pe Volga) și a uriașu
lui lac de acumulare, cu un vo
lum de peste 30 miliarde mc. de 
apă, schimbă considerabil fiziono
mia cursului inferior al fluviului 
Volga.

Centrala de la Stalingrad va îm
bunătăți condițiile navigației în 
unul din sectoarele cele mai im
portante ale Volgăi. Adîncimea 
mării artificiale de la Stalingrad 
va fi de 30 m. Aici vor circula 
nave mari de pasageri și mărfuri.

Giganticul lac de acumulare va 
constitui o sursă pentru irigarea 
și alimentarea cu apă a regiunilor 
secetoase de dincolo de Volga și 
din cîmpia Pericaspică spre care 
apele marelui fluviu vor fi trimise 
prilntr-un sistem de irigație rami
ficat.

Centrala de la Stalingrad pre
zintă o mare importanță pentru 
dezvoltarea electrotehnicii mo
derne.

Linia de înaltă tensiune Stalin- 
grad-Moscova, prin care vor fi 
transportate miliarde de kWh. de 
energie electrică, va fi linia cea 
mai lungă pentru transportul de 
energie electrică din U.R.S.S. — 
lungimea ei depășind 1000 de km.

Energia electrică generată 
turbinele de la Stalingrad va ali
menta orașele și satele ci n Don
bas, regiunile Moscova, Tambov, 
Voronej, Reazan și regiunile înve
cinate cu centrala de la Stalin
grad. Regiunile rurale conectate la 
linia Stalingrad-Moscova vor de
veni o zonă a electrificării totale.

1 JISMW

lată un aspect de la Casa pionierilor din Kemerovo. Conducătorul cercului tinerilor navomodeliști, 
Mihail Cirkov, dă ultimele indicații școlarilor, care construiesc un model de vas teleghidat

N.A.T.O. promovează politica
încordării internaționale

— Declarația Agenției TASS

de

Bugehil S. U. A. pe 
anul viitor — un buget 

a! războiului...
WASHINGTON 23 (Agerpres). 

După cum transmite Buletinul de 
Știri al Casei Albe, președintele 
Eisenhower a declarat că bugetul 
Statelor Unite pentru anul fiscal 
viitor va prevedea cele mai mari 
alocații pentru înarmări cunoscute 
in S.U.A. pe timp de pace. Chiar 
potrivit cifrelor oficiale, care nu 
cuprind toate sumele consacrate 
înarmărilor, din cele 77 miliarde 
de dolari cît va fi bugetul S.U.A. 
pe anul fiscal 1959—1960, 42 mi
liarde de dolari vor fi alocate pen
tru înarmări, față de 40,8 miliar
de cit au fast anul acesta.

...și șomajului
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

In cadrul unei ședințe, președin
tele Sindicatului unit al muncito
rilor din industria de automobile 
din S.U.A. (U.A.W), Walter Reu
ther, a declarat că după toate pro
babilitățile anul viitor șomajul din 
Statele Unite va continua să 
crească.

MOSCOVA 23 (Agerpres). Asi
gurarea unei păci trainice pe pă- 
mînt este o dorință fierbinte a 
popoarelor tuturor țărilor și numai 
acele guverne și acei oameni de 
stat care în politica lor se 
călăuzesc de aceste năzuințe ale 
poporului pot să se bucure de în
crederea și sprijinul popoarelor.

Dacă se tiinde spre întărirea pă
cii, nu se poate nega că singura 
cale justă spre aceasta este ca
lea înțelegerii între puteri, încetă
rii actualei curse în producția de 
bombe nucleare și rachete și întă
ririi legăturilor pașnfce firești în
tre toate țările.

La sesiunea Consiliului N.A.T.O., 
care a luat sfîrșit la 18 decembrie, 
membrii N.A.T.O., cum dealtmin- 
teri era și de așteptat n-au for
mulat nici o propunere concretă 
care să fi fost îndreptată spre 
micșorarea încordării internaționa
le și spre crearea unei atmosfere 
de încredere în relațiile dintre 
state.

Această sesiune a demonstrat o 
dată mai mult că membrii 
N.A.T.O. n-au nici o intenție care 
să poată servi cauzei destinderii 
situației internaționale și a înce
tării „războiului rece".

Este semnificativ de 
că în comunicatul 
blicității la încheierea wuumi, 
membri N.A.Ț.O. au trecut cu to
tul sub tăcere faptul că în ajunul 
sesiunii Consiliului N.A.T.O., gu
vernul sovietic a adresat guverne
lor țărilor participante propuneri 
importante îndreptate spre întări
rea păcii, ca de pildă încheierea 
unui tratat de neagresiune între 
participanții la Tratatul de la 
Varșovia Și membri N.A.T.O., cre
area în viitorul cel mai apropiat 
în Europa centrală a unei zone 
libere de arma nucleară și arma 
rachetă, pe baza propunerilor gu
vernului Republicii Populare Po-

și în proporții restrînse. Nu întîm- 
plător aceste propuneri au fost tre
cute sub tăcere. Alai au oare 
membrii N.A.T.O. timp să se ocu
pe de problemele micșorării încor
dării internaționale, inclusiv 
Europa, cînd fiecare acțiune a 
este îndreptată spre fabricarea 
arme pentru un război, spre 
jghebarea de noi regimente și 
vizii, comandate de generali ame
ricani și vest-germani, printre 
care, după cum se știe, hitleristul 
Speidel nu ocupă un loc chiar ne
glijabil ?

In
N.A.T.O. 
nătate a 
problema 
problema 
meni nu

în 
lor 
de 

î.n- 
di

comunicatul membrilor 
sa relevă marea însem- 
unor probleme cum sînt 
securității europene și 
germană. Desigur, ni- 

poate nega însemnătatea 
lor. Totul depinde însă de conclu
ziile care sînt trase.

In cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice s-a acordat a- 
tenția faptulu; că în momentul de 
față membrii N.A.T.O. după cum 
rezultă din comunicatul sus-men- 
ționat, nu condiționează, cum au 
făcut-o pînă acum, reglementarea 
problemei securității europene de 
reglementarea problemei germane.

Dacă lucrurile stau în felul a- 
cesta și participanții la sesiunea 
N.A.T.O. acceptă examinarea pro- 
blemeii securității europene, fără 
a condiționa soluționarea ei de re
glementarea prealabilă a proble
mei germane, aceasta ar putea 
deschide calea spre tratative rod
nice în această problemă impor
tantă care afectează interesele vi
tale ale fiecărui stat din Europa 
și nu numaj din Europa.

Nu sa poate să nu se exprime 
mirare în legătură cu afirmația 
cuprinsă în comunicat că guvernul 
sovietic ar fi ignorat pînă în pre
zent propunerile occidentale refe
ritoare la reglementarea 

lone, reducerea efectivelor trupelor ’* me£rpte^ fedesc tocmai 

străine pe teritoriul țărilor rful. Guvernul sovietic a

asemenea- 
dat pu- 

sesiunii,

probie-

Agenția United Press Inter- ’ 
national anunță că un grup de C 
studenți din orașul Edgemon- ( 
ton Pennsylvania — S.U.A. a (, 
declarat la 22 decembrie că în ( 
semn de protest împotriva pre- < 
gătirilor pentru un război nu- ( 
clear, va organiza în timpul ( 
crăciunului în fiecare zi pichete x 
la bateria de proiectile teleghi- 
date „Nike“ care se află în a- \ 
propierea orașului. x

Această acțiune de protest ' 
este întreprinsă din inițiativa X 
organizației „Acțiunile tinere- X 
tutui în folosul păcii" și în co- X 
laborare cu organizația pad- X 
fistă „Frăție pentru conciliere" . X

MADRID 23 (Agerpres). — X 
Agenția France Presse a anun- x 
țat că Luisa Salz, o tipără y 
mupcitQare de 29 de ani, a toșt 0 
condamnată de tribunalul mi- y 
litar (lin Madrid la patru ani y 
închisoare pentru „activități y 
comuniste". Alte patru munci- x 
toare au fost condamnate la x 
pedepse .cu.Tnchisparea pe ter- x 
mene pînă la 12 ani. La Bar- x 
eelona Miguel Munez și 18 x 
muncitori dlnfr-o uzină, care x 
au fost arestați cu prilejul gre- x 
vei de la 25 martie, urmează \ 

i să compară în curînd în fața z> 
i tribunalului militar. Higinio 
i Canga împreună Cu 11 mineri x 
‘ din Asturia au fost transfe- y 
' rați la Madrid pentru a fj ju- A 
I decați de un tribunal militar () 
) după ce au zăcut nouă luni în y 
I închisoare. z

Nicăieri în lume nu se mai 
găsește o situație analoagă celei 
din Pakistan. Țara celor curați 
— denumirea adevărată a țării 
cunoscută sub numele de Pa
kistan — se compune din două 
părți geografice separate între 
ele de teritoriul Indiei pe o în
tindere de aproape 2.000 km, 
Gîndiți-vă la impresia acelui că
lător care pornește cu avionul de 
la Dacca, din Pakistanul de Est 
ți traversează în zbor India a- 
proape 10 ore și sosește la Caraci 
în Pakistanul de Test, în capita
la țării. Sau la cel care pleacă 
cu vaporul din portul Cittagong 
și după ce ocolește subcontinen- 
tul Indian, după 14 zile de că
lătorie sosește în portul Caraci

Mă încadrez în categoria ace
lor călători care au mers cu a- 
vionul. Neînțelegerile legate de 
acest caz rar în geografie, au 
explicația în sfîrșitul sistemu
lui rușinos al colonialismului, 
care chiar la dispariție lasă în 
urmă greutăți și anomalii.

In 1946 puteai să cauți mult 
și bine pe harta lumii țara care 
poartă denumirea de Pakistan 
Ea nu exista. Abia în 1947, la 
15 august, prin intrarea în vi
goare a planului Mountbatten, 
fosta colonie engleză India a 
fost ruptă în două bucăți : 11in- 
dustanul (Uniunea Indiană) ți 
Pakistanul.

Pakistanul este una dintre cele 
mai populate țări din lume, are 
aproape 80 000.000 locuitori.

Și iată-mă aterizînd pe aero
portul din Caraci.

Chiar la aeroport, în timp ce 
se făceau formalitățile obișnuite, 
am aflat că Caraciul ar fi situat 
pe locul unde se afla pe vremuri 
așezarea legendară „Karakula“ 
din epoca lui Alexandru Mace
don.

Note desprt (araci
$l locuitorii lui

După ce am depus bagajele 
la hotel încep adevărata ex
pediție de descoperire a Caraciu- 
lui. Centrul orașului are bulevar
de largi, parcuri umbroase. Clă
dirile din această parte a ora
șului poartă pecetea și stilul ar
hitectonic atît de cunoscut in fo
stul imperiu britanic. Sînt clă
diri vechi în stilul colonialist, 
zidite parcă pentru veșnicie. Poa
te acest 
pentru 
care la 
trinească 
moară. Mergînd pe trotuare de
vin atent și urmăresc circulația. 
Ceva neobișnuit te surprinde. Și 
anume faptul că mijloacele de 
locomoție sînt dintre cele mai 
variate. Am aflat că sînt 18 fe
luri de mijloace de locomoție : 
autobus, tramvai, taxi-aulomo- 
bil, taxi-molocicletă, taxi-bici- 
cletă, culii care trag trăsuri, tră
suri cu cai, măgari, catîri... ți 
iată că pe lingă mine trece o 
trăsură trasă de o cămilă ! Că
mila are la picioarele din față 
niște clopoței, care datorită mer
sului ei legănat, scot niște su
nete ciudate, un soi de melodie 
pe care o auzi pe străzi de di
mineața pînă noaptea tîrziu.

Vizitind diferite locuri istorice 
ale orașului am avut prilejul să 
trec ți prin cartierul refugia- 
ților pakistanezi din India. Pro
blema refugiaților în Pakistan și 
India este o moștenire a colo
nialismului și face parte din ca-

Impresii de călătorie 
din Pakistan

—xx—

simbol era semnificativ 
colonialismul britanic 
fel nu dorea să îmbă- 
și cu atît mai puțin să

tegoria marilor chestiuni de i 
se ocupă statele respective, 
nul Mountbatten a împărțit 
dia fără a ține cont de compo
nența populației, fără a lua în 
considerație probleme de ordin 
economic, ci numai cel de „or
din religios". Acest plan a cerut 
mutarea « milioane de musul
mani din India în Pakistan și a 
milioane de hinduși din Pakistan 
in India. Adevărate emigrațiuni 
populare de proporții biblice. 
Refugiații musulmani din India, 
stabiliți 
condiții 
de lut, 
fac ca
fugiaților să fie unul dintre locu-

care
Pla- 
ln-

trăiesc în 
Cocioabele 
canalizare, 

re-

la Caraci 
mizere, 
lipsa de 

acest cartier al

DELHI 23 (Agerpres). — 
Agenția Indinfo relatează că 
trupele pakistaneze și-au inten
sificat în cursul nopții de 21 
decembrie focul de mitraliere 
împotriva localităților indiene 
de frontieră Madanpur și Bo- 
rapunji. Au fost avariate un 
număr de case ale locuitorilor 
din Madanpur. Aceeași agenție 
anunță că de-a lungul sectoru
lui Patharia de la granița in- 
do-pakistaneză trupele pakista
neze continuă focul.

rile cele mai mizerabila din 
lume. Statul pakistanez se pare 
că nu se străduiește să rezolva 
în timp util această problemă în- 
trucît încearcă să folosească lo
cuitorii din acest cartier la mani, 
festațiile antiindiene..

Nu departe de centrul orașu
lui se află și marele port al Ca- 
raciului. Am vizitat portul cu un 
deosebit interes. In clipa sosirii 
în port am asistat tocmai la 
acostarea unui vas pakistanez so
sit din Pakistanul de Est. După 
multe zile de plutire vasul so
sește dintr-o parte a țării în cea
laltă. Și iată-mă asistînd la o 
scenă dureroasă ; doi cetățeni 
pakistanezi — unul din est și 
altul din vest pentru a se înțe
lege au trebuit să vorbească lim
ba... engleză.

Oriunde te uiți în port pre
tutindeni vezi iută. Pakistanul 
este primul producător de iută 
din lume.

Portul este plin de vase din 
toată lumea. Printre pavilioanele 
multor state de democrație popu
lară descopăr tricolorul nostru, 
care îmi umple inima de bucu
rie. R.P.R. exportă în Pakistan 
ciment.

Cu toate că portul este extrem 
de mare, nu are instalații mo
derne. Mă surprinde faptul că 
munca manuală la încărcat ți 
descărcat se folosește foarte 
mult. Munca manuală însă, care 
este plătită extrem de prost este

contra- 
___ . ____ ______  _ studiat 

N.A.T.O. și ale Tratatului de la și a apreciat cu atenție propune- 
Varșovia, pentru început fie chiar rl'e putorilor occidentale referitoa

re la Europa, încercînd să gă
sească în ele fie chiar și o fărîmă 
a vreunuj element util cauzei în
tăririi securității europene, întări
rii păcii.

In ce privește problema germa
nă, propunerile puterilor occiden
tale în această privință duc în 
mod invariabil spre singurul scop 
— militarizarea continuă a R.F.G. 
și înzestrarea cu arme nucleare a 

: Bundeswehrului vest-german, în
curajarea politicii revanșarde în 
Germania occidentală, agravarea 
relațiilor dintre cele două părți ale 
Germanie, și, ca urmare, adînci- 
rea într-o și mai mare măsură a 
.prăpastie:’ care separă cele două 
state germane — R.D.G. și R.F.G. 

Același lucru trebuie spus și 
despre propunerile puterilor occi
dentale în legătură cu dezarmarea. 

Puterile participante la N.A.T.O. 
au primit de fiecare dată cu osti
litate șj alte propuneri ale U.R.S.S. 
care urmăreau atît reducerea ar
mamentelor clasice, cît și interzi-

mai ieftină decît folosirea mași
nilor.

Am stat de vorbă cu oamenii 
muncii din port. S-au interesat 
de viața oamenilor din Romînia, 
de preocupările și țelurile noa
stre. Greutățile celor din Paki
stan sînt numeroase și profunde. 
Mai mulți oameni din port 
mi-au spus că în special în do
meniul flotei comerciale atît de 
necesare Pakistanului se resimte 
influența puternică a capitalului 
englez, care stăpînește încă a- 
proape în exclusivitate această 
ramură puternică a economiei 
pakistaneze.

lată că în conversație se an
trenează din ce în ce mai mult 
un tînăr hamal de vreo 15 ani. 
Tînărul este foarte slab și sur
menat, dar cu toată oboseala nu 
precupețea nici un efort să-și 
creeze loc în cercul larg care se 
strînsese în jurul străinului (au
torul acestor rinduri). In sfîrșit 
a ajuns lingă mine. Intr-o en
glezească caracteristică continen
tului asiatic mă întrebă dacă ți 
în Romînia tinerii de vîrsta lui 
nu 
vețe. 
spus 
dorit
sînt săraci ți nu au bani pentru 
școală, nu au bani nici pentru 
mîncare. Tînărul pakistanez Aii, 
așa se numea — mi-a spus că 
tare mult ar fi dorit să devină 
învățător, l-am vorbit lui Aii 
și celorlalți cîte ceva despre via
ța nouă a tineretului din țara 
noastră.

cerea armelor atomice șl cu Wdr 
gen.

O acțiune tot atît de importan 
este reducerea forțelor arma 
străine pe teritoriul statelor eur, 
pene. Firește, retragerea complet; 
a trupelor străine de pe alte te 
torii ar constitui o soluție rr. 
complectă întrucît însă puter 
occidentale nu sînt gata să accep 
acest lucru, Uniunea Sovietică 
propus să se cadă de acord așup- 
reducerii, fie chiar și parțiale, , 
pildă, cu o treime a efective. 
trupelor străine de pe teritor, 
statelor europene.

In sfîrșit, cu totul recent d 
vernul sovietic a propus guveri 
lor Marii Britanii, Franței și al, 
state europene precum și guverț 
lui S.U.A., încheierea unui traf 
de prietenie și colaborare. D 
după cum se știe, puterile occidE 
tale au avut o atitudine negat: 
și față de această propunere.

Atît în trecut cît și în prez, 
faptele dovedesc că puterile c 
au un rol dominant în N.A.T 
în vorbe se pronunță pentru p 
și securitate, iar în fapte conți:* 
să promoveze politica de înăs 
re a relațiilor dintre state, de 
veninare a atmosferei, alegîncț 
acest scop cînd o regiune, c 
alta a lumii, promovînd poliț 
cursei nestăvilite a înarmărilo_ 
a stocării armelor nucleare. I 
crul acesta rezultă limpede și I 
comunicatul recentei sesiuni d' 
Paris a N.A.T.O.

Credincioasă politicii sale 
pace, Uniunea Sovietică va lt 
și de acum înainte pentru li 
darea „războiului rece", pe: 
încetarea cursei înarmărilor, 
terzicerea armei nucleare și 
voltarea pe toate căile a col. 
rării pașnice între state.

Guvernul sovietic este de pi 
re că pentru atingerea acestoi 
luri nobile ar fi de mare irrt 
tanță o înțelegere asupra pre 
melor urgente ale securi 
europene. Guvernul sovietic c 
toate țările participante la Ti 
tul de la Varșovia, a prezf 
în repetate rinduri țărilor mei 
ale N.A.T.O. spre examinare 
puneri asupra acestor probi 
Dacă, după cum s-a remarcat 
sus, statele participante la 
unea nordatlantică doresc c 
devărat reglementarea probi 
lor politice și sînt dispuse 
examineze problemele secur 
europene fără a condiționa ț 
sta de soluționarea prealabi 
problemei germane, după pă 
cercurilor conducătoare sovil 
nu vor exista nici un fel dt 
stacole de neînvins în calei 
luționării cu succes a acestor 
bleme sau, cel puțin, a unora 
tre ele.

In acest caz, Uniunea Sovi 
va fi gata să se întîlnească 
ceeași masă cu alte state ir 
sate pentru discutarea ac 
probleme.

23 decembrie 1958.
(Text prescurtat. Sublinier 

aparțin redacției)

au posibilitatea să în- 
Tînărul pakistanez mi-a 
că întotdeauna ar fi 

să învețe, dar părinții lui

RADU E. RADU

Lupte crîncene în Cuba
HAVANA 23 (Agerpres). — 

Postul de radio al insurgenților 
cubani a anunțat că insurgenții 
au capturat garnizoana guverna
mentală din orașul Caimanera, 
situat în fața bazei navale ame
ricane de la Guantanamo și au 
cucerit orașul Fomento. Potrivit 
agenției ; United Press Internatio
nal, în apropiere de orașul Cien- 
fuegos au loc lupte crîncene între 
insurgenți și trupele guvernamen
tale. Corespondentul din Havana 
șl . ziarului ..New York Times" re
latează că în urma acțiunilor răs- 
culaților legăturile telefonice în 
trei din cele șase provincii ale 
Cubei sînt paralizate. Intre Hava
na-și Santiago, capitala provin
ciei Oriente, legăturile telefonice 
sînt întrerupte de două luni.

>

Guvernul Batista depune 
turi extraordinare pentru a 
jgheba noi formațiuni militar 
trivit agenției France Presse 
me de proveniență britanică 
sosit de curînd în Cuba. . 
vorba de mai multe tone de t 
ment și echipament militar, ■ 
tre care și un mare num 
tancuri.

Ziarul argentinian „Critica 
duce aspre acuzații guvei 
britanic pentru că a livrat 
lui Batista. „Cum este posit 
Anglia să livreze arme unui 
pot ?, întreabă ziarul. Cum 
posibil ca ea să acorde un a 
nea ajutor unui dușman al < 
crației, care se opune ma 
triumfător al patrioților ce 
pentru dreptul de a se guvei 
înșiși".
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