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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

nvF i ri n i n l a
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romine cu privire 

la unele măsuri pentru îmbunătățirea conducerii 
și controlului de partid și a activității economice 

in gospodăriile agricole de stat
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Materiale primite tn cadrul 
concursului corespondenților 

voluntari

Grădina S.M.T.-ului
Inginerul llie Titin, comandan

tul brigăzii utemiste de muncă pa
triotică de la S.M.T. Nanov, din 
raionul Alexandria, împreună cu 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. al cărui secretar este trac
toristul Vidan Sebastian, și condu- 

\ cerea S.M.T,-ului au discutat nu 
de mult problema înfrumusețării 

lunii, prevăzută în planul de 
uitate al brigăzii.

Cu acest prilej s-a luat hotărirea, 
ca prin munca voluntară, tinerii 
brigadieri să planteze 400 pomi 
fructiferi și 4000 metri liniari de 
gard viu.

Prin agitatori, comandantul bri
găzii utemiste de muncă patriotică 
a și făcut mobilizarea. A doua zi 
cei 52 de brigadieri s-au prezen
tat gata de lucru.

După patru zile de muncă, sta- 
■ țiunea arăta ca o grădină. Cei 400 

pomi fructiferi, aliniați ca un șir 
de soldați, străjuiesc acum, curtea 
stațiunii de mașini și tractoare, in 
acest timp a fost plantat și gardul 
viu pe o distanță de 4000 m, Pri
mul angajament a fost deci înde
plinit. Prin această acțiune, brigada 
a adus stațiunii și o economie de 
6.000 lei.

In planul de muncă al brigăzii 
mai sînt însă și alte acțiuni intere
sante care cu siguranță vor fi 
îndeplinite.

VASILE MIRANCEA 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. Alexandria

Intr-o zi din vacantă
i! Abia răsărise soarele ți în fața 

sediului Comitetului raional U.T.M. 
Huși au început să sosească, în 
grupuri, elevii școlilor medii Cuza 
Vodă și Mihail Kogălniceanu din 
oraș.

Trecătorii priveau grupurile ve
sele de elevi care, deși în plină va
canță de primăvară, erau prezenți 
în număr atît de mare.

Acești elevi, membrii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică din 
cele două școli, au cerut să facă în- 
tr-una din zilele de vacanță muncă 
voluntară, în cinstea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului.

Cei peste 200 de elevi ți eleve 
au plecat spre locul de muncă, 
șoseaua Huși—Albița, avînd în 
frunte pe secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. și pe profesorii u- 
temiști Paulina Vintilă și Ion Min- 
teanski. Ei au săpat pe marginea 
șoselei peste 300 gropi în care au 
plantat puieți.

Ne-ar fi tare greu să remarcăm 
în mod special pe cineva. Cu toții 

i făcut datoria.

MARDARE ADRIAN
GHEORGHE ANGHELUȚA 

activiști ai Comitetului 
raional U.T.AL Huși

2.000 de puieți 
în cîteva ore

La ora 8, în fața Sfatului popu
lar al orașului Arad, cele cinci bri
găzi de muncă patriotică de la 
Grupul școlar veterinar erau gata 
de plecare. Scopul : sădirea de 
puieți dincolo de cantonul Mica- 
laca, pe malul Mureșului. Cei cinci 
kilometri, pînă la locul de plantare 
au fost parcurși pe nesimțite. 
Timpul frumos, cîntecele tinerești, 
i-au făcut să uite de drumul ceva 
cam lung. S-au dat fiecăruia unel
tele necesare și înainte de a se trece 
la muncă s-a făcut o groapă model 
' ■ care s-a plantat puietul. Repre- 

antul oficiului funciar le-a 
spus :

— Dacă fiecare dintre voi veți 
sădi cile 15 puieți noi vom fi 
foarte mulțumiți. E cam mult in
tr-adevăr, dar sînteți tineri, voi
nici și cred că veți reuși.

Tinerii însă au hotărît să plan
teze nu 15 ci cite 20 de puieți fie
care.

în numai cîteva ore ei au plantat 
2.000 de puieți.

Succesul acestei acțiuni patriotice 
se datorește și comitetului U.T.M. 
pe școală, care a reușit să mobili
zeze tinerii la această muncă, 
explicîndu-le pe larg, importanța 
refacerii patrimoniului silvic pen
tru economia noastră națională.

LEONID PUNDEV 
activist al Comitetului 
orășene-c U.T.M. Arad

Un prim bilanț
Studenții Institutului Politehnic 

București, încadrați în 76 brigăzi 
de muncă patriotică un prestat de 
la începutul anului universitar pînă 
în prezent pe șantierele de con
strucții ale Capitalei peste 32.500 
ore de muncă voluntara.

Ei și-au adus din plin aportul 
la urgentarea lucrărilor pe canalul 
de aducțiune Arcuda — București, 
unde au efectuat peste 5000 
ore muncă voluntară.

Cele mai frumoase rezultate 
le au obținut studenții Facultății 
de Metalurgie care, încadrați în 7 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică au strîns pînă acum cca>

20.000 kg. fier vechi, au elaborat 
în cadrul „Schimbului de dumi
nică** 9 șarje de oțel.

Lucruri frumoase putem spune 
și despre studenții anilor I și Ii de 
la Facultatea de Electro-energetică 
care, în orele libere, sub îndruma
rea cadrelor didactice de specia
litate și-au adus contribuția la 
montarea instalației electrice în 
laboratornl de termotehnică, pre
cum și la montarea mașinilor 
in laboratorul de mașini unelte.

ARISTICA BRINZAN 
student

Brigada de producție a tinere
tului „23 August*1 din atelierul 
strungărie vagoane (Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie”) a pri
mit steagul de brigadă fruntașă 
pe raion. Prin folosirea rațio
nală a materialelor ea a rea
lizat numai în lunile ianuarie 
și februarie o economie de 6.300 
lei. In fotografie: membrii bri
găzii discutînd despre confec
ționarea unei piese.

Foto: N. STELORIAN

Era în primele zile ale lunii 
decembrie ale anului trecut. Zia
rele au publicat expunerea făcută 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la» 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958 Tinerii, alături de 
întregul colectiv al uzinelor 
„Steaua Roșie” din Capitală dis
cutau cu însuflețire sarcinile im
portante pe care partidul le pune 
în fața lor, în fața întregului nostru 
popor. Pentru înfăptuirea acestor 
sarcini comitetul U.T.M. și-a dat 
seama că este necesară mobilizarea 
largă a tuturor tinerilor din uzină. 
Cum se poate realiza cu succes a- 
ceasta ?

Fără îndoială că în primul rind 
prin organizarea participării tutu
ror tinerilor la întrecerea socia
listă. în felul acesta, tinerii vor 
participa cu mai mult succes la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, la 
creșterea productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost. Ținînd 
seamă de aceasta, comitetul U.T.M. 
și-a prevăzut în planul său de 
muncă antrenarea unui număr de 
100 tineri în întrecerea socialistă. 
De atunci au trecut cîteva luni. 
Cum participă aceștia la întrece
rea socialistă ?

Este știut că desfășurarea cu suc
ces a întrecerii socialiste depinde 
de faptul dacă angajamentele pe 
care și le iau tinerii, sînt îndrep
tate spre îndeplinirea principalelor 
sarcini ale planului, spre mobili
zarea la descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne. într-un cu- 
vînt dacă angajamentele luate sînt 
mobilizatoare. La uzinele „Steaua 
Roșie” tinerii sînt organizați în 
treisprezece brigăzi de producție. 
Ce angajamente și-au luat aceștia ? 
Cîteva exemple : brigada condusă 
de Dumitru Bărbieru din sectorul 
III lăcătușerie și-a propus printre 
altele ,,să-și îndeplinească planul 
la timp”, „să dea produse de cali
tate”. Răsfoind procesele verbale 
întîlnești nume de tineri ca Lucia 
Ionele, Constanța Minulescu, Vasile 
Mocanu, Adrian Trică și alții 
care-și iau angajamentul „să înde
plinească planul”, „să păstreze 
sculele în perfectă stare” etc. După 
cum se știe toate aceste „angaja
mente" sînt stricte obligații de 
muncă, sint o îndatorire elemen
tară a fiecărui tînăr muncitor.

Cum să fie angajamentele mobi
lizatoare, cum să însuflețească a- 
cestea desfășurarea întrecerii cînd 
sint tineri care își iau angajamente 
în mod formal, „de ochii lumii" ? 
Dar chiar și angajamentele con
crete pe care unii tineri și le iau 
sint cu mult sub posibilitățile exis
tente. cu mult mai mici decît rea
lizările anterioare. Tînărul Aurel 
Pleșoianu din secția a Il-a strungă
rie, de pildă, și-a luat în luna fe
bruarie angajamentul să depășească 
planul de producție cu 7 la sută. 
El a izbutit să depășească planul 
cu 11,5 la sută. în luna martie însă 
angajamentul său a fost de a de

păși planul doar cu 5 la sută, mai 
puțin cu două procente decît în 
luna anterioară. Aceeași tendință 
de a-și asigura unele „rezerve” 
atunci cind își formulează angaja
mentele se manifestă și la alți ti
neri. Este evident că asemenea an
gajamente nu au putere mobiliza
toare, sînt departe de adevăratul 
angajament socialist a cărei esență 
este tocmai dorința muncitorului de 
a se depăși pe sine, de a lucra 
astăzi mai bine decît ieri, mîine 
mai bine decît azi. lată in ce di
recție trebuie să-și îndrepte aten
ția în primul rînd comitetul U.T.M. 
pentru a face ca întrecerea socia
listă să contribuie la ridicarea tu
turor tinerilor la nivelul realizări
lor muncitorilor fruntași.

Desigur însă că munca de orga
nizare și desfășurare a întrecerii 
nu poate fi rezumată la luarea an
gajamentelor. Este necesar ca lupta 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
să fie susținută prin măsuri teh- 
nico-organizatorice bine chibzuite 
care să asigure folosirea mai rațio
nală a mașinilor, a timpului de lu
cru, a materiei prime și materia
lelor. Tinerii muncitori sînt direct 
interesați de aceasta, și propune
rile făcute în cadrul consfătuirilor 
de producție o dovedesc cu priso
sință. în ultima consfătuire ținută în 
secția II freză, tînărul Petre Jean 
a arătat că mașina sa e defectă de 
două luni, fapt care-i îngreunează 
munca, îndeplinirea angajamente
lor. Maistrul secției, tov. Ion Vlad 
care este în același timp și secre
tarul organizației de secție U.T.M. 
și care avea datoria să se ocupe 
de această situație a tărăgănat re
zolvarea ei vreme îndelungată.

De bună seamă că dacă întrece
rea socialistă la uzinele „Steaua 
Roșie” se desfășoară in mod for
mal, aceasta se datorește și faptului 
că aici nu există nici un fel de evi
dență a rezultatelor întrecerii. Ne- 
fiind urmărite și popularizate re
zultatele obținute, tinerii nu sînt 
stimulați și antrenați continuu în 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate, in obținerea unor 
rezultate cit mai bune. Cu un an 
în urmă existau in secții și sectoare 
grafice care oglindeau rezultatele 
zilnice obținute in cadrul între
cerii. Din păcate însă in ultimele 
luni s-a renunțat la ele.

Faptele dovedesc că la uzinele 
„Steaua Roșie” comitetul U.T.M. a 
neglijat problema organizării și 
antrenării tinerilor în întrecerea 
socialistă. El a lăsat această impor
tantă cale de antrenarea tinerilor 
la îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de producție să se desfășoare 
la voia intimplării, de la sine. Co
mitetul U.T.M. n-a desfășurat o 
muncă politico-educativă pentru a 
arăta și explica tinerilor impor
tanța întrecerii socialiste ca meto
dă comunistă de construire a so
cialismului.

Trebuie arătat că toată această 
situație se datorește în mare mă
sură faptului că, comitetul U.T.M. 
n-a colaborat cu comitetul de în
treprindere în organizarea și des 
fășurarea întrecerii, în studierea 
atentă a celor mai bune metode de 
lucru folosite de fruntași în pro 
dueție, a experienței înaintate, în 
organizarea unei largi publicități 
în jurul rezultatelor obținute, în 
organizarea ajutorului tovărășesc 
între muncitori, echipe, brigăzi etc. 
Practica, munca de fiecare zi a do
vedit că tocmai organizarea de 
schimburi de experiență între di
ferite brigăzi, între muncitorii de 
aceiași meserie, este deosebit de 
eficace pentru ridicarea tuturor ti
nerilor muncitori la nivelul frun
tașilor. Din păcate însă comitetul 
U.T.M. nu și-a îndreptat atenția 
spre acest lucru. Deși încă de la 
începutul anului și-a trecut în plan 
lună de lună să organizeze un 
schimb de experiență cu tinerii 
muncitori fruntași de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu”, nici pînă 
astăzi n-a reușit să-l realizeze.

In fața muncitorilor de la uzi
nele „Steaua Roșie” stau sarcini 
importante. Pentru a mobiliza toa
te forțele tinerilor la realizarea 
acestor sarcini, comitetul U.T.M. 
trebuie să acorde o atenție deose
bită organizării întrecerii socia
liste.

Comitetul Central al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri al R.P. Romine au adoptat o hotărîre 
cu privire la unele măsuri pentru îmbunătă
țirea conducerii și controlului de partid și a 
activității economice în gospodăriile 
de stat.

Partidul și guvernul, se arată în 
au pus în fața tuturor gospodăriilor 
de stat sarcina de a deveni unități mari pro
ducătoare de cereale și produse animale, cu 
minimum de cheltuieli, cu o productivitate a 
muncii ridicată, model de gospodărie socia
listă. Ele trebuie să asigure o producție în 
continuă creștere, să contribuie într-o măsură 
Iot mai mare la alcătuirea fondului centra
lizat de produse agricole al statului.

In vederea îndeplinirii rolului deosebit de 
important pe care-1 au G.A.S. în economia 
țării, este necesară în primul rînd întărirea 
rolului organelor și organizațiilor de partid 
în ce privește conducerea și controlul întregii 
activități a gospodăriilor agricole de stat. In 
același timp trebuie luate măsuri pentru îm
bunătățirea permanentă a conducerii activi
tății lor gospodărești, creșterea răspunderii 
directorului și a tuturor cadrelor cu funcții 
de conducere, precum și atragerea lor la ela
borarea măsurilor necesare înfăptuirii sarci
nilor puse de partid și guvern.

Pentru îmbunătățirea activității gospodării
lor agricole de stat. Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
niștri al Republicii Populare Romîne au 
tărît

1.
a)
b)
c) . 

secții a G.A.S.
2. Consiliul gospodăriei agricole de stat se 

compune din:
— directorul gospodăriei:
— organizatorul de partid;
— inginerul șef;
— contabilul șef;
— președintele comitetului sindical ;
— secretarul organizației de U.T.M.;
— mecanicul șef:
— zootehnistul șef;
— șefii de secții:
— mecanicii șefi din secții.
Consiliul poate invita la ședințele sale pe 

unii brigadieri sau alți muncitori și tehnicieni 
ai gospodăriei, dacă problemele ce se exami
nează reclamă acest lucru.

Ședințele consiliului sînt prezidate de direc
torul gospodăriei.

Contabilul șef îndeplinește funcția de se
cretar de ședință.

a. Consiliul are următoarele atribuțiuni:
— Elaborează proiectul planului de profi

lare și dezvoltare în perspectivă a gospodă
riei în așa fel îneît să asigure folosirea cu 
cea mai mare chibzuință a pămîntului, mași
nilor, instalațiilor și construcțiilor. Aprobă 
proiectele și amplasarea construcțiilor nece
sare activității economice prevăzute în planul 
de investiții, urmărind realizarea de con
strucții ieftine și bine justificate din punct de 
vedere economic.

— Elaborează proiectul planului anual de 
stat al gospodăriei privind producția, investi
țiile, aprovizionarea și desfacerea, activitatea 
financiară, prețul de cost, forțele de muncă și 
fondul de salarii și după definitivarea aces
tuia, aprobă planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru realizarea și depășirea lui la 
toți indicii.

Stabilește planul operativ pentru buna des
fășurare a fiecărei campanii agricole, hotărînd 
termenele optime de începere și terminare a 
tuturor lucrărilor, ținînd seama de dispozițiu- 
nile organelor centrale și de condițiile spe
cifice locale.

— Ia toate măsurile necesare care să asi
gure livrarea în întregime, în condiții optime 
și la termenele fixate, a produselor către stat.

— Analizează lunar și trimestrial realizare! 
planului de stat adoptînd de fiecare dată mă
surile ce decurg din aceasta; aprobă dările 
de seaml trimestriale, anuale și bilanțul 
anual ce se înaintează organelor superioare de 
stat.

— Propune cadre pentru funcțiile de condu
cere din gospodărie, care se numesc de către 
organele superioare și hotărăște asupra nu
mirii celorlalte cadre cu funcții de răspundere.

b) — Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, 
consiliul se întrunește obligatoriu în fiecare 
lună, înaintea fiecărei campanii agricole și în 
alte cazuri cînd se ivesc probleme importante 
ce intră în competența sa.

Hotărîrile adoptate de consiliu pe baza 
atribuțiilor sale sînt obligatorii pentru tot 
personalul gospodăriei și se transmit acestuia 
prin ordin al directorului, în calitate de con
ducător unic pe linie administrativă.

In cazurile cînd, la examinarea unor pro
bleme de natura celor prevăzute la punctul 
„a“ consiliul nu a putut ajunge la un punct de 
vedere comun, părerea directorului și a orga
nizatorului de partid este hotărîtoare. Dacă 
aceștia nu au un punct de vedere comun, nu 
se vor adopta hotărîri, ci va fi informat bi
roul comitetului raional și — dacă e nevoie 
— secretariatul comitetului regional de par
tid. Acestea cu sprijinul unor specialiști bine

agricole

hotărîre, 
agricole

Mi- 
ho-

următoarele:
In fiecare G.A.S. se înființează : 
un consiliu;
funcția de organizator de partid; 
funcția de mecanic șef, în cadrul fiecărei

pregătiți, vor examina imediat, cu toată aten
ția, problemele ce s-au ivit și vor da indicații 
cu privire la rezolvarea lor. Directorul va 
informa de asemenea organul superior admi
nistrativ al G.A.S. despre cele întîmplate și 
atunci cînd aceste probleme au o importantă 
deosebită pentru activitatea gospodăriei, va 
cere ajutorul în rezolvarea lor. Organele Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii slut 
obligate să rezolve operativ problemele ri
dicate.

Pentru rezolvarea unor probleme care de
pășesc prevederile hotărîrilor și dispozițiilor 
organelor centrale de stat, consiliul gospodă
riei va face propuneri pe care le va supune 
spre aprobare organelor de partid și de stat 
superioare.

In întreaga lor activitate, consiliile gospo
dăriilor agricole de stat se conduc după legile 
statului, hotărîrile partidului, hotărîrile și dis
pozițiile Consiliului de Miniștri, ordinele și 
instrucțiunile Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii și iau toate măsurile necesare pen
tru aplicarea lor.

3. Directorul conduce pe linie administra
tivă întreaga activitate a gospodăriei. El orga
nizează aplicarea hotărîrilor adoptate de con
siliu în problemele ce intră în competența 
acestuia, exercită conducerea operativă a gos
podăriei între ședințele consiliului și îndepli
nește celelalte atribuțiuni ce-i revin din ac
tele normative, în calitate de conducător de 
întreprindere de stat.

Directorul răspunde pentru aplicarea întoc
mai a hotărîrilor partidului și guvernului, 
pentru îndeplinirea planului de producție, da 
creștere a productivității muncii, a planului 
financiar, al prețului de cost, de investiții, al 
forțelor de muncă și fondului de salariu, pre
cum și a planului de aprovizionare și livrare: 
de buna gospodărire a patrimoniului gospodă
riei, de păstrarea și folosirea rațională a tu
turor mijloacelor de producție. El se îngri
jește nemijlocit de buna organizare a proce
sului de producție, de organizarea muncii, de 
asigurarea forțelor de muncă necesare reali
zării planului de producție, de extinderea or
ganizării brigăzilor de mecanizare complectă 
în toate secțiile și sectoarele gospodăriei și 
buna lor funcționare.

Directorul răspunde pentru asigurarea secu
rității bunurilor gospodăriei, de înfăptuirea 
măsurilor necesare pentru prevenirea pagube
lor, de justa aplicare și respectare a legisla
ției muncii în unitate, de îndeplinirea preve
derilor contractului colectiv și asigurarea dis
ciplinei în muncă.

Directorul încheie contracte de aprovizio
nare și livrare de produse, reprezintă și an
gajează gospodăria în fața tuturor organelor 
de stat și economice.

Pentru a-și îndeplini 
de răspundere ce-i revin 
ducător administrativ al _ . 
de stat, directorul trebuie să pună la baza ac
tivității sale munca colectivă, să folosească 
din plin ajutorul consiliului și al întregului 
colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni în 
rezolvarea problemelor. El este obligat să in
formeze și să consulte pe organizatorul de 
partid, între ședințele consiliului, în proble
mele privind activitatea curentă a gospodăriei 
și să prezinte regulat în fața adunării de par
tid, dări de seamă cu privire la activitatea 
economică și financiară a gospodăriei.

4. Organizatorii de partid vor fi selecționați 
din rîndul activiștilor din aparatul de partid, 
din aparatul regional și central al organiza
țiilor de masă și de stat, dintre tovarășii care 
au dovedit energie, pasiune și fermitate în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de partid 
și de stat, care posedă cunoștințe în domeniul 
agriculturii (de preferință mecanizatori), și au 
pregătirea organizatorică și politică echiva
lentă cu a unui secretar de comitet raional de 
partid. Organizatorii de partid vor fi subor
donați comitetelor raionale de partid, care vor 
recomanda alegerea 
nizațiilor de partid 
tive.

Organizatorul de 
atribuțiuni:

a) Conduce întreaga muncă de partid și a 
organizațiilor de masă din gospodărie:

— Asigură controlul de partid cu priyire la 
aplicarea în practică a sarcinilor ce revin 
G.A.S. din hotărîrile și directivele partidului 
și guvernului și legile statului. In activitatea 
sa, organizatorul de partid se sprijină pe or
ganizațiile de partid, organizațiile U.T.M., pe 
activul fără de partid și organizațiile sindi
cale. El este dator să contribuie efectiv la 
organizarea bunei funcționări a consiliului 
gospodăriei pentru ca acesta să-și poată în
deplini atribuțiile ce i-au fost fixate, să ajute 
pe director în îndeplinirea sarcinilor sale și 
să mobilizeze întregul colectiv al gospodăriei 
la înfăptuirea măsurilor adoptate de condu
cere, pentru îndeplinirea planului de produc
ție, creșterea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al produselor, livrarea către 
stat la timp și în cele mai bune condițiuni 
a întregii producții-marfă, dezvoltarea con
tinuă a G.A.S. ca mari producătoare de ce
reale și produse animale. Organizatorul de 
partid trebuie să se ocupe îndeaproape de îm
bunătățirea organizării procesului de produc
ție, de introducerea celor mai înaintate metode

sarcinile 
de con-

cu succes 
în calitate 

gospodăriei agricole

lor ca secretari ai orga- 
din gospodăriile respec-

partid are următoarele

C. BANCILA

de muncă din agricultură, de folosirea ia ma
ximum a capacității tractoarelor și mașinilor 
agricole, de extinderea brigăzilor de mecani
zare complectă, de mecanizarea lucrărilor în 
sectorul zootehnic și viti-pomicol.

Organizatorul de partid este dator să pre
vină la timp orice abateri de la hotărîrile 
partidului și guvernului privind gospodăriile 
agricole de stat.

b) Organizatorul de partid asigură îndru
marea politică a organizației sindicale, in 
vederea organizării întrecerii socialiste, a ți
nerii cu regularitate a consfătuirilor de pro
ducție, în scopul mobilizării întregului colec
tiv de muncitori, ingineri, tehnicieni și func- 
țonari la îndeplinirea și depășirea planului de 
stat.

— Organizează munca politică și culturală 
de masă în rîndul muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor, în mod deosebit pentru în
tărirea disciplinei în muncă, creșterea simțu
lui de răspundere față de sarcinile încredin
țate, pentru îngrijirea și apărarea bunurilor 
statului, împotriva risipei, a hoților și delapi
datorilor, a sabotorilor și dezorganizatorilor 
producției.

c) Organizatorul de partid trebuie să acor
de o atenție deosebită selecționării, creșterii 
și promovării juste a cadrelor de mecaniza
tori, ingineri și tehnicieni, pentru ca în toate 
locurile cheie ale producției să fie oameni ca
pabili, corespunzători din punct de vedere po
litic și cu o bună pregătire profesională, care 
să asigure dezvoltarea continuă a producției 
in G.A.S.

5. Mecanicii șefi de la secțiile gospodăriilor 
agricole de stat vor fi selecționați din rîndul 
celor mai buni secretari ai organizațiilor da 
bază și membri ai comitetelor de partid din 
întreprinderi industriale, tovarăși entuziaști, 
căliți în lupta cu greutățile, cu o bună pregă
tire profesională ca mecanici, cu experiență în 
organizarea producției la nivelul unui maistru 
din industrie și cu o pregătire politică cores
punzătoare unui instructor al comitetului ra
ional de partid.

Comitetele raionale de partid vor recoman
da alegerea lor ca secretari ai organizațiilor 
de bază sau organizatori ai grupelor de par
tid din secțiile gospodăriei în care au fost 
numiți. Sprijinindu-se pe membrii și candi- 
dații de partid, pe utemiști și cei mai înain
tați muncitori fără de partid, ei vor trebui 
să devină animatorii întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din secții, în 
lupta pentru producții din ce în ce mai mari, 
pentru rezultate economice din ce în ce mai 
bune.

Mecanicii șefi din secțiile G.A.S. au urmă
toarele atribuțiuni :

a) Conduc munca de partid și a organiza
țiilor de masă din secții, exercită controlul de 
partid asupra activității conducerii administra
tive și mobilizează întregul colectiv al secției, 
la îndeplinirea întocmai a tuturor sarcinilor 
prevăzute în planul de producție.

b) Conduc sectorul mecanic al secției și 
răspund de buna Întreținere și exploatare 
a utilajului mecanic, de folosirea întregii capa
cități a tractoarelor șl mașinilor agricole și 
de calitatea lucrărilor efectuate.

Asigură buna funcționare a brigăzilor de 
mecanizare complectă, urmărind ca într-un 
viitor apropiat să se efectueze lucrările pe în
treaga suprafață arabilă a secției de către 
aceste brigăzi. Ei au datoria să se ocupe de 
mecanizarea treptată a lucrărilor și în secto
rul zootehnic și viti-pomicol.

c) Veghează la aplicarea regulilor agro
tehnice înaintate în vederea obținerii de re
colte mari și stabile la hectar și la luarea tu
turor măsurilor necesare care să ducă la creș
terea productivității muncii în toate sectoarele 
și la scăderea prețului de cost pe unitate de 
produs.

Pentru toate problemele muncii de partid șl 
ale muncii politice de masă, mecanicii șefi din 
secții se subordonează organizatorilor de par
tid, iar pentru sarcinile ce le revin în dome
niul profesional se subordonează șefilor sec
țiilor respective.

6. Organizatorii de partid și mecanicii șefi 
sint datori să-și ridice continuu nivelul de 
cunoștințe în domeniul agrotehnic, al meca
nizării agriculturii, organizării procesului de 
producție și al problemelor economice și fi
nanciare specifice gospodăriilor agricole de 
stat pentru a putea exercita cu competență 
conducerea și controlul de partid asupra acti
vității acestora.

7. Selecționarea și numirea organizatorilor 
de partid și mecanicilor șefi din secțiile G.A-S. 
se va face de către fiecare comitet regional de 
partid în raport cu numărul unităților exis
tente în regiune.

Comitetele regionale și raionale de partid 
vor asigura instruirea organizatorilor de par
tid și mecanicilor șefi atît înainte de a fi tri
miși în funcțiile lor cit și după aceea, în mod 
periodic. Pentru Însușirea în continuare de 
către ei a cunoștințelor necesare în domeniul 
agriculturii, comitetele regionale și raionale 
de partid vor organiza cursuri speciale la 
care lecțiile vor fi predate de cei mai buni 
specialiști din regiunea respectivă. Aceste 
cursuri vor fi organizate în perioadele cu acti
vitate agricolă restrînsă, pentru a nu 
bunului mers al gospodăriei.

Comitetele regionale și raionale de 
vor controla îndeaproape desfășurarea
rilor și dacă cursanții depun eforturile nece
sare însușirii cunoștințelor predate. Ele vor 
lua măsuri de înlocuire a acelor organizatori 
de partid și mecanici șefi care cu tot ajutorul 
primit dovedesc lipsă de interes și nu se stră
duiesc să-și însușească cunoștințele necesare.

Organizatorii de partid și mecanicii șefi de 
la secțiile gospodăriilor agricole de stat, fă- 
cînd parte din activul de partid raional, vor fi 
convocați periodic de birourile comitetelor ra
ionale de partid pentru a face rapoarte, a se 
discuta activitatea lor și pentru a primi în
drumările corespunzătoare

8. Măsurile financiare ce decurg din pre
zenta hotărîre sînt prevăzute într-o anexă .

dăuna

partid
cursu-

La Clubul Indus
triei Bumbacului A“ 
din Capitală s-a a- 
menajat un frumos 
colț al festivalului. 
Aici, în timpul li
ber tinerii joacă 
șah, tenis de masă, 
citesc diferite re
viste și se pun ia 
curent cu activita
tea și viața tinere
tului din toată lu
mea. In fotografie: 
Tinerii utemiști de 
la „Industria Bum
bacului A“ la colțul 

festivalului.

Foto: Agerpres Citiți
/
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„Drumeții veseli"
Chiar de la 

rile „Drumeții 
mult interes în_______„ _____
retytluî, ele constituind un plăcut 
examen de verificare a cunoștin 
țelor, un examen al agerimii min
ții și în același timp un puternic 
imbold pentru a învăța cît mai 
mult și cu temei.

De fiecare dată, cînd la postu 
rile noastre de radio se transmit 
astfel de emisiuni, la căminele 
oulturale, peste tot unde există 
aparate de radio, tinerii se string 
și urmăresc cu vie curiozitate 
desfășurarea concursurilor, verifi- 
cîndu-și propria pregătire.

Observînd interesul trezit 
rîndul tinerilor de aceste

început, concursu- 
veseli" au stîrnit 
masa laTgă a tine-

U.T.M. a 
de bază 

unor teme

în 
con

cursuri multe organizații U.T.M. 
au organizat propriile lor con
cursuri.

Pentru a veni în sprijinul orga
nizațiilor de bază U.T.M. Comite
tul raional U.T.M. Hîrșova a or
ganizat la centrul raionului cîteva 
concursuri model.

Comitetul raional 
orientat organizațiile 
U.T.M. spre alegerea
care să servească educației comu
niste a tineretului. Astfel temele 
concursurilor desfășurate pînă a- 
cum au urmărit stimularea tinere
tului pentru lărgirea orizontului 
profesional, mobilizîndu-1 la înde
plinirea sarcinilor economice con
crete.

Așa de exemplu printre altele 
la S.M.T. Dăeni s-au ținut con
cursuri care au avut următoarele 
teme : „Tractorul K. D. 35", 
„Tractorul U.T.OS. 25“. La G.AB. 
Stupina un concurs a avut drept 
temă: „Cultivarea porumbului hi
brid" iar'la G.A.C. 
„Statutul model lege 
G.A.C," etc.

Aceste concursuri
pe tineri să-și verifice cunoștin-

țele dar mai ales să învețe o sea
mă de lucruri noi care să-i ajute 
la obținerea unor producții spo
rite la hectar.

Cu sprijinul activiștilor raionali 
organizațiile U.T.M. din Gîrliciu, 
Ciobanu, Topalu, Crucea, Baltă- 
gești, Topologu, Saraiu, Dulgheru, 
au organizat concursuri care s-au 
bucurat de mult succes, pe teme 
de educație patriotică a tineretu
lui ca 
R°șu“, 
„R.P.R. pe drumul socialismului", 
„Viața și opera lui Mihail Emi
ne seu" și multe altele.

Cea mai răspîndită și instruc
tivă temă a concursurilor de pînă 
acum a fost însă „Să ne cunoaș
tem raionul". Concursurile cu a- 
ceastă temă au stîrnit un aseme
nea interes incit la desfășurarea 
lor căminele culturale deveneau 
neincăpătoare.

Cum a reușit Comitetul raional 
U.T.M. Hîrșova să organizeze și 
să extindă această inițiativă ?

La început tinerii se sfiau să 
vină în fața juriului și să răspun
dă. Multe organizații U.T.M. do
reau să organizeze asemenea con
cursuri dar nu știau cum. Atunci 
comitetul raional U.T.M., împreu
nă cu activiștii casei raionale de 
cultură, au hotărit să se ocupe di
rect de organizarea concursurilor. 
Temele concursurilor erau anun
țate

de pildă : „Octombrie 
„Centenarul Unirii",

din timp pentru a da posibi-

Casitncea : 
de bată a

i-au ajutat , LI IUI
tinerilor să se pregătească

întrecerea 
artistica 

a studenților
Concursul formațiilor artistice 

studențești — închinat celei de a 
XV-a aniversări a eliberării 
țării noastre și Festivalului tine
retului de la Viena, cunoaște cea 
de a treia ediție. 43 formații stu
dențești bucureștene care cu
prind peste 1.500 studenți, se în
trec in aceste zile in faza con
cursului pe centru universitar. In 
acest an organizatorii au dat 
concursului un codru deosebit : 
el se desfășoară în decursul unei 
luni (18 martie — 18 aprilie), 
tn fiecare seară aproape, pe 
scena Casei de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa" au loc 
adevărate concerte și spectacole 
variate, complexe, cuprinzind re
citări și dansuri, coruri, concerte 
ale orchestrelor de muzică popu
lară, spectacole ale brigăzilor ar
tistice de agitație. Numai la pri
mele patru asemenea seri au 
participat aproximativ 6.000 spec
tatori-studenți 1

Această primă etapă, desfășu
rată pînă acum, nu permite încă 
conoluzii definitive. Dar... „este 
evidentă ridicarea nivelului re
pertoriului la coruri — ne spune 
maestrul D. D. Botez. Repertoriul 
este mai gindit, este prezent cin- 
tecul revoluționar, cintecul de 
masă sau prelucrarea de folclor".

Se face insă de pe acum sim
țită absența cîntecului studențesc. 
„Marșul politehnicii" (pe versu
rile studentului V. Brebenete) 
este singurul cintec din cele 30 
prezentate, autentic studențesc, 
legat prin tematică și naștere de 
corul care l-a cîntat !

fn concurs participă brigăzi ar
tistice de agitație cu programe 
inspirate din viața studenților din 
institutele pe care le reprezintă, 
aducind pe scenă creații originale 
ale studenților, folosind cu pri
cepere și talent arma satirei. O- 
rientarea repertoriului vădește 
mai mult discernămînt, mai multă 
grijă pentru conținutul educativ- 
politic.

Pină la sfirșitul concursului, 
mai avem trei săptămâni ; pe a 
tunci observațiile și concluziile- 
Deocamdată succes tuturor celor 
1.500 pârtieipanți !

M. CELAC

litate 
temeinic.

în desfășurarea primelor con
cursuri s-a ivit însă un neajuns 
și anume suflatul din sală. Atunci 
s-a hotărît regula de a scădea 
concurentului și organizației 
pective un număr însemnat 
puncte pentru suflat.

Dar consursurile „Drumeții 
seli" trebuia să se extindă, să 
vină o formă de activitate educa
tivă în toate organizațiile de bază 
U.T.M. din satele raionului. Pen
tru aceasta la casa de cultură au 
fost invitați să participe la desfă
șurarea unui concurs toți secreta
rii organizațiilor U.T.M. din ra
ion iar cu un alt prilej la un 
astfel de concurs au participat toți 
propagandiștii cercurilor de învă- 
țămînt politic. Prin participarea 
secretarilor organizațiilor de bază 
U.T.M. și a propagandiștilor la 
concursuri și cu ajutorul activiș
tilor s-a reușit ca în majoritatea 
organizațiilor U.T.M. din satele și 
comunele raionului să se organi
zeze concursuri „Drumeții veseli".

Dar tinerii, cu inițiativa lor 
creatoare, nu s-au limitat la for
ma cunoscută a acestor concursuri. 
In special în cadru] „Joii tinere
tului" au fost organizate con-

res- 
de

ve
de-

cursuri fulger a căror temă nu 
mai era anunțată din vreme. La 
G.A.C. Dăeni, de pildă,, tinerii an 
organizat un concurs muzical-ghi- 
citoare pe baza audierii diferite
lor bucăți muzicale. Organizația 
U.T.M. Gîrliciu a organizat la o 
joie a tineretului un concura 
„Drumeții veseli" cu tema „Să 
învățăm cîntece patriotice". După 
ce dirijorul a repetat cu toții 
cîntecul ce trebuia învățat s-a in
stituit concursul. în fața juriului, 
care era compus din cei aproape 
200 de participanți, s-au perindat 
tineri care învățaseră cel mai 
bine cîntecul. La Băltăgeștî ti
nerii au creat un joc foarte inte
resant. Pe niște bilețele au fost 
trecute numele celor mai impor
tante centre industriale din țară, 
de rîuri și ape, de orașe și re
giuni. Concurentul trage un bilet 
pe care este trecut un singur nu
me : Hunedoara. In fața hărții 
el arată unde se află Hunedoara 
și apoi vorbește tot ceea ce știe 
despre ea. In funcție de răspun
sul dat i se acordă un număr de 
puncte.

Concursurile „Drumeții veseli" 
au făcut să sporească la tineri 
gustul pentru citit, pentru învăță
tură și nu întîmplător în organi
zațiile U.T.M. în care s-au des
fășurat, tinerii participă cu regu
laritate Ia învățămîntul politic, 
vin bine pregătiți și participă cu 
entuziasm la acțiunile de muncă 
patriotică.

Tot ceea ce s-a făcut pînă acum 
în această privință a avut într- 
adevăr multe rezultate bune în 
munca de educare comunistă a ti
neretului. Comitetul raional U.T.M. 
va trebui însă să vegheze ca te
matica acestor concursuri să fie 
în permanență lărgită, îmbogățită. 
Muncind pe linia educării tinere
tului în spiritul dragostei și abne
gației pentru partid, pentru cauza 
construirii socialismului în patria 
noastră, organizațiile de bază 
U.T.M. vor trebui îndrumate să 
organizeze mai multe concursuri 
pe tema luptei dusă de clasa 
muncitoare, sub conducerea par
tidului, pentru scuturarea jugului 
exploatării, pentru construirea 
vieți noi, socialiste. Cunoscînd mai 
bine figurile luminoase ale luptă
torilor comuniști și uteciști, abne
gația și devotamentul cu care au 
luptat aceștia pentru înfăptuirea 
politicii partidului noastru, tine
retul va participa și mai activ 
realizarea sarcinilor trasate 
partid.

Este necesar de asemenea ca 
viitor concursurile „Drumeții ve
seli" organizate în satele raionu
lui Hîrșova, să popularizeze mai 
mult realizările regimului nostru 
democrat-popular, viața nouă pe 
care o duc tinerii în patria noa
stră, marile drepturi politice pe 
care le au, îndatoririle ce le revin 
ca cetățeni ai R.P.R. ; schimbă
rile mari care au survenit în via
ța celor ce muncesc în sectorul 
socialist al agriculturii.

Orientate astfel, concursurile 
„Drumeții veseli" vor avea o efica
citate și mai mare în munca de 
educare patriotică a tineretului.

I. ȘERBU

„Peisaj industrial" de Cris
tian Milea din cercul plastic 
al Atelierelor CJ'.R. „Grivița 
Roșie".

Brigada artistica 
a petroliștilor

In urmă cu cîțiva ani, un grup 
de sondori, mecanici, i 
maiștri de ța schela Boldești 
— toți tineri 
înjghebat o 
artistică de agitație. Prin progra
mul său brigada și-a propus să 
facă cunoscut elanul cu care mun
cesc sondorii pentru a da patriei 
mai mult țiței, evidențiind pe cei 
mai destoinici:

ingineri,

și talentați, au 
modestă brigadă

Moidoveanu, Balalia 
Sint mecanici și jum’ate 
Pentru interesul schelei 
Nu au preget zi și noapte.

la 
de

pe

Pe scena Casei de cultură „Or. Preoteasa"

Izvorul de inspirație al tineri
lor artiști amatori îl constituie 
munca colectivului. în acest scop 
brigada combate atitudinile îna
poiate în producție, ia poziție îm
potriva chiulangiilor și leneșilor, 
a celor care nu păstrează bunul 
obștesc, care fac risipă. Brigada 
a devenit spaima celor leneși, ne
disciplinați.

Pe Traian Fan brigada I-a 
criticat pentru că pleca brambura 
cu tractorul pierzîndu-i piesele pe 
drum, pe alții pentru că întîrziau 
ori lipseau nemotivat. Brigada ia 
poziție împotriva manifestărilor 
înapoiate ale unor tineri, satiri- 
zînd cu vervă și umor îmbrăcă
mintea și limbajul fără gust ai 
unora, lipsa de disciplină, de res
pect față de vîrstnici.

„Fane Cîrcotașul" (deși 
mirea nu mi se pare ferici 
să) este personajul din brigada 
care „vede tot" și „spune 
așteptat și aplaudat la 
spectacol.

Vocile tinerilor 
s-au făcut însă auzite și 
de pădurea de sonde în mijlocul 
căreia trăiesc. Brigada a stabilit 
relații trainice de prietenie cu sa
tele din jur, participînd activ la 
viața acestora. Brigada a parti
cipat la inaugurarea G.A.C. Păcu- 
reți și este un musafir dorit în 
comuna Bălțești mobiltizîndu-i pe 
țăranii muncitori să pășească pe 
drumul vieții noi.

Neobosiți, căutînd mereu forme 
noi de prezentare, luptînd pentru 
asigurarea unui bogat conținut e- 
ducativ spectacolelor pe care le 
prezintă, la un nivel artistic co
respunzător, membrii brigăzii își 
reînnoiesc —...........
logurile, 
se să 
lor 
șilor lor de muncă. Fiecare spec
tacol se deosebește de celălalt, 
iar toate la un loc sînt dovada 
talentului, precum și a dragostei 
lor de a cînta tot ce e nou în 
viața noastră de a-i șfichiui cu 
biciul satirei pe cei care se do
vedesc purtători a ceea ce este 
vechi și retrograd.

i denu-
pare fericit alea-

tot“ 
fiecare

din brigadă 
dincolo

mereu cupletele, dia- 
cîntecele , străduindu- 
corespundă exigențe- 

mereu crescînde ale tovară-

M. VIDRAȘCU
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Viata culturală 
a tineretului

Mai multi
tineri muncitori

la cercul literar
La uzinele „1 Mai" din Ploești 

activează de cîtva timp cu bune re
zultate, cercul literar „Theodor Ne- 
culuță". Ceea ce caracterizează 
preocupările majorității membrilor 
acestui cerc este străduința de a 
oglindi în scrierile lor aspecte e- 
sențiale din viața uzinei în care 
lucrează și pe care-o iubesc cu pa
siune, de a contribui prin produc
țiile lor la munca de educație co
munistă dusă în rîndul tinerilor 
muncitori- La gazetele de perete și 
în gazeta „Metalurgistul" sînt pu
blicate adeseori producții ale mem
brilor cercului, reportaje, schițe, 
poezii și epigrame, Joarte prețuite 
de muncitori. Așa sînt de pildă re
portajele „Tînărul inovator", „A 
crescut odată cu uzina" și altele 
în care sînt popularizate figuri de 
muncitori fruntași, arătîndu-se cum 
au fost ei educați de partid, cum 
contribuie ei la mărirea producției, 
realizarea de economii, etc. Altele 
iau atitudine față de lipsuri. Așa 
sînt de pildă, epigramele tov. Ma
rin Dodoi, care satirizează pe cei 
ce întîrzie sau lipsesc nemotivat 
de la lucru, care practică „munca 
în asalt", care nu-și ridică califi
carea, etc. Mai mulți membrii ai 
cercului literar au alcătuit de ase
menea un text satiric intitulat „Ra
cheta veselă" pentru programul 
brigăzii artistice de agitație.

Un mare sprijin îl primesc ti
nerii cenacliști din pattea membri
lor de partid ca tovarășii Panaitatu 
Gheorghe, Dinescu Elena, Dodoi 
Marin și alții, care participă la 
ședințele cercului literar și-și spun 
părerea asupra producțiilor tineri
lor, ajutîndu-i să-și orienteze mun
ca literară.

O vie discuție s-a încins, de pildă, 
la una din ședințe în legătură cu 
piesa intr-un act intitulată „Noap
tea amintirilor" prezentată de un 
membru al cercului. Participanții 
la ședință au apreciat că tema 
centrală a piesei inspirată din acti
vitatea de zi cu zi a constructorilor 
de utilaj petrolifer — înalta con
știință de clasă a muncitorilor, vi
gilența lor mereu trează, care ză
dărnicește orice încercare de sabo
taj pusă la cale de dușman, este 
bine aleasă In același timp s-a 
arătat însă autorului că înțelegînd 
greșit complexitatea vieții, acesta a 
redus din ascuțimea conflictului 
central îngreunîndu-1 cu balastul 
unor probleme false, netipice, lip
site de importanță. In urma ajuto
rului primit, autorul a trecut la re
facerea lucrării. Nu mai puțin inte
resantă a fost discuția purtată de 
curînd în legătură cu reportajul 
unui alt membru al cercului literar, 
care descrie eforturile depuse de 
un grup de muncitori conduși de 
comuniști, pentru a da înainte de 
termen o instalație de foraj. Accen- 
tuînd asupra faptului că autorul 
s-a orientat bine, scriind despre 
problemele cele mai actuale ale 
producției în uzină, participanții la 
discuție au criticat însă lucrarea 
pentru paliditatea cu care a redat 
bogata viață sufletească a munci
torilor, entuziasmul creator care se 
manifestă în munca lor.

Cercul literar a organizat și o 
serie de șezători literare la care 
participă tineri din toată uzina. Au 
fost organizate astfel șezători închi
nate poetului proletar Theodor Ne
culuță, literaturii militante din vre
mea unirii Țărilor Romine, și ma
relui poet sovietic Vladimir Maia- 
kovski.

După cum se vede, cercul lite
rar de la uzinele „1 Mai" are la 
activul său unele realizări. Posibi
litățile nu sînt însă folosite în în
tregime. Numărul tinerilor cena
cliști este încă foarte mic față de 
numărul tinerilor din uzină, față de 
acela al tinerilor cu preocupări li
terare. Mult mai mulți utemiști și 
tineri trebuie chemați să ia parte la 
activitatea cercului, iar munca lor 
literară nu trebuie lăsată să se iro
sească. Dacă comitetul U.T.M. 
n-ar privi cu nepăsare faptul că 
există o singură brigadă de agita
ție pe uzină, dacă ar lua măsuri 
concrete pentru crearea de cît mai 
multe brigăzi de agitație pe secții, 
ar putea cere membrilor cercului 
literar să aprovizioneze aceste bri
găzi cu material satiric de calitate. 
In același timp, comitetul U.T.M. 
trebuie să se preocupe și de conți
nutul activității cercului literar, să 
ajute Ia mai buna orientare a crea
ției unor tineri care mai scriu lu
crări închinate doar unor aniver
sări festive. Activitatea cenaclului 
„Theodor Neculuță", sprijinită în
deaproape de către comitetul 

«U.T.M. al uzinei „1 Mai" Ploești, 
poate deveni o pîrghie a îmbunătă
țirii întregii munci cultural-educa
tive de masă din uzină.

B. DUMITRESCU

Numele și pronumele : Fotin 
Tîțoc.

Profesia de bagă : fo»t ne
gustor angrosist de ouă și pă
sări în fosta Piață Rond din 
București.

Ocupația în prezent: instruc
tor de dans pentru echipele de 
artiști-amatori de la Atelierele 
Centrale I.T.B., Institutul Po
litehnic București, Cooperativa 
„Munca timplarilor" etc.

Studii : „autodidact".
Fotin Tîțoc și-a descoperit 

vocația de artist în ziua cînd, 
după o afacere nereușită de 
speculă, a fost nevoit să-și caute 
o altă sursă de cîștig.

Atunci, în momente de „grea" 
cumpănă, cînd cu groază se 
gîndea că va trebui să mun
cească, eventiuil să se califice 
într-o meserie, i-a fulgerat prin 
minte o idee salvatoare: „Cînd 
eram flăcău, jucam bine. Cc' 
fi să mă fac dansator de joi. 
populare ? Și gură, slavă dom- 
mului, am ! Să comand, mă pri
cep. Voi fi instructor !"

Și cu concursul binevoitor al 
unor gură-cască, negustorul an
grosist de ouă și păsări, echipat 
în „ținută de specialitate", a- 
dică haine de dimie, brîu, că
mașă cu ciucuri, a reușit să se 
strecoare în mișcarea de artiști- 
amatori.

Lipsa talentului și incompe
tența sa, nu l-au intimidat. Cre- 
dicios zicalei : „Reclama e 
sufletul comerțului" Fotin Tîțoc 
s-a împrietenit cu cîțiva tineri 
dansatori talentați, care după 
repetate „prelucrări" stropite 
din belșug cu băutură la restau
rante centrale, au acceptat să-l 
ajute pe „maestru", prezentîn- 
du-se în fața diferitelor foruri 
ca „elevi ai maestrului".

Astfel Fotin Tîțoc a ajuns să 
monopolizeze instructajul « 
patru, cinci și chiar mai nu 
echipe de artiști amatori,

Afacerism — incompetență— 
înșelăciune.

Acestea sînt amprentele ne
gustorului Fotin Tîțoc deghizat 
in „maestru coregraf" amprente 
ce pot fi identificate cu întrea
ga lui activitate.

Din păcate comitetele de în
treprindere și comitetele orga
nizațiilor de bază U.T.M., unde 
Fotin Tîțoc „instruiește" echi
pele de artiști amatori nu și-au | 
pus încă problema dacă un 
astfel de element poate dezvolta 
la tinerii muncitori aptitudinile 
artistice, poate să le facă a- 
cestora educație comunistă.

Ce poate avea comun un fost 
negustor angrosist cu nobilul 
țel al mișcării artistice de ama
tori ?

Răspunsul așteptăm să ni-l 
dea, Consiliul sindical orășe
nesc București, secția culturală 
din Sfatul popular al Capitalei 
și Casa de creație populară a 
orașului București, care de 
multă, prea multă vreme, amînă 
verificarea instructorilor de ar
tiști amatori și îndepărtarea 
unor afaceriști care s-au cui
bărit în acest domeniu de acti
vitate.

D. PAUL

CÂRTI NOI
THEODOR CONSTANTIN - La miezul nopții 

ediția a Il-a — roman. 498 pag. — 9,50 
Ed. tineretului.
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Vești culturale 
din regiunea Baia

VIORICA HUBER - Ghil-Thagăr. «opertă șl
144 pag. 6 lei br.ț 10,50 lei cartonat. Ed. tineretului.
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L. VORONKOVA — Mașa. Ilustrații: A. Laptev. In romînește de 

M. Salmîcu. 16 pag. — 3,50 lei. Ed. tineretului.

La sutele de formații artistice 
din regiunea Baia Mare ce desfă 
șoară o bogată activitate culturală 
in orașele fi satele regiunii, recent 
s-a mai adăugat una : Ansamblul 
de cintece și dansuri al Sfatului 
popular regional. Acest nou eolec-

tiv artistic, care cuprinde aproape 
mn J» ___ _

largă folclorul

Unde se așterne praful
La sediul gospodăriei agricole cruri. De condiții materiale nu se 

de stat „Panciu" pe înserat ici, 
colo întilnești grupuri de tineri aș- plificare sînt suficiente cîteva date: 
teplînd. In prințul 
dumi.*ști. Se aud 
țumite :

— Iar am venit
De ce ? Iată întrebarea cu care 

am intrat ]a clubul gospodăriei. 
Din cele trei încăperi doar biblio
teca era deschisă. Din discuțiile 
purtate cu responsabila clubului, 
tov. Straja Bejan, am înțeles ne
mulțumirea tinerilor Nu este or
ganizată nici un fel de activitate. 
Repetițiile echipei de dansuri, care 
figurează în programul clubului de 
luni și luni de ziie, sînt unica ac
tivitate culturală. De altfel și în 
planul de muncă al comitetului de 
întreprindere pe primul, trimestru 
al acestui an, ca unic obiectiv al 
activității culturale sînt repetițiile 
formației de dansun și înființarea 
unui cor (care nu s a realizat).

Comitetul U.T.M. (secretar C.’ 
Stoian) șf comitetul de întreprin
dere (președinte I. Cumpăneț) s-au 
împăcat cu această stare de lu-

poate plînge nimeni. Pentru exem-

o bibliotecă centrală la club cu

degeaba I

însă

moment nu te
glasuri nemul-. cîtevâ sute de volume și patru bi

blioteci volante în secțiile gospo
dăriei (cititori : doar 14 tineri !), o 
sală de spectacole, una de sport cu 
masă de tenis, jocuri de șah etc. 
instrumente muzicale: acordeon, 
balalaică, chitară, două viori, o 
baterie, opt muzicuțe, costume na
ționale etc. Pe soarta acestor mij
loace materiale este stăpîn
praful, gros și puternic de cîteva 
degete. Totul stă încuiat și plin 
de praf-

$i aceasta pentru că comitetul 
U.T.M. și de întreprindere s-au 
desinteresat de organizarea timpu
lui liber al tinerilor, nu au con
trolat munca responsabilei clubu
lui. Aceasta este lipsită de pregă
tirea politico-ideologica și cultu
rală necesară pentru a desfășura 
o astfel de muncă. Și acest lucru 
s-a dovedit acum cîtva timp cînd 
a încercat să alcătuiască o briga-

dă artistică de agitație. Fără nici 
un discernămînt politic a tolerat 
punerea în repetiția brigăzii a unor 
programe care nu aveau nimic 
comun cu munca și sarcinile gos
podăriei, cu viața tineretului de 
aici, texte vulgare, lipsite de orice 
valoare artistică. Ba mai mult, în 
unul din texte se strecuraseră idei 
politice greșite. In acest text de 
pildă lupta de clasă a fost pre
zentată ca un fenomen care s a 
stins. Despre chiaburi se spunea că 
„odată cu vremurile care s-au 
schimbat, s-au schimbat și ei".

Comitetele U.T.M. și de între
prindere trebuie să analizeze cu 
spirit de răspundere activitatea 
cultural-educativă desfășurată pînă 
acum, să ia măsurile necesare 
pentru îndreptarea ei, să propună 
organizației de partid oameni 
competenți, capabili să organizeze 
și să orienteze just din 
vedere politic întreaga 
cultural-artistică.

Folosind cu pricepere
terială existentă la club se port 
organiza conferințe cu teme poli-

punct de 
activitate

baza ma-

tice, științifice, culturale, se pot or
ganiza numeroase acțiuni care să 
satisfacă setea de cultură a tine-* 
rilor ca cercuri de „prjeteni ai căr
ții" cercuri pentru amatorii de 
film, muzică etc. Gonsultînd ute- 
miștii, tinerii din gospodărie, comi
tetele U.T.M. și de întreprindere 
trebuie să pornească de îndată la 
întocmirea unui program de activi
tate la club, care să răspundă 
preocupărilor culturale și politice 
ale acestdra. Întreaga activitate de 
la club trebuie să se desfășoare în 
scopul educației comuniste a ti
nerilor.

Pentru aceasta atît Comitetul 
raional U.T.M.-Panciu cît și Con
siliul sindical raional, secția de 
învățămînt și cultură a sfatului 
popular și casa de cultură trebuie 
să acorde o mai mare grijă îndru 
mării și controlului activității cui 
tural-educative ce se desfășoară îo 
această gospodărie, orientării po
litice a acestei activități.

100 de persoane, iți propune să 
valorifice pe scară 
băimăreoil.

★
fn satele din 

Mare vor lua ființă 
de unități noi cinematografice. 
Astfel, numărul unităților cinema
tografice sătești din regiune va 
trece de 100.

★
O largă extindere va lua și re

țeaua de rodioficare. Printre satele 
ce urmează să fie radioficate se 
numără Sărăuad, Blaja, Cig șt 
altele.

regiunea Baia 
anul acesta 50

tn curînd la Muzeul regional se 
va deschide o expoziție care va 
cuprinde aspecte ale înfloririi eco
nomice și culturale a regiunii Baia 
Mare în anii puterii populare.

★
Astăzi în regiunea Baia Mare 

există 26 brigăzi științifice. Ele 
s-au dovedit a fi un sprijin impor
tant în viața și munca oamenilor 
muncii de la sate. Aceste brigăzi 
au desfășurat pînă acum în aproa
pe 50 de sate și comune din re
giune o largă activitate de popu
larizare a științei și culturii.

* * * — Arici Pogonicî <■> nr. 3/4959, album pentru
Editat de revista „Luminița". — 16 pag. — 1,50

cei rț 
lei.
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La una din repetițiile cercului de acordeon al Casei de cultură a metalurgiștilor reșițeni
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de 20 
ador-

în oceanul vieții noi
Trec în revistă faptele ca într-o 

cronică a trecutului, străină vieții 
noastre de azi.

...Viața tinerei Ioana G- a luat 
în ultima vreme un curs dramatic. 
Individul cu care locuiește de ciți- 
va ani, în aceeași încăpere, a în
ceput să se poarte cu ea ca un pi- 
rai cu sclava sa.

...Tînăra Elena T. căsătorită, în
treține relații imorale cu colegul ei 
de serviciu, Vasile B.

...Nicolae C. Alexandru și Nico
lae Ion au fost descoperii de au
torități ca fiind delapidatori din a- 
vutul obștesc.

Dar faptele nu aparțin trecutu
lui- Sînt extrase din viața colec
tivului de funcționari de la coope
rativa de producție „Steaua Roșie" 
din Buzău.

★
— Ce să-i faci, asta-i viața 1 — 

îmi mărturisește contabilul șef Flo
rin Fîșie, preocu
pat de exactitatea 
balanțelor conta
bile. Gei care au 
furat își vor pri
mi pedeapsa de 
la justiție. Deci 
în această pri
vință cazul e rezolvat.

Indiferența și nepăsarea i-a cu
prins aici ca o baltă stătută pe cei 
mai mulți dintre membrii colecti
vului. Și-au pierdut cu totul inte
resul pentru ceea ce se întimplă în 
viața personală a fiecăruia. In a- 
celași birou cu Elena T. și Vasile 
B. lucrează și alți tineri funcțio
nari. Deși cunosc cu toții purtarea 
lor imorală, uneori fiind chiar 
martori ai scandalurilor izbucnite 
între cei doi, din motive de „ge
lozie", nimeni nu are nimic de 
spus.

— De ce să mă bag unde nu mi 
fierbe oala ? — declară tînărul 
funcționar Sandu Holinger.

Eugenia Pencu, o tinără 
de ani, adaugă pe jumătate 
mită :

— Mi-aș aprinde paie în 
Ce mă interesează pe mine ce fac 
alții ?

Gheorghe Colț se consideră bun

Si Sa dw/fF/toi

Cu ceilalți 
sînt chestiuni delicate... De altfel 
principiul nostru e : fiecare își tră
iește viața cum se pricepe... Pe noi 
nu ne interesează ce fac salariații 
în afara serviciului.

Principiile etice ale contabilului 
șef Fîșie sînt împărtășite și de 
Barbu Vasilescu vicepreședintele 
cooperativei. Vasilescu adoptă o a- 
titudine rece, nepăsătoare:

— Nu mă privesc pe mine, tova
rășe, încurcăturile lor! Din partea 
mea facă ce vor I Eu răspund de 
beneficiu...

Mă gîndeam la foștii patroni. Pe 
vremea aceea omul muncii era con
siderat drept o marfă, un șurub 
oarecare al unui mecanism tehnic 
sau administrativ și care, odată 
stricat, putea fi ușor scos și înlo
cuit cu altul. Omul era privit de 
capitalist numai prin prisma capa
cității lui de a munci.

Dar astăzi ? Cum mai trăiesc a- 
semenea principii I Cum mai pot 
fi susținute ele de conducătorii unei 
întreprinderi în «tatul nostru so
cialist ?

prieten al lui Vasile B. El cunoaște 
comportarea imorală a acestuia 
dar niciodată nu i-a reproșat ni
mic. Pe ce se bazează prietenia 
dintre el și Vasile B ? După cum 
arată faptele mi se pare că numai 
pe preferința comună pentru un a- 
numit soi de vin.

Ioana G,, tînăra de care am po
menit mai sus, a cunoscut acum 
cîțiva ani un bărbat din lumea 
„foștilor". Acest individ dubios, tre
cut de mult de vîrsta tinereții (mai 
în vîrstă decît Ioana cu 30 de ani) 
folosind arsenalul rafinat al vînă- 
torilor de fete a reușit s-o atragă 
la o viață imorală. In cele din ur
mă, după ce și-a părăsit soția și 
copiii ei s-a mutat în locuința ei, 
transformîndu-i viața într-un ade
vărat calvar. Aruncîndu-și masca 
„fineței" individul acesta a început 
să se poarte cu Ioana — care și-a 
dat seama de greșeala pe care a 
făcut-o — ca un stăpîn, amenin- 
țind-o șl bătînd-o ori de cîte ori ea 
a încercat să-și refacă viața. Deși 
toți funcționarii cooperativei cu
nosc bine situația tovarășei lor de

muncă, nimeni nu vrea să miște un 
deget pentru a o ajuta. Nepăsarea 
și indiferența „colegilor" e de ne
tulburat : „Ea a făcut-o, ea s-o 
desfacă" — declară cei mai mulți 
dintre ei, ridicind din umeri.

Consecințele nepăsării și indife
renței care domnește în coopera
tivă sînt din cele mai grave : în 
această atmosferă inertă s-au putut 
aciua în cooperativă elemente du
bioase care și-au găsit aici culcuș 
cald, a putut inflori carierismul, 
necinstea, s-a ajuns la furt din a- 
vutul obștesc...

Cum pot respira tinerii din acest 
colectiv aerul acesta viciat ? Cum 
se poate complace un tînăr ca 
Sandu Holinger, fiu de muncitor, 
într-o asemenea atmosferă ? Sau 
voi, Nicola Bașturea, Rodica Ne- 
nu, Tîrcavu, membri ai U.T.M.. prin 
ce dovediți că sînteți utemiști ? 
Ce-ați înțeles voi din principiile 

morale ale orga
nizației din care 
faceți parte ? 
Gum ați înțeles 
voi datoria pe 
care o are un 
utemist de a a- 
păra principiile 

politice și etice ale partidului nos
tru ? Inchizînd ochii în fața a tot 
ce e murdar și nesănătos ? Tole- 
rînd, acceptind încălcarea la fie
care pas a principiilor noastre î

Există aici o organizație de bază 
U.T.M. Ce a făcut ea ? Slab în
drumată de comitetul orășenesc 
U.T.M. Buzău această organizație 
neglijează într-un mod condamna
bil principalul ei scop politic: edu
cația comunistă a tineretului. Adu
nările generale U.T.M. se mărgi
nesc aici doar la înjghebarea unor 
planuri de muncă formale. Nicio
dată biroul U.T-M. n-a pus în dis
cuția utemiștilor un fapt, o proble
mă din viața tineretului din coope
rativă. Și Elena T. și Ioana G. sînt 
utemiste. Oare unde în altă parte 
trebuie discutată comportarea lor 
dacă nu în adunarea generală 
U-T.M. ?

Cazurile petrecute în viața co
lectivului de la cooperativa „Steaua 
Roșie" din Buzău demonstrează 
clar că acolo unde colectivul nu 
militează hotărît pentru educația 
comunistă a membrilor săi, unde 
combativitatea comunistă piere, 
unde se adună aerul stătut al îm
păciuitorismului, unde se instau
rează „principiile" nepăsării față 
de viața personală a oamenilor, 
față de comportarea lor morală — 
apar în elementul lor ciupercile o- 
trăvite ale moralei burgheze.

Amorțeală, aer închis, stricat. Și 
nimeni n-a fost în stare să spargă 
fereastra, să facă să pătrundă 
în viața colectivului aerul învio
rător și sănătos, spiritul tovărășesc 
și combativ. Putem noi tolera o a- 
semenea stare de lucruri ? Pot ti
nerii înaintați din patria noastră să 
admită existența unor asemenea 
insule în oceanul vieții noastre 
noi ?

lată întrebări în legătură cu 
care ziarul nostru cere cititorilor 
săi să-și spună părerea în cadrul 
rubricii „Tinerețe, educație răs
punderi".

V. BARAN

Foto: S. NIGULESGU

Lotul experimental cu viță de vie 
al Institutului Agronomic din Bucu
rești, a fost impînzit de studenți. 
Iată-i pe cîțiva dintre studenții 
anului II horticultură, grupa 2012, 

lucrînd la dezgropatul viei.

Născuți in furtună — Patria, 
București, înfrățirea între popoa
re ; Voluntarii — Republica, Gh. 
Doja, Alex. Sahia ; O cursă obiș
nuită — Magheru, Lumina, Donca 
Sitno ; Comicos, — V. Alecsandri, 
I. C. Frimu; Moralitatea d-riei 
Dulska — Central, Arta ; Legenda 
dragostei — 13 Septembrie ; D-ale 
carnavalului — Maxim Gorki, Va
sils Roaită, 'Miorița ; Un clntec din 
caval — Victoria, 8 Martie, N. Băl- 
cescu ; Program de filme documen
tare și de desene animate — Tim
puri Noi ; Ciclu de filme In cinstea 

-Săptămînii Mondiale a Tineretului 
Vladimirescu ; 
la Moscova — 
meu actorul — 

Dezertorul —

— Tineretul, T. 
Ne-am împrietenit 
Alex. Popov ; Tatăl 
Grivița. Libertății ;
Cultural, 8 Mai, Lupta nu s-a sfîr- 
șit încă — C. David ; Răsfățatul — 
Flacăra, 23 August. Drumul Serii ; 
Bravul soldat Swejk — Munca ; 
Omul meu drag - Popular, 16 Fe. 
bruarie ; Călătorie peste 3 mări — 
G Coșbuc ; Patru pași in nori — 
Olga Bancic : Marinarul indrăgos. 
tit — Aurel Vlăicu, Clubul C.F.R.- 
,.Grivița Roșie". Clubul ..Boleslaw 
Blerut" ; Cerul infernului — G. Ba- 
covia : Razia — B. Delavrancea ; 
Viața nu iartă — M. Eminescu, 30 
Decembrie : Afacerea nu s-a clasat
— I lie Pintilie ; Visul spulberat — 
1 Mai ; Căi greșite — Unirea.

Swejk — Munca ;
— Popular, 16 Fe-

TIMPUL PROBABIL
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vreme schimbătoare în ves
tul șl sud-vestul țării și în general 
frumoasă în Moldova. Dobrogea și 
Bărăgan. Cerul va fi variabil, »err- 
porar noros în Transilvania. Ba
nat și Oltenia, unde local va ploua 
slab. Vtnt moderat. Temperatura 
staționară : minimele vor fi cu
prinse între minus 3 șl plus 8 gra
de, iar maximele între 14 și 24 
grade.

9 .
Colectiviștii din Biled regiunea Timișoara au dezvoltat an de an sectorul zootehnic. Ei au în prezent 
228 taurine, 715 porcine, 747 ovine, 688 păsări etc. In fotografie: O parte din vacile de lapte 
gospodăriei în fața grajdului de vaci- ~ "

riene de mare

_ . .ale
După cum se vede grajdul este prevăzut cu două silozuri ac- 
capacitate pentru însilozarea furajelor.

Raionul Turnu Măgurele, al 8-lea raion 
din regiunea București cu agricultura cooperativizatâ

In ultimele luni mii de familii 
de țărani muncitori cu gospodării 
individuale au intrat în unitățile 
agricole cooperatiste. Înscrierea 
lor în unitățile agricole coopera
tiste a fost determinată de realiză
rile însemnate obținute an de an 
de gospodăriile colective și întovă
rășirile agricole, de munca politi
că desfășurată de înșiși colecti
viștii, deputați, femei și tineret în 
frunte cu comuniștii. Anul trecut,

de pildă, gospodăriile colective din 
raionul Turnu Măgurele au reali
zat producții medii la ha. care 
depășesc cu peste 350 kg. la grîu, 
cu 300 kg. la porumb și cu aproape 
1000 kg. la floarea-soarelui recol
tele dobîndite de țăranii muncitori 
cu gospodării Individuale. Prin 
valorificarea produselor vegetale 
și animale gospodăriile colective 
au realizat mari venituri bănești.

Informații
La 27 martie s-a semnat la Bucu

rești Protocolul privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1959 dintre 
R. P. Romînă și Republica Fran- 

acordului comer- 
între cele două

ceză, în 
cial în 
țări.

R. P._____
Franța produse 
petrolifer, cherestea, ulei de ricin, 
semințe, plante medicinale, diferite 
produse agricole și alte mărfuri.

Franța va exporta în R. P. Ro
mînă produse siderurgice, utilaj 
mecanic și electric, autocare, ma 
terii textile, coloranți, diferite pro
duse agricole și alte mărfuri.

Protocolul prevede o creștere 
substanțială a schimburilor comer
ciale între cele două țări în com
parație cu realizările din 1958, an 
care a marcat un progres însemnat 
în relațiile comerciale romîno- 
franceze.

Protocolul a fost semnat de Ni
colae Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului, președin
tele delegației economice romîne, 
și de Jean Deciry, președintele de
legației economice franceze.

La semnare au fost prezenți ing. 
Valentin Steriopol, adjunct al mi 
nistrului Comerțului, precum și 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului. Au fost de față 
membrii 
franceze

cadrul 
vigoare

Romînă va exporta în 
petrolifere, utilaj

delegațiilor economice 
și romîne.

★

a avut loc la MinisterulVineri 
țnvățămîntului și Culturii, consfă
tuirea cadrelor didactice din insti
tutele de construcții și arhitectură 
din învățămîntul superior.

Consfătuirea a dezbătut o serie 
de probleme privind îmbunătățirea

continuă a conținutului învăță- 
mîntului superior de construcții și 
arhitectură, legarea tot mai strîn- 
să a acestuia de necesitățile pro
ducției, practica în producție a 
studenților etc.

★
Din inițiativa Consiliului Mon

dial aii Păcii, în cursul lunii apri
lie va avea loc sărbătorirea mare
lui compozitor clasic Georg Fried
rich Haendel, de la a cărui înce
tare din viață se împlinesc 200 de 
ani. Cu acest prilej în țara noas 
tră vor avea loc numeroase mani
festări. Astfel, amatorii de muzică 
vor putea asculta concerte simfo
nice, de muzică de cameră, concer- 
te-lecții, consacrate marelui com
pozitor. în Capitală vor avea loc, 
în prima jumătate a lunii aprilie, 
un concert al Filarmonicii de Stat 
„George Eneecu" dirijat de D. Bo
tez. Filarmonici'le din Timișoara, 
Orașul Stalin și Iași au progra
mat, de asemenea, concerte simfo
nice cuprinzînd lucrări din bogata 
creație a marelui olasic al literatu
rii muzicale universale.

Filarmonica de Stat „George E- 
nescu" va mai prezenta în sala 
Dalles un concert comemorativ de 
muzică de cameră în cadrul ' ăruia 
soliști vocali și instrumentali ai fi
larmonicii vor interpreta un pro
gram de sonate și arii din orato
riile lui Haendel. De asemenea, 
concertul-lecție organizat de Filar
monica de Stat „George Enescu" 
tn ziua de 18 aprilie va fi consa
crat lui G. F. Haendel. Despre 
opera marelui muzician va confe
renția compozitorul Zeno Vancea.

Totodată stațiile noastre de ra
dio vor transmite de asemenea noi 
emisiuni speciale consacrate com
pozitorului aniversat.

(Agerpres)

Datorită dezvoltării celor mai ren
tabile ramuri și realizării de pro
ducții sporite la toate culturile, 
valoarea zilei-muncă a crescut si
nul trecut în numeroase gospo
dării colective la 25—30 lei.

Toate gospodăriile colective din 
acest raion au împărțit în fiecare 
lună avansuri bănești.

Țăranii muncitori au putut să 
vadă cu proprii lor ochi succesele 
obținute de G.A.G. cu ocazia vizi
telor făcute. colectiviștilor acasă.

Acum în cele 132 unități agri
cole cooperatiste din raionul Tur
nu Măgurele muncesc în comun 
peste 21.500 de familii de țărani 
muncitori avînd peste 58.900 hec
tare teren agricol.

(Agerpres)

Actualitatea pe scurt
Festivalul 
pionierilor 

din Baia Mare

noile modele de țesături, confecții 
ți încălțăminte de
vară, realizate de întreprinderile 
industriei noastre 
alte noutăți de

primăvară și

Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale ’’ 

a Republicii Populare Romîne

Foarte mișcat de amabilele urări pe care Excelența Voastră mi le-s 
adresat cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să primiți mulțumirii: 
mele foarte călduroase.

PAUL I Rege al Elenilor

Săptămînă Mondială a Tineretului

Ziua Festivalului11
cadrul Săptămînii Mondiale 

a Tineretului, sute de mii de ti
neri din țara noastră au sărbătorit 
vineri „Ziua Eestivalului".

S-au organizat cu acest prilej la 
case de cultură ale tineretului, în 
întreprinderi, instituții, cămine 
culturale numeroase întilniri ale 
tinerilor cu participanți la Festi
valurile Mondiale ale Tineretulu 
și Studenților și în special cu cei 
de la Festivalul care a avut loc la 
Moscova.

La casa de cultură a tineretului 
din raionul Gh. Gheorghiu-Dej din 
Capitală a avut loc intilnirea tine
rilor din acest .raion cu tov. 
Alexandru Sidorenco, secretar al 
Comitetului orășenesc U. T. M. 
București, participant la cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Moscova.

Prof. univ. Jean Livescu, rectorul 
Universității „C. 1. Parhon", care 
a participat ca invitat de onoare

la Festivalul de la Moscova, a voi 
bit la Casa prieteniei rominc 
sovietice unui mare număr de sil 
denți și tineri muncitori buci 
reșteni despre rolul Festivalurile 
Mondiale în întărirea păcii, a li 
gaturilor de prietenie și eolabe 
rare dintre toți tinerii lumii.

Numeroși studenți de la Instill 
tul de științe economice „V. 
Lenin ' s-au întîlnit cu tov. M. Vo 
culescu, secretar al 
executiv al Consiliului 
sociațiilor Studenților 
Romînă.

Asemenea întilniri 
asemenea loc și la celelalte case 
cultură ale 
pitală, precum și în întreprinde/ 
instituții, școli, institute de învăți 
mint superior, cămine culturale di 
întreaga țară, 
de spectacole 
tografice.

Comitetuli 
Uniunii 
din R.

Â
1

au avut o 
c 

tineretului din C<

Ele au fost urmat 
artistice și cinemi

(Agerpres)

Spartachiada de iarnă a tineretului

La Galați finalele pe țară 
la trîntă

GALAȚI (prin telefon de la tri
misul nostru special). — 94 de ti
neri finaliști la trîntă ai celei de 
a 4-a ediții a Spartachiadei de iar
nă a tineretului și-au dat întîlnire la 
Galați. Aici urmează să se desem
neze cei mai buni dintre ei — 
campionii Spartachiadei. încă de 
dimineață sala Școlii medii spor
tive nr. 4 din oraș devenise neîn
căpătoare, dovadă a popularității 
de care se bucură acest sport prin
tre tinerii gălățeni.

Primul sunet de gong. Pe saltea 
au apărut cei care aveau să-și dis 
pute întiietatea. Iosif Vass (regi
unea Baia Mare), și I. Torok (re
giunea Cluj) la categoria 55 kg. 
Intîlnirea celor doi a furnizat un 
spectacol de
Torok din Cluj și-a adjudecat vic
toria.

Rind pe rînd pe cele două sal
tele instalate în sală s-an perin
dat reprezentanții tutnro- regiuni
lor țării. La categoria 67 kg., Tu- 
luca Mihai, elev in clasa Xl-a a 
școlii medii „Unirea" din Focșani, 
regiunea Galati, a învins pe Gîtej 
Nicolae, elev din Bîrlad. regiunea 
Iași.

Victorii în primul tur și au mai 
adjudecat și Marian Alexandru din

calitate in care

Din inițiativa comitetului orășe
nesc U.T.M. și cu sprijinul comi
tetului orășenesc de partid se va 
organiza la Baia Mare festivalul 
pionierilor din oraș.

Vor fi organizate expoziții cu 
lucrări ale cercurilor pionierești 
precum și cele mai reușite lucrări 
din cadrul concursului. „Să ne cu
noaștem ținutul natal" care se des
fășoară în școlile din Baia Mare 
Tot în școli vor fi înființate bri
găzi de muncă patriotică pe clase 
pentru a se putea realiza obiective
le : plantarea a 2000 de pomi, 
stringerea a 27.000 kg. fier vechi, 
a 3000 kg. maculatură, a 5000 sti
cle precum și plantarea cu puieți 
a trei hectare.

Activitățile se vor organiza în pro 
grame pe săptămîni. Astfel prima 
săptămînă va fi închinată muncii 
obștești și curățeniei, a doua ob
ținerii notelor bune la învățătură, 
apoi va fi săptămînă cîntecului. 
jocului și sportului.

Toate aceste manifestări se vor 
încheia cu festivalul pionierilor la 
care vor prezenta programe echi
pele artistice din școlile orașului, 
se vor desfășura competiții sportive 
de fotbal-pitici. volei, atletism, do
tate cu „Cupa pionierului".

D. DORIN

Noi modele de țesături, 
confecții și încălțăminte 
pentru sezonul călduros

/n magazinele de 
produselor industriale

desfacere a 
au apărut

ușoare. Printre 
sezon sînt 23 de 

desene de țesături din mătase natu
rală și fire sintetice, stofă neșifo- 
nabilă pentru costume bărbătești, 
150 de modele de tricotaje din 
bumbac, mătase și lină.

Magazinele vor primi în aceste 
zile zeci de noi modele de confecții 
pentru copii, femei și bărbați. în 
curînd cumpărătorii vor putea găsi 
pantofi-opincuțe în culori pastel 
pentru femei și copii, încălțăminte 
din lac pentru copii, pantofi-opinci 
pentru bărbați, mai multe modele 
de pantofi din pînză și altele.

Magazinele sînt aprovizionate 
permanent cu însemnate cantități 
de țesături, confecții și încălță
minte de primăvară și vară. Pen
tru următoarele trei luni comerțul 
a contractat, printre altele, sute de 
mii de m.p. țesături de mătase na
turală, țesături nylon, de veste- 
jachete de lină pentru femei, pre
cum și confecții din țesături sub
țiri de primăvară și vară pentru 
bărbați, femei și copii, ciorapi 
nylon etc. In aceste luni magazi
nele vor primi cu 30 la sută mai 
multă încălțăminte față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

(Agerpres)

Vești 
de la O. N. T.

„Carpați44
Numeroși 
vizita țara.

turiști străini
• Un program 

bogat

sezon turistic, 
Turism

vorne
turistic

Oficiul
„Carpați"

In noul
Național de 
organizează un mare număr de

excursii atît în țară cît și in străi
nătate. Proiectele se anunță a fi 
deosebit de bogate în comparație 
cu anii precedenți. In anul acesta 
ne vor vizita turiști din U.R.S.S., 
China, țările de democrație popu
lară, precum și din Anglia, Ita
lia, Franța, R. F. Germană, Bel
gia etc. Un mare număr de tu
riști străini vor vizita litoralul 
Mării Negre, Delta Dunării unde 
vor putea face cunoștință cu ine
galabilele ei frumuseți, stațiunile 
balneo-climaterice, localitățile de 
importanță istorică, folclorică, ar
heologică. în ceea ce privește 
excursiile pe care le vor face turiș
tii noștri în diferite țări se anun
ță un program larg. Astfel, în 
12, 14 și 17 aprilie se vor orga
niza excursii pe ruta Kiev-Mosco- 
va cu trenul la ducere și avio
nul la întoarcere și cu o ședere 
efectivă in U-R.S.S. de 7 zile. 
Costul acestei călătorii pentru o 
persoană va fi de 1600 lei. In zi
lele de 21, 23 și 26 aprilie se vor 
organiza excursii pe ruta Kiev- 
Moscova la același preț ambele 
drumuri făcindu-se insă cu avionul. 
In aceleași condițiuni se vor face 
excursii în 27 aprilie a.c.

In 21 și 24 aprilie turiștii noștri 
vor putea călători pe ruta Chiși- 
nău-Kiev cu avionul atît la du
cere, cît și Ia întoarcere, costul 
călătoriei fiind de 1400 lei, iar șe
derea efectivă în U.R.S.S. de 6 zile. 
Pe ruta Chișinău-Kiev se vor mai 
face de asemenea excursii în zilele 
de 17, 23, 26 și 29 aprilie.

La 6 aprilie O.N.T, organizează 
o excursie pe ruta Budapeșta- 
Praga cu ședere de o zi la Buda
pesta și patru zile la Praga, costul

călătoriei fiind 
2 — 17 aprilie 
călătorie cu autocarul pe următo
rul itinerariu : Budapesta-Brno-Pra- 
ga-Karlovy Vary-Bratislava cu o 
durată de 13 zile șj o ședere efec- 
tică în străinătate de 9 zile. Cos
tul călătoriei va fi de 2000 lei.

In Republica Populară Bulgaria 
se va organiza între 4-11 aprilie o 
călătorie cu trenul pe itinerariul: 
Pleven-Tîrnovo-Plovdiv-Sofia, cu o 
ședere în țara prietenă de 7 zile la 
prețul de 1100 lei.

Intre 1-8 aprilie turiștii vor pu
tea face o călătorie cu autocarul 
pe itinerariul Tîrnovo-Plovdiv-So- 
fia-Pleven cu o durată de 5 zile.

După cum se vede un sezon 
foarte promițător pentru amatorii 
de turism.

de
se

1550 lei. Intre 
organizează o

P. VIGTOR

0 interesantă lucrare
Editura medicală, în 

a sprijini viitoarele 
care se pregătesc pentru cursul de 
admitere la diferite institute de în- 
vățămint superior cu caracter bio
logic a editat lucrarea „Anatomia 
și fiziologia omului" de prof. I. C. 
Petricu, prof. I. C. Voiculescu.

Lucrarea cuprinde materialul 
prevăzut în programa învățămîn- 
tului de cultură generală, precum 
și a școlilor tehnice de specialitate. 
Schemele recapitulative de la sfîr- 
șitul fiecărui capitol obișnuiesc ci
titorul cu o sintetizare a cunoștin
țelor sale. Ea se adresează tuturor 
absolvenților școlilor de culturi 
generală.

dorința de 
cadre tinere

In acest număr al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului" 
sînt publicate articolele: Forța 
conducătoare a dezvoltării socieiă- 
ții pe calea spre comunism de E. 
Bugaev, B. Leibson ; Bazele eco
nomice ale politicii de pace a ță
rilor socialiste de W- Siroky ; Axa 
Bonn-Paris de Observator ; Siste
mul cu mai multe partide in Repu
blica Democrată Germană de H. 
Matern ; Ofensiva împotriva for
țelor democratice din Grecia de L. 
Stringos ; Cum luptăm pentru în
tărirea frontului de eliberare națio
nală (din experiența Partidului Co
munist din Chile) de L. Corvalan ; 
Despre păturile mijlocii din Franța 
de F. Nicolon î Legea cu privire 
la reforma agrară în Republica 
Irak de Z. Hairi.

Rubrica „Pagini din istorie" cu
prinde articolul: Republica Sovie
tică Ungară și însemnătatea ei is
torică" de D. Nemes.

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești" conține un bogat 
material informativ cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Cărți și reviste" 
sînt publicate articolele : Istoria 
celor trei Internaționale de N.Z.R.; 
Revista teoretică a comuniștilor 
din Argentina de C. Rimac-

Numărul 4 cuprinde și note bi
bliografice.

La „Scrisori și note" sînt publi
cate articolele : Evenimentele de la 
Borinage de J. Terfve ; Libertatea 
pentru victimele reacțiunii ameri
cane 1 de J. Robertson și o scri
soare adresată redactorului „Re
vistei mondiale de marxism" de W. 
Gallacher.

Revista „Probleme ale păcii și 
socialismului» apare lunar în lim
bile albaneză, bulgară, cehă, chi
neză, coreeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, mon
golă, olandeză, poloneză, romînă, 
rusă, spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

Oradea, Moțoo Nicolae. elev 
centru) școlar petrol chimie d 
Cimpina (care în acest au a pa 
ticipat pentru prima oară 
Spartachiada de iarnă) Gyori Ic 
îngrijitor la ferma zootehnică 
G.A.S. Iecea Mare regiunea Tin 
șoara, Marmocea Fiorea, colec 
vist la G.A.G. Grivița Roșie, i 
ionul Filimon Sîrbu, Zamfir Ci< 
rone lăcătuș la Flamura Roșie, ! 
biu, Omer Nermin, sudor la fab: 
ca de ciment din Medgidia.

Cel mai scurt meci al zilei 1- 
furnizat Lăzărici Constantin, el 
la școala agricolă din Cisnădie i 
giunea Stalin și Frățilă Gheorg 
din Ploești, primul ciștigind 
numai 30 de secunde prin ti 
Deși învins de către Bratn Ștefa 
colectivist la G.A.C. Segarcea, i 
giunea Craiova, tînărul Benda I< 
turnător la uzina de utilaje mine 
din Petroșani a lăsat o imprei 
deosebită prin buna pregătire 
tenacitatea de care a dat dova 
în luptă.

întrecerea continuă azi și 
încheie duminică cînd vom c 
noaște campionii de trîntă ai ce' 
de a patra ediții a Spartachiac 
de iarnă a tineretului.

Au început campionatele mondiale 
de tenis de masă

In sala „Westfallenhall" din 
Dortmund s-au deschis campiona
tele mondiale de tenis de masă 
care reunesc la cea de a 25-a edi
ție peste 460 de jucători și jucă
toare, reprezentînd 46 de țări. 
Competiția a început cu întîlnirile 
preliminarii ale competițiilor pe 
echipe, pentru cupele „Swaythling" 
(bărbați) și „Corbillon" (femei). 
In primele tururi nu s-au înregis
trat surprize, favoriții învingînd 
pe toată linia. In primul joc, echi
pa masculină a R. P. Romîne. care 
face parte din grupa A, a învins 
cu categoricul scor de 5—0 echipa 
Venezuelei.

Alte rezultate înregistrate: 
(masculin) : grupa A: R. P. Un
gară—Elveția 5—0 ; Brazilia— 
Norvegia 5—1 ; S.U.A.—Elveția 
5—0 ; Brazilia—Venezuela 5—0 ; 
grupa B : R.A.U.—Belgia 5—4 ;

R. P. Chineză—Portugalia 5—( 
R. F. Germană—Jamaica 5- 
Suedia—Irlanda 5—0 ; grupa ( 
Japonia—Italia 5—0; R. D. Gi 
mană—Olanda 5—4 ; Austria 
Luxemburg 5—0 ; India—Cana 
5—0 ; Iugoslavia—Danemar
5—0 ; grupa D : Anglia—Mal 
5—0 ; Iran—Țara Galilor 5—( 
Franța—Liban 5—0 ; R. Ceh 
slovacă—Spania 5—0 j Anglia 
Grecia 5—0,

Feminin: grupa A: R. P. CI 
neză—Spania 3—0 ; Olanda—D 
nemarca 3—2 ; Suedia—Elveț 
3—2 ; Spania—S.U.A. 3—2 ; A 
glia—R. D. Germană 3—0; gruj 
B : R. Cehoslovacă—Grecia 3—( 
grupa O: Japonia—Italia 3- 
Belgia—Canada 3—0 ; R. P. U 
gară—Austria 3—0; Franța- 
Noua Zeelandă 3—2 ; R. F. Ge 
mană—Italia 3—2.

Turneul internațional de fotbal 
U. E. F. A.

Turneul internațional de fotbal 
U.E.F.A. rezervat echipelor de ju
niori a programat vineri două par
tide în cadrul grupei B. La Sofia 
s-an întîlnit reprezentativele R. P. 
Romine și Greciei. După cum 
transmite comentatorul sportiv al 
agenției bulgare de presă BTA, a- 
cest meci s-a încheiat cu uu re-

de la Sofia
zultat surprinzător în favoar 
echipei Greciei care a cîștigat < 
scorul de 1—0 (1—0)

In cel de-al doilea meci echii 
Italiei a învins cu scorul de 4— 
(1—0) echipa Turciei. Următor 
joc al echipei R. P. Romîne va 
vea loc la 31 martie la Pazarg 
cu echipa Angliei.

DLAUNLTI CWAt AO/M 
fiirnviu dvs. i

I

)



încheierea lucrărilor 
Congresului sindicatelor 

sovietice

Guvernul R.D.G. își exprimă acordul 
față de propunerile sovietice

Nota de răspuns a guvernului R.D.Germane adresată guvernului U.R.S.S.
BERLIN 27 (Agerpres). — A- 

genția ADN a transmis textul no
tei de răspuns a guvernului Repu
blicii Democrate Germane la nota 
guvernului U.R.S.S. din 2 martie.

Fiind principial de acord cu pro
punerile sovietice privitoare la 
convocarea conferinței de pace în 
vederea încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și la lichidarea 
regimului ilegal de ocupație din 
Berlinul Occidental, se spune în 
notă, guvernul Republicii Demo
crata Germane salută noua con
firmare a punctului de vedere al 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietica Socialiste conținută în 
nota din 2 martie 1959 adresată 
guvernului Republicii Democrate 

. Germane și propunerile constructi
va expuse în această notă. In notă 
sa menționează că propunerile so
vietice au găsit un larg răsunet în 
rindul populației celor două state 
germane, precum și în cercurile 
largi ale opiniei publice europene 
și mondiale. Ținînd seama de în
vățămintele istoriei, se subliniază 
în continuare, încheind capito.ul 
celui de-al doilea război mondial, 
înfrînînd forțele agresive ale mili
tarismului și revanșismului în Ger. 
mania occidentală, contribuind la 
crearea unor condiții democratice 
și în Germania occidentală și dînd 
întregului popor german posibili
tatea dezvoltării pașnice nelimitate 
în toate domeniile economiei, co- 

. merțului, științei și culturii, Tra- 
. tatul de pace cu Germania ar con
tribui în mod hotărîtor la crearea 
unui bastion sigur de luptă îm- 

. potriva unui nou război în Europa. 
Încheierea Tratatului de pace cu 

Germania ar constitui aportul cel 
mâi efectiv la creareaj unei zone 
denuclearizate în Europa, precum 
și la dezangajarea forțelor armate 
gje N.A.T.O. și forțelor armate ale 
Tratatului de la Varșovia.

Încheierea Tratatului de pace cu 
Germania ar constitui începutul so
luționării pașnice a tuturor proble- 

■ melor legate de ansamblul proble
mei germane. Ea ar constitui un 
important pas înainte pe calea spre 
înțelegere și apropiere între cele 
două state germane în problema 

î creării unei confederații germane 
și ar deschide calea cea ~ 
scurta spre unificarea celor 
stata germane.

In notă este criticată cu 
. mență politica antinațională

vernului R. F. Germane și se ara
tă că cancelarul Adenauer „joacă 
rolul de principal tulburător al 
păcii în Europa". Se menționează 
de asemenea că guvernele S.U.A., 
Marii Britanii și Franței ignorează 
propunerile constructive ale gu
vernului U.R.S.S. Guvernul Re
publicii Democrate Germane con
sideră de datoria - ■
cu toată tăria că cele patru puteri 
sînt obligate din punct de vedere 
juridic și moral să contribuie la 
reglementarea pașnică cu Germa
nia care a întîrziit mult și să spri
jine convocarea conferinței de pace 
a tuturor stateior interesate.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane sprijină propunerile gu
vernului sovietic privind convoca
rea unei conferințe la nivelul șe
filor de guverne, întrucît în actua
lele condiții aceasta este metoda 
cea mai potr.vită de a se ajunge 
la acorduri pozitive.

Dat fiind că problema re
glementării pașnice cu Germa
nia poate li -----'-.-ix ... ------ -
numai dacă 
porni de la 
două state germane și vor recu
noaște dreptul lor juridic de a par 
ticipa la tratative'e în legătură cu 
toate problemele care le privesc, re
prezentanții celor două state ger
mane trebuie să participe Ia exa
minarea în cadrul unei asemenea 
conferințe a problemelor de im
portanță vitală pentru poporul ger
man.

sa să sublinieze

rezolvată cu succes 
toate guvernele vor 

faptul existenței a

Guvernul R. D. Germane împăr
tășește părerea guvernului sovietic 
potrivit căreia la tratativele șefilor 
de guverne în legătură cu pregăt'- 
rea Tratatului de pace cu Germa
nia și la rezolvarea problemelor 
legate de asigurarea securității eu
ropene trebuie să participe Repu
blica Cehoslovacă și Republica 
Populară Polonă.

Deși guvernul Republicii Demo
crate Germane consideră că o în- 
tîlnire a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai statelor interesate, date 
fiind competența limitată și împu
ternicirile limitate ale miniștrilor 
Afacerilor Externe, ar face mult 
mai dificilă realizarea unor acor
duri parțiale, se spune în conti
nuare în notă, el este gata să par 
ticipe la această conferință dacă 
celelalte guverne insistă asupra 
ținerii ei și nu sînt încă pregătite 
să participe la o conferință la înalt 
nivel. El consideră însă important 
să sublinieze că la tratativele mi
niștrilor Afacerilor Externe trebuie 
să se discute neapărat problemele 
Tratatului de pace cu Germania și 
problema Berlinului Occidental-

Guvernul Republicii Democrate 
Germane declară că este gata să 
examineze amănunțit toate propu
nerile constructive în legătură eu 
lichidarea statutului de ocupație din 
Berlinul occidental și reglementa
rea pașnică a problemei germane, 
care vor ține seama în modul cu
venit de suveranitatea Republicii 
Democrate Germane.

Populafia vest-germana 
se pronunța împotriva 

înarmării racheto-atomice

tna: 
două

vehe- 
a gu-

BONN 27 (Agerpres). — TASS . 
transmite : Acum un an, majori
tatea secționară a Bundestagului . 
vest-german, neținînd seama de 
voința poporului german, a adop
tat hotărirea nefastă cu privire la 
înarmarea atomică a armatei vest- 
germane. Acest lucru a provocat • 
în Germania occidentală un pu- < 
ternic val de proteste din partea ' 
populației. 1

In prezent Ministerul de Război , 
al R.F. Germane a și cumpărat 
din S.U.A. arme rachete care pot '

Deschiderea Congresului P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 martie, 
la Londra s-a deschis cel de-al 
XXVI-lea Congres ordinar al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. La congres au sosit 
sau urmează să sosească delega
țiile a 18 partide comuniste și 
muncitorești.

Congresul a fost deschis de 
William Gallacher, președintele 
Partidului comunist. Făcind o 
comparație între situația din ță
rile socialiste cu cea existentă în 
tarile capitalului, Gallacher a 
subliniat că, după cum reiese 

.chiar și din datele oficiale în ță
rile capitaliste se numără apro
ximativ 10-12 milioane de șomeri. 
Ce contrast reprezintă aceasta, a 
spus el, în comparație cu progre
sul economic neîncetat din Uniu
nea Sovietică, Republica Popu
lară Chineză și din toate cele
lalte țări ale lagărului socialist!

După cuvîntarea lui Gallacher,

Harry Pollitt, președintele de o- 
noare al partidului comunist, a 
salutat cu căldură, în numele 
Congresului, pe delegații partide
lor frățești.

Apoi s-a dat cuvîntul lui J. 
Gollan, secretar general al Par
tidului Comunist din Marea Bri
tanie, care a prezentat raportul 
politic al Comitetului Executiv.

J. Gollan s-a referit printre altele 
la importanța combaterii ideologiei 
de dreapta în mișcarea muncito
rească și a revizionismului, care 
este o manifestare a acesteia.

In încheiere J. Gollan a spus 
că principala trăsătură a zilelor 
noastre o constituie contrastul 
dintre cele două sisteme sociale 
— socialismul în plină dezvolta
re și capitalismul în putrefacție. 
Succesele uriașe ale Uniunii So
vietice, a spus el, însuflețesc pe 
oamenii muncii din întreaga 
lume.

fi folosite cu focoase atomice. A- 
cum are loc instruirea intensă a 
soldaților vest-germani pentru mi- 
nuirea acestor arme.

Populația din R.F. Germană își 
continuă lupta împotriva înarmării 
racheto-atomice. Rezultatele unor 
sondaje efectuate in diferite orașe 
ale Germaniei occidentale au ară
tat că peste 90 la sută din cei 
chestionați se pronunță împotriva 
politicii nebunești de înarmare a- 
tomică, pentru înlăturarea oricărei 
arme nucleare de pe teritoriul ger
man. tn numeroase regiuni acțio
nează comitete împotriva înarmă
rii atomice a Germaniei occiden
tale.

Autoritățile vest-germane au răs
puns la aceasta prin amenințări, 
prin interzicerea mai multor or
ganizații democratice, prin aresta
rea și condamnarea militanților 
progresiști. Dar acest lucru nu a 
intimidat pe oamenii muncii din 
Germania occidentală.

Recenta manifestație de masă a 
oamenilor muncii din Dortmund, 
care s-au pronunțat împotriva sta
bilirii pe aerodromul acestui oraș 
a unui regiment englez înarmat cu 
rachete atomice, a constituit sem
nalul pentru intensificarea luptei 
împotriva înarmării atomice a 
R.F, Germane.

In legătură cu împlinirea unui 
an de la adoptarea de către Bun
destag a hotărîrii cu privire la 
înarmarea atomică a Bundesweh- 
rului, la Bremen a avut loc un 
miting și o manifestație organizate 
de „Uniunea germanilor care lup
tă pentru unitate, pace și liberta
te".

LONDRA 27 (Agerpres). 
TASS transmite : La 26 martie 
avut loc în Camera Comunelor din 
Anglia scurte dezbateri în proble
ma restricțiilor discriminatorii 
impuse de Statele Unite asupra 
comerțului Angliei cu țările socia
liste.

Descbizînd dezbaterile, conser
vatorul Reader Harris a arătat că 
problema comerțului cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
capătă în prezent o importanță 
deosebită pentru Anglia, întrucît 
Anglia începe să și piardă piețele 
din cauza creării așa-numitei 
„piețe comune" în Europa. Sub
liniind că pentru industria engleză 
este absolut necesar să obțină pie
țe undeva în altă parte, Harris a 
declarat : „Am fi absurzi dacă nu 
am folosi uriașele posibilități ale 
pieții Europei răsăritene și Extre
mul Orient".

El a citat apoi drept exemplu 
tranzacții comerciale pe care fir
mele engleze nu le pot încheia din 
cauza embargoului existent și și-a 
exprimat temerea că țările vest- 
europene vor înlătura în curînd 
firmele engleze, dacă acestea din 
urmă nu vor acționa mai energic.

Cerind revizuirea totală a listei 
mărfurilor interzise și lichidarea 
ei grabnică, Harris a subliniat că 
aceasta va avea o mare importanță 
pentru succesul conferinței la ni
vel înalt. Pacea, a spus Harris, va 
urma după lărgirea comerțului.

Din cuvîntarea lui Vougham 
Morgan, ministru de stat pentru 
Problemele Comerțului, care a 
răspun în numele guvernului, nu a 
reieșit însă că 
interzise vor fi 
viitor apropiat.

au

listele de mărfuri 
modificate intr-un

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 martie 
și-a încheiat lucrările Congresul 
al XlI-lea al sindicatelor din 
U.R.S.S. Timp de cinci zile, în 
marele Palat al Kremlinului au 
fost dezbătute cele mai actuale 
probleme ale vieții sindicale și 
sarcinile trasate de Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. Congresul a 
demonstrat solidaritatea sindica
lelor sovietice în jurul Partidu
lui comunist, hotărîrea lor de a 
înfăptui linia generală a P.C.U.S.

In cadrul ultimei ședințe a 
Congresului a fost aprobat în 
unanimitate statutul modificat al 
sindicatelor din U.R.S.S. După 
aceea Congresul a procedat la a- 
legerea organelor sindicale cen
trale. In componența Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. au fost aleși prin vot 
secret 197 de membri și 69 de 
membri supleanți ai Consiliului.

Succesul artistei 
Elena Cernei 

în R. Cehoslovaca
PRAGA 27 (Agerpres). — Tur

neul pe care îl întreprinde în R. 
Cehoslovacă artista romînă Elena 
Cernei se bucură de un succes 
deosebit.

Joi seara, pe scena Operei 
„Smetana" din Praga, mezosopra- 
na Operei din București, Elena 
Cernei, a interpretat rolul Carmen 
din cunoscuta operă a lui Bizet.

La spectacol a asistat ambasa
dorul R. P. Romine în R. Ceho
slovacă.

Spectacolele artistei romîne sînt 
apreciate de criticii muzicali din 
capitala Cehoslovaciei drept un 
important eveniment al săptamînii 
artistice pragheze. Atit prin jocul 
de scena, cit și prin calitatea vocii 
sale, Elena Cernei a fost o ad
mirabilă Carmen. Publicul pre
zent la spectacol a ovaționat 
îndelung pe cîntăreața romînă. La 
sfîrșitul spectacolului i s-au oferit 
artistei romîne buchete de flori.

Ziarul „Mlada Fronta" scrie că 
atît recitalul de la Karlovi Vary 
dat săptămîna trecută, cit și in
terpretarea rolului Azucenei din 
„Trubadurul" la Opera din Olo- 
moue, pot fi considerate ca re
marcabile succese.

La rîndul său „Svobodne Slovo" 
consideră că turneul Elenei Cer
nei, împreună cu apropiatele con
certe ale violonistului Igor Ois- 
trah și pianistului J. Richter, se 
numără printre cele mai impor
tante evenimente ale stagiunii ac
tuale muzicale din Cehoslovacia.

27 martie N. S.SOCI. - La
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
la Soci pe Dag Hammarskjoeld, 
secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite, la cererea aces
tuia. și a avut cu el o convorbire.

DJAKARTA. - Autoritățile in
doneziene au hotărît să interzică 
difuzarea revistei americane 
,,Newsweek". Această măsură a 
fost luată pentru că revista ame
ricană a publicat informații false, 
menite să tulbure ordinea publica 
din Indonezia.

ROMA. — La 26 martie s-a des
chis la Roma cel de-al doilea Con
gres al scriitorilor și artiștilor 
negri. La congres participă peste 
două sute de persoane, reprezen- 
ttnd Ghana, Guineea, Camerunul, 
Senegalul, Haiti, Congo Belgian, 
Nigeria, Madagascarul, Martinica, 
Guadelupa, Uruguayul, Columbia 
și alte țări.

DELHI. — Intr-un comunicat o- 
ficial dat publicității de autorită
țile indiene se anunță că la 25 
martie trupeie pakistaneze au des
chis focul, tără a fi provocate, la 
frontiera cu India, tn dreptul io- 
calității Haitil'a, statul Assam. Co
municatul adaugă că în aceeași zi, 
forțele armate pakistaneze au des-

chis focul tn regiunea de graniță 
în apropierea localităților Bara- 
punji și Mohishashan. Un țăran 
indian a fost rănit.

HANOI. — La 26 mi'tle a. c. 
a fost semnat ta Hanoi protocolul 
privitor la activitatea echipei sa
nitare romîne trimisă în R. D. 
Vietnam de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale al R. P. Ro
mîne.

SOFIA. — La 27 martie a fost 
dat publicității la Sofia comunica, 
tul cu privire la restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Republica 
Populară Bulgaria și Statele Unite 
ale Americii.

MOSCOVA. — S-a terminat ex
perimentarea noului avion turbo
reactor de ^pasageri cu 95 locuri - 
,,IL-18“. care în viitorul apropiat 
va fi folosit <pe liniile aeriene de 
pasageri ale Uniunii Sovietice. Ex
perimentarea avionului „IL-18“ s-a 
încheiat cu un zbor fără escală de 
opt ore. avionul parcurgind 4.300 
km.

LONDRA. — La 26 martie depu
tății laburiști au ridicat în ședința 
Camerei Comunelor problema si
tuației din lagărele pentru deți
nuți din Kenya în legătură cu 
faptul că recent s-a aflat despre 
moartea a 11 deținuți din lagărul 
situat la Hola.

de asemenea Comi- 
alcătuită din 37 de

A fost aleasă 
sia de revizie 
persoane.

Delegații, la
un mesaj de salut adresat Comi
tetului Central al Partidului 
munist al Uniunii Sovietice, 
care se spune că Congresul al 
XlI-lea al sindicatelor 
U.R.S.S. asigură Comitetul Cen
tral de faptul că sindicatele vor 
urma întotdeauna cu fermitate 
linia partidului, vor constitui un 
reazim de nădejde al partidului 
in lupta pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini de construire a co
munismului, vor îndeplini cu cin
ste îndatorirea lor de organiza
tori și educatori ai maselor largi 
ale oamenilor muncii, rolul lor 
deosebit de școală leninistă a co
munismului.

In mesajul de salut se subli
niază că clasa muncitoare, toți 
oamenii sovietici consideră pro
gramul construirii comunismului, 
trasat de Congresul al XXI-lea, 
ca o cauză a lor proprie, ca o 
sarcină a lor de luptă, pentru re
zolvarea căreia nu-și vor precu
peți experiența, cunoștințele și 
forțele.

Congres au adoptat

Co- 
în

din

In S.U.A., în urma masivelor concedieri de muncitori din 
uzine au loc puternice greve. La Pittsburg — cunoscut cen
tru industrial — greviștii au format pichete permanente în fața 
uzinelor în semn de protest împotriva măsurilor patronilor. 
In fotografia noastră se poate vedea cum poliția intervine cu 

brutalitatea împotriva unui pichet de greviști.

In legătură cu ieșirea Irakului
din pactul de la Bagdad

BAGDAD 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarele publică 
declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al Irakului în legătură cu 
ieșirea Irakului din pactul de la 
Bagdad.

In declarație se spune că revo
luția de la 14 iulie din Irak a li
chidat vechiul regim și a creat în 
țară un regim republican care 
„oglindește întrutotul voința tutu
ror păturilor populației spre cola
borare strînsă cu toate țările, ba
zată pe prietenie și egalitate în 
conformitate cu interesele lor reci
proce".

In declarație se subliniază că 
Republica Irak își bazează politica 
pe principiile Cartei O.N.U., a neu
tralității pozitive și neaderării la 
nici un fel de lagăre-

Guvernul irakian, se arată în 
declarație, după o studiere atentă 
a esenței pactelor și acordurilor cu 
celelalte țări pe arena internațio
nală, a ajuns la concluzia că 
„menținerea Irakului în pactul de 
la Bagdad contravine politicii neu
tralității pozitive proclamate la 14 
iulie anul trecut. Acest lucru con
travine de asemenea voinței po
porului irakian care și-a exprimat 
în permanență atitudinea negati
vă față de acest pact".

In declarație se arată în conti
nuare că Irakul stabilește relații 
internaționale tot mai trainice, ba
zate pe principiile prieteniei și a- 
vantajului reciproc și care se bu
cură de sprijinul poporului irakian. 
Luînd în considerație acest lucru 
guvernul irakian consideră că ie
șirea Irakului din pactul de la 
Bagdad constituie un factor im
portant pentru întărirea prieteniei 
dintre Irak și celelalte țări.

★

BAGDAD 27 De la trimisul A- 
gerpres : Guvernul irakian conti
nuă să primească din toate col
țurile țării telegrame care salută 
retragerea din pactul agresiv de 
la Bagdad. Comandantul primei 
divizii, generalul de brigadă Ha
mid Hussein, i-a trimis lui Kas
sem o telegramă de felicitare, a- 
rătînd că această știre a fost pri
mită cu cea mai mare satisfac
ție de toți ofițerii și soldații. Co
mandantul diviziei a doua,, gene
ralul de brigadă Daud al Janabi,

a trimis o telegramă similară 
subliniind că această zi este con
siderată de toți membrii diviziei 
a doua ca o mare sărbătoare na
țională.

Comandanții altor unități mili
tare au trimis telegrame simila
re. Comitetul de coordonare a 
sindicatelor și a asociațiilor a pu
blicat o declarație felicitînd po
porul cu prilejul retragerii din 
pactul de la Bagdad care este 
considerată ca o confirmare a po
liticii patriotice a guvernului și 
ca o dovadă concretă a satisface
rii revendicărilor maselor. Decla
rația exprimă încrederea că gu
vernul va satisface celelalte re
vendicări ale poporului irakian e- 
xecutînd sentințele juste ale tri
bunalului popular, epurarea ar
matei și a aparatului de stat, lua
rea de măsuri ferme față de cei 
care plănuiesc să conspire împo
triva Republicii Irak și a eroicu
lui său popor.

Declarațiile sînt semnate de re
prezentanții Comitetelor partiza
nilor păcii, Biroului Executiv al 
Federației sindicatelor, Federa
ției tineretului democrat, Uniunii 
studenților, Uniunii scriitorilor, 
Ligii pentru apărarea drepturilor 
femeii, Uniunii Ziariștilor și altor 
asociații.

★

BAGDAD 27 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Reu
ter, un purtător de cuvînt al am
basadei britanice de la Bagdad a 
declarat că în urma retragerii 
Irakului din „Pactul de la Bag
dad", acordul special încheiat în
tre guvernul britanic și guvernul 
irakian, care a fost răsturnat prin 
revoluția de la 14 iulie 1958, în 
baza căruia Marea Britanie își 
menține bazele aeriene de la 
Habbaniya și Shuabia din Irak „a 
devenit în mod automat nul și 
neavenit". X,

O cuvîotare a premierului Kassem
BAGDAD 27 — De la trimisul 

special Agerpres : După cum s-a 
mai anunțat zilele trecute a so
sit la Bagdad delegația de pa- 
trioți irakieni care a participat la 
înăbușirea complotului antiguver
namental. Primul ministru al Ira
kului, Kassem, a primit delegația 
cu care prilej a ținut o cuvînta- 
re în care a arătat printre altele 
că rebeliunea din Mossul s-a da
torat elementelor corupte care au 
primit arme din străinătate. Kas
sem a spus în continuare: Mîini 
murdare s-au jucat cu soarta a- 
celora care au realizat revoluția, 
în scopul sumbinării republicii 
care nu va fi niciodată răs
turnată deoarece țelul fundamen
tal pentru care noi am luptat a 
fost libertatea poporului. Atunci 
cînd poporul obține libertatea nici 
rebeliunile, provocate de mîini 
străine, și nici imperialiștii, nu 
pot să-l înfrîngă. Luptăm pentru 
a menține libertatea poporului 
pentru ale cărui interese a fost 
instituit actualul guvern. El lu
crează pentru binele poporului și 
nu pentru el însuși, cum s-au 
comportat guvernele anterioare. 
Acestea se aflau în slujba impe

rialismului. De aceea sărăcia și 
mizeria și-au aruncat umbra asu
pra poporului. Dar la 14 iulie 
noi am zdrobit elementele corup
ției și am stabilit acest guvern 
ale cărui principii noi le-am a- 
nunțat chiar din prima zi a revo
luției. Vom urma aceste princi
pii.

După ce a arătat că complotul 
de la Mossul a fost zdrobit de 
popor, Kassem a vorbit despre 
dezvoltarea economică a țării.

El a declarat în continuare că 
după trei ani sau chiar mai pu
țin nivelul de trai al poporului 
va crește în mod serios. El s-a 
referit la industrializarea țării și 
la modernizarea agriculturii. Po
porul se va bucura de bunăstare 
in țara sa, care este considerată 
drept una din cele mai bogate 
din lume.

Primul ministru Kassem a spus 
în continuare : Armata noastră 
va fi cea mai puternică din Ori
entul Mijlociu pentru a apăra 
orînduirea republicii noastre și a 
națiunii arabe. Noi sîntem o na
țiune pașnică și nu atacăm pe ni
meni.

For|a uriașă a artei realist-socialiste
Dezbaterea de Ia Expoziția de Arte Plastice 

a tarilor socialiste
MOSCOVA 27 Corespondentul 

Agerpres transmite: Intre 24 și 
26 martie a avut loc la Moscova, 
în Sala Centrală a Expozițiilor, 
o amplă dezbatere în legătură cu 
lucrările prezentate la Expoziția 
de Arte Plastice a țărilor socia
liste.

La discuții au participat pic
tori, sculptori și critici de artă 
din cele 12 țări participante la 
expoziție.

Discuțiile care s-au desfășurat 
tn jurul temei „Arta socialistă și 
realitatea", au fost deschise de 
Serghei Gherasimov, președintele 
Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S. El a arătat că expozi
ția, care a fost vizitată într-un 
timp scurt de peste 400.000 de 
oameni, a scos cu putere în evi
dență faptul că arta țărilor so
cialiste a devenit o forță uriașă 
care ajută la construirea vieții 
noi. Expoziția a unit și mai mult 
pe artiștii din țările socialiste în 
lupta pentru înaltele idealuri ale 
artei realist-socialiste.

Problema partinității artei, a 
legăturii ei cu ■ poporul, a nece
sității ca arta să se adreseze pu
blicului într-un limbaj accesibil 
au constituit teme de discuții am
ple și aprofundate. Numeroși vor
bitori au combătut abstracționis
mul și alte manifestări străine ar
tei realist-socialiste.

In cuvîntul său Ion Jalea, ar- 
. tist al poporului din R. P. Romî

nă, a vorbit despre caracterul u- 
manist al artei realist-socialiste. 
El a arătat că artiștii plastici din 
R. P. Romînă își propun să în
fățișeze cit mai cuprinzător și 
mai veridic realitățile noi din 
țara lor. Arta realist-socialistă, a 
subliniat vorbitorul, este ari i pre
zentului și viitorului, care face 
legătura cu ceea ce a fost mai 

înaintat în arta trecutului și care 
dă și va da riposta cuvenită ar
tei decadente.

In expunerea sa consacrată 
problemelor contemporaneității în 
arta realismului-socialist și legă
turii artistului cu viața, criticul 
de artă romîn Mircea Popescu a 
arătat că expoziția de la Mosco
va dezminte, odată mai mult, în 
mod categoric afirmațiile care 
pretind că adeziunea la această 
metodă ar duce la uniformitate și 
nivelare.

Cu multă atenția a fost ascultat 
pictorul romîn Corneliu Baba, a 
cărui expunere a fost în repetate 
rînduri subliniată de aplauze. Cri- 
ticînd căutarea cu orice preț a ori
ginalității și a senzaționalului, 
Cor..eliu Baba a spus : „Atît timp 
cît inimile oamenilor vor bate, atît 
timp cît oamenii vor iubi, vor 
tinde spre idealuri înalte, vor 
năzui spre fericire, atîta timp arta 
va avea un sens mult mai mare 
decît acela meschin și egoist de a 
trezi o luma morbidă și obosită, 
oferindu-i „senzațiile tari" ale unor 
creații absurde, stranii și goale de 
orice conținut uman. Omul cu 
idealurile și victoriile sale, viața, 
sînt tema mare și inepuizabilă în 
jurul căreia trebuie să se unească 
forțele artei realiste din întreaga 
lume".

Mai mulți participant! la discuții 
au subliniat necesitatea organi
zării regulate a unor asemenea 
manifestări artistice, la care să 
participe nu numai artiști din ță
rile socialiste, ci și artiști progre
siști din țările capitaliste.

Dezbaterile au fost închise de 
pictorul Serghei Gherasimov, care 
a relevat caracterul lor deosebit de 
rodnic și a urat tuturor lucrătorilor 
pe tărîmul artelor plastice din ță
rile socialiste noi succese în crea
ția lor.

Caracterul agresiv
al pactelor bilaterale încheiate 

de S.U.A. cu Iranul, Pakistanul 
și Turcia s-a evidențiat încă- 
odată. După ce s-a aflat la Wa
shington de hotărîrea Irakului de 
a ieși din pactul de la Bagdad, 
cercuri informate din preajma 
Departamentului da Stat au a- 
nunțat că S.U.A. va spori ajuto
rul, militar destinat celor trei 
țări. Scopul urmărit este evident: 
menținerea încordării în Orientul 
Mijlociu și amenințări directe la 
adresa Irakului. Este deci lim
pede ce fel de „pacificare" do
resc cercurile agresive americane 
în Orientul Arab și căror țeluri 
servesc tratatele bilaterale înche
iate cu ce a mai rămas din sem
natarii pactului de la Bagdad.

La Londra
Hitler a fost pomenit pe ecra

nele studiourilor britanice de te
leviziune. La această emisiune 
au fost aduși să woce figura 
odiosului dictator cîțiva din co
laboratorii săi: pilotul, aghiotan
tul și șoferul său. Iar ca „bombă" 
a fost chemată sora lui Hitler, 
Paula Wolf, care bine înțeles și-a 
lăudat fratele.

Casele de discuri americane 
vînd plăci cu discursurile lui Hi
tler. In Germania occidentală co
laboratorii lui Hitler ocupă pos
turi de conducere. In Franța 
Speidel comandă armata fran
ceză iar celebrul SS-ist Skorzeny 
își publică memoriile. Doar 
Anglia rămăsese în urmă. Tele
viziunea și-a făcut autocritica și 
a evocat cu pioșenie memoria lui 
Hitler. In ce privește desgroparea 
spiritului nazist și însuflețirea 
lui între ah’ații occidentali există 
o înțelegere perfectă.

Ministrul Marinei 
de Război

americane, Gates, a declarat 
într-o conferință de presă că 
S.U.A. și Anglia „înregistrează 
progrese frumoase" în elaborarea 
pregătirilor agresive comune a 
celor două flote de război și că 
sînt gata de luptă. In concertul 
declarațiilor agresive, ministrul
marinei, nu putea rămîne de că
ruță. După ce Mac Elroye, șeful 
său direct se arată partizanul 
unui război total, după ce gene
ralul Twining, comandantul șefi
lor de stat major, s-a declarat 
promotor al folosirii forței, Gates 
și-a adus de asemenea contribuția, 
dînd calificative 
războinice a flotelor 
mericane și engleze.

încă un „pacifist1" 
și-a spus cuvîntul.

pregătirilor 
militare a-

occidental

Imaginea noastră vă redă un aspect de la sosirea la Mos
cova a trupei americane „Baletul pe gheață", care își va în

cepe curind turneul în U.R.S.S.

Strauss uu se dezminte
Unul dintre acei politicieni 

care nici măcar de ochii lumii 
nu renunță la ațîțări și la „războ
iul rece" este ministrul de război 
vest-german, Strauss. Deunăzi, 
într-un interviu acordat revistei 
americane „Newsweek", Strauss, 
după ce s-a pronunțat din 
nou pentru înzestrarea Bun- 
deswehrului vest-german cu arma 
atomică a început să filozo
feze : „Teoria că în secolul 
rachetelor, efectivul forțelor ar
mate obișnuit poate fi redus ra
dical, se dovedește a fi tot mai 
neîntemeiată". Cu alte cuvinte, 
dezmățata cursă a înarmărilor 
să-și continue ritmul.

O mărturie 
americană

Există cercuri americane care 
sînt tot mai neliniștite de per
spectiva tratativelor : trusturile 
care fabrică armament. Sur- 
prinzînd diferitele manevre 
ce duc la creșterea afacerilor 
cu armament american, revista 
săptămînală „The National Gu
ardian" relatează : „Armata s-a 
transformat într-o mare afa
cere, care are la dispoziție două 
treimi din prevederile bugetului 
federal. Proprietățile ministeru
lui de război american sînt eva
luate la 160 miliarde de dolari, 
iar suprafețele de pămint deținu
te de acest departament se ridică 
la 32 milioane de acri pe terito
riul S.U.A. și la 2.600.000 acri 
pe teritoriile altor state străine". 
Cel mai interesant lucru relatat 
în acest articol este constatarea 
importantelor beneficii pentru 
miliardari, rezultate din aceste 
pregătiri de război. „Un exemplu 
îl constituie faptul că industria 
aeronautică lucrează în cea mai 
mare parte pentru aviația mili
tară. Dacă războiul rece ar putea 
fi continuat pe o perioadă neli
mitată, atunci armamentul actual 
va deveni în curînd necorespun
zător noilor cerințe ale tehnicii 
militare moderne și astfel noile 
comenzi vor continua să spo
rească profiturile trusturilor inte
resate în acest fel de produse".

In articol se observă că „susți
nut de marile trusturi care an
gajează șefi militari în retragere, 
Pentagonul exercită o puternică 
influență asupra politicii externe 
a Statelor Unite".

Notați : aceasta este o mărtu
rie americană.

Șomerii americani sini bogafi fără $3 știe
Că un oarecare domn Ray Jo- 

seps spune prostii nu e un lucru 
grozav. Mă rog, se mai întîmplă. 
Dar ca aceste prostii să fie strinse 

filele unei cărți de 235 de pa
gini, tipărite în zeci de exem
plare, apoi traduse intr-o limbă 
străină, cam întrece măsura. Și 
totuși, o editură americană i-a 
făcuț acest serviciu lui mister 
Joseps judecînd probabil că de 
vreme ce cititorii americani au 
înghițit pînă acum atitea și ati- 
tea scamatorii literare, dece n-ar 
mai da pe gît încă una ? Unde 
merge mia — merge și suta... 
Mai ales că titlul cărții lui Jo
seps, „Cum să cîștigi o oră pe 
zi' , poate să atragă pe cetățeanul 
amerioan de rînd care — după 
cum se știe — este un om prac
tic.

Și acum să vă oferim cîteva 
mostre din sfaturile pe care le dă 
„autorul", celor care vor să-și 
economisească timpul :

— Instalați-vă un aparat de 
radio în camera de baie.

—• Cereți să vi se fabrice cea
suri speciale care au 13 cifre în 
loc de 12. Orele „accelerate" nu 
au așa dar decît 55 de minute și 
23 de secunde.

— Cultivați-vă prin „asimilație 
inconștientă". Cu un magnetofon 
în timpul somnului.

Arheologi?... imperialistă
Știut este cu mo

nopolurile din S.U.A. 
și-au întins tentacu
lele în țările Ame
ricii Latine jefuin- 
du-le fără milă de 
toate bogățiile. De 
curînd ne-a parvenit 
o informație publi
cată în ziarul mexi
can „N ovedades" din 
care reiese că jaful 
monopolurilor ame
ricane s-a întins a-

cum și în dome
niul... arheologic.

O societate ameri
cană a făcut săpă
turi in Mexic pe lo
cul în care se ridi
ca orașul Dzubițal- 
tun, cel mai vechi 
oraș al tribului 
Maya. Nu peste 
mult timp 200 de 
lăzi cu articole de 
olărie, obiecte în
crustate cu aur, ar

— Bărbieriți-vă sub duș.
Sfaturi de genul acestora con

tinuă cu nemiluita.
După cum vedeți, totul e calcu

lat la milimetru, cum se spune. 
Deci mister Joseps își poate per
mite să tragă următoarea conclu
zie edificatoare : „O oră pe zi 
(cîștigată după sistemul Ray Jo
seps) înseamnă 7 ore pe săptă- 
mînă iar pe an 365 de ore, sau 
echivalentul 45 de zile dacă se 
consideră zilele de opt ore. Veți 
avea așa dar la dispoziție în fie
care an o lună și jumătate. In
tr-un an sînt în general 244 de 
zile de muncă. Dacă salariul dv. 
este de 50.000 franci pe lună (în 
versiunea franceză a cărții și 
banii au fost traduși), conside- 
rîrtd 48 de săptămîni a 40 de ore, 
timpul dv. valorează 312,50 franci 
ora..."

Minunat, lată o sursă de îmbo
gățire din care se poate înfrupta 
oricine. Să luăm, de exemplu, un 
șomer american. El are la dispo
ziție timp destul. lnmulțiți-l cu 
suma atribuită de Joseps pentru 
o oră și va ieși o cifră impre
sionantă.

Uite dom'le, șomerii sînt oa
meni bogați. Numai că ei n-au 
aflat-o încă..,

S. VO1NESCU

gint și pietre pre
țioase au fost expe
diate spre vînzare 
de această societate 
în S.U.A, De men
ționat că nici una 
din valorile arheo
logice nu a ajuns la 
institutul național de 
antropologie și isto
rie al Mexicului.

...Iată o mostră de 
arheologie imperia
listă.
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