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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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0 profesie
de cinste

169 tone oțel peste planul 
nar - lată ultimul succes repur
tat de brigada de topitori hune- 
dorenl din care fac parte ute- 
miștii Trandafir Voicu, Vasile 

Voican și Ion Pinca.

Foto I P. PAVEL

și răspundere
maistru
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Au primit Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă 

pe ramură
Joi după-amiază colectivul Uzi

nelor „Semănătoarea“ din Capi
tală a primit într-un cadru fes
tiv pentru a șasea oară Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură, al Ministerului In
dustriei 
Central 
mură.

Grele și Comitetului 
al Sindicatelor pe ra-

★
Printre cele 16 întreprinderi 

ale Ministerului Industriei Grele

care au fost distinse cu Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură, pe semestrul I 1959, 
se numără Combinatul metalur
gic Reșița — secțiile furnale și 
oțelărie, Oțelul Roșu — secția la
minoare, sectorul baraj de pe 
șantierul hidrocentralei „V. I. 
Lenin'-Bicaz și altele.

(Agerpres)

Numeroși vizitatori la Pavilionul 
de mărfuride mostre
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Vă scrie rindurile acestea, ti
neri cititori, un om care se înde
letnicește cu creșterea animale
lor de mai bine de douăzeci de 
cni. Cînd eram băiețandru, am 
intrat cu taică-miu la o fermă, 
unde îngrijeam de boi și de cai. 
Eram un fei de rindași boierești, 
angajați pe haine, pe mîncare 
și ceva bani la sfirșitul anului. 
Dintre toți cei care munceam pe 
domeniile acelea ale statului, 
dar pe care le luaseră în aren
dă niște afaceriști, noi, bourarii, 
porcarii și văcarii - cum ni se 
zicea - eram cei mai oropsiți. 
Munca noastră era considerată 
cea mai de jos, cea mai înjosi
toare, era considerată chiar o 
rușine să ajungi la porci sau la 
vaci. Numai stăpinilor nu le era 
de loc rușine să bage in buzunar 
banii furați din munca noastră.

Mulți dintre voi ați văzut sau 
ați auzit de la alții mai bătrini 
ce părere păcătoasă exista în 
trecut despre meseria aceasta. 
Văcarii și porcarii erau cei mai 
oropsiți oameni din sat, consi
derați proști, incapabili să facă 
altceva. La școala primară învă
țătorul striga la cei care nu în
țelegeau prea bine buchiile : „nu 
sinteți buni decît să 
cile și porcii I*.

Hai să vedem cum 
zile in zilele noastre,
daria noastră de stat din Co- 
țușca, unde muncesc, vin foarte 
des musafiri de prin alte părți : 

ziariști. 
Intîi la 
mîndrie

păziți va-

stau lucru- 
La gospo-

specialiști, activiști, 
Aproape toți merg mai 
sectorul zootehnic - o

Am acum 
o bibliotecă 
personală

Cînd eram elev al școlii pro
fesionale de instalații electrice 
visam să am o bibliotecă perso
nală. Acum sînt muncitor califi
cat și ciștig bine ; de aceea acest 
lucru nu-i greu de realizat. 
Mi-am făcut un obicei, ca din 
salariu, să rezerv o sumă J~ 
bani și pentru cărți.

Simt o bucurie nespusă 
aleg din rafturile librăriei 
țile preferate. A fost o vreme 
însă cînd rămîneam nedumerit 
în fața mulțimii de cărți și nu 
știam pe care să le aleg. Fiind 
pasionat de lectura științifico- 
fantastică și de aventuri, o pe
rioadă de vreme în biblioteca 
mea nu au intrat decît numai 
astfel de cărți.

Acum, in biblioteca mea, figu
rează in primul rînd lucrările 
scriitorilor noștri clasici și con
temporani, opere ale lui M. Emi
nescu, M. Sadoveanu, G. Coșbuc, 
L. Rebreanu și alții.

Am cumpărat de curînd „Șo
seaua Nordului“ de Eugen Bar
ba, „Desfășurarea“, „Moromeții", 
„îndrăzneala“ de Marin Preda 
și „Bărăgan“ — volumul I și II 
de V. Em. Galan. Lectura lor 
m-a ajutat să cunosc mai bine 
transformările revoluționare ce 
nu loc sub conducerea partidu
lui în viața satului. De aseme
nea am cumpărat opere ale scrii
torilor sovietici și din literatura 
universală.

Biblioteca mea s-a îmbogățit 
de asemenea cu cărți politice și 
de știință popularizată.

De asemenea, tot in cărți am 
găsit un sprijin prețios pentru 
a-mi îmbogăți continuu cunoș
tințele profesionale. De curînd 
am cumpărat „Manualul electro- 
energeticianului" care mă ajută 
să mă descurc în nulte probleme 
tehnice.

CONSTANTE« DUMITRA Ș

a-mi îmbogăți continuu

de

cînd 
căr-

gospodăriei noastre - staua gospodăriei noastre — stau 
de vorbă cu mulgătorii noștri 
despre care s-a scris adesea in 
ziare, cunoscuți și prețuiți pentru 
priceperea și hărnicia ior. La pa
noul de onoare, alături de cei
lalți muncitori, mecanizatori, teh
nicieni și ingineri fruntași sint 
și fotografiile celor mai buni 
muncitori din sectorul nostru 
zootehnic, care luptă pentru spo
rirea veniturilor gospodăriei. 
Cițiva dintre ei, ca Sîrghi Teo
dora și Vasile Amitrului au fost 
decorați, 
tînăr de 
cunoscut 
hărnicia 
creșterea 
intîmplă 
noastră.
popular, printre nenumăratele și 
minunatele sale realizări în ri
dicarea și luminarea țării, a oa
menilor muncii, a făcut ca și 
profesiunea de crescător de ani
male să se bucure de cinstea 
cuvenită, să intre in rîndul celor
lalte meserii. Și nu e drept care 
ca cei ce asigură laptele și car
nea care să îndestuleze masa 
oamenilor muncitori, lînă pentru 
îmbrăcăminte, să fie prețuiți 
pentru munca lor așa cum se 
cuvine ?

Trebuie să vă mărturisesc că 
am multă încredere în tineri, în 
dragostea lor pentru muncă, in 
priceperea lor. Brigada mea 
este formată numai din tineri, 
băieți și fete, harnici și pri- 
cepuți.

De altfel, pretutindeni, în gos
podăriile colective și de stat 
sînt mulți tineri care cu îndră
git meseria de crescători de ani
male. Și e și firesc să fie așa 
pentru că meseria asta e impor
tantă și frumoasă, are un viitor 
mare.

Meseria noastră, cum am zis, 
• frumoasă, dar ca oricare me
serie are șl ea „secretele* ei, 
pe care, dacă nu le cunoști, nu 
poți face treabă bună. Crescă
torului de animale îl trebuie, 
cred eu, două lucruri: să-șl Iu
bească meseria șl s-o facă cu 
știință.

Hai să le luăm pe rfnd. Știți și 
a 
a

Nicolae Costin, un
19 ani, a devenit 

în tot raionul pentru 
și priceperea lui; in 
animalelor. Și așa se 
pretutindeni în țara 
Regimul democrat-

voi că creșterea animalelor 
fost o îndeletnicire străveche

(Continuare în pag. ll-a)
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In scopul Îmbunătățirii conți, 
nue a condițiilor de locuit ale 
muncitorilor de Ia Hunedoara, 
Consiliul de Miniștri a aprobat 
o hotărîre pentru extinderea ora
șului muncitoresc, prin construi
rea a Încă 1188 apartamente noi. 
Corespunzător acestor construc. 
ții, vor fi create noi spații pentru 
magazine, creșe, grădinițe de zi, 
școli etc. Hotărîrea prevede ca 
un apartament 
camere să nu 
de 37.300 lei.

mediu de două 
coste mai mult

Pavilionul de mostre de măr
furi, organizat de Ministerul Co
merțului, în colaborare cu mini
sterele care tutelează întreprinde
rile producătoare de bunuri de 
■consum, cunoaște o mare afluen
ță de vizitatori. Numai în pri
ma săptămînă care a trecut de 
la deschidere. Pavilionul a fost 
vizitat de peste 60.000 de per
soane. Duminică, 18 octombrie, 
s-a înregistrat un număr record 
de vizitatori: peste 30.000. Cei 
care vin să vadă expoziția com
pletează cu interes chestionarele 
primite la intrarea in Pavilion, 
exprimîtidu-și dorințele și spu- 
nîndu-și cuvîntul asupra calității, 
execuției, modului dc prezentare 
a mărfurilor care vor sta la dis
poziția populației în semestrul 

.1 al anului viitor.
La standurile unde sînt expuse 

articole textile și încălțăminte

s-au primit peste 10.000 de ches
tionare 
special 
țațelor, 
mintei
mare de sugestii au fost primite 
și la celelalte standuri.

conțintnd sugestii, în 
asupra țesăturilor, trico- 
confecțiilor ți încălță- 
prezentate. Un număr

(Agerpres)
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La cercul de telecomunicații de la Palatul Pionierilor din Orașul 
Sta lin.

Foto ! S. VIOREL

e

(Agerpres)

Tractoristul utemist Paul Bechet, de la O.A.S.-Devesel, regiunea 
Craiova, are de ce să zîmbească mulțumit In timpul campaniei 
arăturilor șl însămînțărilor de toamnă, el a depășit constant 

norma de lucru cu circa 25-30 la sută.

Foto : P. POP

cant itat

Fiecare mod de producție are 
legile sale specifice după care sț 
desfășoară producția socială și 
repartiția bunurilor materiale. 
Repartiția produselor este 
determinată de relațiile de pro
ducție, care la rîndul lor derivă 
din forma de proprietate asupra 
mijloacelor de producție.

In capitalism, repartiția expri
mă relațiile de exploatare a cla
sei muncitoare și este subordo
nată intereselor cla-ei exploata
toare.

In capitalism mijloacele de 
producție aparțin capitaliștilor. 
Muncitorii, fiind lipsiți de mij
loace de producție sînt siliți să-și 
vindă forța de munca ca pe o 
marfă capitalistului, care-i pune 
să lucreze pentru el. Produsele 
create de muncitori aparțin ca
pitalistului. Muncitorii primesc 
în schimbul forței lor de muncă 
un salariu care nu compensează 
nici pe departe munca cheltuită 

' de el in fabrica patronului, cea

Era în luna Iunie a acestui 
an.

F. T„ o tînără muncitoare de 
la secția lenjerie a Fabricii 
„Adesgo” din București, s-a ho- 
tărit să se înscrie la cursurile 
serale ale școlii medii și l-a ru
gat pe maistrul sectorului, Mar
cu C., să-i aprobe să lucreze 
intr-un singur schimb.
- Imi ceri un lucru greu - I-a 

spus Marcu. Să văd... Să mă 
mai gîndesc...

Pe T. răspunsul acesta a în
tristat-o. lată însă că într-una 
din zile Marcu o chemă la el.

— In ce clasă vrei să te în
scrii ?

— Intr-a opta.
- Hm, făcu el, o să fie 

problematic. In sfirșit, 
o să mă mai gîndesc.

Intr-o altă zi Marcu 
o chemă iarăși pe T. 
la el. De data aceasta 
însă nu-i mai vorbi 
despre școală cl o rugă 
ca după sfirșitul lucru
lui să meargă împreună
gazia cu echipament sportiv să-i 
ajute să facă curățenie, (la fa
brică Marcu C. era și antrenor 
sportiv). Fata se duse.
- Vasăzică vrei să înveți ? o 

întrebă Marcu.
- Așa m-am gîndit, tovarășe 

maistru, răspunse T. și fața I se 
lumină de bucurie. Mă ajutați ?
- Hm, bombăni Marcu, să 

vedem...
Dacă o să fii fată Inteligentă 

o să te ajut Dacă nu, n-o să 
te ajut...

T. nu pricepu ce voia să în
semne acest cuvînt - „Inteli
gentă* - pe care Marcu II ros
tise Intr-un anumit fel. Atunci 
Marcu îl făcu fetei o propunere 
care o cutremură. I se părea 
neputință ca omul acesta 
care-l stimase ca pe propriul 
părinte să fie atit de josnic 1
- Am să povestesc totul mun

citorilor, spuse T.

Dar Marcu se postă în fața 
ușii rîzînd :
- N-o să te creadă nimeni. 

Mal bine ascultă-mă pe mine 
și-ți promit tot ajutorul.

Îngrozită, T. ii smulse mina de 
pe clgnță și fugi afară din ma
gazie.

A doua zi, cînd a venit la fa
brică, T. n-a îndrăznit să spună 
tovarășilor ei de muncă despre 
cele petrecute, li era teamă. Se 
gîndea că poate, cu adevărat, 
n-o s-o creadă nimeni.

Dar peste cîteva zile, ca și 
cind nu s-ar fi întîmplat nimic, 
Marcu a trimis-o iarăși pe T. în 
magazia cu echipament sportiv. 
T. nu s-a mai dus. Din ziua a-

cerut 
propunere
I. A.

să-șl înșele soțul. Aceeași 
tinereii-a făcut-o ți

★
în fabrică șl 

cu maistrul
făcînd 
tinerii

cam

ceea Marcu a Început 
poarte cu ea ca un patron. Se 
răstea la ea, o jignea și în cele 
din urmă a amenințat-a că o va 
da afară din fabrică.

...Marcu a mai procedat așa 
șl cu alte tinere din sector. 
C. B. a avut de suportat luni de 
zile tot felul de șicane din par
tea lui. D. M. l-a rugat pe mai
stru s-o ajute să se califice. 
Marcu s-a oferit; In schimb, i-a

Intrînd 
cunoștință 
fac cunoștință cu unul din pro
fesorii lor. Ca un părinte, mai
strul le îndrumă pașii zi cu zi, 
ceas cu ceas. Odată cu mese
ria, maistrul ii ajută să se 
lească, să aibă încredere în 
țele lor, să fie îndrăzneți 
fermi, să fie cinstiți.

Mulți tineri muncitori din 
tria noastră socialistă păstrează 
în inimi ca pe un lucru deosebit 
de scump amintirea maiștrilor 
lor. Elena Stoica, o tînără din 

multe care și-a început u- 
cenicia la Industria 
Bumbacului, povesteș
te că încă din prime
le clipe petrecute în 
fabrică a văzut în 
maistru un frate mai 
mare. Venise în între
prindere cu dorința 

să învețe meseria de 
, dar cînd a In

trat în ateliere a fost cuprinsă 
deodată de un sentiment de 
neliniște. Mașinile acelea mari, 
aflate mereu In mișcare, I se 
păreau de nestăpînit. Le privea 
uluită și se simțea atit de mică 
și umilă în fața lor încît o bă-

fierbinte ! 
țesătoare,

că- 
for-

?i

pa-

V. BARAN

(Continuare în pag. 3-a)
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îmbunătățirea aprovizionării 
populației Capitalei cu legume ți fructe

Aprovizionarea populației Ca
pitalei cu legume și fructe cu* 
noaște anul acesta o simțitoare 
îmbunătățire față de anii trecuți. 
In primele trei trimestre ale a- 
nului s-au desfăcut populației cu 
11.644 tone mai multe legume și 
fructe decît în aceeași perioadă 
a anului 1958. Abundența de 
produse a fost însoțită de o re
ducere substanțială a prețurilor 
de desfacere la majoritatea sor
timentelor. Intre 1 ianuarie și 30 
august, față de prețurile din anul 
trecut, aceste reduceri de prețuri 
au adus consumatorilor Capitalei

I
lei. 
de 
au

mu
Despre salarizarea socialista

Ing. Mircea Voinescu
de stat pentru problemele da 
și salarii

vicepreședinte al Comitetului 
muncă

mai mare parte a produsului lor 
fiind însușită de capitalist. 
Scopul producției capitaliste este 
obținerea unor profituri cît mai 
mari de către capitaliști din 
munca neplăti'ă a muncitorilor.

Repartiția în socialism este 
subordonată satisfacerii cît mai 
complete a nevoilor mereu cres- 
cînde ale membrilor societății, 
ridicării nivelului lor de trai, dez
voltării lor multilaterale. în cu- 
vîntarea sa la primul congres al 
consiliilor economiei naționale, 
Lenin a spus: „Numai socialis
mul va da posibilitatea de a des
fășura larg și de a subordona cu 
adevărat producția socială și re
partiția produselor potrivit unor 
considerente științifice, care să 
arat«* cum să se facă, ca viața 
tuturor oamenilor muncii să fia

cît mai ușoară și să le ofere po
sibilitatea unui trai mai înstărit“.

O parte a valorilor materiale 
create de clasa muncitoare este 
utilizată pentru creșterea avuției 
sociale, pentru dezvoltarea ne
contenită și în ritm rapid a pro
ducției, baza materială a creșterii 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

O altă parte a acestor bunuri, 
care e și cea mai mare, se re
partizează pentru satisfacerea ne
cesităților oamenilor muncii și 
ale fami'iilor lor, formînd fondul 
de consum.

Statul socialist asigură tuturor 
cetățenilor săi cele mai largi 
posibilități de dezvoltare. De 
aceea statul preia asupra sa 
principalele cheltuieli pentru 
nevoile social-culturaie ale popa»

o economie de 24 milioane 
tn același timp reducerile 
prețuri în unitățile de stat 
influențat și piața neorganizată.

In aceste zile cînd mii și mii 
de cetățeni ai Capitalei, nume
roase cantine din întreprin
deri, școli și facultăți, spitale fi 
unități de alimentație publică se 
aprovizionează cu legume și 
fructe în vederea iernii. Sfatul 
popular al Capitalei a luat mă
suri ca aceste produse să se gă
sească in cantități sporite în uni
tățile comerțului de stat.

( Agerpres)

Călătorind 
prin U. R. S. S.

„Ultima oră“ 
editorială

Am cunoscut tineretul sovietic 
pururi însetat de cunoștință: re- 
tina mi se obișnuise cu imaginea 
moscovitului linăr care coboară 
în metrou, sprijinindu-și mina 
dreaptă pe rama escalatorului, 
iar în stingă finind 6 carte pe 
care o citește absorbit ; văzusem 
tineri făcînd coadă în librării in 
jurul măsuței pe care un carto
naș anunța „Novii“ —■ noutățile 
literare și tehnico-științifice, bio
grafii de exploratori, savanți, 
scriitori, oameni de artă... Profi
lul moral al acestor tineri nu se 
poate întregi decît pornind de la 
trăsătura de bază — spiritualita
te intensă, nevoia resimțită orga
nic de a cunoaște, de a ține pa
sul cu viața.

— Viața, realitatea noastră 
sovietică, îmi spunea zîmbind 
Serghei Vasilievici Potemkin, re- 
dactor-șef la „Maladia Gvardia“, 
ne obligă pe noi, editorii, să ne 
grăbim, să scurtăm timpul de a- 
pariție. Facem eforturi mari și 
reușim ; dar uneori este peste 
puterile noastre. Vedeți această 
carte — și interlocutorul meu 
îmi arătă un volum ale cărui 
desene și ilustrații edificau chiar 
și pe un slab cunoscător în ale 
limbii ruse că este vorba de o 
rachetă interplanetară. Povestea 
cărții este următoarea : la cere
rea formulată prin mii de scri
sori ne-am grăbit să facem să 
apară o lucrare științifică de 
popularizare a victoriei din 2 ia. 
nuarie 1959 — apariția primei 
planete artificiale in sistemul 
nostru solar. Autor, editor, tipo
graf, legător — toți și-au dat 
multă osteneală pentru operati
vitate. La mijlocul lui septem
brie, volumul destul de masiv, 
precum se observă, a fost gata. 
Numai că la 14 septembrie ra
cheta cosmică Lunik 2 a atins 
suprafața Lunei. Ce era de făcut? 
Altă carte ? Se va scrie, desigur, 
dar pînă una alta s-a ajuns la 
soluția să se adauge o post față, 
tn sfirșit, acum cartea este la di
fuzare, în două, trei zile va fi pe 
piață. In ordine, nu ? Dar, de 
ieri...

Aici Serghei Vasilievici s-a 
oprit, a desfăcut brațele înlături 
și am izbucnit amândoi in rîs : 
discuția noastră avea loc luni 5 
octombrie, iar in ajun, duminică, 
Lunik nr. 3 iși începuse formi
dabilul zbor circumlunar 1

Astfel, „ultima oră“ editoria
lă rămine mereu datoare tinere
tului sovietic, public lector care 
absoarbe tiraje uriașe pe supra
fața unei țări egală cu a șasea 
parte a globului. Și paralel cărțile 
cu virsta venerabilă rămîn mereu 
tinere prin noile ediții — daruri 
noii generații. Oare poate îmbă- 
trini Pavel Gorceaghin sau eroii 
Tinerei gărzi, sau Ceapaev ? 
Ceea ce este consacrat prin me
rit nu îmbătrinește.

Și totodată — altă priveliște 
tonică, minunată — tinerii pur- 
tind in buzunar, să citească in 
orele de răgaz, versurile poeților 
tineri. A m văzut zeci de plache
te de debut ale unor poeți ruși, 
cazahi, ucraineni, georgieni, etc.; 
toate, fără excepție, sint splen
dori grafice.

Și iarăși, adînca bucurie o că
lătorului romin intîlnind in vi
trinele librăriilor sovietice ope
rele lui Eminescu și Caragiale, 
Sadoveanu și Arghezi. Beniuc și 
Stancu. Prin mii și mii de amă
nunte te simți la Moscova ca 
acasă ; și prin aceasta, fără în
doială. Poporul nostru e cunos
cut în patria socialismului și 
datorită nestematelor literaturii 
noastre. Cuvintele alcătuind tra
ducerea nu ni se mai par străine.

Pe darul înmînat înainte de 
despărțire, Serghei Vasilievici 
mi-a scris t ...„și si sperăm că 
nu este departe clipa când „Ma- 
ladaia Gvardia“ va avea o fi
lială în Lună”.

Nu știu cît de departe este 
acea clipă, dar primii astronauți 
sovietici, tineri cititori pasionați, 
se vor gîndi fără îndoială ca, In
tr-un fel sau altul, să traducă în 
viață această glumi.

ȘTEFAN IUREȘ

Un aspect de la cămi

nul de zl al Uzinelor textile 

„30 Decern brie“-Arad.

Foto : N. STELÖRIANncn
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lației, adică pentru învățămînt, 
pentru îngrijirea sănătății, cul
tură, etc.

In expunerea făcută la aduna
rea activului de partid din ora
șul și regiunea București cu pri
vire la lucrările celui de al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.ll.S., tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej a arătat că în R.P.R. ca și 
în celelalte țări socialiste — 
„Mari fonduri sînt alocate de 
stat pentru cheltuielile social-cul
turaie, pentru construcția de Io 
cuințe, pentru asigurări sociale, 
sănătate publică, dezvoltarea în- 
văță<ntului și culturii, asigura
rea odihnei, îngrijirea copiilor. 
In 1959 pentru construirea de 
locuințe au fost alocate fonduri 
de peste 1 miliard de lei. Numă
rul oamenilor muncii trimiși anul 
trecut la odihnă a fost de 325.(109 
față de circa 191.000 în 1950. 
In total pe anul 1959 sînt pre-

. I '



Tinerii din agricultură în luptă

Pentru produse zootehnice
mai multe» ma

, Utemistele Ioana Lascu ți Maria Stancu de la G.A.S. Roșia, re giunea București, sînt bune prie
tene. Ele îngrijesc cu multă dragoste animalele ce le au în primire.

Foto : A. COPOS

de dezvoltarea sectorului zootehnic

o largă consultare 
de conducere ale 
de stat și colective 
cu organizațiile de 
din aceste unități, 

consultări s-a

mai 
in 
de

De multă vreme comitetul 
raional U.T.M. Brăila era preo
cupat de găsirea căilor concrete 
prin care tineretul să poată con
tribui mai mult la dezvoltarea 
sectorului zootehnic. In acest 
scop, la sfîrșitul anului trecut 
a organizat 
cu consiliile 
gospodăriilor 
din raion și 
bază U.T.M. 
In urma acestei 
ajuns Ia o serie de soluții intere
sante. S-a stabilit astfel că este 
posibil ca un număr mai mare 
de tineri să fie repartizați să lu
creze în sectorul zootehnic. In 
multe gospodării s.a hotărît să se 
creeze brigăzi sau echipe de ti
neret, iar in unele locuri s.a în
credințat tineretului îngrijirea în
tregului sector zooteh
nic.

Pentru început corni, 
totul, raional U.T.M. a 
ajutat organizația de 
bază U.T.M. de la 
G.A.S. Naziru să recomande con
ducerii gospodăriei pe cei 
buni tineri care să lucreze 
sectorul zootehnic la ferma 
vaci, la oi, la păsări. Astfel, în
tregul sector, afară de porcine, a 
fost dat în grija tineretului, 47 
din cei 61 de crescători de ani
male fiind tineri .

Rezultatele bune obținute de 
tinerii de aici încă din prima lună 
după preluarea sectorului, au 
dovedit încă o dată că inițiativa 
comitetului raional U.T.M. poate 
și trebuie să fie extinsă în cît 
mai multe unități agricole socia. 
liste din raion. Și astfel, în pa
tru din cele șase gospodării a. 
gricole de stat cu un puternic 
sector zootehnic și în șapte gos
podării colective, s.au creat bri
găzi sau echipe de tineret.

Ceea ce trebuie subliniat 
este faptul că acolo unde tine
rii au luat în primire sectorul 
zootehnic, cu ajutorul organiza
țiilor de. partid, avînd sfatul in
ginerilor și tehnicienilor ei și.au 
asumat sarcini sporite față de 
planurile de producție ale unită
ților respective.

Tinerii îngrijitori de animale 
de la G.A.S. Nazîru, de exemplu, 
și-au propus să obțină de la 
fiecare vacă furajată cîte 50 litri 
lapte peste plan, să depășească 
sporul în greutate vie planificat 
la viței, să reducă prețul de cost 
al laptelui și al cărnii. Iată re. 
zultaiele obținute pînă acum : 
12.000 litri lapte peste plan, la 
rin preț'de cost mai mic cu 1,64 
lei la hectolitru față de plan, deși 
prețul de cost planificat era de
stul de redus ; 140 miei, 9 viței, 
612 kg. lipă pesțe plan. Numai 
după două luni de la angajamen
tul pe care și l-a luat în urma 
hotărîrîi Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a.c., sectorul 
zootehnic al tineretului de la 
G.A.S .Nazîru a .realizat econo
mii în valoare de peste 40.000 lei.

Rezultate asemănătoare au ob
ținut și tinerii din celelalte uni
tăți. La G.A.S. Pisc, de exemplu, 
gospodărie exclusiv zootehnică, 
peste 60 la sută din îngrijitori 
sînt tineri. Ei au reușit ca, îm-

Redoc prețul de cost
Colectiviștii din comuna Peș

tera, regiunea Constanța au obți' 
nul rezultate deosebite în crește
rea producției zootehnice și re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. Kilogramul de carne de 
porc a fost redus la 5,94 lei 
față de 8,10 lei ăt prevedea pla
nul, iar carnea de taurine costă 

preună cu ceilalți muncitori de 
aici, să aducă gospodăriei numai 
pe semestrul întîi al acestui an 
un beneficiu de aproape 1.500.000 
lei.

Asumarea unor asemenea sar
cini importante a ridicat mult 
răspunderea tinerilor, a organi- 
zaț'lioi U.T.M. față de proble
mele de producție ale sectorului 
zootehnic. De exemplu, în G.A.C. 
„Elena Pavel“ din comuna Ro
manii s-a ivit la un moment dat 
necesitatea asigurării urgente a 
furajelor necesare pentru hrana 
animalelor pe timpul iernii. Or
ganizația de bază U.T.M., care 
recomandase conducerii gospodă. 
riei tineri care să lucreze în sec
torul zootehnic, s-a simțit răs
punzătoare față de această si
tuație și a mobilizat tot tinere

Din experiența Comiletuhi 
raional U. T. M. Bràgia în munca 

cu tinerii crescători de animale
tul din gospodărie la însiloza- 
rea furajelor, 2.000 din cele 3.900 
tone furaje planificate pe gos
podărie fiind nisilozate de tineri. 
Tot tinerii au fost aceia care au 
săpat și amenajat cele 14 gropi 
pentru siloz. Organizația de 
bază U.T.M. din G.A.C. „7 No
iembrie“ din comuna Movila Mi- 
resii, care de asemenea recoman. 
dase tineri pentru sectorul zoo
tehnic, a considerat ca o datorie 
importantă a sa mobilizarea ti
neretului la ridicarea unor graj
duri noi din resurse locale. Tine
rii din brigada de construcții au 
clădit în șapte zile un grajd lung 
de 70 de metri, care a costat cu 
80.000 lei mai puțin decît cel 
construit anul trecut de gospo
dărie din aceleași materiale.

Care au fost factorii care au 
concurat la obținerea acestor re
zultate ? Cum au muncit orga
nizațiile de bază U.T.M. pentru 
îndeplinirea sarcinilor asumate ?

Se poate spune că în sectorul 
creșterii animalelor, jumătate 
din producție este rezultatul con. 
știinciozității îngrijitorului, iar 
cealaltă jumătate este rezultatul 
hranei. De aceea, organizațiile 
de bază U.T.M. din unitățile a- 
mintite au manifestat o deosebită 
grijă față de creșterea conștiin
ciozității profesionale a tinerilor 
îngrijitori. Periodic, în adunări 
generale deschise, a fost anali, 
zată munca desfășurată de ti
nerii din brigăzile zootehnice. 
Cu această ocazie s.au eviden. 
țiat fruntașii, s-au popularizat 
metodele lor și s-a luat atitudi
ne împotriva celor care nu.și 
respectau îndatoririle. Astfel, or. 
ganizația de bază U.T.M. de la 

.A.S. Baldovinești constatînd 
că unul din tinerii îngrijitori 
de animale din brigada de tine, 
ret nu.și face conștiincios da
toria, deși a fost ajutat în re
petate rinduri, a propus conduce
rii gospodăriei scoaterea lui din 
brigadă și înlocuirea lui cu alt 
tînăr.

In ansamblu, contribuția tine, 
retului din unitățile agricole so
cialiste ale raionului Brăila la 
creșterea producției de carne,

mai puțin de 6 lei. Toate aces
tea sînt roadele aplicării învăță
mintelor științei zootehnice îna
intate ca : înlocuirea pe timpul 
verii a nutrețurilor concentrate 
cu nutrețuri verzi, pășunatul por
cilor pe lucerniere, folosirea fu
rajelor însilozate pe timpul ier
nii. 

lapte, grăsimi și la reducerea 
prețului de cost se face tot mai 
mult simțită. Inițiativele bune 
ale organizațiilor de bază U.T.M. 
sînt apreciate și încurajate de 
organizațiile de partid și de con. 
siliile de conducere ale gospodă
riilor de stat și colective. Comite, 
tui raional U.T.M. Brăila a or
ganizat acțiuni interesante în di
recția mobilizării tineretului la 
acțiunea de creștere a producției 
zootehnice și reducerea prețului 
de cost al produselor.

Ce i se poate reproșa totuși 
comitetului raional U.T.M. ? Era 
bine, dată fiind răspunderea pe 
care și.a asumat-o, să meargă 
mai departe, să depășească «sta
diul actual al lucrurilor. Expe
riența bună a organizațiilor de 
bază U.T.M., a tinerilor crescă

tori de animale frun
tași trebuia răspîndită 
pe scară largă în toa. 
te unitățile agricole so
cialiste din raion. In a. 
ceasta muncă de pro.

pagare a metodelor înaintate fo. 
losite de fruntași, trebuiau antre
nați tinerii specialiști și frunta
șii înșiși. In raion sînt numeroși 
tineri crescători de animale 
fruntași. La G.A.S. „Pisc“, de 
exemplu, Ștefan Colțea, respon
sabilul echipei de tineret din 
brigada a 5.a, în urma unor cer
cetări a ajuns la concluzia că 
hrănirea porcilor cu furaje ume
de administrate mai des, în rații 
mici, este mult superioară fura
jării uscate. Animalele mănîncă 
mai cu poftă, asîmilația se face 
mult mai bine și se evită în a- 
celași timp risipa de furaje.

Popularizarea largă a metode
lor fruntașilor, antrenarea tutu, 
ror organizațiilor de bază U.T.M. 
în acțiunea de sprijinire a dez
voltării sectorului zootehnic, va 
face ca într.un viitor apropiat să 
sporească simțitor contribuția ti
neretului din unitățile agricole so
cialiste ale raionului Brăila la 
obținerea unor 
mari de lapte,

N.

producții tot mai 
came, lină, ouă.
SIMIONESCU

în
La începutul acestui an în 

sectorul zootehnic al G.A.S. Că- 
zănești, regiunea București, a 
fost organizată din inițiativa co
mitetului U.T.M. pe gospodărie 
o brigadă zootehnică a tinere
tului. Primind în îngrijire 1700 
de porci, în fața tinerilor îngri
jitori s-a impus de la început 
rezolvarea a două probleme im
portante. E vorba de continua 
sporire a producției de carne și 
reducerea prețului de cost.

Discutînd amănunțit această 
problemă într-o consfătuire de 
producție împreună cu specia
liștii zootehniști, tinerii crescă
tori de porci s-au convins o dată 
mai mult că pentru realizarea 
acestui important obiectiv e ne
voie în primul rînd de o alimen
tare rațională a porcilor. De 
unde pină atunci porcii erau 
hrăniți cu rațiile respective de 
două ori pe zi, ceea ce făcea 
ca o mare parte din furaje și 
concentrate să fie risipite sau 
neasimilate, tinerii și-au stabilit 
un program conform căruia au 
hotărît să alimenteze porcii de 
patru ori pe zi, la ore fixe. Mai 
mult, pentru înlăturarea oricărei 
risipe de nutreț și concentrate, 
tinerii au folosit pe scară largă 
alimentarea porcilor cu tainurile 
respective în mod progresiv.

O altă posibilitate a reducerii 
prețului de cost a kilogramului

Patru prietene, 
patru fruntașe

Tabăra de vară a vițeilor se 
afla pe pășunea din Dealul Duin- 
bravei, departe de sat. Zile în
tregi nu vedeai prin împrejurimi 
nici țipenie de om. Timpul nu 
era nici el tocmai așa cura ar fi 
trebuit să fie în luna iulie. Nop
țile erau de-a dreptul friguroase, 
ploua des, iar pe dealul acesta 
vînturile nu se astîmpărau nici 
o clipă. Cele patru fete care în
grijeau de vițeii gospodăriei 
agricole de stat din Năsal, raio
nul Gherla, n-o duceau tocmai 
ușor. Pe lingă faptul ca trebuiau 
să îngrijească singure aproape 
90 de animale, să le țesale la 
timp, să le hrănească după toate 
normele științifice, să le ferească 
de boli și accidente, din cauza 
depărtării de sat ele trebuiau să 
rămînă in tabără permanent

Desigur, le era greu de multe 
ori în singurătatea asta. Uneori 
se întîmpla să rămînă chiar fără 
paznic. Curajoase, fetele făceau 
ele de pază cu rîndnl, pentru ca 
avutul încredințat lor să nu fie 
știrbit.

Cu fiecare zi, din primăvară 
și pînă în toamnă, cît au stat cu 
vitele în tabără, singure, cele 
patru utemiste crescătoare de 
animale de la G.A.S. Năsal, Vie. 
toria Pintea, Domnița Anton, 
Ana Buia și Suzana Szabo au 
dovedit cu prisosință ca pentru 
avutul gospodăriei’ nu se dau de 
o parte nici cînd este greu...

Ele au venit aici la gos
podăria de stat cu un an 
în urmă, după ce terminaseră 
Școala profesională zootelintoă 
din Lechința. Au fost cîteva din
tre absolventele școlii care ar fi 
vrut mai mult un post într-nn 
birou, la loc mai ferit, decît să 
îngrijească vitele. Cele patru 
prietene nu s-au gîndit nici o 
clipă la așa ceva.

— Pentru asta am învățat în 
școală, să îngrijim vitele cu mîi-

„Nici-o meserie nu e mai frum oasă ca cea de crescătoare $Ie 
păsări“ - pare să spună tînăra din fotografie.

Esențialul 
activitatea brigăzii

bune, reușind să depășească cude carne o constituie înlocuirea 
pe o parte a anului a con
sumului de concentrate, cu lu
cerna verde, care pe lingă fap
tul că e foarte avantajoasă din 
punct de vedere economic, e re
comandată totodată ca avînd o 
mare putere nutritivă. Tinerii 
brigadieri au folosit din plin și 
această metodă. In primăvara 
și vara acestui an, în fiecare 
dimineață și seară, ei au scos 
porcii la păscut pe loturile de

Cum au redus tinerii de la G. A. S* 
Căzănești prețul de cost al cărnii-,

lucernă ale gospodăriei. La în
ceput însă au întîmpinat o di
ficultate pe care de fapt o cu
noșteau toți îngrijitorii de porci, 
dar căreia nu avuseseră ce-i 
face pînă atunci. După pășuna- 
re porcii se balonau și nu mai 
aveau poftă de mîncare. Tine
rii știau că situația aceasta o 
să dureze 3-4 săptămîni, pînă 
cînd porcii se vor obișnui cu 
lucerna. In acest timp însă s-ar 
fi pierdut mult din sporul de 
greutate, pe care cu greu l-ar 
fi putut recupera ulterior. Tre
buia deci găsită de urgență o 
modalitate pentru a se înlăture 
această dificultate. Și după cî- 
teva zile de studiu, tot ei, i-au 

nile noastre, așa cum arată știin
ța, nu să stăm în birou, au h >- 
tărît fetele. Și chiar in ziua c.nd 
au venit aici au cerut să p i- 
mească împreună un lot de vite.

Cele patru prietene au fost 
nedespărțite. Se ajută unele pe 
altele, împreună muncesc și-și 
petrec timpul liber. S-au legat 
pentru totdeauna de tocurile și 
oamenii de-aici, se simt ca în 
tr-o familie mai mare. Oamenii 
le prețuiesc și le respectă, nu 
numai pentru cele 40 de kg. 
spor de carne pe care vitele din 
lotul lor îl dau zilnic, ei mai 
ales pentru dragostea și pasiu
nea cu care muncesc.

...Patru fete, patru tovarășe 
și prietene nedespărțite, care 
au în seama lor o adevărată a- 
vere: 90 de vite. Au iost unii 
care au strimbat din nas cînd 
le-au văzut prima oară : „să 
dăm pe mîna fetișcanelor astea 
atîtea vite ? Cine știe ce-ar face 
din ele ?“. Conducerea gospodă
riei, organizația de partid au 
avut însă încredere deplină în 
cele patru utemiste încredințîn- 
du-le lotul de viței, care cerea 
o îngrijire specială, pentru că 
din acesta, urma să fie sporit 
numărul vacilor cu lapte ale 
gospodăriei. Și nu s-au înșelat. 
Cireada de viței e o adevărată 
mîndrie a gospodăriei, admirată 
de toți. Fetele se mîndresc cu 
ceea ce au făcut pînă acum. 
Planurile lor de viitor sînt însă 
și mai mari. Ele vor ca în anul 
viitor să îngrijească un lot mult 
sporit, în condiții și mai 
bune. Și nimeni din gospodărie 
nu mai spune cu îndoială : „Eh, 
niște fetișcane I Cum să dai pe 
mîira lor o așa avere?“ Chiar 
și cei mai vechi îngrijitori de 
animale spun cu mândrie: „Fe. 
telor astea o să li se ducă ves
tea !“.

PETRE GHELMEZ

dat de capăt. împreună cu teh
nicianul Georgescu Constantin 
ei au ajuns la concluzia că dacă 
li se dă porcilor puțină uruială 
uscată înainte de a fi scoși la 
pășune, pot să mănînce lucernă 
fără să mai aibă nimic. Metoda 
folosită de tineri a dat rezulta
te bune, încît imediat a fost ge
neralizată pe întreaga gospodă
rie.

De asemenea, tot tinerii cres
cători de porci din brigadă au 

fost aceia care au propus ad
ministrarea de microelemente în 
hrana porcilor, înlocuind chimi
calele și cărămida pisată, care 
erau mai costisitoare și cereau 
o preparare specială, cu zgura 
de locomotivă care se găsește 
în mari cantități la gara din 
apropierea gospodăriei, și care 
a dat rezultate foarte bune.

lată numai cîteva din meto
dele bune folosite de tinerii în
grijitori de porci din sectorul 
zootehnic al G.A.S. Căzănești 
pentru reducerea prețului de 
cost și pentru sporirea produc
ției cțe carne. Muncind cu dra
goste față de profesia lor, ei au 
obținut rezultate din cele mai

0 profesie 
de cinste 

și răspundere
(Urmare din pag. l-a) 

poporului nostru. Vita a fost cea 
care i-a ajutat pe moșii și stră
moșii noștri să-și poată duce 
traiul de azi pe mîine - și nu 
era durere mai mare pentru 
omul sărac decît atunci cînd i șe 
lua pentru bir văcuța sau oaia 
din curte. Oamenii simpli 
de la sate au îndrăgit ani
malele și de-a lungul anilor ei 
au cîțtigat multe învățăminte și 
pricepere, lată, cred că și de 
aici, de la oamenii simpli, tre
buie să învățăm să iubim ani
malele, creșterea lor, această 
mare bogăție pentru țara noa
stră. Tot de ia bătrîrd trebuie 
să luăm ceea ce au adunat e> 
prețios și bun de-a lungul ani
lor în creșterea animalelor.

Adevărat este însă că au exis
tat, și mai există încă uneori 
practici băbești, neștiințifice, în
vechite, depășite de noile suc
cese ale științei. Pentru că creș
terea animalelor a devenit azi 
cu adevărat o știință, iată deci 
că pe vechea experiență bătrî- 
nească în creșterea animalelor 
trebuie altoită puternic învăță
tura modernă, metodele înain
tate. Ce înseamnă asta ? în
seamnă că voi, tineri crescători 
de animale, trebuie să invățați, 
să învățoți necontenit. Fără 
învățătură ești ca și orb - 
și meseria asta nu poate 
fi făcută la întîmplare, cum 
se nimerește. Eu n-am apu
cat să învăț prea mult în tre
cut, în anii cînd eram de școală 
trebuia să muncesc. Mai tîrziu, 
cînd am îndrăgit meseria asta, 
cînd am venit acum zece ani 
aici, la gospodăria de stat, am 
început să-mi dau seama că nu 
merge să lucrez numai cum am 
apucat. Și-am luat mai întîi o 
broșurică sovietică, care vorbea 
despre experiența colhoznicilor 
și-am buchisit-o. Am aflat în ea 
multe sfaturi de preț. Apoi am 
luat aita. Și așa, încet, încet, 
am început să simt asta ca o 
necesitate zilnică, să simt nevoia 
să cumpăr mereu cîte o carte. 
Azi am biblioteca mea personală 
cu broșuri, manuale și reviste de 
specialitate. Mie mi-a fost greu 
să învăț la bătrînețe, dar pen
tru voi, care aveți școlile la tot 
pasul, asta nu vă cere eforturi 
prea mari. Luați deci cartea și 
invățați. Bineînțeles, n-o să fie 
chiar așa ușor, o distracție, dar 
dacă nu înțelegeți mai citiți o 
dată, întrebați pe tehnicieni și 
ingineri. Și nu rămîneți doar la 
carte. Interesați-vă de metodele 
celor mai buni, ale fruntașilor, 
cereți-le să vă spună „secrete
le“, și ei or să vi le spună. Nu 
există fruntași care să țină ex
periența lor bună numai pentru 
ei, cu zgîrcenie. Iacă, vine iarna 
acum, și în fiecare gospodărie 
se organizează cursuri agro
zootehnice. Nu trebuie să vă 
scape nici o lecție de la cursurile 
acestea. Niciodată nu trebuie 
să considerați că știți îndeajuns, 
pentru că totul merge înainte, 
se nasc noi metode, se fac noi 
experiențe și cercetări. Ar fi bine 
să deprindeți și obiceiul de a vă 
forma biblioteca voastră perso
nală, să reveniți cînd aveți ne
voie asupra unor lucruri citite 
de mult.

Sînt convins că din rîndul 
vostru, al utemiștilor, al tineri
lor celor mai luminați vor ieși 
mîine cei mai buni crescători de 
animale, fruntași cunoscuți, pre- 
țuiți de către poporul nostru 
muncitor.

mult planul de producție stabi
lit. Astfel, în loc de un spor 
mediu zilnic de 0,480 kg. plani
ficate pe cap de porc, ei au 
realizat 0.530 kg ; în loc ca por
cii să consume 6 unități nutri
tive - pentru fiecare kilogram 
spor de greutate, tinerii au reu
șit să reducă acest consum la 
5,3 unități nutritive. în total, de 
la începutul anului pînă acum, 
brigada tineretului a realizat o 
economie de 60.967 unități nu
tritive și o depășire a planului 
la sporul de greutate cu 7.959 
kilograme carne de porc, ceea 
ce înseamnă o economie de 
peste 124.000 lei.,

Suma aceasta economisită e 
o mîndrie a brigăzii tineretului 
din sectorul zootehnic al G.A.S. 
Căzănești, a tinerilor Ion Das- 
călu, Elisabeta Petruț, Vasile 
Nuțu, Costică Constantin și toți 
ceilalți care nu și-au precupețit 
nici un efort în munca lor de 
zi cu zi.

Ei nu se mulțumesc însă nu
mai cu atit. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, prin folosirea tuturor re
zervelor interne vor să reducă 
prețul de cost la kilogramul de 
carne sub 7 lei, conștienți că a- 
cest lucru duce la îmbunătăți
rea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

9. G. DIA6ONU
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La gospodăria de stat 
a tineretului

Tinerii din sectorul zootehnic 
al gospodăriei de stat a tinere
tului din Rotești, regiunea Pi 
tești, s-au qngajal ca in acest 
an să obțină înseninate sporuri 
de producție la lapte și carne și 
să reducă prețul de cost, tn acest 
scop, organizația U.T.M. a luat 
o serie de inițiative. De pildă 
în principalele locuri de muncă 
din acest sector au fost numiți 
tineri cu o calificare înaltă, care 
au dovedit cunoștințe bogate Za 
cercurile agrozootehnice. Organi- 
zîndu-și bine munca și acordînd 
o atenție deosebită îngrijirii și 
hrănirii animalelor, tinerii de 
aici au obținut succese impor

OE ATl/NCl' „CHIN io NUL" 4 
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'""O'1 oe PlLDA JOIANA,

tante. Pe primele trei trimestre 
ale acestui an, tinerii îngriji!ori 
de vaci au livrat stalului peste 
plan aproape 80.000 litri lapte 
și au redus prețul de cost cu 20 
de bani pe litru. De asemenea, 
tinerii crescători de porci au ob
ținut un spor de greutate de 25 
la sută și au redus prețul de 
cost cu aproape 2 lei la fiecure 
kilogram. Pînă la.sfîrșitul anului, 
tinerii din sectorul zootehnic al 
gospodăriei s au angajat să mai 
dea peste plan încă 20.000 litri 
de lapte, și 25 tone carne de 
porc.

B. COSTEA



M aisirti?
(Urmare din pag. I-a)

tea gîndul să se ducă înapoii 
tn satul din care plecase.
- Nu te sfii, i-a spus maistrul, 

făcîndu-i, cunoștință cu viitoa
rele ei tovarășe de muncă. Cu- 
rînd ai să înveți și tu să supui 
mașinile. Au trecut ani, Elena 
Stoica a devenit ea însăși mai
stru, apoi ingineră, dar niciodată 
nu-l va putea ujta pe omul- 
dascăl care i-a condus pentru 
întîia oară pașii în viața de u- 
zină... Am putea înlocui numele 
Elenei Stoica cu al atîtor și a- 
tîtor alți tineri muncitori din pa
tria noastră ; ei și-ar mărturisi 
cu emoție recunoștința pe care 
o poartă acelui om-pedagog 
care este maistrul.

Dar Marcu C. ? Ce fel de 
maistru este el ? Purtările și 
mentalitatea lui amintesc de 
chipul hîd al acelui „maistor“ 
din fabrica burghezului, atît de 
urît de muncitori și de meșterii 
cinstiți, atașați cu trup și suflet 
intereselor muncitorilor. Om al 
patronului „maistorul" era pen
tru muncitori un fel de jandarm 
în salopetă care nu se dădea 
înlături de la nici o fărădelege. 
„Tăia și spînzura" cum a rămas 
o vorbă... De acolo, din vechea 
societate și-a însușit el, Marcu 
C. apucăturile degradante.

Marcu C. este un om în vîrstă. 
Are aproape 50 de ani. El are 
acasă o fiică de aceeași vîrstă 
cu fetele pe care a încercat să 
le necinstească. Cum ar reac
ționa el, ca părinte, dacă ar 
afla că un netrebnic s-ar purta 
cu fiica sa așa cum s-a purtat 
el cu fetele din sector ? S-ar In
digna, ar fi în stare să-l ia de 
piept:

Tinerii 
la refacerea 

pădurilor
Deși ora era matinală, în una 

din duminicile trecute in curtea 
Centrului Școlar Silvic din ora- 
șui Cîmpulung-Moldovenesc era 
o animație deosebită. Grupuri de 
elevi ai anului doi discutau, fă
ceau planuri cu privire la munca 
patriotică din acea zi.

Cînd camionul a ieșit pe poar
ta școlii îndreptîndu-se spre pă
durea situată lingă valea Putnei, 
soarele nu-și făcuse incă apariția 
la orizont. Se vestea totuși o *i 
frumoasă de toamnă.

Ajunși in pădure, tinerii în 
frunte cu utemiștii s-au împărțit 
pe echipe și s-au apucat de lucru. 
Ca viitori specialiști, elevii Cen
trului Școlar Silvic au explicat 
mai întîi tovarășilor lor de mun
că cum se execută acțiunea de 
curățare a puieților de pin și brad 
de ierburile dăunătoare. Apoi 
au început întrecerea pe echipe. 
Tinerii Sasu Dumitru, Roșu loan, 
Tabarcea Nicolae și mulți alții 
au fost în fruntea celor mai bune 
echipe.

tn curînd puieții de pin și 
brad vor crește nestingheriți și 
se vor transforma în arbori ma
sivi, ce vor furniza statului nos
tru socialist cantități însemnate 
de material lemnos.

MANUCA GHEORGHE 
elev

— Ce vrei să faci, nesocotituleî 
l-ar întreba el. Unde ți-e con
știința ?

Fetele acestea au și ele pă
rinți ; sînt tinere, au toată viața 
înainte. Se vor îndrăgosti, se 
vor căsători, vor avea familiile 
lor, copiii lor. Iar el, Marcu, și-a 
pus mîinile în șolduri, ca și 
„maistorul” de pe vremuri și le-a 
spus :
- Nu mă interesează senti

mentele voastre. Eu sînt Marcu 
și vă cer să faceți ce vreau eu I

★
De Ia un timp, de teamă să 

nu-i iasă în vileag apucăturile 
murdare, Marcu C. a început 
să exercite tot felul de presiuni 
asupra tinerelor din sector. Le 
chema pe rînd în biroul său și 
le amenința că dacă se va auzi 
vreo vorbă vor avea de furcă cu 
el. Dar tinerele nu s-au lăsat 
multă vreme intimidate. Ele au 
mers la secția cadre a între
prinderii și au arătat acolo ce 
fel de purtări are Marcu. S-au 
făcut cercetări și s-a stabilit 
adevărul : Marcu C. a încercat 
să folosească funcția de maistru 
în scopuri josnice. Trebuiau lua
te măsuri. Și iată ce măsuri 
propune conducerii întreprinde
rii tovarășa șefă de cadre Elena 
Negescu : „Marcu C. să fie 
sancționat cu mustrare și aver
tisment" iar cele 5 tinere „să 
fie sancționate cu mustrare și 
mutate disciplinar în alt sector, 
întrucît n-au venit să seziseze la 
timpul potrivit abaterile tovară
șului Marcu".
- Foarte bine — și-a spus pă

rerea și inginerul șef al fabricii, 
tovarășa Maria Lang. Marcu e 
vinovat și merită să fie mustrat 
așa cum trebuie... Și ca măsura 
să fie și mai „radicală" contabi
lul șef Cristache Dumitrescu a 
propus să i se taie lui Marcu și 
prima pe luna în curs.

Cipdată atitudine 1
Afli că tinerele muncitoare 

dintr-un sector suferă din pri

Intr-o recreație pe terenul sportiv al grupului școlar al Com

binatului siderurgic Hunedoara.

cina unui Marcu C., constați că 
Marcu e un ticălos și în conse
cință propui ca acesta să fie 
doar dojenit iar tinerele care 
l-au demascat să fie mutate dis
ciplinar. De ce să fie mutate și 
de ce „disciplinar" ?

Dar toate au, în cele din 
urmă, un sfîrșît. Acestor atitu
dini de cocoloșeală și împăciui
torism cu abateri de la morala 
clasei muncitoare li s-au pus ca
păt ; comuniștii, organizația de 
partid au cerut ca Marcu C. să 
fie înlăturat din mijlocul colec
tivului.

★

Cazul Marcu C. a fost rezol
vat. Nici nu se putea să nu se 
rezolve. La noi, în societatea 
noastră socialistă, buruienile mo
ralei burgheze nu-și pot găsi 
multă vreme teren de creștere. 
Ele sînt smulse și aruncate la 
vreascuri. Punem însă acest caz 
în discuția cititorilor, a tovară
șilor maiștri, ca pe o problemă 
de morală.

In colectivele noastre de mun
că maistrul are un rol covîrși- 
tor. De capacitatea, de cuno
ștințele și experiența sa de 
muncă depinde în cea mai mare 
măsură buna organizare a pro
ducției, realizarea ritmică a pla
nului. In același timp maistrul 
are un rol tot atît de prețios 
și în munca de educație a ti
nerilor cu care lucrează. Tinerii 
muncitori s-au obișnuit să vadă 
în maistru un tovarăș apropiat, 
drept și exigent, cu o înaltă 
conduită morală. Șe mai întîlnesc 
însă ici-colo prin cîte o între
prindere elemente înapoiate cu 
atitudinile cărora nu ne putem 
împăca.

Cazul lui Marcu C. merită să 
fie discutat. Discutîndu-I să tra
gem învățăminte și concluzii 
pentru ca nimic să nu împiede
ce tineretul nostru să crească în 
spiritul principiilor comuniste de 
viață.

Blocurile ce se înalță în piața din spatele Palatului Republicii din București capătă contururi 
din ce în ce mai precise.

Numeroasele și variatele .ma
nifestări consacrate prieteniei ro
mîno-sovietice care au loc la o- 
rașe și sate, afluența deosebită 
a miilor de oameni ai muncii la 
conferințe și simpozioane, entu
ziasmul cu care ei aplaudă fru. 
moașele programe închinate 
creației artistice a marelui po
por sovietic, caracterizează at
mosfera sărbătorească în care 
continuă să se desfășoare, în în
treaga țară, Luna prieteniei ro
mîno-sovietice.

Sub auspiciile filialei regiona. 
le A.S.I.T.-București, și Consiliu
lui. orășenesc A.R.L.U.S., a avut 
loc în sala A.S.l.T. din Capitală 
simpozionul „Succese ale știin
ței și tehnicii sovietice oglindite 
în marea expoziție a realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S-“- 
Au luat cuvîntul prof. ing. La. 
zar Stoicescu, ing. G. Panaites- 
cu și ing. O. Klein.

La uzinele chimice din Turda, 
conf. univ. N. Alinași a vorbit 
colectivului de muncitori și teh
nicieni despre „Dezvoltarea in
dustriei chimice în Uniunea So
vietică în anii septenajului“. Peș
te 70 de oameni ai muncii din 
regiunea Oradea, care au vizi
tat recent Uniunea Sovietică, au 
vorbit, în fața unui numeros pu
blic, despre marile realizări ale 
poporului sovietic în industrie și 
agricultură.

Au avut loc, de asemenea bo. 
gate manifestări consacrate rod
nicei colaborări culturale dintre 
Uniunea Sovietică și țara noas
tră, artei și culturii sovietice.

La Casa prieteniei romîno.so- 
vietice din București a avut loc 
simpozionul „Arta și literatura 
romînească în U.R.S.S.“, la care 
au luat cuvîntul artistul poporu
lui Ion Jalea, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, Alfred 
Mendelsohn, secretar al Uniu
nii Compozitorilor, și Mihai Ga- 
fița, secretar al Uniunii Scriito
rilor din R. P. Rotnînă.

La Casa oamenilor de știință 
din București, prof. M. Breazu, 
director adjunct al Institutului de 
filozofie al Academiei R. P. Ro- 
mîne, a ținut, sub auspiciile In
stitutului de studii romîno.sovie. 
tic, conferința intitulată: „Revo.

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

luția din Octombrie și realismul 
socialist“.

La Institutul Politehnic din O. 
rașul Stalin a avut loc simpozio
nul „învățarea limbii rormne în 
institutele de învățămînt superior 
din U.R.S.S.“.

In cadrul „Săptămînii cărții 
sovietice“, in numeroase între
prinderi și instituții din Capitală 
și din țară au avut loc conferin
țe, seri literare, consacrate lite.

Spectacolele Teatrului „Mossoviet“
Seria spectacolelor Teatrului 

„Mossoviet“ în țara noastră a 
fost deschisă marți seara, în 
sala Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor din Capitală, prin 
prezentarea piesei ^Bătălie în 
marș“, dramatizare de G. Niko- 
laeva și S. Radzinski.

înainte de spectacol, artistul 
poporului al R. P. Romîne, Sică 
Alexandrescu," regizor al Teatru
lui Național „I. L. Caragiale“, 
a salutat în numele publicului 
romînesc pe artiștii sovietici.

Din partea colectivului Teatru, 
lui „Mossoviet“ a răspuns 1. A. 
Zavadski, artist al poporului al 
U.R.S.S., regizor principal al 
Teatrului „Mossoviet“.

Spectacolul cu piesa „Bătălie 
în marș“, care constituie în ace
lași timp pentru Teatrul „Mosso
viet“ deschiderea stagiunii sale, 
este unul din cele mai importante 
înscrise în ultimul timp in 
repertoriul teatrului. Realizat 
după romanul cu același nume 
al scriitoarei Galina Nikolaeva, 
care se bucură de multă popu. 
laritate în rîndul cititorilor so
vietici, spectacolul redă un mo
ment din bătălia avîntată dusă 
de colectivul unei mari uzine so
vietice de tractoare, în frunte cu 
comuniștii, pentru stimularea pro
gresului tehnic rapid, pentru spo. 
rirea continuă a valorilor mate
riale și spirituale ale poporului.

Piesa, adînc emoționantă, în 
centrul căreia stă problema con
științei civice, reprezintă o măr
turie vie a preocupării Teatrului 

raturii ruse și sovietice. La „Li
brăria Noastră“ din orașul Deva 
s-a deschis un bazar al Cărții 
sovietice.

In satele și comunele Boiu, A- 
poild, Senereus și Hetiur, raionul 
Sighișoara, au avut loc serbări 
populare avînd ca temă „Priete
nia romîno.sovietică în cîntec și 
dans“, la care și-au dat con
cursul formații artistice de ama. 
tori.

(Agerpres)

„Mossoviet“ de a aduce pe sce
nă cele mai arzătoare ginduri 
ale omului contemporan, temele 
majore ale vieții sale.

In interpretarea profundă, con- 
vingătoare, a artiștilor I<- K. Aii. 
hailov, artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse, M. B. Pogorjelski, G. A. 
Slabiniak, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, B. K. Novikov, 
N. A. Klimovici și a celorlalți 
artiști, spectatorii bucureșteni au 
putut remarca încă odată deo. 
sebitek însușiri ale școlii teatra
le sovietice. La reușita acestui 
spectacol de înaltă ținută artis
tică a adus o contribuție de sea. 
mă și regia semnată de artis
tul poporului al U.R.S.S., I. A. 
Zavadski, regizor principal al 
teatrului, în Colaborare cu A. L. 
Șaps, artist emerit al R.S.S- 
Bieloruse. Interesante sînt și de
corurile realizate de pictorul 
A. -P. Vasiliev și muzica com
pozitorului V. S. Smirnov, artist 
emerit al R.S.F.S. Ruse.

Primul spectacol al Teatrului 
„Mossoviet“ în țara noastră, aș
teptat cu firească nerăbdare, s-a 
bucurat de un frumos și bine 
meritat succes. Revederea cu ar
tiștii „Mossoviet“-ului a fost un 
prilej de mare emoție și bucurie 
pentru publicul bucureștean, care 
la sfîrșitul spectacolului a făcut 
o caldă manifestare de simpatie 
și admirație artiștilor sovietici. 
Un grup de artiști roraîni a ofe
rit solilor artei sovietice buchete 
de flori.

(Agerpres)

Primirea delegației sindicale 
sovietice la Secretariatul 

Consiliului Central al Sindicatelor
Marți dimineața, delegația sin

dicală sovietică care ne vizitează 
țara a fost primită la Secreta
riatul Consiliului Central al 
Sindicatelor.

La întîlnirea cu oaspeții din 
Uniunea Sovietică au luat parte 
tovarășii : Gheorghe Apostol, pre
ședintele C.G.S., Anton Moisescu, 
vicepreședinte, Nicolae Pascu, 
Mihai Marin, Gheorghe Paloș 
și Petru Despot, secretari ai 
G.O.S. De asemenea au fost de 
față șefi de secții și activiști ai 
C.G.S.

Adresînd în numele Consiliu
lui Central al Sindicatelor și al 
tuturor membrilor de sindicat 
din țara noastră un călduros sa
lut reprezentanților sindicatelor 
din U.R.S.S., tovarășul Gheor
ghe Apostol a subliniat că schim
burile de experiență dintre sin
dicatele țărilor noastre frățești 
își vădesc tot mai mult utilita
tea și eficiența. Vorbitorul a fă
cut apoi oaspeților o scurtă ex
punere asupra rolului și contri
buției sindicatelor din R.P. Ro- 
mînă la înfăptuirea politicii par
tidului și guvernului de con
struire a socialismului în țara 
noastră, la deszvoltarea econo
miei naționale și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce mun
cesc. Referindu-se la munca mul
tilaterală pe care o desfășoară 
sindicatele noastre, tovarășul 
Gheorghe Apostol a arătat că 
ele se călăuzesc în activitatea 
lor după învățătura marxist-le- 
ninistă și aplică în mod creator, 
la condițiile specifice din Repu
blica noastră Populară bogata

„Un popor care muncește 
pentru asigurarea unui viitor 

fericit“
— Impresiile unor oaspeți brazilieni 

despre vizita în tara noastră —
La invitația Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, ne-au vizitat țara 
Jayme Adour da Camara, scri
itor, directorul Pen-clubului din 
Brazilia și profesoara Genny 
Ferreira. înainte de plecare, 
oaspeții brazilieni au avut o con
vorbire cu un redactor al Agen
ției Romîne de Presă „Ager
pres“.

Scriitorul Jayme Adour da Ca
mara a subliniat deosebita im
presie pe care i-a făcut-o orașul 
București. Două mari monumen
te, a spus oaspetele, la un capăt 
al orașului — Casa Scînteii, la 
celălalt — Fabrica de Confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" sînt tipice 
pentru drumul Romîniei de azi 
care, prin toate mijloacele, se în
grijește de cultura fiilor săi, de 
creșterea bunăstării lor materia
le. Asemenea înfăptuiri dovedesc 
capacitatea de realizare a Romî
niei democrat-populare. Un popor 
care într-un timp atît de scurt 
a înfăptuit atîtea lucruri meri
tă locul cucerit deja in concertul 
națiunilor. Am vizitat multe 
locuri din Romînia și pretutin
deni am întîlnit oameni însufle
țiți de conștiința și încrederea 
în destinele patriei lor.

Venind aci — a spus scriito
rul brazilian — am înțeles odată 
mai mult cît de falsă este ex
presia de „cortina de fier“, lan
sată în Occident de anumite 
cercuri interesate. Această corti
nă de fier nu există, este mai 
degrabă o cortină de fum în ima
ginația celor care lansează ase
menea formule. Rominia deschi

experiență a »indicatelor din 
U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, tovarășul N. I» 
Kovaliov, președintele Sonsiliu- 
lui sindical regional Dneprope
trovsk, șeful delegației sindicale 
sovietice, a mulțumit Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R.P. Rotnînă pentru primirea 
prietenească și atenția de care 
s-au bucurat membrii delegației 
în tot timpul vizitei.

Vorbitorul a arătat apoi că In 
întîlnirile cu organele și activul 
sindical din unele comitete cen. 
trale ale sindicatelor pe ramură, 
din unele secții ale C.C.S., con
silii sindicale regionale și raio
nale, din Consiliul sindical 
orășenesc București și din 
întreprinderile și instituțiile 
vizitate, delegația sindicate
lor sovietice a constatat preo
cuparea sindicatelor noastre 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Plenara G.C. al 
P.M.R. din iulie a.c., grija deo
sebită pentru ocrotirea sănătății 
și asigurarea odihnei celor, ce 
muncesc, pentru respectarea nor
melor de tehnica securității mun
cii.

Schimburile de delegații din
tre sindicatele noastre, a decla
rat în încheiere tovarășul Kova
liov, vor duce la o și mai bună 
cunoaștere și folosire reciprocă a 
experienței pozitive, la întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între sindi
catele din țările noastre frățești, 

întîlnirea s-a desfășurat în. 
tr-o atmosferă de sinceră și cal
dă prietenie.

de brațele și primește pe toată 
lumea, dind vizitatorilor posibili
tatea să vadă un popor care 
muncește pentru asigurarea unui 
viitor fericit și pentru consoli
darea păcii.

Am avut bucuria să mă în
tîlnesc cu numeroși scriitori ro- 
mîni, a continuat scriitorul bra
zilian. Am constatat că situația 
scriitorului și artistului din Ro
mînia este mult diferită de cea 
din trecut și de aceea din alte 
țări. Creatorii se bucură de spri
jin și stimulare din partea sta
tului.

Două aspecte m-au impresio
nat puternic, a spus prof. Genny 
Ferreira: dorința fierbinte de 
pace și avintul operei de edu
cație și cultură din Republica 
Populară Romînă. Educația po
porului este aici un obiectiv prin
cipal al politicii de stat. In Ro
minia nu există in opera de edu
cație acele privilegii pentru anu
mite pături ale populației care 
există în țările capitaliste. Șco
lile, toate înfăptuirile pe linie 
culturală, muzee, teatre, case de 
creație, librării, edituri, parcuri 
de distracție, de odihnă, sînt 
aici în serviciul poporului.

Am fost impresionată de ase
menea în mod deosebit, a subli
niat profesoara braziliană, de 
eforturile care se fac în țara 
dv. pentru a se păstra și dezvol
ta tradițiile culturale naționale.

Prof. Genny Ferreira a în
cheiat transmițind poporului ro- 
mîn calde urări pentru noi suc
cese în munca sa creatoare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a) 

văzute pentru cheltuielile desti
nate sănătății, învățămîntului, 
culturii și altor cerințe social- 
culturale ale poporului fonduri 
de 11,9 miliarde de lei, sau 23,3% 
din totalul cheltuielilor bugetare, 
de 3,5 ori mai mult decît în 1950. 
ceea ce reprezintă cheltuieli de 
peste 600 de lei pe cap de locui
tor".

Masa de bază a fondului de 
consum trebuie însă să fie repar
tizată după muncă pentru a rea
liza cointeresarea materială a 
fiecărui om al muncii la creșterea 
și perfecționarea producției so
ciale.

Repartiția 
după muncă 

— lege economică 
a socialismului

Repartiția după muncă consti
tuie o necesitate obiectivă în so
cialism, determinată de modul 
de producție socialist; ea consti
tuie o lege economică a socialis
mului.

Legea economică a repartiției 
după muncă cere ca fondul 3e 
consum individual să fie reparti
zat în raport cu cantitatea de 
muncă pe care o prestează fie
care membru al societății, cu ca
litatea acestei munci, în confor
mitate cu nivelul de calificare al 
celor ce muncesc, în sensul sti
mulării muncii mai calificate. In 
interesul dezvoltării rapide a e- 
conomiei naționale și în primul 
rînd a ramurilor hotărîtoare, re
partiția după muncă cere de a- 
semenea stimularea în măsură 
mai importantă a celor care lu
crează în ramurile de importanță 
mai mare, precum, și în locurile 
de muncă cu condiții mai grele.

Repartiția după muncă asigură 
cointeresarea materială a celor 
ce muncesc în rezultatele muncii 
lor. V. 1. Lenin a demonstrat că 
în faza socialismului, cointeresa
rea materială este o necesitate 
obiectivă, arătînd că societatea 
socialistă trebuie construită prin 
îmbinarea cît mai largă a facto

rului social (entuziasmul creat de 
revoluție, conștiința socialistă 
formată în condițiile noilor rela
ții de producție, noua atitudine 
față de muncă) cu cointeresarea 
materială a celor ce muncesc in 
rezultatele muncii lor.

Cointeresarea materială prin 
repartiția după muncă asigură 
îmbinarea intereselor generale de 
dezvoltare a societății cu intere
sele personale ale celor ce mun
cesc, ea stimulează interesul 
muncitorilor necaiificați pentru 
calificare și al muncitorilor ca
lificați pentru creșterea continuă 
a calificării lor profesionale, pen
tru utilizarea mai completă a 
timpului de muncă, pentru perfec
ționarea proceselor de producție 
și a metodelor de muncă, pentru 
creșterea productivității muncii 
lor.

Principalul instrument de a- 
plicare a repartiției după muncă 
il constituie sistemul socialist de 
salarizare. Spre deosebire de ca
pitalism, în socialism, unde 
mijloacele de producție sînt un 
bun comun al celor ce muncesț, 
muncitorii nu numai că nu sîrtt 
siliți să-și vîndă forța de muncă, 
dar nici nu pot să și-o vîndă 
căci ar însemna să și-o vindă lor 
însăși. înlăturarea proprietății 
private capitaliste și instaurarea 
proprietății socialiste asupra mij
loacelor de producție, fac ca sa
lariul in socialism să nu mai 
exprime un raport între exploa
tatori și exploatați, cum este în 
capitalism, ci un raport între so
cietatea întreagă, reprezentată de 
statul socialist, și fiecare dintre 
membrii ei.

Salariul în socialism reprezintă 
deci in expresie bănească partea 
din produsul social global ce se 
repartizează celor ce muncesc, 
corespunzător cu cantitatea și ca
litatea muncii prestate.

Repartizarea lui se face după 
sistemul de salarizare care este 
format din ansamblul elemente
lor de salarizare din care cele

După cantitatea și calitatea muncii
mai importante sînt: sistemul de 
normare a muncii, sistemul tari
far, formele de salarizare, siste
mul premial și sistemul de spo
ruri. Sistemul de salarizare nu 
rezultă din suma elementelor 
sale, ci din îmbinarea lor, prin 
completarea lor reciprocă astfel 
ca în ansamblu să rezulte un 
sistem armonios care să permită 
aplicarea cu cele mai bune rezul
tate a repartiției după muncă.

Perfecționarea 
continuă a sistemului 
de salarizare in R.P.R.

Ținînd seama de rolul imens 
al cointeresării materiale pentru 
ridicarea nivelului producției, 
partidul și guvernul acordă pro
blemelor de salarizare și nor
mare a muncii o deosebită aten
ție. Pe măsură ce se dezvoltă 
construcția economiei socialiste 
și crește venitul național, partidul 
și statul democrat popular per
fecționează în continuare formele 
de repartiție, în scopul de a le 
face să contribuie în măsură din 
ce în ce mai mare la perfecționa
rea producției și la ridicarea ca
lificării cadrelor.

Un rol, deosebit de important 
pentru îmbunătățirea sistemului 
de salarizare l-a avut Plenara 
G.C. al P.M.R. din decembrie 
1956, care a stabilit principiile 
pe baza cărora să se facă îm
bunătățirea sisSmului de sa
larizare și normare a muncii, 
trasînd totodată sarcina organi
zării unei consultări largi a ce
lor ce muncesc pentru găsirea 
celor mai bune căi de rezolvare 
a acestei probleme și a experi
mentării măsurilor ce trebuiesc 
luate.

în cursul anului 1957, în toate 
ramurile economiei naționale s-a 
făcut experimentarea îmbunătă
țirii sistemului de salarizare și 
normare a muncii, întîi în cîteva 
întreprinderi reprezentative și 

apoi, din ce în ce în mai multe, 
în așa fel încît la începutul anu
lui 1958 a fost posibilă generali
zarea experimentării în toate în
treprinderile.

Ca urmare a elanului creator 
al maselor de muncitori ingineri 
și tehnicieni și a muncii politico- 
organizatorice desfășurate de or
ganizațiile sindicale și de 
U.T.M., sub conducerea orga- 
ganizațiilor de partid, în acțiunea 
de consultare și experimentare, 
s-au făcut numeroase propuneri 
de măsuri tehnico-organizatorice 
și de îmbunătățire a sistemului 
de salarizare și normare a mun
cii, care au dus pe de o parte la 
creșteri importante ale producti
vității muncii și la reducerea pre
țului de cost și pe de altă parte 
la îmbunătățirea elementelor si
stemului de salarizare.

La Plenara G.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c. tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a arătat 
că — „sistemul îmbunătățit de 
salarizare a trecut cu succes 
proba practicii și a demonstrat 
pe deplin justețea măsurilor 
elaborate de partid pentru a asi
gura ca sporirea salariului să fie 
bazată pe ridicarea productivită
ții muncii și pe reducerea prețu- 
iui de cost. Salariul mediu al 
muncitorilor a crescut în această 
perioadă cu 18% depășindu-se 
obiectivul experimentării sistemu
lui îmbunătățit de salarizare“.

In decursul experimentării, în 
toate ramurile au fost realizate 
economii ia elementele prețului 
de cost — materii prime, mate
riale, energie, manoperă, cheltu
ieli de regie — ceea ce a făcut 
ca prețul de cost să nu crească 
ca urmare a majorării salariilor. 
In acest mod, creșterea cîștiguri- 
lor muncitorilor a însemnat o 
creștere efectivă a puterii de cum
părare a salariilor, a salariului 
lor real și a arătat că muncitorii, 
contribuind prin realizări sporite 
în producție și prin economii la 
dezvoltarea și perfecționarea con

tinuă a producției și la înflorirea 
economiei noastre socialiste, au 
creat baza materială penthi creș
terea continuă a nivelului lor 
de trai.

Crește salariul real 
al muncitorilor, cresc 

câștigurile tuturor 
oamenilor muncii

Pe această bază, ca urmare a 
progreselor obținute în dezvolta
rea economiei naționale, Plenara 
G.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 
1959 a hotărît un ansamblu de 
măsuri pentru o nouă creștere a 
salariului real al muncitorilor și 
odată cu aceasta ,pentru crește
rea cîștigurilor tuturor oameni
lor muncii.

In cadrul acestor măsuri s-a 
făcut majorarea salariilor tari
fare ale muncitorilor și ale tutu
ror celorlalte categorii de sa- 
lariați. întrucît celelalte elemente 
ale sistemului de salarizare și 
normare a muncii au fost pă
strate, creșterea salariilor tari
fare, a însemnat o creștere în 
aceleași proporții a salariilor în 
întregime. De asemenea, au fost 
reduse impozitele pe salariu, au 
fost sporite pensiile, au fost re
duse prețurile la peste 2600 sorti
mente de produse industriale și 
a fost lărgit sistemul de vînzare 
pe bază de rate.

Salariile muncitorilor, care în 
perioada de experimentare a îm
bunătățirii sistemului de salari
zare crescuseră în medie cu 18 
la sută au mai fost majorate tn 
medie cu încă 10 la sută. 
De asemenea au crescut salariile 
maiștrilor, ale inginerilor, tehni 
cienilor, personalului administra
tiv, ale cadrelor didactice, ale 
personalului operativ din corner 
țul socialist precum și soldele ca 
drelor armatei. Ca urmare a ace 
stor majorări de salarii, venitu
rile bănești ale tuturor categorii - 

lor de salariați cresc cu 2,9 mi
liarde lei anual.

Scutirea completă de impo
zite a salariilor pînă la 500 lei 
și micșorarea impozitelor la sa
lariile cuprinse între 500 și 1500 
lei, face ca salariul mediu net să 
înregistreze o creștere efectivă de 
circa 12,5 la sută.

Creșterea salariilor tarifare ale 
muncitorilor s-a făcut diferențiat 
pe ramuri de activitate și pe ca
tegorii de calificare. O creștere 
mai mare de salariu au avut 
muncitorii din ramurile cele mai 
importante din punct de vedere 
economic, cum ar fi siderurgie, 
metalurgie neferoasă, construcții 
de mașini etc. De asemenea, în 
cadrul aceleeași rețele tarifare, 
creșterile procentuale cele mai 
mari le-au avut de regulă, sa
lariile tarifare ale primelor ca
tegorii, ajungînd la unele din ele 
pină la 18 la sută.

Această creștere a salariilor ta
rifare a întărit mai mult măsurile 
luate la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și normare a 
muncii. Intr-adevăr, astăzi sala
riul tarifar reprezintă în medie 
80 la sută din salariul muncitori
lor, fiind partea cea mai impor
tantă și baza sigură a salariului. 
Prin mărirea salariului tarifar, 
rolul său de stimulent pentru ri
dicarea calificării profesionale și 
pentru creșterea productivității 
muncii, a crescut.

Măsurile luate, au dovedit o- 
dată mai mult că partidul nostru, 
în cadrul politicii de îmbunătă
țire continuă a condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii pe care 
o duce, aplică în mod consecvent 
principiul repartiției după canti
tatea, calitatea și însemnătatea 
socială a muncii depuse, imbi- 
nînd interesele întregii societăți 
cu interesele personale materiale 
ale celor ce muncesc.

Totodată, aceste măsuri au a- 
rătat grija permanentă a Parti
dului pentru asigurarea creșterii 
continue a salariului real, a ve

niturilor reale ale oamenilor 
muncii, pentru asigurarea unei 
capacități crescînde de cumpăra, 
re, de satisfacere a nevoilor. 
Prin întreg acest ansamblu de 
măsuri (sporirea salariilor, redu
cerea impozitelor, creșterea pen
siilor, reducerea de prețuri) 
sporul net de venituri ale oame
nilor muncii va fi de 4.700.006.060 
lei anual.

Muncind mai bine 
vor crește veniturile 
noastre reale, vom 

trăi mai bine
Odată cu sporirea permanentă 

a veniturilor oamenilor muncii, 
ca urmare a sporirii salariilor, 
scăderii impozitelor și reducerii 
prețurilor, are loc o creștere con
tinuă a salariului real. Crește 
continuu puterea de cumpărare 
a celor ce muncesc. Ca urmare 
a reducerilor de prețuri ei pot 
cumpăra o cantitate mai mare 
de produse. Baza economică cea 
mai importantă a creșterii sala
riului real o constituie avintul 
neîntrerupt al producției indus
triale și agricole, ridicarea pro
ductivității muncii și scăderea 
prețului de cost al produselor.

La Plenara C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie 1959. tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a arătat că 
— „din realizările obținute pină 
în prezent și prin efectul ansam
blului de măsuri pe care le pro
punem dezbaterii Plenarei Comi
tetului Central al Partidului, sa
lariul real al muncitorilor, tehni 
cienilor și funcționarilor va fi. 
pe întregul an 1959 eu peste 30% 
mai mare față de 1955. Prin a- 
ceasta sarcina trasată de Con
gresul al 11-lea al Partidului cu 
privire la creșterea salariului real 
se realizează și se depășește mai 
devreme eu un an de zile. Acesta 
e un mare succes al clasei noa

stre muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii, o confirmare depli
nă a justeței politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn“.

Rolul hotărîtor în obținerea a- 
cestor realizări l-a avut eroica 
noastră clasă muncitoare care, 
sub conducerea partidului, înde
plinind sarcinile trasate de par
tid, a muncit cu înflăcărare și 
dîrzenie pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale, pen
tru perfecționarea și creșterea 
producției, pentru creșterea pro
ductivității muncii și reduce, 
rea prețului de cost ai produ
selor.

Experiența construcției socia
liste la noi în țară ca și în cele
lalte țări socialiste, demonstrea
ză că singura cale sigură și să
nătoasă de ridicare a nivelului de 
trai o constituie sporirea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost, creșterea neîncetată 
a venitului național. Sporind 
productivitatea muncii, reducind 
prețul de cost al produselor con
tribuim la creșterea acumulărilor 
socialiste care stau la baza dez
voltării economiei noastre, la ba
za construirii de noi fabrici și 
uzine, de locuințe, școli, spitale, 
drumuri, ducînd la obținerea unei 
cantități crescânde de mărfuri 
mereu mai ieftine, la ridicarea 
nivelului de trai al întregului 
popor muncitor.

Măsurile luate de partid și gu
vern au fost primite eu entuziasm 
de întreaga masă a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. La 
nenumărate locuri de mun ă. in 
uzine, pe șantiere, ogoare etc., 
oamemi muncii și-au luai anga
jamentul de a obține noi suc
cese in creșterea producției și a 
productivității muncii în reduce
rea prețului de -ost Acum cînd 
ni se deschide perspectiva lumi
noasă a terminării in linii gene
rale a construcției socialiste și a 
trecerii la desăvîrșirea '»instruirii 
socia'ismnlui în țara noastră, 
sporirea veniturilor reale ale oa
menilor muncii duce la un și mai 
puternic avînt pentru dezvoltarea 
in continuare a economiei na
ționale.



Cea de-a 6-a plenară 
a C.C. al U.T.C.L

20 (Agerpres). -MOSCOVA
ȚASS ;

La 20 octombrie ți-a început 
lucrările ia Moscova cea de-a 
6-a plenară a Comitetului Cen
tral al U.T.C.L., care va discuta 
sarcinile organizațiilor comsomo- 
liste In domeniul ridicării nive
lului cunoștințelor generale ți a 
nivelului cultural al tinerilor 
muncitori ți țărani din U.R.S.S.

După cum a subliniat in ra
portul său Serghei Pavlov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., numai in primele nouă 
luni ale acestui an 950.000 de 
tineri ți tinere s-au calificat în 
diferite profesiuni în producție, 
peste 1.000.000 și-au ridicat ca
lificarea, iar 300.000 s-au cali
ficat într-o a doua profesie sau 
o profesie înrudită.

Din Inițiativa tînărului tehno
log de la uzina de automobile 
din Moscova, Evghenl Pronkin, 
in rindul tinerilor ingineri ți teh
nicieni a început mișcarea pen
tru transmiterea cunoștințelor 
tehnice tinerilor muncitori. La 
uzina de automobile inițiativa 
lui Pronkin a fost sprijinită de 
peste 200 
cieni.

Serghei 
campania 
cunoștințe pentru ridicarea nive
lului cunoștințelor generale ți o 
nivelului cultural trebuie să an
treneze întreaga tinără genera
ție din Uniunea Sovietică.

Pe marginea raportului au în
ceput discuțiile.

de ingineri ți tehni-

Pavlov
pentru dobîndirea de

□ subliniat că

Ac filini temerare 
în Antarctica

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS ':

Cei 16 exploratori polari sovie
tici, care au părăsit Observatorul 
Mirnîi la 27 septembrie pe cinci 
autotractoare pe șenile, îndrep 
tîndu-se spre sud, au ajuns la 19 
octombrie la stafia intraconti- 
nentală Komsomolskaia.

La această bază științifică, 
care nu a fost folosită în timpul 
iernii, membrii expediției sovie
tice au efectuat în intervalul no-

Plecarea în S.U.A.
o unei delegații 
a Universității 
din Moscova

la 
Co-

' MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
JTASS:

La 20 octombrie a părăsit 
Moscova plecînd cu avionul în 
Statele Unite ale Americii, 
invitația Universității din
lumbia, într-o vizită de răspuns, 
o delegație a Universității din 
Aloscova alcătuită din profeso
rii : G. Vovcenko, E Ceharin și 
V. Krasilnikov.

Delegația va semna un acord 
cu privire la schimbul de pro
fesori și studenți de la univer
sitățile din Moscova și Colum
bia.

Delegația Universității din 
Moscova intenționează să vizi
teze de asemenea universitățile 
din Philadelphia, Boston ți 
Washington.

Dificultățile 
studenților francezi
PARIS 20 (Agerpres). — 

Ziarele pariziene publică ar
ticole în legătură cu neliniș
tea ce se manifestă în rîndul 
celor 200.000 de studenți fran
cezi, datorită noilor măsuri 
luate de guvern.

Făcînd o amplă prezentare 
a situației grele în care se 
află învățămîntul în Franța, 
ziarul „L’Humanité“ arată că 
pentru a se putea întreține, 
43 la sută din studenți sînt 
nevoiți să presteze diferite 
munci ca : măturători de 
stradă sau ca îngrijitoare 
pentru copii.

Bursele sînt cu totul insu
ficiente atît ca număr cît și 
ca valoare. Ziarul arată că 
suma acordată pentru burse 
va scădea anul 
de anul trecut.

La aceasta se 
faptul că chiriile 
studențești, care
destul de ridicate, se vor ma
jora cu încă 10—12 la sută.

acesta față

mai adaugă 
în căminele 
sînt ți așa

Oamenii de știință specializați 
în selenograiu — stuaierea na
turii globului lunar — au visat 
de totdeauna lansarea unei nave 
cosmice care să înconjoare Luna.

In vechile cărți populare de 
astronomie se scria uneori că 
Luna este mai bine cunoscută 
dec t Pămîntul

Dar in trecut o asemenea afir
mație putea fi considerată justă 
numai în privința unei jumătăți 
a globului lunar — cea îndrepta
tă spre Pămînt — deoarece cea
laltă jumătate nu poate fi văzu
tă de pe Pămînt și noi nu știm 
nimic despre ea.

De ce sînt oare observațiile 
noastre de pe Pămînt atît de li
mitate ? Este vorba de caracte
rul specific al rotație; Lunei. 
Luna se rotește în jurul globu
lui pămintesc, electuind o revo
luție complectă in aproximativ 
27 de zile și o treime, iar în 
exact aceeași perioadă Luna e- 
fectnează o rotație complectă în 
jurul axei sale. Datorită egalită
ții absolute între perioadele de 
rotație și revoluție. Luna arată 
Pămintului mereu aceeași față.

Ce-i drept în virtutea unor 
particularități pur geometrice ale 
mișcării Lunei, se observă oare
cum o balansare a globului lunar

In Adunarea Generala a O.N.U

Discutarea „chestiunii Tibetului 
împinge O.N.U. pe drumul 

războiului rece“H
Cuvîntarea lui V. V. Kuznețov

U

In comparație cu principalele țări capitaliste

In 1960, în U. R. S. S. va exista 
cea mai scurtă săptămînă de lucru

iembrie 1957—ianuarie 1959 ob
servații științifice în cadrul pro
gramului Anului Geofizic inter
național.

in 21 de zile a fost străbătut 
un drum de 870 km.

Stația Komsomolskaia va fi fo
losită ca punct de plecare pen
tru apropiata expediție de cerce
tări științifice prin regiunile cen
trale ale continentului Antarctic 
și prin Polul Sud-geografic. Ex
pediția va fi efectuată cu ajutorul 
unor autovehicule speciale pen
tru străbaterea regiunilor înzăpe
zite de tip „Harkovceanka“.

Stația va fi redeschisă, urmînd 
ca acolo să se formeze un convoi 
pentru expediție și să fie pregă
tită o pistă pentru aterizarea a- 
vioanelor venind din Mirnîi.

După cum s-a transmis prin 
radio de la Observatorul Mirnîi, 
la 19 octombrie un avion bimo- 
tor sovietic de transport a termi
nat raidul de a lungul coastei an
tarctice.

Avionul a străbătut distanța 
de 3.500 km. între Mirnîi și sta
ția sovietică de coastă Lazarev.

■ir
După cum ge anunță din Mir

nîi, după o întrerupere de șapte 
luni, a fost redeschisă stația in- 
tracontinetală sovietică Komso
molskaia din Antarctica.

Termometrul care a fost lăsat 
la stație a arătat că în cursul 
iernii antarctice trecute tempera
tura în interiorul încăperii ace
stei stații a coborît la minus 72,5 
grade Celsius.

La stația Komsomolskaia au în
ceput pregătirile pentru amena
jarea unei piste de decolare și 
aterizare.

NEW YORK 20 Trimisul spe- 
cial Agerpres, C. Răducanu, 
transmite :

Marți. 20 octombrie, Adunarea 
Generala și-a întrerupt din nou 
dezbaterea problemei dezarmării 
pentru a face loc, la presiunea 
delegației americane, discutării 
așâ-zisei probleme a Tibetului.
; Delegațiile Malayei și Irlan
dei, autorii oficiali ai rezoluției 
de evidentă inspirație americană, 
prin care se încearcă o așa-nu- 
mită reafirmare a principiilor 
Cartei și Declarației drepturilor 
omului, au apărut din nou la 
tribuna Adunării în fața unei 
săli pe jumătate goală, în pos
tura jalnică de apărători ai men. 
ținerii regimului de șerbie pe 
cale de lichidare din Tibet și s.au 
dedat fără nici un fel de justi
ficare la o rușinoasă încercare 
de amestec al O.N.U. în trebu
rile interne ale R. P. Chineze.

După ce au vorbit delegații 
Malayei și Irlandei, a luat cu
vîntul delegatul Nepalului. El a 
subliniat poziția delegației sale 
împotriva încercării de discutare 
a acestei probleme în absența 
R. P. Chineze de la O.N.U. și a 
exprimat îndoielile sale în legă, 
tură cu vreun scop util pe care 
l-ar putea avea o asemenea dis
cuție în cadrul Adunării Gene
rale.

Delegatul Finlandei, subliniind 
în același sens îndoiala sa în 
legătură cu competența Națiuni
lor Unite de a examina această 
problemă, a scos în evidență 
faptul că orice discuție la O.N.U. 
în absența R. P. Chineze este 
unilaterală și lipsită de sens.

Luînd cuvîntul, delegatul U- 
niunii Sovietice, V. V. Kuznețov, 
a subliniat de Ia început că in. 
troducerea acestei probleme pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale este menită să înrăutățeas
că relațiile între state și

submineze autoritatea 
zației Națiunilor Unite, 
dent, a arătat el, că 
rea pc un drum bun a 
internaționale nu este pe placul 
acelor cercuri care dovedesc ast
fel lipsa lor de dorință pentru 
relaxarea tensiunii internaționa
le. In legătură cu „argumente
le“ folosite de autorii așa.zisei 
rezoluții in legătură cu „proble
ma Tibetului“, delegatul Uniunii 
Sovietice a subliniat că este un 
adevăr indiscutabil că Tibetul 
reprezintă o parte inalienabilă a 
Chinei,'lucru demonstrat de în
treaga istorie.

Kuznețov a arătat că înscrie
rea așa.numitei „chestiuni a 
Tibetului“ pe ordinea de zi a se. 
siunii, este o încercare grosola
nă de intervenție în afacerile in
terne ale R. P. Chineze și repre
zintă în consecință un act ilegal, 
care violează unul din principii
le de bază ale Cartei O.N.U. Pe 
de altă parte, în legătură cu 
zgomotul făcut de sprijinitorii a. 
cestei manevre în legătură cu 
așa-zisa luptă pentru apărarea 
drepturilor omului în Tibet, Kuz
nețov a arătat că poporul tibe
tan a respins el însuși un sistem 
barbar și crud care exista în a. 
ceastă regiune a lumii de mai 
multe secole.

Kuznețov a citat o serie de 
fapte care ilustrează importantele 
transformări realizate de guver-

Organi- 
Este evi. 
dezvolta- 
relațiilor

nul central popular al Chinei 
pentru dezvoltarea social.econo. 
mică a Tibetului, realizări obți
nute cu sprijinul întregului po
por tibetan. Amintind ca în mar
tie 1959 o mină de reacționari ti. 
betani în legătură cu cercurile 
imperialiste au încercat pe calea 
armelor să înlăture desființarea 
șerbiei în Tibet, Kuznețov a sub
liniat că poporul tibetan nu nu
mai că a refuzat să urmeze pe 
reacționari, dar a sprijinit pe de
plin acțiunile guvernului, ceea ce 
a dus la restabilirea ordinei și 
angajarea întregii populații în o. 
pera de construcție pașnică a re
giunii.

In lumina acestor fapte, a de
venit limpede cît de inadmisibilă 
și dăunătoare este discutarea 
„chestiunii Tibetului“ de către 
O.N.U. sub orice pretext s.ar 
ascunde aceasta. O.N.U. este ast
fel împinsă pe drumul „războiu
lui rece“.

Delegația sovietică, a subli
niat în încheiere Kuznețov, este 
gata să facă orice la actuala se
siune pentru ca sesiunea a XlV.a 
a O.N.U. să poată fi cu adevărat 
numită o sesiune a păcii și prie. 
teniei între popoare.

In încheiere, delegatul sovietic 
a subliniat că orice rezoluție în 
așa-zisa problemă a Tibetului 
este ilegală fiind împotriva Car. 
tei, iar delegația sovietică va 
vota împotriva ei.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). 
TASS :

Riksdagul suedez și-a reîn
ceput activitatea după vacanța 
de vară. In ajunul deschiderii 
sesiunii de toamnă a Riksdagu
lui au avut loc adunări ale frac
țiunilor partidelor. Luînd cuvîn
tul.în cadrul adunării fracțiunii 
șocial-democrate a Riksdagului, 
primul ministru Erlander a vor
bit despre campania politică pe 
care a desfășurat-o partidul de 
dreapta mai ales în legătură cu 
proiectata vizită a șefului guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov.

„Campania desfășurată împo
triva vizitei lui Hrușciov, a spus 
Erlander, nu a urmărit Întări
rea înțelegerii reciproce și cola
borării între popoare. Scopul ei 
era de a intensifica în mod pre
meditat încordarea“.

Referindu-se la problema ex
cluderii 
marson, 
gației 
O.N.U.,

liderului dreptei, Hjal- 
din componența dele- 
suedeze la sesiunea 
Erlander a subliniat că

guvernul a vrut să sublinieze 
prin acțiunile sale că „în pre
zent nu-1 considerăm pe domnul 
Hjalmarson în măsură să repre
zinte politica externă pentru 
care sînt gata să-ți asume răs
punderea guvernul și 
tea Riksdagului".

Premierul suedez a 
că, în cursul verii, în
de dreapta și la liderul lor nu 
s-a putut observa nici cel mai 
mic „sentiment de răspundere 
față de contribuția modestă pe 
care ar putea-o aduce Suedia 
la slăbirea încordării“.

majorita-

subliniat 
cercurile

Portizțnii „războiului rece“ inventează tot felul de „proble
me“ încercînd să împiedice apli cerea în viață a propunerilor 
de dezarmare generală și totală.

In Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale

Aprobarea Declarației 
drepturilor copilului

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
TASS :

La 19 octombrie în Comitetul 
pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. au luat sfîr. 
șit dezbaterile asupra proiectului 
Declarației dreptului copilului.

Reprezentanții țărilor socialis. 
te care au luat cuvîntul in tim
pul discuției generale au subli
niat necesitatea de a include în 
declarație recomandări concrete 
cu privire la căile și mijloacele 
de asigurare a drepturilor copi
lului. Delegația U.R.S.S. a pre. 
zentat în special propuneri cu 
privire la măsuri legislative pen. 
tru ocrotirea sănătății femeilor 
gravide și mamelor care alăptea
ză, cu privire la acordarea asis
tenței medicale gratuite copiilor, 
cu privire la învățămîntul gra
tuit al copiilor. Reprezentanții 
țărilor socialiste și.au împărtășit 
experiența în ce privește protec
ția copiilor și asigurarea dreptu
rilor lor.

Delegații Arabiei Saudite, 
Ceylonului, Venezuelei și altor 
țări, recunoscînd realizările 
U.R.S.S. în ce privește protec
ția mamei și copilului, au expri
mat regretul lor că nu vor putea

sprijini propunerile sovietice din 
cauza condițiilor economice din 
țările lor.

Delegații țărilor occidentale au 
cerut ca declarația să aibă un 
caracter general, fără a se indi
ca o asigurare reală a drepturi
lor copiilor. Ei au obiectat vehe
ment în special împotriva indi
cației că statului îi revine rolul 
ocrotirii drepturilor copiilor.

Cu toată opunerea puterilor 
occidentale, Comitetul a aprobat 
o serie de propuneri ale țârilor 
socialiste. A fost adoptat amen
damentul Poloniei cu privire ia 
asistența copiilor orfani ți alte 
cîteva amendamente.

La 19 octombrie Comitetul a 
aprobat cu 79 voturi ți două ab
țineri textul Declarației drepturi
lor copilului.

Luînd cuvîntul pentru motiva
rea votului, reprezentantul 
U.R.S.S., Z. V. Mironova, a de
clarat că delegația sovietică sa
lută adoptarea de către Comitet 
a Declarației drepturilor copilu
lui. Totodată, ea a exprimat re
gretul în legătură cu faptul că 
Comitetul nu a inclus în Decla. 
rație o serie de propuneri con
crete cu privire la asigurarea 
reală a intereselor mamei ți co
pilului.

( Ziarele)

Ce problemă să mai inventăm, ca să evităm răspunsul?
(Desen de B. BOR1SOVSKI din „Pravda“

Presa internațională subliniază însemnătatea 
științifică excepțională a fotografierii Lunei

O EXPERIENȚA 
FARÄ PRECEDENT ~1

VARȘOVIA 20 (Agerpres).— 
Ziarul „Trybuna Ludu“ publici 
sub titlul .Prima etapă a unei 
experiențe fără precedent“, un 
articol în care se subliniază cd 
la 18 octombrie, cînd stația in
terplanetară automată s-a apro
piat cel mai mult de Pămînt 
terminînd primul înconjur pe a 
orbită foarte alungită, S-A ÎN
CHEIAT PRIMA ETAPA A 
UNEI EXPERIENȚE FĂRĂ

PRECEDENT. Precizia wr 
bișnuiti a ocertei exparien/« M 
poate fi comparată cu nid una 
din .lansările cosmice“ prece
dente. în cursul acestei expe
riențe a fost fotografiată partea 
invizibilă de pe Pămînt a Lunei. 
însemnătatea științifică a acestei 
fotografii este excepfîbnală, scrie 
în încheiere „Trybuna Ludu“.

fiere « feței invizibile a Lunei 
drept o realizare remarcabilă a 
stației interplanetare automate a 
Uniunii Sovietice.

EVENIMENT DE IMPORTANȚA 
ISTORICA

SE APROPIE SOLUȚIONAREA 
PROBLEMEI ORIGINEI LUNEI

fotografie din Cosmos
de prof. N

raport cu poziția lui mijlocie, 
decurs de o lună satelitul

Sîtinslcaia
în 
In 
nostru natural se întoarce în mi
că măsură cînd cu o latură cînd 
cu alta. Acest fenomen a fost 
cunoscut încă de Galiiei. el fiind 
numit în știință librație. ceea ce 
înseamnă tocmai balansare.

Datorită librației putem explo
ra ceva mai mult decît o jumă
tate a globului lunar. Datorită 
acestui fapt, aproximativ 60 la 
sută din întreaga suprafață a 
Lunei pot fi studiate într-o anu. 
mită măsură de la observatoa
rele terestre, iar 40 la sută care 
rămîn sînt absolut invizibile 
pentru noi.

Nu trebuie să credem că pe 
aceste 40 la sută din suprafața 
globului lunar s-ar putea întîlni 
ceva principial deosebit de ceea 
ce se observă pe jumătatea Iul 
vizibilă.

Nu poate însă să existe o 
identitate complertă. De exem. 
piu. în cursul unei eclipse de 
Lună umbra Pămintului cade pe 
emisfera Lunei îndreptată spre 
noi. Discul solar se ascunde în
dărătul Pămintului care apare 
ca o uriașă sferă întunecată. Re
giunea respectivă este învăluită

dacă nu cumva

de îndată în beznă, gerul aspru 
al spațiului universal cuprinde 
suprafața munților și șesurilor 
de pe Lună. Apoi, răsărind de 
dincolo de discul Pămintului, 
Soarele le încinge repede din 
nou. Se înțelege că aceasta nu 
se întimplă pe partea opusă a 
Lunei, de pe care Pămîntul nu 
este niciodată vizibil.

Cine știe
eclipsele dintr.o emisferă și ab
sența lor în cealaltă au determl. 
nat în decurs de sute de milioa
ne de ani o deosebire apreciabi
lă între cele două jumătăți ale 
Lunei 1

Dar nu constă totul numai în 
eclipse. Globul pămîntesc exer
cită asupra feței satelitului său. 
îndreptată spre el. și alte acțiuni 
dintre care multe nu ne sînt 
deocamdată complet clare.

In ipotezele și teoriile noastre 
referitoare la natura și originea 
atît a Lunei însăși, cit și a mun
ților situați pe aceasta, pornim 
adeseori de ia proporțiile între 
suprafața regiunilor luminate si 
întunecate. între întinderea zo
nelor de munți și de șes, iar a- 
ceste proporții, fiind deduse nu
mai din observațiile asupra u-

nei singure emisfere, pot să 
corespundă nici pe departe 
ceea ce se întimplă pe Lună în 
ansamblu.

Iată de ce astronomii care fac 
investigații asupra Lunei sînt 
dornici de a obține fie măcar 
idei generale despre fața ei pe 
care nu au avut niciodată prile
jul să o vadă.

Stațiunea interplanetară auto
mată a străbătut o porțiune a 
traiectoriei ei de pe care se 
deschide o priveliște tocmai asu
pra părții celeilalte, invizibilă 
de pe Pămînt, a globului lunar. 
In acest timp ea a fotografiat 
această jumătate nevăzută de 
noi a satelitului nostru. In zilele 
care vin, cînd rezultatele vor fi 
prelucrate și publicate, astrono
mii din toate țările vor dispune 
de rezultatele acestui experiment 
științific fără precedent, efectuat 
de oamenii de știință, ingineri și 
muncitori sovietici. Noile date 
vor ajuta pe oamenii de știință 
să abordeze mai îndeaproape so. 
luționarea multor probleme de 
selenografie, printre care forma, 
rea reliefului lunar și apariția 
Lunei.

nu 
cu

(Din „Izvestia“)

PEKIN 20 (Agerpres). — Chi
na Nouă:

Toate ziarele centrale din R.P. 
Chineză publică sub titluri mari 
știrea că stația interplanetară 
automată sovietică a făcut pri
mul înconjur al Pămintului și a 
fotografiat partea invizibilă de 
pe Pămînt a Lunei.

Prin această realizare, scrie 
ziarul „Jenminjibao“, Uniunea 
Sovietică a adus o nouă contri
buție însemnată la știința mon
dială.

Omenirea, subliniază ziarul 
„Guanminjibao", va cunoaște 
pentru prima oară ambele fețe 
ale Lunei, datorită noii realizări 
excepționale a Uniunii Sovietice. 
Marea contribuție a oamenilor 
de știință sovietici ta știința 
mondială, arată ziarul „Beițzin- 
jibao", apropie soluționarea pro
blemei originei Lunei, precum și 
a altor probleme importante. 
Ziarul „Cijengo Ținnianbao" ca
lifică această acțiune de fotogra-

ROMA 20 (Agerpres). — Ști
rea cu privire la fotografierea 
de către „Lunnîk-3“ a părții in
vizibile a Lunei a stîrnit un 
mare interes în cercurile științi
fice și în presa italiană.

„O măsură cu adevărat gran
dioasă“, scrie „Unita“. „...Acest 
eveniment este într-adevăr de 
importanță istorică. El constituie 
o mărturie a faptului că oamenii 
sovietici au obținut succese ex
cepționale și în domeniul auto
maticii, teleghidării, precum și 
în domeniul construcției aparate
lor de mici proporții, care sînt 
în același timp capabile să trans
mită date extrem de precise, a- 
dică în toate domeniile în care 
pînă nu de mult se recunoștea 
de fapt superioritatea indiscuta- 

. bilă a tehnicii americane“.
Ziarul „Tempo“ scrie că foto

grafiile părții necunoscute a Lu
nei, efectuate și transmise pe 
Pămînt de „Lunnik-3“, consti
tuie o mare valoare... Fără în
doială, subliniază ziarul, cea mai 
mare importanță o au datele pe 
care le-a transmis „Lunnik-3“ 
în timpul trecerii lui pe orbită 
aproape de suprafața Lunei.

Greva studenților austrieci
VIENA 20 (Agerpres). —
In Austria se află de două 

zile în grevă studenții și profe
sorii de ia toate instituțiile de 
invățămînt superior. Greviștii cer 
sporirea alocațiilor de stat pen
tru învățămînt. ,,Asociația pen
tru colaborarea în muncă dintre

oamenii de artă și știință din 
Austria" și-a exprimat solidari
tatea cu studenții.

Reprezentanții studențimii 
declarat că greva 
sfîrșit pînă cînd nu 
făcute revendicările 
ți profesorilor.

au 
nu va lua 
vor fi satis- 

studenților
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MOSCOVA 20 (Agerpres). —
Ca urțpare a trecerii la ziua 

de muncă de șapte și șase ore, 
în 1960 durata săptămînii de 
lucru .în industria sovietică se 
va micșora în medie Ia 40,5 ore, 
adică în U.R,S.S. va exista cea 
mai scurtă săptămînă de lucru 
în comparație cu principalele 
țări capitaliste.

Ziarul „Pravda“ din 18 oc
tombrie a publicat un articol de 
S. Novojilov, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru pro
blemele muncii și salariilor de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., în care se spune 
printre altele :

In prezent, în Anglia durata 
medie a săptămînii de lucru în 
industrie este de 45,8 ore, în 
Franța — de 46,3 ore, în Ger
mania Occidentală — de 46,5 
ore. Trebuie însă să se ia în con
siderație faptul că în spatele a- 
cestor date medii se ascunde, pe 
de o parte, o zi de muncă isto
vitor de lungă pentru cea mai 
mare parte a muncitorilor și, pe 
de altă parte, folosirea incom
pletă în timpul săptămînii de lu
cru a unui mare număr de șo
meri parțiali.

In S.U.A., unde săptămînă de 
lucru are aproximativ 40 de ore, 
durata ei reală, fără a se ține

seama de șomerii parțiali care 
lucrează mai puțin de 30 de 
ore pe săptămînă și care din 
această cauză duc o existență 
mizeră, este de aproximativ 45 
de ore.

In U.R.S.S. trecerea la ziua 
de lucru de 6—7 ore se efectu
ează fără o micșorare corespun
zătoare a salariului, ci dimpo
trivă concomitent cu o creștere 
substanțială a acestuia, în pri
mul. rînd pentru muncitorii și 
funcționarii cu salarii mici și 
medii.

in noile condiții de salarizare, 
pe baza creșterii salariilor mun
citorilor și funcționarilor cu sa
larii mici și mijlocii, se vor mic
șora substanțial diferențele de 
salarizare între lucrătorii cu sa
larii mici și cei cu salarii mari, 
înainte în tabelele tarifare sala
riile de categorie superioară erau 
de 2,5—3,5 ori mai mari decît 
cele de categorie inferioară. 
Acum această diferență se va 
reduce la 1,8—2 ori.

importantele măsuri de intro
ducere a tehnicii noi și de per
fecționare a producției care se 
înfăptuiesc în prezent în Uniunea 
Sovietică vor asigura, cu toată 
reducerea timpului de lucru, creș
terea rapidă a productivității 
muncii.

Activitatea diplomatică din Occident 
în legătură cu conferința 

la nivel înalt
PARIS 20 (Agerpres). — Pre. 

sa occidentală publică numeroa
se știri asupra schimburilor de 
păreri care au loc acum între 
Statele Unite și principalii lor 
aliați vesteuropeni cu privire la 
viitoarea conferință Est.Vest la 
cel mai înalt nivel. In cercurile 
politice din capitalele acestor 
țări domnește părerea că întru, 
nirea unei asemenea conferințe 
depmde acum exclusiv de puteri, 
le occidentale.

După cum arată ziarul fran. 
cez „L’Aurore“, „în lagărul oc
cidental nu s-a stabilit încă o 
unanimitate de păreri în ce pri. 
vește conferința la cel mai înalt 
nivel șj data la care ea urmează 
să aibă toc“. Iar corespondentul 
din Washington al agenției As
sociated Press, Hightower, rela
tează : „Un schimb de păreri ul
trasecret la cel mai înalt nivel 
intre conducătorii occidentali, 
care a durat o săptămînă, pare 
a indica că deosebirea esențială 
în abordarea problemei conferin
ței la cel mai înalt nivel, care 
era atît de evidentă la începutul 
acestui an, a devenit din nou vi
zibilă după victoria lui McMil
lan în recentele alegeri“. De a. 
ceea, explică acest corespondent, 
„este considerată și mai urgen
tă decît înainte necesitatea unei 
întîlniri occidentale ia nivel înalt

pentru stabilirea strategiei tn <- 
junul conferinței cu Hrușciov“.

In această ordine de idei, re. 
ferindu.se la mesajele adresate 
de președintele Eisenhower can
celarului Adenauer, premierului 
McMillan și generalului De 
Gaulle, agenția vestgermană 
D.P.A. subliniază că „în prezent 
în capitalele occidentale se duc 
tratative diplomatice care au ca 
obiect organizarea unei întruniri 
a șefilor de guverne ai țărilor 
occidentale înaintea conferinței 
Est.Vest la cel mai înalt nivel“.

Din relatările presei reiese că 
divergențele dintre puterile occi
dentale sînt legate atît de data 
la care ar urma să fie convocată 
o asemenea conferință, cît și de 
modul de soluționare a probleme
lor care ar urma să fie luate în 
discuție. Ziarul „L’Aurore“ arată 
că „Washingtonul și Londra par 
a fi de aceeași părere, conside- 
rînd necesar ca această confe
rință să aibă loc cît mai curînd 
posibil și să f:e urmată eventual 
de o serie de conferințe obișnui
te. Parisul, 1 schimb, nu pare 
să fie de acord cu acest punct 
de vedere asupra relațiilor Est- 
Vest“.

Cercurile ziaristice occidentale 
consideră că zilele acestea se va 
lua totuși o hotărîre cu privire 
la data convocării unei conferin
țe la cel mai înalt nivel.

15 ani de la eliberarea 
Belgradului de sub ocupația 

fascistă
BELGRAD 20 (Agerpres). — 

La 20 octombrie a fost sărbăto
rită la Belgrad cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării orașului 
de sub ocupația fascistă de că
tre trupele Armatei Sovietice și 
de către unitățile Armatei de 
eliberare populară din Iugo
slavia. După cum transmite a- 
genția Taniug, cu prilejul ace
stei sărbători la Cimitirul Elibe
ratorilor Belgradului unde sînt 
înmormlntați ostașii iugoslavi și 
sovietici căzuți în luptele pentru

eliberarea capitalei Iugoslaviei, 
a avut loc solemnitatea depune
rii de coroane de flori din par
tea Comitetului popular din Bel
grad, a Armatei populare iugo
slave și din partea organizații
lor obștești din Belgrad. Au fost 
de asemenea depuse coroane din 
partea ambasadei sovietice și a- 
tașatului militar sovietic.

In aceeași zi a avut loc solem
nitatea deschiderii cimitirului pa. 
trioților căzuți în anii 1941— 
1944 în Belgradul ocupat

BUDAPESTA. — La 20 octom
brie s-a deschis la Budapesta 
oonferința reprezentanților birou- 
rilor de turism din țările socla- 
liste pentru dezbaterea probleme, 
lor legate de îmbunătățirea de. 
servirii turiștilor și lărgîrea le
găturilor cu alte țări pe linie de 
turism.

La lucrările conferinței pârtiei- 
pă reprezentanți din Ungaria, 
U.R.S.S , R.D.G., Polonia, Ce
hoslovacia, Bulgaria, Romînia, 
Albania. China. Coreea și R. P. 
Mongolă.

MOSCOVA. — Anul trecut co
merțul exterior al U.R.S.S. cu 
India s-a cifrat la 724.000.000 
ruble, adică a crescut în ultimii 
opt ani de 15 ori.

PARIS. — Agenția Reuter re
latează că insulele Monte Bello, 
din largul coastelor apusene ale 
Australiei, unde Anglia a efec. 
tuat cu trei ani în urmă expe-

rlențe termonucleare, nu sînt Io. 
ouibile din pricina radioactivită
ții.

Trei cercetători, echipați cu 
costume speciale de protecție, eu 
debarcat de pe fregata „Diaman- 
tina“ pentru a efectua cercetări. 
Ele au confirmat că radiațiile 
radioactive persistă constituind o 
amenințare pentru viața celor ce 
s ar stabili acolo.

BUDAPESTA — Recent, la In
stitutul național de cardiologie 
din Budapesta s-a terminat con. 
struirea primului aparat inimă- 
plămin artificial. Cu prilejul în
cercărilor s-au relevat calitățile 
aparatului nou inimă-plămin ar. 
tiflcial. Aparatul poate fi folo
sit la operații complicate pe 
cord, clnd este nevoie de intre, 
ruperea funcționării inimii.
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