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Sub conducerea
partidului, 

spre noi succese 
In dezvoltarea economiei

patriei noastre
Împreună cu întregul nos

tru popor muncitor, tine
retul patriei noastre a pri

mit eu deosebită însuflețire, do
cumentele privitoare la lucrările 
Plenarei lărgite a e.C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie a.c.

Plenara Comitetului Central 
al partidului nostru a analizat 
în profunzime rezultatele abținu
te în realizarea planului de stat 
pe 1959 și a stabilit care sînt 
principalele sarcini economioe ce 
se cer rezolvate și spre care 
trebuie să ne îndreptăm efortu
rile în anul ce vine.

Așa cum se arată în expune
rea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, proiectul planului de 
stat pe anul 1960 se sprijină pe 
realizările de pînă acum ale po
porului nostru muncitor condus 
de partid. După toate datele, pla
nul de stat pe anul 1959 va fi 
îndeplinit și depășit la indicii de 
bază — producție, productivita
tea muncii, reducerea prețului 
de cost. Oamenii muncii au dat 
în primele 10 luni peste plan 
însemnate cantități de produse. 
Se îndeplinește cu succes sarcina 
de mare răspundere, aflată în 
centrul activității economice — 
mobilizarea de noi rezerve mate
riale și financiare existente în 
întreprinderi pentru sporirea a- 
cumulărilor statului. Potrivit da
telor preliminare economiile peste 
plan pot ajunge, pînă la finele 
anului, la aproape 1,5 miliarde 
lei.

Tineretul nostru mobilizat de 
sub conducerea partidu- 
adus cu entuziasm con- 
la dobîndirea marilor 

obținute de poporul

U.T.M., 
lui, și-a 
tribuția 
succese 
nostru.

Dezvoltarea economiei este 
baza sănătoasă a creșterii con
tinue a nivelului de trai al po
porului.

Acum, partidul cheamă între
gul popor, tineretul patriei noas
tre ca pe baza trainică a reali
zărilor deja dobîndite, să asigu
răm un ritm mai înalt de dezvol
tare a economiei naționale. Și a- 
cest lucru e pe deplin posibil. 
Proiectul planului de stat pe 
1969 asigură prin prevederile 
sale dezvoltarea mai departe și 
intr-un ritm mai înalt a econo
miei noastre.

Intr-un ritm Intens se va 
dezvolta industria noastră so
cialistă. în anul 1960 — con. 
form prevederilor 
lui de plan — vor 
funcțiune o serie de

obiective Industriale începîndu-se 
totodată construirea de noi ți 
importante întreprinderi. Pe baza 
folosirii mai bune a capacității 
de producție existente și prin in
trarea în funcțiune a unor o- 
biective noi, producția industria
lă urmează să crească cu 14 la 
sută.

O preocupare susținută va 
exista pentru creșterea produc
ției agricole, în special în sec
torul zootehnic. In agricultură 
vor fi învestite fonduri cu 25 la 
sută mai mari decit în anul tre
cut. In 1960 industria va livra 
agriculturii 10.750 tractoare fi
zice, 12.000 de semănători, 5.000 
combine și alte mașini agricole. 
Aceasta va contribui la dezvol
tarea și consolidarea G.A.S.-uri
lor, G.A.C-urilor și va lărgi 
baza tehnico-materială a agri
culturii.

Pentru a se putea face față 
sarcinilor creșterii considerabile 
a producției industriale și agri
cole, sarcinilor legate de dezvol
tarea construcțiilor și a celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale, proiectul de plan pe 
1960 prevede sporirea numărului 
de salariați cu peste 160.000.

In 1960 vor continua să creas
că veniturile oamenilor muncii. 
Va spori volumul de mărfuri ce 
urmează a fi vindute prin co
merțul socialist Se vor da în 
folosința oamenilor muncii cu 
50 la sută mai multe apartamen
te decît în acest an. O atenție 
deosebită se va acorda și în 
cursul anului viitor creării con
dițiilor materiale pentru ridica
rea continuă a nivelului cultural 
al oamenilor muncii, al tine
retului. Se va pune un accent 
mai mare pe construcția de 
școli, cinematografe și a' e con
strucții social-culturaie.

fn vederea realizării sarcini
lor de mare însemnătate ce stau 
în fața poporului nostru în anul 
ce vine, plenara C.C. al P.M.R. 
a atras în mod deosebit atenția 
asupra marilor și inepuizabilelor 
rezerve existente în economia 
națională.

Plenara a pus un deosebit ac
cent pe necesitatea folosirii mai 
eficiente a investițiilor. Ea a sub
liniat ca o sarcină de foarte 
mare însemnătate folosirea cît 
mai economicoasă, mai eficace,

Tinerii de pe șantierul Hi
drocentralei „V. I. Lenin“ de 
la Bicaz înscriu zi de zi noi 
fapte de vitejie, de abnega
ție în cartea de aur a șan
tierului. Fotoreporterul nostru 
a surprins pe patru dintre 
numeroșii constructori frun
tași ai Bicazului : electricia
nul Victor Kereji, minerii Ion 
Rusu și Ion Lupoian și me
canicul Gheorghe Giurgea 

din echipa „tunel-intrare”.
Foto : P. POPESCU

Filarmonica 
a concertat 

pentru tineri

proiectu- 
fi puse în 
importante

„Scìntela tineretului"

Numeroși tineri iubitori de 
muzică din raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej din București s-au adu
nat marți seara la Casa de cul
tură a tineretului din raion. Pen
tru ei, orchestra simfonică ă Fi
larmonicii de Stat „George Ene- 
seu”, sub conducerea dirijorului 
Mircea Basarab, a prezentat un 
concert simfonic cuprinzînd pa
gini din creația lui Beethoven, 
Ceaikovski, Weber, Haciaturian 
și George Enescu. Partea so
listică a fost susținută de violo
nistul Ion Voicu, artist emerit, 
care a interpretat Concertul pen
tru vioară fi orchestră de Ceai
kovski.

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)

in Editura politică

Ecouri la chemarea
tinerilor artiști

din Bacău
Chemarea utemiștilor de la Teatrul de Stat din Bacău, adre

sată organizațiilor U.T.M. din toate teatrele țării „SĂ MOBI
LIZĂM PE TOȚI ACTORII TINERI PENTRU ACORDA
REA UNUI SPRIJIN CONCRET ȘI SISTEMATIC FORMA
ȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI DE LA SATE“ a găsit 
ecou in rîndul multor tineri actori din teatrele patriei noastre.

La redacție au început să sosească scrisori de răspuns la 
chemarea utemiștilor de la Teatrul de Stat din Bacău care 
cuprind angajamente concrete cu privire la sprijinul pe care 
îl vor acorda tinerii actori pentru îmbunătățirea activității 
formațiilor artistice de amatori ale căminelor culturale sătești.

Iată două din răspunsurile primite la redacție.

Sectorul de tineret 
al minei Vulcan 
a intrat în 1960

a apărute *

La construcțiile 
social-culturale

Documentele plenarei C.O. al P.M.R. din 3-5 decembrie 
,c. au subliniat importanța muncii patriotice a oamenilor 

muncii, a tineretului in lupta pentru realizarea sarcinilor 
economice puse de planul de stat pe anul 1960. Tinerii din pa
tria noastră mobilizați de orga nizațiile U.T.M. răspund cu 
entuziasm chemării partidului , participînd intr-un număr 
din ce in ce mai mare la munca patriotică pentru construi
rea obiectivelor industriale, a drumurilor, a locuințelor șl 
școlilor, la lucrările de hidroa meliorații și electrificări ru
rale cît și la construcțiile social- culturale.

Dintr-o moară veche...
cămin cultural

Anul trecut în co
muna Coșoveni, raio
nul Craiova, s-a pro
iectat ridicarea unui 
cămin cultural. Cu 
ocazia aceasta, tineri
lor din 'comună, orga
nizați într-o brigadă 
de muncă patriotică, 
le-a venit o idee 
itrașnică : „Dacă am 
demola noi moara 
veche, pustie fi urîtă, 
zisă „a lui Brătășa- 
nu“, și-am folosi ma
terialele la construc
ția căminului ? s-au 
întrebat ei. Am face 
economii serioase”. Și 
fără să mai piardă 
timpul, într-o aduna
re de organizație au 
împărțit brigada de 
muncă patriotică în 4 
echipe fi după ce au 
obținut 
»fătului popular ol 
comunei, s-au apucat

aprobarea

Pe șantierul parculd
de cultură și odihni
însuflețită de chemarea tine

rilor craiovenl, munca patriotici 
în orașul Tîrgoviște capătă în 
aceste zile un suflu nou ți pu
ternic. Rezultatele obținute în 
cele aproape două săptămînț 
ca,re s-au scurs confirmă pe de- 
nlin că

cultu- 
acum 

aproa- 
cără-

cu sîrguință de lucru, 
în mai puțin de două 
sâplămîni n-a mai 
rămas nici urmă de 
moară. !n schimb, pe 
locul unde urma să se 
ridice căminul 
ral, se aflau 
stivuite frumos 
pe 100.000
mizi, vreo 17.000 ți
gle, peste 20 m. cubi 
de lemn de construc
ție și o grămadă mare 
de fier pentru întări- 
turi.

Pe urmă, dispunînd 
de materialele nece
sare, au trecut fără 
întîrziere la construi
rea căminului care s-a 
înălțat zi de zi, 
din pămînt, prin 
tuziastă muncă 
triotică.

în
față vasta 
căminului

ca 
en- 
pa-

damomenlul 
clădire a 

cultural.

care are o sală de 
spectacol cu scenă, 
două camere pentru 
actori, o cabină de 
proiecție, un club, o 
bibliotecă, fi un bu
fet, se apropie de 
sfîrșit. Prin folosirea 
materialelor rezultate 
din demolarea morii 
fi prin executarea 
mai tuturor lucrărilor 
prin muncă patrioti
că, tinerii din comu
na Cofoveni, alături 
de ceilalți săteni, au 
reușit să economiseas
că în cadrul acestei 
construcții importan
ta sumă de 35.200 
lei. Ei sînt hotărîți ca 
pînă la sfîrfilul ace
stui an să termine 
căminul pentru ca să 
poată petrece revelio
nul în el.

D. CONSTANTIN

Minerii din colectivul sectorului IV de tineret de la mina 
Vulcan au trimis Comitetului Central U.T.M. o telegramă în 
care se arată că în dimineața zilei de 5 decembrie planul a- 
nual de producție a fost îndeplinit. La acea dată și primei# 
5.978 de tone din contul anului viitor fuseseră obținute.

Prin eforturile unite ale muncitorilor, tehnicienilor ți in
ginerilor, colectivul sectorului poate raporta și o economie de 
peste 733.000 lei.

însuflețiți de aceste victori, tinerii se angajează să înttnu 
pine cu noi realizări noul an de muncă.

Istoria 
Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

800 pag 22 lei

îițiativa comitetului U.T.M., la Uzinele „Electroaparataj” tn flecare joi biblioteca volantă 
merge in altă secție, lată, în fotografia nrastră, electrocarul cu cărți fn secția montaj.

. | N, 5TELQR1AN

Pitești
Noi, utemiștii de la Teatrul de 

Stat din Pitești, am citit chema
rea adresată organizațiilor 
U.T.M. din toate teatrele țării de 
către utemiștii de la Teatrul de 
Stat din Bacău și răspundem cu 
multă bucurie apelului făcut de 
a sprijini concret și sistematic 
formațiile artistice de amatori 
de la sate.

Utemiștii din cadrul colectivu
lui teatrului nostru, sub condu
cerea organizației de partid și 
cu sprijinul direcției teatrului, ne 
propunem să realizăm următoa
rele :

1. Pe toată perioada de iarnă 
un număr de 32 tineri actori se 
vor deplasa în raioanele regiu
nii Pitești și vor sprijini formațiile 
de artiști amatori pentru perfec
ționarea măiestriei lor artistice. 
Tinerii tehnicieni ai teatrului in 
afară de îndrumările practice 
pe care le vor da, vor sprijini 
direct, cu materiale confecționa
te de ei, înzestrarea scenelor că
minelor culturale sătești cu ele
mentele tehnice necesare unor 
spectacole de bună calitate.

2. Secția de păpuși a teatru
lui va instrui 2 echipe de artiști 
amatori păpușari și le va dota 
cu păpuși. La Drăgășani, Bascov 
și |n alte două localități vom 
iniția cercuri pentru artiștii ama
tori în domeniul păpușeresc.

3. Ne propunem să prezentăm 
un număr de 25 de spectacole 
model în deplasare in raioanele 
regiunii cu piesa „Viață Nouă“. 
Pe marginea tematicii și a inter
pretării acestei piese vom orga
niza discuții cu artiștii amatori 
la căminele culturale sau la ca
sele de cultură din localitatea in 
care ne vom deplasa.

In numele utemiștilor 
de la Teatrul de Stat 

din Pitești
CONSTANTIN PETRICAN 
secretarul organizației U.TJlf.

★ 
Craiova

Organizația de bază U.T.M. 
a Teatrului Național din Craiova 
a luat cunoștință cu bucurie și 
entuziasm de chemarea lansată 
de utemiștii care muncesc în 
Teatrul de Stat din Bacău. Dis- 
cutînd fiecare punct al acestei 
chemări într-o adunare generală 
U.T.M., tinerii actori ai Teatru
lui Național din Craiova apre
ciază acțiunea de sprijinire a 
activității formațiilor artistice de 
amatori în perioada de iarnă 
ca pe o sarcină de cinste șl își 
propun ca« tub conducerea fl

îndrumarea permanentă a orga
nizației de partid și cu sprijinul 
conducerii teatrului, să realizeze 
următoarele :

1. îndrumarea a 40 de echipe 
și brigăzi artistice de agitație 
ale unor cămine culturale, 
G.A.C.-uri etc. pentru îmbunătă
țirea activității artistice a aces
tora.

2. Realizarea a 2 texte model
pentru brigăzile artistice de agi
tație care vor fi înaintate Casei 
regionale a creației populare 
pentru a fi trimise formațiilor ar
tistice sătești. w

3. Tinerii actori vor pregăti un 
spectacol de brigadă model cu 
care se vor da 30 
tații Ia căminele 
satele și comunele

4. In colaborare 
rea teatrului, se vor organiza la 
sediul teatrului 4 spectacole cu 
piesa „Tînăra Gardă” la care 
vor fi invitați cadre de conduce
re U.T.M., fruntași în producție, 
inovatori și tineri artiști amatori 
din formațiile artistice ale cămi
nelor culturale și colțurilor roșii 
sătești. Spectacolele vor fi ur
mate de discuții.

5. Tinerii tehnicieni din teatru 
vor sprijini un număr de 5 for
mații, confecționindu-le din ma
terialele economisite și recupe
rate, decorurile și rechizitele ne
cesare spectacolelor prezentate 
de acestea.

de reprezen- 
culturale din 
regiunii.
cu conduce-

ADUNAREA GENERALĂ A 
ORGANIZAȚIEI U.T.M. A 

TEATRULUI NATIONAL 
CRAIOVA

la 
în

Mulți țărani muncitori din 
satele raionului Vaslui s-au o- 
bișnuit să depună în scris 
căminul cultural întrebări 
legătură cu problemele care îi
preocupă din cele mai diverse 
domenii. La toate -aceste între
bări răspund membrii celor 24 
de brigăzi științifice complexe 
din raion. Duminica, ei se în- 
tîlnesc cu locuitorii satelor și le 
lămuresc problemele care-i pre
ocupă. Printre brigăzile științi
fice cu o activitate rodnică se 
numără cea din comuna Lipo- 
văț, care numai în ultimele 3 
luni t-a întîlnlt de 20 de ori

S-a înălțat o
Nu de mult, în satul Episco

pia, comuna Gușoeni, raionul 
Drăgășani, a fost dată în folo
sință o nouă școală elementară 
de patru ani. La construcția șco
lii, alături de vîrstnici, și-au a- 
dus contribuția și tinerii orga
nizați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. Prin efectuarea 
a 7.500 ore de muncă voluntară,

nouă școală
ei au reușit să economisească 
aproximativ 20.000 lei.

Printre cei care au făcut cin
ste organizației U.T.M. răspun- 
zînd acestei chemări, se numără 
tinerii : Stan Mircea, Alexa Gh. 
David și alții.

plin că angajamentele care au 
fost luate de brigăzile utemist# 
de muncă patriotică în cinste» 
celei de a XlI-a aniversări a 
proclamării Republicii vor fi în
deplinite. Zilnic 300 de tineri, iar 
duminica mai bine de 1.000, vin 
pe șantierul parcului și timp de 
3 ore lucrează la săparea vii
torului lac de canotaj cu care 
va fi dotat parcul, la nivelarea 
și amenajarea aleilor. Numai aici 
fn decursul ultimelor două săp-< 
tămîni au fost efectuate peste 
13.000 ore muncă voluntară. Pînă 
la sfîrșitul anului noi ne-am an
gajat ca 25 la sută din voliw 
mul lucrărilor să fie realizate.

De asemenea, în aceste zile au 
fost săpați și excavați ultimii 
900 metri cubi de pămînt dia 
cei 3.780 cît s-a realizat la să
parea canalului pentru redarea 
în circuitul agricol a celor 100 
ha de teren. Acest angajament 
a fost realizat cu aproape 30 de 
zile mai devreme. In lupta pen. 
tru cucerirea locurilor fruntașe 
în cadrul întrecerii cele mai mari 
economii au fost obținute de 
brigada utemistă de muncă pa
triotică nr. 1 de la Uzinele me
talurgice „Gheorghe Gheorghim 
Dej“, condusă de Ion Bodea, care 
a realizat pînă acum 20.000 lei 
economii.

CONSTANTIN POROJAN 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Tîrgovifta

EUGENIA PREDICĂ 
corespondent voluntar

„A. B. C cinematografictt

Folosirea timpului 
liber al tinerilor cit 
mai plăcut și mai u- 
til este una din preo
cupările de seamă ale 
comitetului U.T.M al. 
Uzinei „Ernst Thäl
mann“ din Orașul 
Stalin.

Printre numeroase
le acțiuni inițiate în 
acest scop se numă
ră și organizarea u- 
nui ciclu de filme și 
conferințe intitulat: 
„A.B.C. cinematogra
fic“.

Temele interesante

ale acestui ciclu cum 
sîmt „Copilăria cine
matografului“, „De- 
la filmul mut, la cel 
sonor“, ,,Filmul pe 
toate meridianele“, 
„Detaliu cinemato
grafic“, ,,Chipul lup
tătorului comunist în 
filmul sovietic“ și 
altele au suscitat a- 
tenția a sute și sute 
de tineri muncitori.

In cadrul acestui 
ciclu s-au vizionat 
filme cum sînt 
„Crucișătorul Potem- 

Tînă.ra Gar-

dă“, „Cinematogra
ful de altădată“ și 
altele care au fost 
însoțite de expuneri 
menite să facă cuno
scute tinerilor evolu
ția cinematografului 
precum și contribu
ția filmului sovietic 
la dezvoltarea noii 
arte.

E. TTRZIANU 
tehnician

(Material primit tn 
cadrul Concursului 
corespondenților vo
luntari).

newyorkeze
Domnul Cabot Lodge a deve

nit una din figurile proemi
nente printre cei ce se străduia 
din răsputeri să dea o brumă de 
reputație sistemului capitalist, 
in varianta „modul de viață a- 
merican”. Nu de mult chiar 
dînsul personal rostea ritos 
de la o tribună cuvinte de „ui* 
tra“ și „extra” referindu-se la 
viața publică americană.

— „Ceea ce se petrece astăzi 
la noi poate fi intitulat nu ca
pitalism ci... „umanism econo
mic”. O societate morală, de 
jos și pînă sus, ce trudește în 
condiții de onoare pentru a-și 
acumula venituri”.

Știți ce, domnule Lodge, tot 
vorbiți de înalta moralitate a 
societății americane contempo
rane, propunem să vă înfățișăm 
înaintea ochilor cîteva tablouri, 
luate, prin intermediul ziarelor 
americane, chiar din 
americană. Să facem 
trei pași în această

Primul pas
Pe 153 Avenue din cartierul 

nev-yorkez Queens, într-un bi
rou obscur a intrat repezit 
Emanuel Lapidus, inspector al 
serviciului de măsuri și greu
tăți.

— In regulă— am banii... 
Băieții lucrează bine. Cotizațiile 
au fost încasate» Faini băieți, 
măcelarii noștri... In special cei 
din Brooklyn.

— Așa cum am stabilit, da ?

realitatea 
împreună 
societate.

Sora Florentina Pîndichi, muncitoare la 
șl tov. Maria Olteanu au dus o Intensa 
cația sanitară a tinerelor din comuna 

Craiova.

Uzinele „7 Noiembrie“ 
Activitate pentru edu- 
Bratovoeștl, regiunea

Foto : A. FOCȘA

In raionul Vaslui

cu țăranii muncitori din satele 
comunei.

Intelectualii satelor din raio
nul Vaslui sprijină munca cul
turală de masă și sub alte for
me. In raion își desfășoară ac
tivitatea 180 de conferențiari 
permanenti, care în acest an au 
ținut la sate aproape 350 de 
conferințe pe numeroase teme.

De asemenea, bibliotecarii din 
comunele raionului Vaslui sînt 
ajutați în munca lor de nume
roase colective voluntare, cu 
ajutorul cărora se organizează 
recenzii și seri literare. Munca 
deputi de intelectuali pe linia

răspîndirii cărții a făcut ca în 
unele comune, cum ar fi Mi- 
clești, Pungești, Tanacu, în fie
care familie de țărani munci
tori să fie cel puțin un cititor 
permanent, iar numărul cercu
rilor de citit să sporească la 
300.

Numeroase cadre didactice, 
ca cele din comunele Costești, 
Lipovăț, Laza etc. scriu texte
le brigăzilor de agitație ale că
minelor culturale. La cercurile 
de cultură generală, care se 
vor deschide în curînd, vor ține 
lecții numeroși profesori și în
vățători. (Agerpres)

60 de dolari pe lună tariful fie
cărui măcelar. Altfel le-ai spus 
că nu se bucură de protecția 
inspectorilor noștri însărcinați 
cu controlul cintarelor fi al ca
lității cărnii.

Cel ce rostea acesta cuvinte, 
un tip îndesat, îmbrăcat tn- 
tr-un costum pepit, nu era alt
cineva decît însuși Fred Low- 
ghran, directorul serviciului de 
măsurători fi greutăți al orașu
lui. Și nu de azi, de ieri te 
ocupă el de aceste „onorabile” 
manopere. De 14 ani își înde
plinește funcția cu asiduitate, 
reușind să depună la diferite 
bănci o sumă rotundă cu mulți 
zero la coadă.

— Cînd impărțim banii 7 Au 
venit și ceilalți 20 de inspectori 
de pe teren 7 Au recoltă grasă 7

— Nici că s-ar putea altfel. 
Cine cirtește iese de sub pro
tecția noastră, amice, și-i vai de 
el. Carnea miroase, cîntarul e 
fals... Ce. nu ne cunoaștem me
seria, nu știm noi să-i băgăm 
pe recalcitranți la apă...

în acest timp, într-o măce
lărie din cartierul Queens :

— Domnule Montley — i sa 
adresează o femeie — am im
presia că vă înșelați. Nu poate 
fi aici un kilogram de carne 
așa cum nu sînt eu bărbat.

— Vai doamnă, vă îndoiți de 
reputația mea ? Ca să vă 
demonstrez că vă înșelați să 
mergem vizavi la măcelăria 
domnului Johnson.

Peste un minut se întorc» 
„Ați văzut că este fix un kilo
gram. Noi măcelarii sintem oa
meni cinstiți. E clar, nu ?”

Mai trebuie vreo explicație ? 
O anchetă care a răscolit re
cent municipalitatea din New- 
Tork a descoperit că aproape 
toate cintarele măcelarilor din 
oraș sînt falsificate, în jurul 
măcelăriilor roiește o rețea de 
excroci, inspectori ai serviciu-

CAROL ROMAN
(Continuare în pag. 4-a)



SOCOTEALA
LA BĂNUȚ

Cum au reușit tinerii 
mecanizatori de la 
G. A. S. țintești să 
lucreze o zi pe de
cadă cu carburanți 

economisiți

Brigada artistică de agitație 
din comuna Lehliu în timpul 

unei repetiții

Foto : N. SCARLET

Pe șantierul de imbunäfajiri funciara 
de pe Valea Nirajului

Angajamentul
a fost uitat

A venit într-o zi pe la noi 
tovarășul Ghinescu, de la raionul 
U.T.M. Adică a discutat cu o 
parte din băieți, nu cu toți, pen
tru că noi sîntem răspîndiți în 
mai multe secții. Din vorbă în 
vorbă le spune o veste : „Voi 
știți că o brigadă de la S.M.T 
Rîmnicu’Sărat lucrează o zi pe 
decadă din economii ?“ Și le-a 
spus care brigadă. Băieții îi cu
noșteau pe mulți dintre cei 
despre care era vorba. Urmaseră 
școala împreună, „la te uită — 
s-au mirat ei. Cum or fi reușit?“ 
Și-au cam rămas pe gînduri. 
M-am dus puțin după aceea pe 
la secția Curca, unde lucrau ei, 
cei patru tractoriști despre care 

e vorba: Gheor
ghe Bîrzan, Mi
hai Surubaru, 
Constantin Ur
sit și Alexandru 
Bonciu. îi gă
sesc seara, după 
terminarea lu
crului, acolo, in 
mijlocul Bără
ganului, strînși 
lingă vagonul-
dormitor, pe iarbă, discutând gă
lăgioși. „Ce-i măi, băieți, care-i 
necazul ?“ — i-am întrebat eu 
nedumerit. Nu mi-au răspuns ni
mic. Mi-au întins doar un ziar și 
mi-au arătat unde să citesc. Era 
vorba despre brigada de tracto
riști cu pricina de la Rîmnicu- 
Sărat.

— Adică ei de ce pot și noi 
nu ? — m-au întrebat ei, furioși 
parcă pe mine.

Ce să spun, mi-a crescut ini
ma cînd i-am auzit. Era bine 
că începuseră să se frăminte 
pentru asta.

— Păi hai să vedem, să 
discutăm, de ce pot ei, și să 
vedem dacă am putea și noi să 
facem la fel.

în noaptea aceea am stat pînă 
tîrziu, la lumina unui felinar, 
și-am discutat. Am întors lucru
rile și pe-o față și pe alta. Unii 
susțineau că la noi nu se fac 
așa risipe care să bată la ochi, 
nici de combustibil, nici la piese 
de schimb. Adică sînt „norma
le“, ziceau ei. Alții au fost însă 
de părere că nici o risipă, fie 
ea și numai de un strop, nu e 
„normală“. Și eu i-am susținut. 
Adevăratul gospodar trebuie să 
știe să adune puținul cu puținul 
ca să cîștige ceva mare. Și noi 
trebuia să ne învățăm să fim a- 
devărați gospodari. Pînă la urmă 
a rămas stabilit să încercăm să 
aplicăm și noi această inițiativă, 
pe care o aplică de altfel mulți 
mecanizatori din întreaga țară. 
Adică să îngrijim mai bine trac
toarele, să înlăturăm risipa.

Ne-am sfătuit ca pentru înce
put inițiativa aceasta să fie apli
cată numai de cei patru tracto
riști, pentru ca să vedem rezul
tatele. Și aceasta a început chiar 
de la 1 august. Nici nu mă aș
teptam ca cei patru utemiști să 
lupte cu atîta ambiție și dîrze- 
nie. Nici o clipă pierdută, nici 
o defecțiune nereparată la timp, 
nici un strop de carburanți ri
sipit, ăsta era cuvîntul de ordi
ne. Și iată că la 11 august, toată 
ziua, de dimineață pînă seara, 
cele patru tractoare au arat fo
losind carburanți economisiți.

Se dovedise deci că se poate, 
și că va trebui să aplicăm iniția
tiva pe întreaga brigadă. într-o 
adunare a grupei U.T.M. pe 
brigadă le-am făcut cunoscute 
toate astea și celorlalți șase 
tractoriști care lucrau pe la alte 
secții ale gospodăriei. S-a discu
tat pe larg despre inițiativă. 
Toți tractoriștii au primit-o cu 
încredere. Am hotărît atunci să-i

ajutăm mai mult pe tractoriștii 
Constantin Gheorghe și Ion O- 
prișoiu, care erau cei mai slabi 
din brigadă, care executau lu
crări de slabă calitate și făceau 
risipă de combustibil și de piese 
de schimb. Am reușit să-i am
biționăm și pe ei, să-i facem să 
lupte în rînd cu ceilalți. Tracto
riștii mai buni au venit să le dea 
îndrumări, am stat și eu mai 
mult decît oricînd cu ei — și 
iată că și Constantin Gheorghe 
și Ion Oprișoiu au reușit. Mai 
greu, dar au reușit. Fără luptă, 
fără ambiție și hotărîre nu poți 
obține mare lucru. Așa s-a reușit 
ca în fiecare a unsprezecea zi, 
fiecare tractorist din cei zece 

membri ai bri
găzii să are în 
această perioadă 
cu carburanți e- 
conomisiți. S-au 
făcut impor
tante economii 
de piese de 
schimb. La 1 
noiembrie ne-am 
prezentat în fa
ța conducerii

gospodăriei cu o economie de 
peste 12.000 lei realizată în a- 
ceastă perioadă.

Mihai Dumitru, șeful brigăzii 
de tractoriști din G.A.S. Țintești, 
raionul Buzău, s-a oprit aici. 
S-a scotocit apoi prin buzunare 
le pufoaicei și a scos de acolo 
un carnet.

— Uite, aici am mai făcut noi 
un calcul. Am mers pînă la bă
nuț. Totul cu grijă, contabili
cește. Și-am hotărît ca în cin 
stea celei de a 12-a aniversări 
a proclamării Republicii să rea 
Uzăm economii de carburanți și 
de piese de schimb la cele 10 
tractoare în valoare de 6.127 lei 
N-a fost ușor să calculăm chiar 
așa la precizie, să răscolim toate 
actele, dar acum sîntem siguri 
că atît cît e scris aici, vom reali
za precis. Adică asta se poate cu 
siguranță. Mă rog, s-ar putea să 
obținem și mai mult. Asta-i alt
ceva.

Apoi, Mihai Dumitru și-a vîrît 
cu grijă carnetul în buzunar și-a 
adăugat :

— Acum am făcut o chemare 
către toți tinerii mecanizatori 
din raionul Buzău pentru a apli
ca inițiativa aceasta. Așteptăm 
scrisorile de răspuns.

G. G. DIACONU

Mulgători 
și... constructori

Se înserase demult, dar ni
meni n-avea de gînd să se 
culce Tinerii mulgători con
tinuau să discute cu însufle
țire. Seara, tîrziu. au hotărît 
cu toții să pornească la trea 
bă. Adică să construiască vo
luntar din resurse locale niște 
saivane și ocoale pentru ani
malele gospodăriei.

A doua zi, dis-de-diminea- 
ță, tinerii mulgători de la 
G.A.S. „Progresul“, raionul 
Dorohoi, se și apucaseră de 
lucru. Dănilă Constantin, Du
mitru Filip, Constantin Mălă- 
șincu, Vladimir Burdu'a și 
Mircea Bigliiu au lucrat pe 
întrecute pentru ridicarea sai
vanelor și a ocoalele din ta
băra de la Dănileni. Buni 
gospodări, tinerii au procurat 
singuri materialul lemnos și 
tot ce le-a trebuit. Tot ci au 
mai săpat și două fîntîni pen
tru a asigura vitelor apă 
proaspătă și curată.

Ce economii au adus acești 
tineri mulgători prin munca 
lor entuziastă ? Aproape 
20.000 lei. PETRE G.

DOI PRIETENI BUNI

Prima lecție
Ia cercul agrozootehnic

Sala în care erau adunați co 
lectiviștii de la G.A.C. „Zorile", 
din comuna Grădinari, raionul 
Domnești, devenise parcă o ade
vărată clasă de școală. In
ginera Popovici Nina preda 
in cercul agrotehnic prima lec
ție : „Cultura legumelor timpurii 
prin însămînțări de toamnă“

— Cum ați reușit să mobili
zați pe toți utemiștii la cerc? 
l-am întrebat pe secretarul or
ganizației de bază U.T.M., An- 
ghel Marin.

— Cu sprijinul comuniștilor 
am început pregătirile pentru re
deschiderea cercului cu mult 
înainte. Am discutat cu cîteva 
săpfămîni în urmă intr-o ședin
ță a biroului măsurile ce tre
buie luate în ve.derea deschi
derii cercului. In curtea gos o 
dăriei a apărut o pancartă pe

Noroc și la mai mare. (Desen de N. CLAVDIU)

care scria : „Colectiviști! Veniți 
cu toții la cercul agrozooteh
nic !". Mai apăruseră lozinci, 
afișe cu dala cind se va des 
chide cercul, articole la gazeta 
de perete despre importanța cer
cului. Despre deschiderea cercu
lui s-a discutat și in cadrul unei 
adunări generale a uiemișmor. 
Secretarul a prezentat pe această 
temă un referat. Unii dintre ti
neri au fost aspru criticați de 
către adui are deoarece conside
rau înscrierea la cerc ca o 
simplă formalilate. ca de pildă 
utemistul Pândele llie, Dragnea 
Nicolae și Ioana Dragomir

Utemiștii s-au îngrijit ca fie
care să-și cumpere creioane și 
caiete, iar cîțiva dintre ei. in 
frunte cu secretarul, au început 
pe baza îndrumărilor date de 
lectora cercului să alcătuiască o 
mică bibliotecă de broșuri a cer
cului. cîteva panouri compara
tive și unele materiale demon
strative pentru lecții. Tinerii au 
mers de asemenea la consiliul 
de conducere al gospodăriei și 
au propus să se procure un apa
rat de proiecție. Dorința lor a 
fost îndeplinită. Pe lingă apara
tul de proiecție, gospodăria a 
mai procurat și un microscop, 
un termometru de sol și cheva 
ge-minafoare. Toate acestea vor 
aju‘a să înțeleagă mai ușor te
me'” care se vor preda, Temati
ca cercului este legată de spe- 
cifir-ul gospodăriei. Ramura de 
bază a gospodăriei fiind viticul
tura și pomicultura o mare

parte din cele 22 de lecții stabi
lite se referă la creșterea și exe 
cutarea lucrărilor avansate in 
livadă și vie. Se va pune ac
cent pe combaîerea dăunătorilor, 
cu care gospodăria a avut mult 
de furcă in ultimii ani. Colecti
viștii vor învăța, de asemenea, 
cum se taie coardele butucilor, 
despre lucrările in verde — ciu
pitul. plivitul și stropitul. Tot 
aici vor învăța cum se prepară 
soluția pentru stropit. Important 
pentru gospodărie este și secto 
rul legumicol. Colectiviștii vor 
învăța la cerc cum se fac slra 
turile calde din îngrășăminteie 
naturale și platformele. N-a fost 
neglijat nici sectorul zootehnic. 
Penlru acesta au fost fixate două 
lecții, despre îngrijirea anima
lelor, care vor fi predate de că
tre medicul veterinar Sava Ion. 
Consiliul de conducere a consi
derat necesar ca în tematică să 
fie introduse și cîteva lecții cu 
caracter organizatoric. Acestea 
se vor referi mai ales la retri
buirea muncii în gospodăria co
lectivă conform normativelor 
recomandate de Consfătuirea de 
la Constanța. De asemenea, co
lectiviștii vor discuta despre sta
tutul model al gospodăriei co
lective.

La prima lecție a cercului au 
fost prezenți toți utemiștii.

— Așa va fi tot timpul, m-a 
asigurat convins tov. Angliei 
Marin, secretarul organizației 
U.T.M.

D. PREPELIȚA

Pe Valea Nirajului, în raionul 
Tîrgu Mureș, trebuie efectuate 
importante lucrări de îmbunătă
țiri funciare pentru salvarea de 
inundații a peste 7600 hectare 
de teren agricol. Numai în raza 
comunei Acățari, de pildă, tre
buie dislocați peste 48.000 me
tri cubi de pămînt, deoarece aici 
se află cea mai mare suprafață 
inundabilă. Pînă în prezent însă 
din acest volum de lucrări nu 
s-au realizat decît 9700 metri 
cubi la săparea canalului prin
cipal de scurgere a apelor. De 
ce au rămas aici lucrările atit 
de mult în urmă ? Una dintre 
cauze este, fără îndoială, nepă
sarea sfatului popular comunal 
Acățari, care a lăsat ca lucră
rile pe șantier să se desfășoare 
la întîmplare, dezinteresîndu-se 
de bunul lor mers.

Mai sînt însă șl alte cauze. La 
începutul anului, comitetul co
munal U.T.M. Acățari s-a anga
jat în fața - rganizației de partid 
să sprijine cu toate forțele tine
retului lucrările de hidroamelio
rații pentru ca planul să fie în
deplinit la timp. Studiind planul 
sfatului popular comunal, corni, 
tetul U.T.M. a elaborat un plan 
de măsuri șl a împărțit sarcinile 
pe brigăzi și echipe. Tinerii au 
venit încă din primele zile cu 
mult entuziasm pe șantier. De 
organizarea muncii, de bunul 
mers al lucrărilor se interesau 
îndeaproape membrii comitetului 
comunal U.T.M., care erau per
manent în mijlocul lor. Acest lu. 
cru a făcut ca o parte din lu
crările la canalul principal să 
fie executate cu repeziciune. Ti
nerii munceau cu multă tragere 
de inimă, se întreceau între ei 
însuflețiți, lată însă că după pu
țin timp comitetul comunal 
U.T.M. a dat semne de auto- 
mulțumire, a început să uite că 
trebuie să fie mereu în mijlocul 
tinerilor, să le organizeze mun
ca, să-i îndrumeze. Tinerii ve
neau cu aceeași dragoste pe șan. 
tier, dar membrii comitetului 
U.T.M. se dezinteresau tot mai 
mult de mersul lucrărilor. Co
laborarea dintre comitetul Lf.T.M. 
și tinerii specialiști slăbea șj ea 
tot mai mult, tinerii erau lipsiți 
de îndrumare și lucrau cum se 
pricepeau, la întîmplare. Comi
tetul comunal U.T.M. nu s-a in
teresat să înființeze noi brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, iar 
de cele înființate nu s-a mai in
teresat aproape deloc. Brigăzile 
existau numai pe hîrtie. Comite
tul U.T.M. n-a venit să le îndru

me, să le organizeze, să le sta
bilească obiective precise de 
muncă, să se îngrijească să aibă 
caiete de evidență, steaguri. Neîn- 
grljiudu-se ca regulamentul bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică să fie cunoscut șl aplicat, 
nestabilindu-se obiective precise 
pentru brigăzi, acestea s-au des
trămat încet-încet.

Am discutat cu Szoverfi Ar- 
pad, secretarul comitetului U.T.M. 
din Acățari despre aceasta. El 
părea mulțumit de situația exis
tentă.

— După cîte știu eu, explica 
el calm, fiecare utemist și-a rea
lizat norma. Eu cel puțin am 
terminat-o pe a mea.

— Dar brigăzile utemiste de 
muncă patriotică cum au fost în
drumate ? Cum se face că si
tuația generală a șantierului e 
proastă ?

— Știți, nici nu ne-am dat 
seama de asta...

Adevărul este că comitetul co
munal U.T.M. nici măcar nu 
știe că sînt brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, ca de pildă, 
cea condusă de Kiss Erno, care 
n-au avut nici un obiectiv pre
cis de muncă încă de la înfiin
țare, nici carnet de evidență șl 
steag. La fel sînt și cele din 
Murgești șl Stejari, care fiin
țează doar pe hîrtie, fără să aibă 
obiective precise, plan de acțiu
ne. Se pare că comitetul comu
nal U.T.M. a și uitat de ele, nu 
le-a analizat niciodată activita
tea, nu le-a dat nici un fel de 
îndrumări. Comitetul U.T.M. con. 
tinuă să fie mulțumit de sine, 
deși lucrările pe șantier nu shit 
terminate nici măcar pe stert, 
iar angajamentele luate sînt nein- 
deplinite.

Oare comitetul raional U.T.M. 
cunoaște situația de pe șantierul 
din Valea Nirajului, felul in care 
sînt îndeplinite angajamentele 
organizațiilor U.T.M. de aici, 
nepăsarea care domnește la co
mitetul comunal U.T.M. Acățari ?

Comitetul raional U.T.M. tre
buie să se intereseze de urgență 
de situația aceasta și să ajute 
să se ia măsurile corespunzătoâ- 
re, să se organizeze temeinic 
munca tineretului, a brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică pe 
șantier. Dorința tineretului de 
aici de a da viață angajamente
lor luate, dragostea cu care el 
luptă să redea agriculturii noi 
terenuri trebuie să fie stimulate 
printr-un sprijin efectiv și îndru
mare atentă.

ST. NECANIȚKi

Reuniune colectivistă

N»a fost o
Au intrat în casă toți cinci 

flăcăii. Veniseră în vizită la 
prietenul lor, lînărul colectivist 
Petre Achim, unul dintre cei 
mai harnici colectiviști din Cea- 
cu, regiunea București. Nu ve
niseră fără vreo treabă. Voiau 
să discute despre noile cântece 
care trebuiau inchsse în reper
toriul echipei artistice. Achim 
le-a cîntat din acordeonul pe 
care și l-a cumpărat nu demult 
noile cîntece pe care le învă
țase. Apoi s-a gîndit să le facă

surpriză...
prietenilor o surpriză, l-a che
mat în camera de alături și le-a 
arătat aparatul de radio pe care 
și-l cumpărase chiar atunci de 
la mapazinul sătesc.

— „Balada", cu claviatură, s-a 
lăudat Achim. L-am luat acum 
după împărțirea Veniturilor.

Prietenii lui nu s-au arătat 
insă. mirați.

— Așa ceva avem și noi, au 
răspuns ei scurt.

N. B.

Seară de dans la 
căminul cultural din 
comuna Pietroasele, 
raionul Mizil. Un o- 
bișnuit „Bine ați ve
nit“, scris cu roșu 
de asupra ușii, îi în- 
tîmpină pe tinerii 
oaspeți. Se împărți
seră recoltele la gos
podărie și tinerii co
lectiviști au hotărît 
să serbeze această zi 
printr-o reuniune. Au 
fost invitați la reu
niune și tineri țărani 
muncitori cu gospo
dării individuale din 
sat. Aceștia ședeau 
la început cam re
trași, stingheri par- 
eă, pînă cînd vocea 
lui Purcărea Alexan
dru (colectivist „bă- 
trîn”, pentru că a 
fost printre primii 
înscriși în colectivă, 
la înființare) îi chea
mă convingătoare:

— Haideți, frați
lor, să tragem hora 
împreună ! Și o atri- 
gătură de-a lui (era

vestit în sat, Purcă
rea pentru strigături) 
umplu sala, sonoră : 
„Prindeți hora măi 
băieți, I Care vreți, 
care puteți, t Care 
nu, nu vă prindeți! 
I Colectiva mea bo
gată I Joacă-n horă 
ca o fată”!

„Trei sute de zi
le-am eu / Trei sute 
nevastă-mea. / Asta e 
averea mea / Ce mi-o 
dă colectiva !“ — a 
răsunat glasul lui 
Purcărea. S-a termi
nat jocul și tinerii 
s-au gtrîns ciorchine 
în jurul lui. Purcă
rea le povestește cum 
muncește el în briga
dă, cît au crescut ve
niturile gospodăriei 
anul acesta, cîte bu
cate a adus acasă de

pe urma muncii lui 
și a nevestei.

Tinerii individuali 
invitați îl ascultă a- 
tenți. Știe să le vor
bească Purcărea. Bă
iat vesel, apropiat ; 
e plăcut să stai de 
vorbă cu eL

Asemenea reuniuni 
au devenit o tradiție 
Ia tinerii colectiviști 
din Pietroasele. Aici, 
ei se întîlnesc cu ti
nerii individuali, dis
cută, se împrietenesc, 
se cunosc mai bine 
și se distrează îm
preună. Aceștia se 
apropie de colectivă 
și sufletește și unii 
dintre ei rămîn pen
tru totdeauna în mij
locul colectiviștilor.

A. I. ZA1NESCU

miază la vreme de seceră.
Mergeam prin holdă către oamenii 
care se adunaseră lingă clăi să 

prinzească și să se odihnească o jumătate 
de ceas Io umbră, lată insă că, deodată, 
lingă tine, din lan, ca un glas al pămîntului 
(ce-i drept, cam nefiresc) auzi :
- Ante, apud, ad, adversus, circum...
Te intorci scurt și, fără să vrei, întrebi :
- Poftim ?
Se ridică din lan un flăcău al cărui nas 

(cîrn) și a cărui privire chisnovată (cores
pondent de la Jii pentru moldovenescul 
„șoltic") nu au în ele nimic ciceronian. E 
numai in cămașă, in niște pantaloni de doc 
și cu pălărie de paie pe cap. Nu pare să 
aibă mai mult de 18-19 ani. Iți stăpînești 
uimirea și parcă nu știi cum să-ncepi cu 
întrebările. Te scoate el din încurcătură.

— Venii aici mai departe să mai învăț un 
pic. Latina asta e afurisită rău. Ehei, de-at 
fi toate ca algebra I lo-te I

îmi arată un” caiet „cu pătrățele" și cu 
hieroglifele ecuațiilor îngrijit semănate pe 
hîrtie.

— Nu-i așa că le rezolvai bine ?
Vream tocmai să-mi scot carnetul și 

să-l supun unei serioase cercetări profe
sionale, cînd se aude un strigăt de flăcăi 
de departe.
- Gheorgheee 1
- Mă duc, îmi spune din fugă. Ai mei, 

din echipă, n-au poftă de odihnă. Mergem 
la treabă...

Rămîi cu carnetul în mînă și cu o între 
bare la core nu ți s-a răspuns și care te 
sicîie toată ziua cît aduni, setos, date, des 
pre munca și belșugul colectiviștilor. Seara 
aflu că pe flăcăul cu latina îl cheamă 
Gheorghe Roșu șl că s-ar putea să fie la 
căminul cultural. Aflu însă acolo că a fost 
chemat la raion, la un instructaj. Plec din 
comună cu adîncul regret că mi-a scăpat 
cazul cel mal „tare“ pentru reportaj.

Un flăcău din Oltenia
A trecut vara, cu secerișuri, cu repor

taje despre navigatorii din marea 
holdelor... A venit toamna.

Răsfoiești, distrat, un caiet plin pe care 
te hotărăști să-l pui în sertar. Te reține ca 
o imputare, o filă pe care ai notat în fugă : 
„Coțofeni, ante, apud... băieții mei..." Și 
te hotărăști dintr-odată să-l revezi pe 
Gheorghe Roșu.

La Coțofeni, discută cu Roșu dacă poți. 
E plecat la Filiași la examene. Nu-mi vine 
să plec „cu mîna goală" și stau de vorbă 
cu oamenii. Socotitorul lasă stiloul și cifrele 
de o parte și povestește cu plăcere o în- 
tîmplaie.

— Să vezi, neică. Are gospodăria noas
tră o grădină de zarzavat de i s-a dus po
mina. Sîntem cei mai renumiți în trufandale 
din împrejurimi. Cîștigăm bine cu grădina. 
Pămîntul e ca untura, noi îl lucrăm bine, 
iar apă avem berechet, că Jiul e la doi 
pași. Da, să vezi că de la apă era s-o 
pățim astă primăvară. Ploua de vreo trei 
zile de-ți venea să tragi cu pușca in nori... 
Și numai ce ne pomenim că Jiul începe să 
se umfle. Și vine... și vine... și vine... Zic 
eu : neică, e jale I Dacă se umflă toi 
așa s-au dus trufandalele noastre. Asto 
era pe seară. Ședeau oamenii prin case și 
înjurau ploaia de mama focului. Și ploaia, 
parcă de-a dracului, cădea tot mai deasă 
Și Jiul venea... venea... Ce mai ? Ii puse 
sem cruce munculiței noastre de la grădi 
nă. Parcă poți să te împotrivești apei cu 
una cu două ? Așa-mi făceam eu soco
teala. A doua zi, ce crezi ? (Aici vorbito
rul face o pauză pentru efect). N-a putut 
să ajungă Jiul pînă la grădină.
- Scăzuse ?
- Ași I A ieșit Roșu eu utemiștii Iul.

Toată noaptea au muncit băieții. Cu sape, 
cu casmale, au săpat, au adunat crengi, 
paie, ce-au găsit, și-au ridicat un dig în 
partea de unde veneau apele și ne-a ră
mas grădina neatinsă. In bani, fapta asta, 
dacă e s-o socotim așa contabilicește, su- 
rîde socotitorul, se ridică la mai bine de 
cinzeci de mii de lei.

Mai tîrziu, un băiat mi-a explicat 
întîmplarea ca martor ocular. Roșu, el 
secretarul lor de U. T. M. a fost în frunte. 
S-a dus seara acasă și văzînd că ploaia 
tot nu stă, s-a sculat din pat și s-a dus 
la președinte acasă. A discutat cu el și 
pe urmă a pornit prin ploaie, să cheme 
băieții. El a fost tot timpul sufletul lor.

Casa e curată ca un pahar. încăpe
rea e plină de scoarțe și chilimuri, 
ca o expoziție aranjată cu gust. 

Intr-un pătuc, un copil bucălat doarme 
și surîde cine știe cărui vis curat. De afară 
se aude răsuflarea iernii. Gospodina e tî- 
nără, frumoasă și sfioasă. El, Trandafir, 
bărbatul înalt și solid care-ți stă în față, 
povestește în șoaptă, ca să nu trezească 
copilul, zice el, dar cred eu că nu-i prea 
convine să-l audă nici nevasta.
- Lucrez la grajd, la vaci, de vreo doi 

ani. Și eu, și nevasta. Pe atunci abia 
ne luasem amîndoi. Intr-o zi ne trezim 
cu el, cu Roșu, pe la grajd. Mă ia 
pe mine de-o parte și-mi spune 
că ei, biroul U.T.M., au hotărît să ceară 
conducerii gospodăriei să mă mute de la 
sectorul zootehnic. De ce ? Mi-a spus-o di
rect : Nu muncesc cum trebuie, nu sînt dis
ciplinat, nu țin curățenie... Aici, ia un sec
tor ca ăsta, ei nu lasă decît pe cei mai 
buni utemiștl. Ori eu...

Am plecat cu el pe drum. Mă pusese pe 
gînduri. Vasăzlcă nu sînt bun și vor să mă 
schimbe ? „Nu putem să ne facem de rîs, 
în fața conducerii gospodăriei, mi-a spus 
el mai departe. Doar noi singuri am 
cerut să răspundem de sectorul ăsta. 
Hotărăște-te ce faci. Tu știi să lucrezi, 
dar ești cam leneș, neglijent, ți-o spun așa 
de la obraz“.

La urmă, parcă așa, întîmplător, m-a în
trebat de ce nu mă înțeleg cu nevasta, de 
ce ne certăm. Amîndoi lucram în sectorul 
zootehnic și toți se plîngeau de noi că toa
tă ziua ne ciorovăim. Ce motive aveți să 
vă certați ? Niciunul, am zis eu moale. Așa 
o fi ? s-a mirat el. Uite, mîine să veniți a- 
mîndoi în fața biroului. Nu vă supărați Că 
intrăm în viața voastră personală prea di
rect, dar voi sinteți utemiști și niște ute- 
miști nu trebuie să ducă o așa viață, toa
tă ziua cu scandal.

A doua zi ne-am dus și nu-ți mai spun 
ce frecătură am primit. A trebuit să spun 
adevărul, să recunosc că nu mă purtam 
cum trebuie cu ea, că făceam pe stăplnul, 
ii comandam, plecam de la grajd prin sal 
și-o lăsam pe ea să facă și treburile 
mele. Dar n-a fost numai atîta. Roșu o 
mai venit pe la noi, am stat de vorbă 
ne-a adus șl niște cărți, niște romane sc 
le citim. Cum îi zicea la aia mai mare 
Mario ?

- Secerișul, a răspuns Maria zîmbinr 
cârcă intr-un fel anume. Cred că auziS' 
totul. Și dacă zîmbea, înseamnă că era dr 
acord cu ce spusese bărbatu-su, acum 
unul din cei mai buni mulgători al gospo 
dariei.

*• Nu l-am mulțumit plnă acum Iul Roșu.

dar să știi că ne-a ajutat mult pe noi, 
familia noastră. Acum ne e cel mai bun 
prieten, a încheiat el, și-a tăcut.

Afară, răsuflarea de toamnă tîrzie s-a 
făcut melodie.

V intui iernii apropiate taie ca un 
hanger, dar nu ți-e frig deloc. 
Merg în noapte, pe șosea, alături 

de Gheorghe Roșu.
In sfîrșit, venind a treia oară la Coțo

feni, l-am găsit pe Roșu. Era într-o sală 
la gospodărie. Vorbea oamenilor despre 
cucerirea Cosmosului. Am plecat împreună.

— înțelegi, cînd oi fi student o să-mi fie 
mai greu, mărturisește el, îngîndurat.

- Te cred, se cere mai mult.
— Nu de asta e vorba. O să-mi fie greu 

să stau departe de satul meu, de oameni, 
de colectivă. înțelegi, m-am legat de ei, 
de băieți. O să-mi fie un dor de ei... De 
fapt, mă bate gindul să nu mai plec.
- De ce ? tresar mirat.
- Mă gîndesc să urmez la fără frec

vență. O să fie mai greu, dar mai bine-l 
așa...

Surîzi în întuneric aîndindu-te la părinții 
ori la bunicii omului de 19 ani care îți mer
ge alături. Cum va fi arătat bunicul lui la 
19 ani, ce gînduri va fi avut apăsînd pe cor
mane plugului de lemn ? Cu ce spaimă va 
fi privit luna mîncată de vîrcolaci și cum 
>și va fi bătut nevasta în primăverile de 
"oame I ...
- Uite șl gara. Să mai vii pe la noi.
- O să mai vin.
Trebuie să mă duc. Am să mă duc să-l 

ăd cînd va fl student, cînd va ajunge in- 
llner, cînd va conduce oamenii aceștia 
:le lîngă Jiu să adune mai multe bogății 
de pe pămînturlle lor, să-l văd absorbit, 
frămîntot mereu pentru el, pentru fericirea 
lor, pe acest flăcău din Ol’-nlo, băiat sim 
olu din neom de țărani.

"EIRE DRAOU

j.A.S. Popești-Leordeni este una din uni
tățile agricole ce aprovizionează Capitala 
cu legume' timpurii. Anul acesta, de 
la plantarea răsadurilor în sere și pînă 
la sfîrșitul anului vor fi livrate circa 11 
tone roșii. In fotografie : Anica Burnaz 

lucrează la recoltarea roșiilor.

Feto : XGERPREf



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cum se aplică în școală 
hotărînle Plenarei

a Vll-a a C.C. al Ü.T.M

elevi-

acor- 
învă-

Dezbaterea documentelor Ple
narei a VH-a a C.C. al U.T.M. 
la Școala medie nr. II ..Dimi- 
trie Cantemir“ din București a 
oferit prilejul unei analize te
meinice a muncii organizației 
U.T.M. din școală, pentru înde
plinirea hotărlrîlor partidului în 
legătură cu ridicarea nivelului 
învățămîntului. întărirea legătu
rii sale cu practica, îmbunătăți
rii educației comuniste a 
lor.

O mare importanță s-a 
dat în discuții [roblemei
tăturii, a ridicării nivelului ca. 
litativ al muncii de pregătire a 
elevilor. Au fost criticați cei 
care au rămas repetenți ș) cori- 
jenți, cei care au promovat clasa 
cu medii la limită. In centrul dis. 
cuțiilor colectivului de elevi și 
profesori al școlii a stat și pro
blema disciplinei, a muncii prac
tice și a muncii politico-ideolo- 
gice. S-au relevat succesele do- 
bîndite de organizația U.T.M. 
precum și lipsurile ei. s-au luat 
hotărîri menite să înfăptuiască 
o adevărată cotitură pentru ca 
în școală munca sa meargă din 
ce in ce mai bine.

Proiectul de hotărîri al adu
nării consemnează hotărîri im
portante : ...Se vor organiza
grupe de învățătură la toate 
clasele ...săptămînal se va dis
cuta individual cu cei care au 
obținut note slabe, ...se vor 
organiza meditații la anumite 
discipline. ...vom vizita tărin- 
ții elevilor și vom discuta cu ei 
despre felul în care elevii își 
îndeplinesc îndatoririle ce le re
vin, ...vom . comunica în scris 
situația școlară a elevilor părin
ților lor din alte localități, 
...vom înființa un panou de o- 
noare al fruntașilor, ...se vor 
organiza întîlniri cu muncitorii 
fruntași în scopul întăririi legă

turilor învățâmîntului cu 
ca... Și încă multe alte 
sînt consemnate în planul de 
măsuri adoptat la adunare.

Am încercat să urmărim a- 
cest proiect de hotărîri pentru 
a vedea cum au îndeplinit or
ganizația U.T.M’. și utemiștii 
propriile lor hotărîri. Și, firește 
ne-am oprit asupra [roblemei 
nr. 1 : învățătura. La clasa a 
Xi-a C, care a fost aspru criti
cată în adunarea de dezbatere a 
documentelor pentru situația 
slabă la învățătură pe care a 
avut-o în anul școlar trecut, bi
roul U.T.M. al clasei împreună 
cu diriginta au convocat o șe
dință la care au fost invitați să 
participe și părinții elevilor. 
Aici critica s a îndreptat spre 
cei care și în acest an școlar 
continuă să nu se pregătească, 
cum ar fi Ștefăneseu Ion, Con- 
deiescu M. și alții care nu în
vață, care îngreunează predarea 
lecțiilor. Au vorbit și părinții ele
vilor și în comun, profesori, elevi 
și părinții, au hotărît ca pentru 
buna pregătire a elevilor clasei a 
a Xl-a C, să se organizeze me
ditații la majoritatea discipline
lor. Astăzi clasa a Xl-a C par
ticipă în număr mare la medita
ții, în special la cele de mate
matică. Și situația la învățătură 
a început să se îmbunătățească.

Dar mai există clase în care 
problema îmbunătățirii situației 
la învățătură n-a fost privită ca 
o sarcină de primă importanță. 
La multe 
acurn cu ;• 
încheierea 
conțin un 
slabe.

Cauzele 
căutate în lipsa de preocupare 
a comitetului U.T.M. pe școală 
pentru îndeplinirea propriilor ho. 
tărîri luate. Aproape toate hotă- 
rîrile luate în acea adunare au 
rămas simple proiecte. S-au reor
ganizat, ce-i drept, grupele de în
vățătură și orele de meditații. Dar 
controlează organizația U.T.M. 
dacă aceste forme de ajutorare 
se
Și
se 
că

pradti- 
âcțiuni

' clase cataloagele, 
•iteva zile înaintr de 

primului trimestru, 
număr mare de note

acestei situații trebuie

înființarea unei 
linii maritime 
între R.P.R.

și India

desfășoară așa cum trebuie 
dacă au dat rezultate? Așa 
angajase comitetul U.T.M. 

va face, dar angajamentul a
fost dat uitării. Birourile U.T.M. 
ale claselor copiază 
defectuos de muncă 
tului: nici ele nu 
care sini 
grupelor 
elevi. Și 
grupe își
formal. Comitetul U.T.M. al școlii

acest stil 
al comite- 
analizează 
organizării

Marți s-a semnat la București 
între reprezentanții întreprinde
rii de stat pentru transporturi și 
expediții internaționale „Rom- 
trans" și ai companiilor „The 
Scindta Steam Navigation Co. 
Ltd" din Bombay și „The India 
Steamships Ltd“ din Galcutta, 
lin contract în legătură cu în
ființarea liniei maritirwe unitr a 
celor două companii indiene intre 
Constanța și porturile Indiei.

Cu acest prilej dl. G. M. Maș
ter, reprezentantul celor două 
companii indiene de transporturi, 
a declarat următoarele unu; re
dactor al Agenției „Agerpres“ : 
Rațiunea înființării liniei unite 
a acestor societăți între Constan
ța și porturile indiene este aceea 
de a contribui la dezvoltarea co
merțului Indiei cu Rom ini a. Se 
creează astfel ambelor părți si
guranța că mărfurile lor vor fi 
încărcate și predate la timp. în 
mod direct, fără transbordări, 

.ceea ce aduce economie de timp 
și de bani. Pînă acum in cursele 
lor vasele celor două societăți 
pe care le reprezint au încărcat 
de la dv. utilaj petrolifer, trac
toare, hirtie și alte produse in
dustriale și au adus uleiuri, 
șelac, piper, ceai, minereu 
fier și alte mărfuri indiene.

Referfndu-se la impresiile din 
timpul scurtei sale vizite 
București dl. C. M. Mașter 
spus: îmi place mult oraș ii dv. 
și locuitorii lui. La dv. se con 
struiește mult, 
P -piilația este 
tate față de 
lieră.

de

în
a

repede și Ir imos. 
plină de am'inili- 
străini și ospita

(Agerpres)

„SUVENIR“

rezultatele
de într-aiutorare între 
multe dintre aceste 
desfășoară activilatea

este format din utemiștî care 
n-au încă experiență de muncă 
și în fața sarcinilor mari ce le 
reveneau s-au lăsat copleșiți, 
s-au pierdut și au început să 
muncească haotic fără să ur
mărească care este ținta acti
vității lor. Neștiind ce să ceară 
de la birourile U.T.M. de clasă, 
le-au lăsat să lucreze șt ele 
meșteșugărește, îndeplinind doar 
unele obligații elementare: 
strîngerea cotizațiilor, abonarea 
elevilor la ziar etc. împotriva ce
lor care nu învață, nu acționează 
decît nota din catalog, care nu 
este suficient de eficace dacă nu 
este dublată de o temeinică 
muncă educativă menită să tre- ■ 
zească la elevi răspunderea de 
a învăța la un nivel ridicat.

Hotărîri există, planuri există, 
mai trebuie doar preocupări 
pentru ca aceste planuri să de
vină o realitate. Și această pri
cepere. această experiență poa
te fi însușită de către activul 
U.T.M din școala medie nr. II. 
El trebuie ajutat însă. Comite
tul raional U.T.M. n-a făcut 
pînă acuin acest lucru nu a aju
tat comitetul U.T.M. al școlii, nu 
l-a îndrumat, activiștii vin des 
tul' de rar pe la această școală și 
atunci cînd vin nu încearcă să 
cunoască în profunzime munca 
organizației U.T.M. Tn școa
la medie nr 11 secretarul co
mitetului 11. T M. tovarășul 
Clipcea Victor n-a participat la 
nici o ședință de instruire or
ganizată de comitetul raional 
U.T.M', dar nimeni nu s-a se-; 
zfsăt. De ii'ide să știe atunci ac
tivul U.T.M. al școlii cum să 
rttuncească, de la cine să învețe, 
cine să le arate cînd greșesc? 
Este doar un comitet nou ales.

Biroul raional U.T M. 1 Mai 
a dat dovadă de dezinteres fată 
de această școală în care există 
sute de utemișfi, socotind că 
dacă s-a analizat odată activi
tatea cu ocazia dezbaterii docu
mentelor și 
nele măsuri 
la sine. Dar 
temeinicia 
cere ca în 
biroul raional U T M. să delege 
pe un membru al său care să 
se ocupe îndeosebi de această 
școală, să instruiască activul 
U. T M. asupra problemelor 
muncii finind seama de ce
rințele care sînt în această 
școală, sa analizeze munca des
fășurată pînă acum și să ajute 
la îndeplinirea hotărîrilor și 
planurilor care au fost ad;n tate.

DOINA NIȚESCU

COMUNICAI

Sub conducerea partidului, 
spre noi succese 

In dezvoltarea economiei 
patriei noastre

(Urmare din pag. 1-a)

a fiecărui ban din 
investiții, folosirea

3—8 decembrie 
la București a 
Comisiei guver-

s-au luat atunci u- 
treaba va merge de 
faptele dovedesc ne- 
acestor păreri. Se 
cel mai scurt timn

In zilele de 
1959 s-a ținut 
doua ședință a 
nanieutale romino-polone pen
tru colaborare economică.

In vederea dezvoltării în con
tinuare a colaborării economice 
între cele două țări, Comisia a 
examinat situația executării ho- 
tări-rilor luate în prima ședință 
a Comisiei din decembrie 1958, 
precum și posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice 
și a schimbului de mărfuri între 
cele două țări in anii 1961 — 
1965.

Protoculul de încheiere a lu
crărilor Comisiei, semnat pen
tru partea polonă de Zenon No- 

wak, vicepreședinte al Consiliu- , 
luY de Miniștri al R.P. Polone, 
iar pentru partea rornină de 
Alexandru Birlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș- . 
tri al R.P. Romine, prevede o 
nouă sporire a livrărilor recipro
ce de mărfuri, îndeosebi de pro
duse ale industriei construcțiilor 
de mașini și electrotehnice, in
dustriei chimice și a bunurilor 
de consum.

Totodată, a fost semnat A- 
cordul privind schimbul de măr
furi și plățile pe anul 1960. In 
numele Guvernului R.P. Romine 
Acordul a fost semnat de Valen
tin Steriopol, adjunct al minis
trului Comerțului, iar îrt numele 
Guvernului R.P. Polone de 
Jozef Kutin, adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior.

Potrivit Acordului, care preve
de creșterea volumului schimbu
lui de mărfuri cu circa 30 
sută față de 1959, R.P. 
va livra îri R.P, Polonă

petrolifere, ciment, geamuri, tra
verse de cale ferată, utilaj pe
trolifer, vagoane de marfă, mo
toare electrice, produse chimice, 
diverse bunuri de consum ca : 
struguri, vin, fructe, conserve 
de carne și altele, iar R.P. Po
lonă va livra către R. P. Ro- 
mînă : cocs, produse laminate, 
feroaliaje, celofibră, cauciuc sin
tetic, produse chimice, mașini 
unelte, utilaj chimic, motoare și 
agregate Diesel pentru insta
lații de foraj, diverse bunuri de 
larg consum ca : conserve de 
pește, țesături de bumbac, țesă
turi de lînă și altele.

Lucrările s-au desfășurat în 
spiritul prieteniei și al înțele
gerii depline.

Pe fețele studenților anului 
V, de la Institutul Agrono
mic din Craiova, se poate 
citi interesul. In mijlocul 
lor profesorul Alexandru Buia, 
vorbește despre diversitatea 
soiurilor de grîu ce se cul

tivă în tara noastră.
Foto : A. FOCȘA

Primirea de către 
tov Avram Bunaciu 

a ministrului Austriei 
la București

Marți, 8 decembrie a. c. 
nistrul Afacerilor Externe 
R P. Romine, Avram Bunaciu, 
a primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Austriei la București, 
Dr. f-'ranz Herbalas ek, în lega 
tură cu apropiata prezentare 
scrisorilor de acreditare.

mi- 
al

a

la
Romhiă 
produse

\

Un grup de tineri pe uno din străzile insulei Ada-Kaleh, îndreptîndu-se spre bibliotecă. 
Foto : F. ARCADIE

I I
Scris pe manualul de chi

mie al bibliotecii căminului 
dudențesc nr I. — Institutul 
■lolitehnic București.

„...O piedică
"■ di“

în calea ui

ȘIEFAN TEODOR 
student ta 
electrotehnică, anul F

Facultatea

V.R. : Intr adevăr mențiu- 
ra și semnăturu așternute 

cartea de la biblro’ecă ne

nipiedică să uităm că ai 
Illudine înapoiată față 
-unul obștesc !

petă aproape zilnic tov. Zoi- 
tan l)eszi. directorul căminu
lui cultural din comuna 
Drăușem, cind se adresează 
tinerilor țărani muncitori.

— Vreți să vă distrați în 
astă seară la cămin — puneți 
mină de la mină și dați-mi 
30 de lei... acoperire care 
să-mi garanteze că păstrați 
ordinea și curățenia.

Și culmea / 
exigentul director constată 
„nu s-a păstrat ordinea 
curățenia“ și în consecință 
însușește banii incasați de 
tineri.

N.R : Sintem convinși 
secția de învățământ și cul
tură a Sfatului popular al 
raionului Codlea nu va acorda 
nici o „acoperire“ metodelor 
practicate de. directorul cămi
nului cultural din comuna 
Drăușeni.

pune 
calo

ami

.ACOPERIRE"

Este cuvthtul pe core-l

o 
de

re-

Ì ntotdeauna 
că 
ȘÎ 
iși 
la

<5E AMINA

că

Perb pe care administrato
rul căminului tinerilor nefa- 
miliști din Borzești îl con
jugă zilnic.

Exemplu :

Azi se deschide Consfătuirea 
științifică în problema 

semiconductorilor
Declarația acad

Azi se deschide în Capitală 
consfătuirea științifică în proble
ma semiconductorilor, organizată 
de Academia R. P. Rornîne. în 
legătură cu această consfătuire 
acad. Eugen Bădăran, directorul 
Institutului de fizică al Acade
miei R. P. Rornîne, a făcut o 
declarație unui redactor al Agen
ției „Agerpres”.

„Semieonductorii constituie as
tăzi pentru știința și tehnica 
mondială o problemă de prim or
din, a spus acad. E. Bădărău. 
Datorită proprietăților specifice 
de conduetibilitate electrică și 
altor calități, semieonductorii 
acoperă o gamă întinsă de utili
zări in tehnica modernă : în au
tomatizare și telemecanizare, fo
raj, aparate de radio, radio-re- 
lee, mașini de calculat electro
nice, frigidere etc. Aparatele cu 
semiconductori sînt caracterizate 
prin dimensiuni foarte reduse, 
preț de cost scăzut, consum re
dus de energie.

După cum se știe, plenara C.C- 
al P.M.R din noiembrie 1958, 
examinînd problema introducerii 
tehnicii noi in industrie, a tra
sat sarcina intensificării cercetă
rilor in problema semiconducto
rilor, pentru ca această ramură 
înaintată a tehnicii să contribuie 
in cit mai mare măsură la auto
matizarea proceselor de produc
ție. în urma plenarei C.C. al 
P.M.R., Prezidiul Academiei R. P. 
Romine a hotărît ca Institutul de 
fizică din București să fie pro
filat in primul rînd pe proble-

Eugen Bă dă rău —
ma semiconductorilor. în această 
direcție Institutul a organizat 
anul acesta un seminar în ve
derea unei informări amănunțite 
a colaboratorilor săi în acest 
domeniu. în planul institutului 
au fost introduse teme noi în le
gătură cu tehnica semiconducto
rilor. Un prețios ajutor l-am pri
mit din partea științei sovietice, 
prin documentație tehnică, cărți, 
reviste. Totodată, o delegație de 
cercetători romîni a studiat la 
Moscova și Leningrad probleme 
in legătură cu tehnica semicon- 
duclorilor și organizarea institu
tului pe noul său profil.

Consfătuirea asupra semicon
ductor ilor are drept scop de a 
pune in lumină stadiul cercetă
rilor și realizărilor tehnice de la 
noi din țară în această direcție și 
totodată de a fixa liniile de dez
voltare a acestor cercetări in 
viitor. V or participa reprezen
tanți ai institutelor științifice și 
departamentelor economice inte
resate.

La consfătuirea noastră de 
semiconductori va pârtie n de 
asemenea o delegație de o.meni 
de știință din cadrul Academiei 
de Științe a U.R.SS., in frunte cu 
prof. E. Gross, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Considerăm că consfătuirea ne 
va ajuta să mergem mai departe 
in mod și mai eficient în această 
problemă care interesează astăzi 
foarte mult progresul nostru 
științific și tehnic“.

Locatarii : — Vrem să fa
cem baie și nu curge apa !

Administratorul: Arninați-o 
pentru săptămîna viitoare !

Sau :
Locatarii : A venit iarna. 

Cind se va repara și 
in funcție instalația de 
rifer a căminului ?

Administratorul : S-a
nat pentru luna viitoare

Sau:
Locatarii : Sîmbăta aceasta 

se va schimba lenjeria de 
pat? Au trecut doar 
săptămîni...

Administratorul : Nu. 
amină pentru simbăta 
laltă !

N.R.: Și cum cele relatate 
sînt numai cîteva aspecte ce 
reflectă lipsa de spirit gospo
dăresc de la sus-numitul că 
min, considerăm necesar să 
propunem întreprinderii do 
stat Onești a nu mai amina 
rezolvarea acestei situații

„ANIVERSARI“

trei

Se 
cea-

S-au împlinit cinci luni 
de cind...

...Consiliul regional V.C.F.S.
Cluj a primii de la redacție 
o sezisare prin care se sem
nala că U.C.F.S. raionul Lu
duș nu acordă sprijinul nece
sar tinerilor din comuna Va- 
lea Largă, pentru a organiza 
asociația sportivă.

...C.R.C.C. raionul Fișeu 
a primit de la redacție un 
semnal critic privind modul 
brutal în care se comportă cu 
cumpărătorii, responsabilul 
magazinului de mobilă din 
comuna Vișeul de Jos.

La nici una din aceste șe
zi sări redacția
încă răspuns.

N.R.: Sperăm 
conducători ai 
menționate vor
cum se cuvine această „ani- 
'ersare“.

nu a primit

că cei doi 
instituțiilor 

„serba" așa

D. PAUL

După corespondențele tri
mise de Androne Bucur— 
student. Petre Niculescu —‘ 
țăran muncitor, Begu Ion—■> 
operator chimist.

încheierea consfătuirii științifice romîno-soYietice 
în probleme de

Marți au continuat la Casa prie
teniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală lucrările consfătui
rii științifice romîno-sovietice în 
probleme de anestezie reanimare, 
organizate de secția de științe 
medicale a Academiei R. P. Ro- 
mîne și Institutul de studii ro- 
mîno-sovietic al Academiei R.P. 
Rornîne în colaborare cu secția 
de chirurgie a Societății științe
lor medicale.

în ședința de dimineață au 
prezentat comunicări, acad. prof. 
Al. Radulescu, prof. dr. I. Făgă- 
rășanu, prof. dr. Th. Burghele, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Rornîne, prof. dr. 
A. Nana, prof. ‘ - - • ■
prot. dr. C. D.

Dupâ-amiazâ, 
Negovski, șeful 
perimental pentru 
organismelor de pe lîngă Acade
mia de Științe medicale a 
U.R.S.S., a prezentat raportul:

dr. I. Danicico, 
Nicolau și alții, 
prof. dr. V. A. 

laboratorului ex- 
reanimarea

Campionatele 
internaționale de tenis 

de masă ale 
Scandinaviei

• în campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Scan
dinaviei, care se desfășoară în 
orașul suedez Boras, a fost de
semnată formația cîștigătoare a 
competiției masculine pe echipe. 
După ce a întrecut in semifinale 
cu scorul de 3—2 echipa R. P. 
Ungare, echipa R. P. Chineze a 
întîlnit în finală formația R. 
Cehoslovace, ducătorii chinezi 
au obtinut victoria cu scorul de 
3-2. ’

în proba de simplu rezervată 
Juniorilor Ad. Rethy (R.P.R.) a 
ocupat primul loc înving ndu-l 
cu 2—1 pe suedezul Clipper.

anostezie-reanimare
„Stările terminale și tratamentul 
lor“.

De asemenea au susținut co
municări acad. prof. dr. Șt. Milcu, 
prof. dr. 1. Țurai, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mine, și alții.

■ La ședința de închidere, au 
luat parte prof. dr. Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, academi
cieni, profesori, medici.

Prof.......................................
numele 
reliefat 
ciind-o 
bit de 
științei 
nesteziei-reanimare.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de prof. dr. Th. Burghele, 
care a subliniat importanța a- 
cestei consfătuiri, precum și deo
sebitul aport al delegației sovie
tice la desfășurarea lucrărilor.

dr. V. A. Negovsiu, în 
delegației sovietice, a 
rolul consfătuirii, apre- 
ca o manifestare deose- 
utilă pentru progresul 
medicale in domeniul a-

mai rodnică 
fondurile de 
cît mai bună a tuturor rezerve
lor materiale și financiare pre
văzute de investiții în scopul ac 
celerării dezvoltării economiei 
naționale.

Mari rezerve există în domeniul 
reducerii consumurilor specifice Ia 
materii prime și materiale, energie, 
combustibil. Experiența deja acu. 
mulată a arătat ce mari posi
bilități de reducere a consumuri
lor specifice există în întreprin
deri.

In expunerea sa tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a ară
tat că în agricultură, o rezervă 
importantă pentru sporirea pro
ducției animale o constituie fo
losirea în mod intensiv a po
rumbului de siloz în hrănirea 
animalelor. Dacă în anii urmă
tori din cele 4.000.000 ha. ce se 
vor cultiva cu porumb, l.000.000 
ha. vor fi destinate pentru 
siloz, s-ar obține o producție 
de 70 milioane hi. lapte ceea ce ar 
reprezenta de aproape trei 
producția actuală de lapte 
țara noastră.

In dezvoltarea economică 
giunilor țării noastre un rol im
portant ii au sfaturile populare. 
Așa cum s-a apreciat in expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. experiența dobin- 
dită de către Comisiile economice 
regionale constituite pentru în
tocmirea lucrărilor privind planul 
de perspectivă s-a dovedit foarte 
pozitivă. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a i ratat că pe 
baza acestei experiențe ar fi indi
cată crearea în fiecare regiune a 
unor Consilii Economice ale sfa
turilor populare regionale care 
să se ocupe de problemele econo
mice de ansamblu ale regiunii.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej dă oamenilor mun. 
cii din patria noastră un îndrep
tar clar în munca șî lupta pen
tru asigurarea unui ritm tot mai 
înalt de dezvoltare a economiei 
naționale în anul 1960.

Tînăra noastră generație e 
hotârîtă să lupte cu abnegație, 
împreună cu întregul popor pen 
tru realizarea sarcinilor trasate 
de partid. Un rol important re
vine — așa cum se arată și în 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — organizațiilor 
U.T.M. Organizațiile U.T.M. au 
datoria să intensifice activitatea 
de antrenare a tineretului în în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea șî depășirea planului la 
toți indicii, să mobilizeze mai 
larg tineretul de la orașe și sate 
la înfăptuirea sarcinilor econo
mice.

Organizațiile U.T.M. din in
dustrie trebuie să mobilizeze mai 
activ tineretul la lupta pentru 
creșterea producției și producti
vității muncii, pentru utilizarea 
completă și economică a utilaju
lui și mașinilor, pentru folosirea 
tuturor rezervelor interne și re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. O atenție deosebită tre
buie acordată realizării de eco
nomii prin reducerea consumu
rilor la materii prime, materiale 
și în mod special la metal, prin 
colectarea metalelor vechi feroa
se și neferoase. Organizațiile 
U.T.M. vor trebui să acorde o 
atenție sporită acțiunii de slrîn- 
gere a fierului vechi, astfel in
cit contribuția tineretului la în
deplinirea acestei sarcini patrio 
tice să fie în 1960 cu mult mai 
mare decît în cea din anul 
curent. E necesar să fie 
continuate șî extinse asemenea 
inițiative ca aceea a tinerilor de 
la Reșița, privind economisirea de 
metal, a tinerilor de la Uzinele 
„Progresul“-Brăila privind reali
zarea de economii, echivalente cu 
prețul de cost al unor produse fi 
nite, a tinerilor de la Uzinele 
„Encsel Mauriciti“ din Tg. Mu
reș, privind realizarea a cît mai 
multe și mai importante inovații 
în producție, inițiativa privind 
reducerea rebuturilor în turnăto
rii și alte acțiuni specifice de 
tineret. O atenție cresctndă tre
buie 
U.T.M. 
ficării 
nivelul

Un rol însemnat în creșterea 
contribuției în producție a tine
rilor îl au brigăzile de tineret și 
posturile utemiste de control. 
Este necesar de aceea ca orga
nizațiile U.T.M. să se preocupe 
de îmbunătățirea activității in 
aceste forme eficiente de muncă 
ale tineretului. Sarcini impor
tante revin comitetelor regio
nale, raionale și orășenești 
U.T.M. în mobilizarea tineretu 
lui de pe șantiere la lupta pen 
tru terminarea în termenele sta
bilite a construcțiilor respective, 
pentru lichidarea risipei, pentru 
cît mai multe economii de ma
teriale.

La sate, organizațiile U.T.M 
trebuie să mobilizeze tineretul

ori 
din

a re-

să acorde organizațiile 
ridicării continue a cali- 

profesionale a tinerilor la 
cerințelor tehnice noi.

DOUĂ SANSE LA

>

din sectorul socialist al agricul
turii Ia creșterea producției agri
cole și în mod special la dezvol
tarea sectorului zootehnic. Gu 
prilejul adunărilor generale în 
gospodăriile colective organiza
țiile U.T.M., tineretul, 
pună să li se dea 
sectorul zootehnic a 
tinuă dezvoltare să 
dere ca 
a for. 
poate și 
tineretul 
substanțială a cantității 
porumb - - —
care e receptiv la tot ce e nou 
și înaintat trebuie mobilizat la 
combaterea stărilor de spirit îna
poiate ale acelora ce se cram
ponează de metode și con
cepții învechite și nu înțeleg în
semnătatea dezvoltării culturii 
porumbului pentru siloz.

Una din sarcinile importante 
ale organizațiilor U.T.M. de la 
sate în perioada de iarnă 
este mobilizarea tinerilor co
lectiviști la muncă voluntară 
la lucrările de construcții ale 
G.A.C.-urilor, la construirea 

la a- 
terenuri

să pro- 
în primire 
cărui con. 
o consi- 
patriotică 

contribuție 
s-o aducă 

la mărirea 
de 

de siloz. Tineretul,

o datorie 
O mare 

trebuie 
satelor 1

G.A.C.-urilor, 
de grajduri șj saivane, 
menajarea de noi 
pentru culturi irigate etc. Tine, 
retul de la sate trebuie să con
tinue în anul care vine, cu și 
mai multă însuflețire acțiunea 
patriotică de refacere și 
ție a pădurilor.

Largi posibilități de 
tate rodnică, închinată 
construirii socialismului 
chid brigăzilor utemiste de mun
că patriotică în care sînt înca
drați sute de mii de tineri. Ele 
pot participa activ la vasta ac
țiune edilitară care se desfășoa
ră la orașe și sate, la construi
rea de clădiri industriale, locu
ințe, școli, drumuri și șosele, po
duri, la lucrările de îmbunătă
țiri funciare. Cu energia și ela
nul lor tineresc, acestea pot a- 
duce mari economii statului. 
Este de datoria comitetelor ra
ionale și orășenești U.T.M. ca 
încă de pe acum să discute cu 
sfaturile populare și să stabi
lească muncile concrete pe care 
și le va asuma tineretul, ca de 
pildă o porțiune de drum sau 
șosea, și să ia tot odată măsu
rile necesare ca aceste lucrări 
să fie 
menete 
să se 
clasă, 
mine 
obiective. Comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. să propună 
sfaturilor populare ca economiile 
realizate de 
să fie apbi 
construcții ridicate 
munca patriotică 
lor, care pe drept 
poată purta numele de construc
ții ale tineretului. Va trebui să 
se pornească o adevărată între
cere în acest scop între organi
zațiile raionale ale U.T.M., între 
organizațiile de bază din orașe 
și din sate, astfel ca în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
partidului nostru iubit tineretul 
să se poată prezenta cu cit mai 
multe realizări in lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
plenara din 3-5 decembrie a. c. 
a C.C. al P.M.R.

Sub conducerea partidului po
porul nostru muncitor șl împreu
nă cu el tineretul patrie) noastre, 
pășesc înainte spre noi victorii 
în dezvolt rea economiei, în ridi
carea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

protec-

activi- 
cauzei 

se des-

date în folosință la 
stabilite. In același 
procedeze cu sălile 
cu construcțiile de 
culturale și cu

ter- 
fel 
de 

că- 
alte

aceste brigăzi 
investite în noi 

tot prin 
a tineri- 
cuvînt să

------•

O casă a pionierului 
ia Mediaș

In una din cele mai frumoase 
clădiri din orașul Media« 
deschis zilele trecute Casa 
nierului. Ea este dotată cu 
mere spațioase și material
dactic. Pionierii vor putea frec
venta cercurile de chimie, știin
țele naturii, radiotelegrafie și 
altele.

s-a 
pio-
ca- 
di-

(Agerpres)
------

Patria, I. C Frimu. 23 August: 
N. S Hrușciov in America (film 
în culori) și S.O.S. în Cosmos; 
Republica. Elen,a Pavel : Mizera
bilii (seria I-a — cinemascop): 
Magheru. București (maî'nee în 
continuare); ~ 
Abuz de 
lecsandri 1 Mai. 30 Decembrie: 
fntîlnire cu viața; Lumîma (ma- 
tinee în continuare) Marile ma
nevre; Central: Mou’.in rouge ; 
Victoria. Munca : Moartea tn șa.; 
13 Septembrie. Olga Banele: Fata 
cu ulciorul; Maxim Gorki : Pri
măvara și Nu aștepta luna mai; 
Timpuri Noi (rulează tn conti
nuare). Popular : Amnarul ferme
cat , Tineretului, B. Dekivrancea: 
O îatîmptare extraordinară (am
bele serii); înfrățirea între po
poare : Omul, de pe planeta Pă- 
m'nt (cinemascop); Gh. Doja, 
Flacăra Libertății : In căutarea 
comorii; Alex Popov (ridează în 
continuare): 60 de zile In sudul 
Asiei. Melodii care nu se pierd, 
Locuim in Mexic; Grivița . Fete 
de aceeași virstă ; 3 Martie:
Primăvara; V. Roaită: Lady (fa- 
milton , Unirea: Teodora; C. Da- 
vid . Oleko Dundici; Alex Sahia: 
în zilele lui Octombrie . 
M. Emines.-u 
T 
stradă; Miirița (matinee în con
tinuare): Nunta lui Figura : N. 
Bălcescu : Mama vitregă, Ilie 
Pinh'ie : Rociubei; 8 Mai: Cartea 
junglei.

Dorica Simo : 
încredere ; V. A-

Arta,
Casa părintească: 

Vl-adintirescu: Surprize pe



In spiritili votcii
și coexistenței pașnice

Opinia publică americană cere:

IN LOCUL ÎNARMĂRII- CONSTRUCȚII 
DE LOCdlNȚE, ȘCOLI, SPITALE

NEJ7 YORK 8 (Agerpres). — 
Orientarea spre destindere în 
relațiile internaționale care își 
croiește drum în opinia publică 
din S.U.A. se oglindește intr-o 
serie de ziare sindicale ameri
cane. Editorialul numărului din 
noiembrie al publicației Carpen- 
ter, organ al sindicatului unit al 
tîmplarilor și dulgherilor, inti
tulat „Nu trebuie să ne temem 
de pace“, este consacrat unei a- 
valize a propunerilor Uniunii 
Sovietice privitoare la dezarma
rea generală și totală. Autorul 
constată că numeroși cetățeni a- 
mericani, induși in eroare de 
propaganda monopolurilor inte
resate în comenzile de arma
ment sporite de pe urma războ
iului rece, își închipuie că dezar
marea ar putea produce un de
clin în economia S.U.A. Subli
niind că „înarmarea poate ți în
locuită printr-un program care 
să îndrepte investițiile spre cons
trucții publice, școli, locuințe și 
spitale“, revista Carpenter chea
mă membrii sindicatului să par
ticipe activ la lăjnurirea acestei 
probleme.

Acad. D. Scerbakov: Cercetarea
în comun a vieții oceanelor 

va aduce un imens folos omenirii
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Oamenii de 
știință sovietici sînt de părere 
că cercetarea în comun a vieții 
oceanelor de către specialiștii 
tuturor țărilor va aduce un i- 
mens folos omenirii, a declarat 
corespondentului agenției TASS 
academicianul Dmitri Scerbakov, 
cunoscut geolog și geograf so
vietic. Acad. Scerbakov a spus 
că cercetările în comun se pot 
dezvolta în toate domeniile cele 
mai importante ale oceanologiei.

El a arătat că după o peri
oadă relativ scurtă, cunoștințele 
oamenilor despre ocean vor a- 
vansa atît de mult incit vor în-1

Un nou statut al
Comisiei internaționale pentru 

cercetarea Cosmosului
HAQA 8 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ANP, 
Comisia internațională pentru 
cercetarea Cosmosului, din care 
fac parte Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite și o serie de alte țări, 
a adoptat un nou statut.

Noul statut, se spune în in
formația transmisă de agenție, 
acordă dreptul de membru tutu
ror Academiilor naționale de 
științe care iau parte activă la 
cercetarea spațiului cosmic prin 
lansarea de rachete și sateliți 
artificiali ai Pămîntulul, precum

In Camera Comunelor
Interpelarea premierului britanic în legătură 

cu data conferinței ia nivel înalt
LONDRA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 decem
brie, deputatul laburist Denis 
Healey l-a solicitat în Camera 
Comunelor pe primul ministru 
Macmillan să răspundă dacă 
există vreo înțelegere între șefii 
guvernelor Angliei, Statelor U- 
nite și Franței asupra datei con
vocării unei conferințe la cel 
mai înalt nivel.

Primul ministru Macmillan a 
declarat că această problemă va 
fi discutată la 19 decembrie la 
consfătuirea de la Paris

In aclamațiile aprobative ale 
opoziției laburiste, Healey a spus 
că opinia publică din Europa și, 
în special, din Anglia s-a sătu
rat de șovăiala și tergiversarea 
care se constată astăzi în legă
tură cu fixarea datei unei confe
rințe la nivel înalt, și care sînt 
într-un contrast sumbru cu făgă
duielile făcute de Macmillan în 
preajma alegerilor parlamen
tare.

După cum rezultă din răspun
sul dat de primul ministru Mac
millan, el ar dori ca conferința 
la cel mai înalt nivel „să aibă 
loc cit mai grabnic cu putință“.

Hugh Gaitskell, liderul opozi
ției laburiste, i-a amintit lui 
Macmillan că în ajunul alegeri
lor parlamentare acesta din 
urmă a menționat data la care 
este așteptată convocarea unei 
conferințe la nivel înalt.

In cadrul marilor demonstrații 
care au avut loc în Japonia îm
potriva revizuirii Tratatului de 
.securitate japono-american, a 
avut loc și o procesiune a „ma
melor și fiicelor“ din Tokio. 
,ln fotografie : O parte din par
ticipantele la această proce

siune.
-I Foto JAPAN-PRESS

Publicația sindicatului inter
național al salariaților din hote
luri și restaurante are editoria
lul din decembrie consacrat 
schimbărilor produse în atmos 
fera politică a S.U.A. Declarînd 
că poporul american, ca și alte 
popoare, este gata să salute ori
ce semne de spărtură în gheața 
războiului rece, articolul subli
niază primejdia și lipsa de per
spectivă a politicii duse de oa
menii de stat americani care ac
ționau sub deviza „echilibristicii 
în pragul războiului“ lansată de 
Dulles, Revista arată că propu
nerile de pace ale U.R.S.S. au 
cîștigat pretutindeni o largă sim
patie. Chiar în Statele Unite con
dițiile politice s-au schimbat. 
Pînă și acei conducători politici 
care în trecut nu-și ascundeau 
ostilitatea fățișă față de Uniunea 
Sovietică sînt siliți astăzi, sub 
presiunea evenimentelor, să-și 
modifice atitudinea.

Ideea coexistenței pașnice a 
dominat discuțiile congresului 
Asociației părinților și profeso
rilor care s a ținut în statul Min- 
nesotta.

cepe să aducă mari foloase o- 
menirii. Printre problemele cele 
mai importante acad. Scerbakov 
a numit reglementarea climei cu 
ajutorul ploilor artificiale sau al 
transportului dirijat ai umidității 
prin curenții de aer. încă de 
pe acum sintem în măsură să 
prezicem, a spus el, în ce med 
pot fi ajutate vînturile pentru 
deplasarea apelor oceanului.

In afară de aceasta omul va 
putea extrage din fundul ocea
nului multe minerale utile. Re
zervele de mangan, nichel, co
balt și cupru sînt aici inepui
zabile.

șl prin observații asupra zboru
rilor lor.

Statutul prevede cons'ituirea 
unui Consiliu executiv din care 
vor face parte reprezentanți ai 
fiecărei țări, precum și a unui 
birou alcătuit din șapte membri 
(două locuri de vicepreședinți 
sînt rezervate reprezentanților 
Uniunii Sovietice și Statelor U- 
nite).

Se prevede ca prima sesiune 
a Comisiei să aibă loc în Franța 
în anul 1960. La această sesiune 
va fi ales Consiliul de conducere 
al Comisiei internaționale pentru 
cercetarea Cosmosului.

Cuvintele lui Macmillan care 
a spus că nu ar fi propus o 
dată precisă pentru convocarea 
conferinței la nivel înalt au fost 
acoperite de exclamațiile pline 
de indignare ale opoziției. Mac
millan a spus în continuare că, 
după cum spera el, data confe
rinței la nivel înalt urma să fie 
fixată într-un timp scurt, peste 
citeva zile. „Nu am avut drep
tate, a adăugat Macmillan. Ara 
fost prea optimist. Voi fl foarte 
dezamăgit dacă această dată nu 
va fi fixată la consfătuirea de la 
Paris“.

Dezarmarea
interesează în cel mai 

înalt grad 
poporul canadian
OTTAWA 8 ' (Agerpres). — 

TASS transmite : Comitetul Na
țional al Partidului Comunist din 
Canada a dat publicității o de
clarație în care demonstrează, pe 
bază de fapte convingătoare, că 
dezarmarea nu numai că va sal
va poporul canadian de război, 
dar îi va asigura și de lucru, 
în declarație se spune că oame
nii muncii din Canada sînt in
teresați mai mult oa oricine în 
dezarmare și menținerea păcii.

Dezarmarea, se spune în de
clarația Comitetului Național, va 
duce ia creșterea puterii de cum
părare a poporului, va spori fo
losirea deplină a brațelor de 
muncă, va permite reducerea im
pozitelor și ne va salva de cursa 
sinucigașă a înarmărilor.

Cursa înarmărilor, se sublinia
ză în rezoluție, a dus la intensi
ficarea controlului american asu
pra Canadei.

Uniunea Sovietică, se spune în 
declarația Comitetului Național 
al Partidului Comunist din Ca
nada, a adresat tuturor popoare
lor chemarea de a înfăptui în 
curs de 4 ani dezarmarea totală 
și generală. Numeroase sindicate 
canadiene au și declarat că spri
jină această propunere. în pre
zent pacea a devenit o posibili
tate reală. Pentru a o asigura, 
întreaga forță a mișcării muncito
rești organizate din Canada tre
buie gă fie folosită în lupta pen
tru dezarmare pentru asigurarea 
folosirii depline a brațelor de 
muncă și pentru pace.

------ ---------•------—

Declarația 
Partidului progresist 
al oamenilor muncii 

din Cipru
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Partidul progresist al oamenilor 
muncii din Cipru a dat publici
tății o declarație in care mul
țumește populației cipriote pen
tru că a reușit să obțină anu
larea interzicerii activității par
tidului. După cum anunță agen
ția Reuter, conducerea partidu
lui subliniază în declarație că 
„va lupta și pe viitor pentru
independența totală a Ciprului“. 
In declarație se subliniază că 
deși activitatea partidului a fost 
interzisă timp de cîțiva ani, în 
această perioadă, „el a devenit 
mai puternic și a căpătat o și 
mai mare popularitate“.

Din toate colturile lumii
VISCOLE IN S.U.A.

După cum relatează agenția 
Associated Press asupra nord- 
estului și sudului Statelor Unite 
s-au abătut viscole puternice. 
In cîteva regiuni ale statului 
Pennsylvania școlile au trebuit 
să fie închise.

In orașul Lancaster din 
Pennsylvania numeroase cartiere 
au rămas fără lumină electrică și 
încălzire. Șoselele din nordul 
Georgiei au fost blocate tempo
rar, vehiculele rămînînd parali
zate în zăpadă. Cele mai mari 
zăpezi s-au înregistrat pînă în 
prezent, în Carolina de Nord, 
Virginia și în zona miinților 
Great Smoky.

CRIMA
DE A NU Fl DE ACORD 

CU SALAZAR

MONTEVIDEO. — După cum 
relatează agenția United Press 
Internațional, la 1 decembrie, 
Manuel Sertorio, unul din frun
tașii politici din Portugalia, di
rectorul revistei „Seara Nova", 
s-a refugiat in clădirea Ambasa
dei Uruguayului din Lisabona 
unde a cerut azU ca urmare a

Cel de-al 4-lea furnal al întreprinderii metalurgice „Klement 
Gottwald" din Kunice (R. Cehoslovacă) denumit „furnalul tine
retului" are o înălțime de aproape 50 m. Construcția noului 
furnal a fost terminată înainte de termen cu 45 de zile și fur

nalul a dat de-acum primele tone de fontă.

N. S. Hrușciov 
oaspete al colhozului „Lenin“ 

din raionul Mukacevo
MUKACEVO (Regiunea Sub. 

carpatică) 8 — (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 decem
brie N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S. șj preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a vizitat colhozul 
„Lenin“ din raionul Mukacevo. 
unde a fost invitat de colhoznici.

Pe drumul de la Ujgorod, 
N. S. Hrușciov a fost salutat 
cu căldură de locuitorii din sate 
și din orașul Mukacevo.

Șeful guvernului sovietic a fost 
întîmpinat de toți locuitorii stră. 
vechiului sat ucrainean Velikie 
Luciki, unde se află colhozul 
„Lenin“.

A avut loc un miting. Salu- 
tînd pe înaltul oaspete, Iuri 
Rti'biș, președintele colhozului, 
a arătat că colhozul a strîns 
anul acesta cîte 45,5 chintale 
de cereale de pe fiecare din 
cele aproape 2.000 hectare, 
printre care cîte 32,3 chintale 
grîu. S-a obținut o recoltă re
cord de porumb pentru aceste 
locuri — cîte 54,5 chintale boabe 
de pe fiecare din cele 1.224 hec
tare cultivate cu porumb.

Conducătorul colhozului a de
clarat că colhoznicii depun toa
te eforturile pentru a îndeplini 

persecuțiilor la care este supus 
de regimul dictatorului Salazar.

La 7 decembrie, Manuel Serto
rio care a izbutit să fugă intre 
timp in Uruguay a ținut in ca
pitala Uruguayului o conferință 
de presă in cursul căreia s-a refe- 
rit la actuala situație politică din 
Portugalia. Potrivit agenției 
U.P.I. Sertorio a declarat că 
actualul guvern portughez supune 
unor persecuții crunte pe toți cel 
ce nu sini de acord cu politica 
sa.

După ce a arătat că nu este 
membru al Partidului comunist, 
Sertorio a subliniat că guvernul 
lui Salazar „atribuie inspirației 
comuniste orice act care dove
dește o critică sau opoziție fată 
de politica oficială". El a adău
gat că părerile contrarii lui Sala
zar sînt considerate crime și pe
depsite cu asprime.

ESCROCHERII
CU PRODUSE ALIMENTARE 

IN ITALIA

Zilele acestea numeroase ziare 
italiene au relatat despre desco
perirea unor escrocherii de zeci 
de miliarde de lire într-un sector 
important al industriei alimentare 
jtaliene. A fost descoperit astfel

Foto: C.T.K.

înainte de termen — în cinci 
ani — sarcinile planului sep. 
tenal.

Luînd cuvîntul la miting, 
N. S. Hrușciov i-a felicitat pe 
colhoznici pentru remarcabilele 
succese pe care le-au realizat 
în anul 1959, îndeosebi în ob
ținerea unei recolte bogate de 
porumb. El a relevat marile 
merite ale Annei Ladani, de două 
ori Eroină a Muncii Socialiste, 
una din cele mai experimentate 
cultivatoare de porumb din 
Uniunea Sovietică.

N. S. Hrușciov a declarat că 
Regiunea Subcarpatică se află 
printre regiunile fruntașe în 
lupta pentru traducerea în via
ță a planului septenal.

La sediul conducerii colhozu
lui, N. S. Hrușciov s-a întreți
nut apoi cu conducătorii, spe
cialiștii și activiștii din colhoz, 
precum și cu reprezentanți ai 
colhozurilor și sovhozurilor ve
cine.

In seara zilei de 8 decembrie. 
N. S. Hrușciov împreună cu 
soția și cu conducătorii Partidu
lui Comunist și ai guvernului 
Ucrainei au plecat din Muka
cevo cu un tren special.

un adevărat „trust" care falsifica 
untdelemnul de măsline prezen- 
tînd produse sintetice de o ca
litate inferioară la prețurile sta
bilite pentru cele de cea mai 
bună categorie Ziare burgheze 
Ca „Stampa“, de exemplu, au su
bliniat că operațiile acestui trust 
de falsificatori se desfășurau cu 
știrea și chiar cu complicitatea 
unor autorități.

„Angrosiștii falsificatori — scrie 
ziarul „Unita“ — fură într-u>n an 
o sumă la fel de însenmStă cu 
cea Pe oare a furat o guvernul în 
ultimii cinci ani din fondurile alo
cate pentru ajutorarea Calabriei ; 
unii otrăvesc de-a dreptul popu
lația prin produse falsificate, alții 
îi lasă pe cetățeni să moară li
teralmente de foame și frig.

LUPUL PUS 
SA PĂZEASCĂ OILE

Presa engleză relatează că fo
stul ministru de Justiție al Uni
unii Sudafricane, Charles Swart, 
a fost numit guvernator general 
el Uniunii Sudafricane. Această 
numire a provocat indignarea 
unor organe ele presei engleze. 
După cum scrie ziarul „Daily 
Mirror“ Swart reprezintă „un 
simbol al rasismului“ El și-a 
etras renumele de reacționar in- 
veterat și dușman al mișcătii de 
e.iberare națională a africanilor.

El are la activul său legea cu 
privire la interzicerea activității 
Partidului Comunist în Uniunea 
Sudafricană, înăbușirea nemi
loasă a acțiunilor întreprinse de 
populația băștinașă a Uniunii 
Sudafricane pentru drepturile 
sale, precum și represiunile împo
triva organizațiilor sindicale.

DICTATORUL TRUJILLO LA 
ANANGHIE

„Guvernul Trujillo, arată agen
ția Associated Press. va cheltui 
în acest an 50 de milioane de 
dolari pentru înarmare, pe lingă 
suma d" 38.680.000 de dolari pre
văzută de buget".

In economie domnește haosul. 
Semnificativ este faptul că nici nu 
se știe citi șomeri sînt in tară.

Din cauza teroarei din fără 
numărul turiștilor care vizitau 
Republica Dominicană, adu-indu-i 
venituri însemnate a scăzut. As
sociated Press se referă de ase
menea la puternica opoziție din 
tară fa(ă de acțiunile guvernului. 
Pe străzile Republicii Dominicane 
se pot vedea tot mai des. lozinci 
carg condamnă politica dictato
rului și li cer să demisioneze.

IN COMITETUL POLITIC AL O. N. U,

A fost aprobat proiectul de rezoluție 
afro-asiatic în problema algeriană

NEW yORK 8 (Agerpres). — 
In seara zilei de 7 decembrie 
Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a încheiat dez
baterile pe marginea problemei 
algeriene.

La discuțiile care au durat 
exact o săptămînă, au participat 
reprezentanți a peste 50 de țări. 
Cu o majoritate de voturi co
mitetul a aprobat proiectul d- 
rezoluție prezentat de delegațiile 
a 22 țări din Asia și Africa. Pen
tru proiect au votat delegațiile 
a 38 de țări, printre care ale țâ
rilor din Asia și Africa și ale 
țărilor socialiste. împotrivă au 
votat delegațiile a 26 de țări — 
ale S.U.A., Angliei și ale alia- 
ților lor din blocuri militare, 17 
delegații s-au abținut de la vot. 
Printre acestea au fost delegații

Vorbe și... fapte
MOSCOVA. - Comenitînd re- 

zu.țațele tratativelor militare an- 
glo-vestgermane car€ au avut loc 
zilele trecute la Bonn ziarul 
„Pravda" arată că vizita mi
nistrului de Război al Angliei, 
Watkinson. în Germania occiden
tală Și tratativele sale cu co.egul 
său de la Bonn Strauss au fost

---------•--------- -----

Plenara Comitetului 
Executiv național 

al Uniunii tineretului 
socialist din Cuba

HAVANA 8 (Agerpres). — 
China Nouă transmite : La San
tiago a avut Ioc cea de-a IV-a 
plenară a Comitetului Executiv 
național al Uniunii tineretului 
socialist din Cuba.

Plenara a adoptat o declarație 
în care salută dezvoltarea revo
luției în Cuba, demască încercă
rile furibunde ale imperialiștilor 
și acoliților lor care caută să 
dea o lovitură revoluției și 
cheamă tineretul să se unească 
în scopul apărării și dezvoltării 
revoluției.

La plenară s a hotărit de ase
menea să se sprijine propunerea 
cu privire la convocarea primu
lui congres al tineretului în A- 
rnerica Latină.

---------•---------

Comunicatul cu privire 
la tratativele dintre 

D, Eisenhower 
și Ayub Khan

KARACl 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 decem
brie a fost dat publicității la 
Karaci comunicatul cu privire la 
tratativele dintre președintele 
S.U.A., D. Eisenhower, și preșe
dintele Pakistanului, Ayub Khan.

In comunicat se arată că D. 
Eisenhower și Ayub Khan au 
discutat probleme politice inter
naționale generale.

Reține atenția faptul că ta 
comunicat nu se spune nici un 
cuvînt despre probleme cum sînt 
destinderea încordării internațio
nale și dezarmarea.

---------•---------

PARIS. Alegerile sindicale care 
s-au desfășurat la marile uzine 
franceze Dunlop din Montluțon 
au însemnat o mare victorie pen
tru reprezentanții Confederației 
Generale a Muncii. (C GT.). Po
trivit știrilor publicate in capitala 
Franței, candidații din partea 
C.G.T. au obținut 83,3 la sută 
din numărul total al voturilor.

SOFIA. — Cu prilejul turneului 
întreprins în R. P. Bulgaria, vio
loncelistul Radu Aldulescu, lau- 
reot al Premiului de Stat, artist 
emerit al R.P.R., acompaniat de 
pianistul D. Bucholz, a dat reci
taluri la Sofia și Vidin, fiind și 
solist la concerte dote de Filar- 
monicile de Stat din Sofia și 
Razgrad.

Recitalurile șl concertele pre
zentate de artistul romtn in fața 
spectatorilor bulgari s-au bucu
rat de un deosebit succes.

BERLIN. După cum transmite 
agenția A.D N., la 6 decembrie 
un elicopter rrilltar occidental a 
violat spațiul aerian al Republi
cii Democrate Germane. Elicop
terul a pătruns în spațiul aerian 
al R.D.G, pe o adîncime de a- 
proximativ 25 km dinspre Ger
mania Occidentală în apropriere 
de Heiligenstadt

COLOMBO. După ce a desfiin
țat parlamentul șl a fixat data 
alegerilor generale centru 19 mar
tie 1960, primul ministru al Cey
lonului, Dahanayake. a anunțat 
că demisionează din Pa'tidul Li
bertății din care făcea parte. A- 
nunțîndu-și. demisia el și-a expri
mat intenția de a înființa un nou 
partid politic.

PARIS. Ziarul „L’H'jmanite“, 
relatează că în perioada dictatu
rii hitleriste cel puțin 65 de pa - 
trioți francezi au fost condamnați 
la moarte de către actuali ma
gistrat! ai Bonnului.

PITTSBURGH. - La 8 decem
brie în centrul industrial Pltts- 
burgh a Izbucnit o mare grevă 
la care participă salariații de la 
căile ferate și trolelbuse precum 
șl șoferii de autobuse.

Circulația a fost paralizată 
complet. 

ale unor state latino-americane, 
precum și delegațiile Japoniei, 
iranului, Suediei, Finlandei și 
Laosului. Delegația franceză a 
lipsit, fn rezoluția adoptată de 
Comitetul politic se exprimă o 
profundă îngrijorare în legătură 
cu continuarea operațiilor mili
tare din Algeria și se consideră 
că actuala situație din această 
țară reprezintă o primejdie pen
tru pacea și securitatea interna- 
națională. Rezoluția cere insis
tent ca cele două părți intere
sate să înceapă tratative pentru 
a crea condițiile necesare în ve
derea traducerii cît mai grab
nice în viață a dreptului poporu
lui algerian la autodeterminare, 
precum și condiții pentru înceta
rea focului în Algeria.

întreprinse în baza acordului se
cret încheiat în timpul reoente) 
vizite la Londra a lui Adenauer. 
Aceste evenimente, scrie „Prav
da", pun în adevărata lor lumină 
tratativele care au avut loc la 
Londra și oare au fost o încer
care de a atenua contradicțiile 
economice anglo-vestgermane pe 
baza continuării cursei înarmări
lor.

Amintind faptul că Bundeswe- 
hrul a efectuat primele experiențe 
cu proiecti ui trieghidat „Honesf 
John“, furnizat de englezi forțe
lor armate ale R.F.G. în confor
mitate cu acordul secret, precum 
și faptul că în prezent s-a căzut 
de acord la Bonn asupra colabo
rării dintre specialiștii englezi și 
vestgermani pentru producția 
noului proiectil teleghidat ,.B.ue 
Water“. „Pravda“ se întreabă cît 
valorează după toate acestea asi
gurările oficiale ale autorităților 
engleze că ele continuă să rămî 
nă adversare înarmării nucldare 
a Bunrieswehrului ?

Acțiuni e autorităților engleze 
care încurajează în mod fățiș în
tărirea potențialului militar al re
vanșarzilor vestgerman’. subli 
niază ziarul, sttrnesc îngrijorare 
și indignare în opinia publică din 
Anglia.

In atelierul fotografic
„Cum vă place...“

& Toate sînt la ordinele dumneavoastră mister...
(Desen de B. EFIMOV din „Krokodil")

Scandaluri 
newyorkeze

(Urmare din pag. l-a)

lui de verificare a măsurilor și 
greutăților. Cine a plătit ex- 
crocheria ? Mii de gospodine 
din cele mai sărace cartiere ale 
New-Yorkului. Sumele furate 
se ridică la multe milioane de 
dolari.

Al doilea pas

O altă Avenue dinNew York, 
un alt tip grăbit pătrunde in
tr-un birou la fel de obscur.

— Băieții lucrează bine... Azi 
s-au vindut 1.500 de permise de 
conducere auto. Toată lumea 
din afacere este mulțumită 
Vorbele sale erau ascultate de 
zece indivizi, funcționari muni
cipali însărcinați cu eliberarea 
și ridicarea permiselor auto.

fn acest timp, la o școală 
auto dintr-un cartier.

— Bine ai venit domnule 
Roney (un excroc din bandă), 
tocmai v-am pregătit banii 
Elevii sînt dornici să-și vadă 
permisele... E intr-adevăr o per
formanță... Abia ieri s-au în
scris la școală și azi au de-acum 
permise. Ce înseamnă viteza în 
aparatul nostru de stat ! Din- 
tr-o mapă voluminoasă au fost 
scoase 50 de permise auto. In 
aceeași mapă voluminoasă au 
intrat 5 pachete cu bancnote. 
Afacerea era lichidată.

Și acest scandal a fost dat în 
vileag recent. Excrocheriile sini 
evaluate la sume considerabile 
Ancheta procurorului afectează 
zeci de funcționari municipali.

Al treilea pas

Acasă la Lyndon Johnsnn. 
liderul majorității din senat. O 
discuție între Som Johnson, fra
tele lui Lyndon și Joseph Ber- 
nier. cumnatul lui Margaret 
Chase Smith, senator și mem-

Semnarea unu! plan 
de colaborare 

științifică 
romîno-ungară

BUDAPESTA 8 Coresppndetn 
tul Agerpres transmite : Irr sea
ra zilei de 7 decembrie s-a sejra* 
nat la clubul oamenilor de știîty 
ța planul de muncă al colaboră
rii științifice pe 1960 între Aca
demia R. P. Romîne și Academia 
Ungară de Științe. La semnare 
au fost de față Sândor Szerenyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Erdel, secretar general al 
Academiei ungare de știință, oa
meni de știință, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Rî P. Ungare. A participat 
de asemenea Vasile Pogăceatiu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta. Planul de muncă a 
fost semnat de prof. Remus Ră- 
duleț din partea romînă și Păi 
Gomori din partea ungară.

BUDAPESTA 8 (Agerpres).— 
în seara zilei de 8 decembrie, 
Vasile Pogăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta, a 
oferit un cocktail cu prilejul 
semnării Planului de muncă pri
vind colaborarea științifică pe 
anul 1960 intre Academia R. P. 
Romîne și Academia Ungară de 
Științe.

Cocktailul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Aniversarea 
poetului revolutionär 
bulgar N. Vapfarov
SOFIA 8 (Agerpres). — In 

seara zilei de 7 decembrie, la 
teatrul popular „Krîstiu Sarafov“ 
a avut loc adunarea festivă conJ 
sacrată aniversării a 50 de ani 
de la nașterea eminentului pori 
și revoluționar bulgar Nikola 
Vaptarov. La adunare au luat 
parte Todor Jivkov, Vîlko Cer- 
venkov, activiști de stat, de par
tid și pe tărim obștesc, munci
tori, oameni de știință, cultură 
și artă, ostași ai armatei popu
lare, oaspeți din Uniunea Sovie
tică, Republica Democrată Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria, 
India, Rom’nia, Franța, Italia, 
Grecia, Anglia, Irak și Republica 
Arabă Unită.

bră de frunte a partidului re
publican.

— Știi cum intenționez să-mi 
intitulez funcția ?

— Spune-mi, mă interesează, 
și eu caut ceva, așa sonor.

— Cavaler magister al spa
țiului albastru-senatorial.

•— Colosal. N-ai ceva și pen
tru mine ?

— Să încercăm... De pildă... 
magister al spațiului galben 
senatorial.

— fmi dau seama că e bine 
Mai ales cuvîntul „senatorial”. 
Ca să se știe de unde luăm 
banii. Apropos, cît mai încă 
șezi lunar din partea senatului, 
deși n-ai nici în clin nici in 
mînecă cu el ?

— De ce vorbești așa, uiți că 
fratele meu este liderul majn 
rității senatoriale. De ce să 
n-am și eu o lefușoară din par
tea senatului ? I Acum ridic a. 
proximativ 17.000 dolari „nual

— Merge ! Cit și mine. Dor 
ceea ce mă înfurie este că fiul 
senatorului Murray, primește 
18.000 dolari pe an. Ce lipsă 
de politețe d.n partea senatu
lui I

Nepotismul din senatul ame
rican a atins culmile. Așa se 
explică cum recent un mare 
scandal a izbucnit fiind desvă- 
luit de către serviciul adminis
trativ al Congresului. Pe lista 
unor posturi cu totul fictive — 
așa cum relatează publicația 
•>U. S. News and World Re
port — se află zeci de rude 
de senatori puși in posturi gras 
plătite.

Și acum să ne reîntoarcem la 
domnul Cabot Lodge. Cum spu
nea ? „O societate morală de 
jos și pînă sus, re trudește in 
condiții de onoare pentru a și 
arii mula venituri Fura comen
tarii.
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