
Anaiizîndu-și munca în lumina hotărîrilor Plenarei C. C. al P, M. R.
din 3—5 decembrie a. c.

Tineretul Reșiței 
se angajează să realizeze 

și mai multe economiif ’ ’

în expunerea făcțită la Plenara C.C. al P.M.R, din 3—5 de
cembrie a.c. tovarășul Gheorghe Gheorgliiu-Dej vorbind despre 
succesele obținute în acest an în industrie și sarcinile sporite 
pe care le pune Planul de stat pe anul 1960 arăta că este ne
cesar ca toți oamenii muncii să pună în centrul atenției lor 
lupta pentru cit mai multe economii.

Tinerii muncitori din Combinatul Metalurgic Reșița, orga
nizațiile de. bază U.T.M., membrii comitetului orășenesc U.T.M. 
au studiat cu atenție expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ei au hotărît să organizeze o consfătuire în 
care să analizeze felul în care au fost îndeplinite angajamentele 
luate la începutul anului în chemarea lansată către toți tinerii 
metalurgiști și întreg tineretul 
MULTE ECONOMII PENTRU
ST RE SOCIALISTE“.

muncitor al patriei : „CIT MAI 
ÎNFLORIREA PATRIEI NOA-

La consfătuire au participat 
conrtftiiști și utemiști, șecretari ai 
organizațiilor de bază P.M.R. și 
U.T M., muncitori virstnici, șefi 
de secții, ingineri, responsabili 
de brigăzi de producție etc.

Referatul prezentat de tovară
șul Sultzberger Francisc, secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M., a arătat că angajamen
tul inițial luat de tinerii reșițeni 
de a realiza în acest an econo
mii de 19.565.000 lei. a fost ma
jorat in urma 
P.M.R. dm 13.14 
25.325.000 lei. Pe 
făcute s-a arătat 
tineretul reșițean 
cuvintul dat in 1 
în fața poporului, economisind în 
11 luni 28.884.706 Ici.

Pe ce căi au ajuns inițiatorii 
mișcării pentru economii la a- 
ceste succese ?

In primul rind succesul obți
nut se datorește elanului și ab
negației cu care tineretul com
binatului îndeplinește cuvintul 
partidului. Tinerii au înțeles che
marea p rtidului, au înțeles că 
economiile pe care le fac con. 
tribuie la înflorirea patriei noa
stre socialiste, și în ultima in
stanță se întorc tot în folosul lor. 
Întrecerea pentru economii în 
care s-au încadrat mai bine de 
4000 de tineri, este o dovadă a 
înaltei lor conștiințe muncitorești, 
a atitudinii noi față de muncă și 
d’ bunul obștesc. Ele sînt rezul
tate firești ale muncii de educa
ție socialistă desfășurată în rin- 
dul tinerilor de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea organiza
țiilor de partid.

Referatul, vorbitorii au subli
niat puternic faptul că la baza 
succeselor tinerilor a stat ajuto
rul pe care aceștia l-au primit 
din partea comuniștilor, a con
ducerilor administrative ale sec
țiilor și sectoarelor, din partea 
muncitorilor vîrstnici. Fără acest 
ajutor, fără sfatul și sprijinul or
ganizațiilor de partid, nu s-ar fi 
reușit să se educe la tineri în așa 
măsură simțul gospodăresc, răs
punderea pentru cuvîntul dat, 
sentimentul de mîndrie că el, ti
neretul bătrinei cetăți a oțelului, 
este inițiatorul unei puternice 
mișcări de masă pentru economii, 
că este purtătorul steagului în 
această întrecere.

Plenarei C.C. al 
I iulie a.c. la 
baza calculelor 

în referat că 
șt a respectat 

fața partidului,

tuziasmul comuniștilor, al frun. 
taților a cuprins întregul tineret. 
Sarcina principală a comitetului 
orășenesc U.T.M., a organizații
lor de bază U.T.M. era să fină 
mereu treaz acest entuziasm, să-l 
facă să crească zi de zi.

In incinta combinatului, la fur
nale și cuptoare, la colțurile bri
găzilor de producție au fost afi
șate lozinci și panouri mobiliza
toare. pe care se 
„Prin creșterea 
muncii cu 1 
locomotive 
peste plan 
150.000 sau : 
C.F.R. sau 
C.F.F.' Organizațiile U.T.M. de 
la laminoare au inițiat întrece
rea pentru economii sub lozincile: 
„Nici un rebut pe ziua de azi“, 
„Să dăm producții record", expli- 
cînd tinerilor că reducerea fiecă
rui procent de rebut înseamnă 
mari cantități de metal date pa
triei. Agitația vizuală a contri
buit ca in conștiința tinerilor să 
se înrădăcineze puternic idee i că 
sînt chemați în fiecare clipă să 
facă parte din rîndurile celor 
mai buni gospodari.

La realizarea angajamentului 
a contribuit și faptul că acesta 
a fost larg dezbătut de tineri în 
adunări lărgite de organizație, 
în consfătuiri fulger ale brigăzi
lor de producție, la cercurile de 
învățămînt politic, prin gazetele 
de perete, stația de radioamplifi-

putea citi: 
productivității 

la sută la fabrica de 
se poale produce 
o locomotivă tip 

2 tendere locomotive 
; 3 locomotive tip

care etc. In unele secții chiar, 
cum ar fi la laminoare, furnale, 
bandaje, motoare electrice, anga
jamentele au fost defalcate pe 
brigăzi, au fost afișate grafice 
pentru urmărirea zilnică a reali
zării lor.

Organizațiile de bază U.T.M. 
au folosit de asemenea scrisorile 
de răspuns la chemarea reșițeni- 
lor venite din uzine și fabrici, 
din G.A.S. și S.M.T. pentru a 
ține continuu viu entuziasmul 
tinerilor inițiatori.

Au fost luate măsuri care să 
permită tinerilor să contribuie 
mai din plin la obținerea de eco
nomii, organizindu i in forme 
specifice de muncă : brigăzi de 
producție, de calitate, de inova
tori, posturi utemiste de control. 
Instructajele periodice. decerna
rea celor trei drapele brigăzilor 
fruntașe pe combinat, sprijinirea 
brigăzilor codașe de către cele 
fruntașe au contribuit ca majori
tatea brigăzilor să devină colec
tive fruntașe.

— In brigada pe care am con- 
dus.o. spunea comunistul Alexan
dru Bar'oacioiru, recent ales se
cretar al comitetului uzinal 
U.T.M.. munca s-a desîășurat pe 
bază de program. La începutul 
lunii brigada șl tehnicianul său 
repartizează sarcini pe fiecare 
brigadier, Noi venim cu 15 mi
nute înainte de inceperea lucru, 
lui, controlăm agregatele și le 
preluăm din mers, cîștigînd astfel 
zilnic mai bine de 5. tone de la
minate. Ca să întărim brigada, 
de cele mal multe ori timpul liber 
i-arn petrecut în colectiv, orga
nizând vizionări de filme, seri de 
odihnă etc. Brigada noastră din 
secția laminoare, linii profile 
mijlocii, s-a sudat. A crescut 
răspunderea individuală și colec
tivă. Așa am reușit ca în 10 luni 
să economisim peste 70 tone de 
oțel, cantitate din care se pot 
lamina circa 1750 m. șină de cale

LfDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

I
Din primele zile * 

măsuri concrete
După lansarea chemării In în

tregul combinat au început zile 
de frămîntare, de căutări febrile, 
de discuții. Studiind fiecare agre
gat, fiecare loc de muncă, tinerii 
formulau propuneri care aveau 
să ducă la valorificarea de noi 
rezerve interne, la economii. En-

■•■■

Prima șarjă 
a anului 1960

Zilele trecute turnătoria de o- 
țel a Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală a început 
să toarne piese în contul anului 
1960.

Din anul 1953, cînd a luat 
ființă, turnătoria de oțel a tur
nat pînă în prezent 821 repere.

In acest an productivitatea 
muncii a crescut cu 9 la sută 
față de planificare, Iar rebutu
rile au scăzut față de coeficien
tul admis cu 20 la sută.

La succesele colectivului de 
muncă de aici un aport prețios 
au adus și tinerii Barbu Neagu, 
Savancea 
Gheorghe 
alții.

Ion, Badea Marin, 
Constantin fi multi

ION 1ORDACHE 
strungar

Tinerii actori Rodica Tăpălcgă 
și Mircea Mureșan de la Teatrul 
Național din Craiova într-o sce
nă din piesa : „Casa de pe 
st;a-J- Coșbuc" de Florin Vcsiiiu.

Foto : A. FOCȘA

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Viața 
culturală 

a tineretului

comunist Ștefan Vor-

IIV VIATA SI MIMA 
TINERETULUI

I.

4 ani de muncă rodnică
tînăr și 
ieri patru

Tinarul
ga este unul dintre muncito
rii fruntași ai întreprinderii 
„lanoș Herbak" din Cluj. El 
își depășește norma cu peste 
60 la sută și face importante 
economii de materiale, care 
ating aproape 1900-2000 

dm.2 piele lunar.

Foto : P. PAVEL

Festivalul 
filmului la sate

Brigada de producție a tineretului de la secția preboblne a Uzinelor „Clement Gotwald" din 
București, condusă de utemista Maria Diță, discută, tntr-o pauză. Brigada depășește zilnic 
planul de lucru cu .15 20 la sută șl face importante economii de materiale. Angajamentul 

el in cinstea zilei de 30 decembrie este să termine planul cu 3 zile înainte de termen.

„ Foto : P. POPESCU' J ' ..... J l

I

Azi începe în întreaga țară 
Festivalul filmului la sate. Acea
stă manifestare artistică, care se 
organizează în fiecare an, expri. 
mă interesul pe care oamenii 
muncii de la sate îl manifestă 
față de importantele realizări ale 
cinematografiei, precum și larga 
răspîndire pe care o cunoaște as
tăzi cinematograful în țara 
noastră.

Cu prilejul festivalului, timp 
de aproape 3 luni Ia sate vor 
rula peste 240 de filme artis
tice. Vor fi prezentate cele mai 
recente realizări ale cinemato. 
grafiei romînești, sovietice, pre
cum și cunoscute filme aparți- 
nînd unor studiouri din nu
meroase țări. Oamenii muncii de 
la sate vor mai putea vedea 
peste 200 de filme documentare 
și reportaje cinematografice, fil
me agricole, filme pentru copii și 
tineret, filme de desene animate 
și păpuși.

In cadrul festivalului vor mai 
fi organizate conferințe, serbări 
populare, expoziții agricole.

(Agerpres)

Fiecare muncitor 
virstnic, a sărbătorit 
ani de etnd a intrat în funcțiu
ne fabrica de antibiotice „Peni
cilina“ din lași. In acea zi mii- 
nile s-au strins puternic, tovă- 
rășește, pentru succesele dobîn- 
dite in această perioadă de 
timp, pentru munca entuziastă 
depusă, lată doar cîteva din 
realizările tînărului colectiv al 
acestei fabrici.

...In numai patru ani de ac
tivitate fabrica și-a îmbogățit 
sortimentele de antibiotice pro- 
ducînd penicilina, potasică, dici- 
lina tablete, streptomicina, vita
mina B 12 și încă alte citeva 
produse.

...In urma schimburilor de ex. 
eriențâ cu fabricile de ace^t 
îl din Uniunea Sovietică și în 

urma introducerii unor noi re
țele de fabricație s-a ajuns anul 
acesta la reducerea consumuri
lor specifice cu aproape 4 la sută 
■la materiile prime.

...Planul producției globale 
s-a realizat în proporție de 
106,18 la sută, dîndu-se peste 
plan 920.000 flacoane de peni
cilină.

Gazeta cercului 
literar

Zilele trecute, membrii cercului 
literar „George Coșbuc”, al elevi
lor din Năsăud, au dezbătut, în 
cadrul unei ședințe de lucru refe
ratul „Stilul și limba lui Mihail 
Sadoveanu“, prezentat de elevul 
Oprea Constantin, din clasa a 
XI-a, președintele cercului.

Cei prezenți au adus referatu
lui prețioase complectări.

Un rea) ajutor în pregă
tirea materialului bibliografic îl 
oferă „îndrumătorul” — gazeta 
de perete a cercului literar. La 
gazetă se anunță din timp șe
dința și tema respectivă și se 
afișează bibliografia pe care 
membrii cercului sînt obligați s-o 
citească pentru a putea participa 
la discuții. Tot gazeta se îngri
jește de popularizarea ultimelor 
noutăți literare apărute în libră
rii. „îndrumătorul”, veșnic cu 
problemele „la zi“ a devenit un 
bun ajutor în munca noastră.

DUMITRU VIRTIG 
elev

...In urma aplicării inițiativei 
de la „Progresul“-Brăila au 
fost obținute numai de către ti
neri în acest an economii în 
valoare de 13.266.000 lei.

...De la data de 7 decembrie 
fabrică lucrează în contul anu
lui 1960.

La toate aceste rezultate 
mare contribuție au adus-o 
nerii care formează de fapt ma
rea majoritate a muncitorilor 
din fabrica noastră.

o
ti-

F. BALU
inginer

Către
Cel de-al XVII-lea Congres Național 
al Partidului Comunist din S. V. A.

New-York
Comitetul Central al Part! duțul Muncitoresc Romîn trimite 

delegaților la cel de-al XVII-lea Congres Național al partidului 
vostru, și tuturor comuniștilor americani un fierbinte salut fră
țesc și cele mai bune urări.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu un sentiment 
de solidaritate frățească lupta Partidului Comunist din S.U.A. 
și a tuturor forțelor democratice și progresiste din țara voastră 
pentru drepturile și libertățile democratice ale poporului ame
rican, pentru caața păcii și colaborării prietenești între popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes în această luptă nobilă, în 
întărirea ideologică și organizatorică continuă a Partidului 
Gomunisț din ; S.U.A.;

COMITETUL CENTRAL 

AL 

PARTIDULUI 

MUNCITORESC

Comitetul U.T.M. al Institutu
lui „Maxim Gorki” în colaborare 
cu cadrele didactice și asociația 
studenților a inițiat de curind o 
seară închinată cîntecului și 
poeziei sovietice. Studenții anu
lui 111, inițiatorii acestei mani
festări cultural-artistice, au de
pus o vie activitate în acest scop.

Întregul program s-a desfășu
rat în limba rusă. Printre cinte
cele din program au fost și : 
rile în împrejurimile Moscovei", 
„Armonica singuratecă“, „Griul 
auriu9, etc. De asemenea au fost 
recitate poeziile : „Pașaportul 
sovietic99 de Maiâkovski, „Așteap- 
tă-mă“ de ~ ’
soare99 de Isakovski și altele. 
Seara de 
cheiat cu 
că care a durat pînă seara tir- 
ziu.

Simonov, „Prima seri-

lirică sovietică s-a în- 
o reuniune tovărășeas-

PREDA ION 
student

Ipocritul
La început a fost o poveste 

de dragoste. O poveste simplă, 
obișnuită. Adică au fost doi 
tineri, un băiat și o fată care 
s-au iubit. Ea era învățătoare, 
el la fel. Cu vreo cinci ani în 
urmă s-au căsătorit. ~ 
lumea cdre-i vedea spunea 
se iubeau. Așa-i spunea și 
ei : c-o iubește sincer și 
n-o să-i despartă nimeni 
viață, nici măcar munții.

Nu mult după acăea cei doi 
tineri s au despărțit totuși. El 
a plecat într-o toamnă la Bis- ' 
curești, să urmeze facultatea. 
Ea a rămas mai departe in 
tomuna Cernevia, raionul 
Zimnicea, ca învățătoare 

Dragostea conjugală nu s-a 
stins însă. Ea ardea 
mai departe în piep
tul lui Berbeceanu 
Florian, student la 
Facultatea de Drept. 
Cel puțin așa mărtu
risea el, verbal, dar mai 
ales în scris. „Te iubesc, 
draga mea, sint mereu cu gin- 
dul. lingă tine. Fii și tu lingă 
mine și nu uita să-mi trimiți 
cei 200 de lei-pe care mi i-ai 
promis pe fiecare lună. Să 
im și eu un ban de buzunar“. 
Asta o scrii așa, ca o chestie 
le amănunt și pentru ca dra
gostea să nu capete cumva un 
caracter prea abstract.

Și soția ii trimetea.
Peste puțin timp s-a născut 

și o fetiță. Berbeceanu i-a tri
mis soției o scrisoare copleși
tor de simțită.

„Draga mea, copilul acesta, 
lumina vieții mele, ne va lega 
pînă dincolo de mormînt (ii 
plăceau imaginile „lari“ bă
iatului !) Ai grijă de fetiță, 
dar nu mă uita nici pe mine. 
Vezi ce faci cu... ăia 200 de 
pe luna asta. Așa, de buzu
nar...“ ■

Ce tată bun era 
ceânu ! Cît de cald 
să-și mingile copilul.

Toată 
că 
el 
că 
în

trimitea 
cerea el 

o spunea 
aja, ca o

Th cadrul lucrărilor primului 
„Seminar național științific stu
dențesc“ un mare număr de stu
denți de la politehnicile din Bucu
rești, Cluj, lași, Timișoara, Ora
șul Stalin și institutul de mine 
din Petroșani, întîlniți în ace
leași săli, s-ău cunoscut, au ex
pus rezultatele cercetărilor: lor 
Științifice și au discutat intere
sante probleme de știință și de 
.tehnică, de producție și de prac
tică. Toți au colaborat, înfrățiți 
în munca de cercetare, contri
buind cu modestele lor descope
riri la progresul științei, tehnicii 
și producției. în. patria noastră.

De la început trebuie remarcat 
că pe toți tinerii cercetători stu
denți îi preocupă, îi pasionează 
noul. Toți s-au angajat cu avînt 
în strădania de a descoperi acest 
nou în domeniul științei și al 
tehnicii. De a-1 descoperi și a-1 
pune în folosul oamenilor muncii. 
Este o impresionantă atitudine 
creatoare. Este o dovadă că se 
ridică în institutele noastre po
litehnice o armată de specialiști 
tot mai bine pregătiți, tot mai 
îndrăzneți, devotați operei de con
struire a socialismului. Nu, stu
denții noștri politehnicieni nu 
sînt simpli înmagazinatori de cu
noștințe. Nu sînt simpli inhibitori 
de date de mult descoperite de 
alții, iar de ei abia purtate pînă 
la pragul de ieșire din politeh
nică. Marea majorit te a tine
retului nostru studios leagă in- 
de’trnctibil învă+'tiira de prac
tică și caută să înbine aceste

Dumitru
două laturi ale cunoașterii, ca să 
împingă știința și tehnica înainte, 
spre folosul societății socialiste. 
Temele dezbătute la primul „Se
minar național științific studen
țesc“ ilustrează în primul rînd 

' tocmai această strînsă legătură 
cu viața, tocmai această pasiune 
pentru cercetarea științifică. Cele 
mai multe probleme au izvorît 
din practică, din producție.

De pildă, studenții A. Dără- 
banț, G. Elezner, A. Magyary și

Almaș
utilizate de Uzinele de țevi „Re
publica“ și Roman. Autorii au 
prezentat totodată și un intere
sant proiect de execuție al aces
tor aparate, ca ele să poată intra 
cît mai curînd în fabricație. Dis
cuțiile au vădit valoarea științi
fică și practică a lucrării.

S-a remarcat că soluțiile pro
puse de studenți contribuie îndeo
sebi la perfecționarea utilajului 
necesar industriei petrolifere,'uti
laj prin care țara noastră este

Impresii de la „Seminarul național științific 
al studenților de la institutele politehnice 

din țară"

E. Giurcă, de la Institutul de 
mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Petroșani, pornind de la proprie
tățile rocilor de bază în Valea 
Jiului, și ajutați de cele mai noi 
metode de calcul, au proiectat un 
ciocan perforator rapid (cu 3800 
lovituri pe minut). Ciocanul are 
numai 13 kg. și prezintă caracte
ristici optime pentru condițiile de 
lucru în minele din Valea Jiului.

Studenții M. Schwartz și 
P. Beița, de la Institutul politeh
nic din București, au relevat con
dițiile de rezolvare teoretică și 
practică a modului de confecțio
nare și ascuțire corectă a cuțite
lor din capetele de alezat mufe,

cunoscută astăzi peste graniță 
pînă în îndepărtata Indie.

Și e emoționant să afli că re
zultatele unor lucrări, cum este 
cea înfățișată de studenții O. Go. 
guță și Al. Constantinescu, de la 
Institutul politehnic din Orașul 
Stalin, și cea a studentului G. 
Rădulescu, de la Institutul poli
tehnic din București, intră sau 
chiar au intrat de la începutul 
acestui an, în practică și ajută 
producția noastră de mașini. Iar 
autorii lor abia au douăzeci de 
ani și încă n-au părăsit băncile 
facultății.

De oinple discuții s-a bucurat 
comunicarea grupului da atu-

denți Ieșeni V. Beche. D. Bo- 
ghian, N. Grigorescu, Gr. Li- 
naru, Gh. Popovici, D. Precu- 
panu și H. Bredel care au 
cautat soluții economice pentru 
construcții economice de locuințe 
în orașul lași. Studiind calitățile 
și valoarea materialelor locale 
din dealul Repede, tinerii cerce
tători au ajuns la soluții care vor 
fi puse în practică de către Sla- 
tul popular lași, contribuind ast
fel la ieftinirea și grăbirea con
strucțiilor în viitoarea campanie. 
Studenții Gh. Chimu și .Gh.. 
Frățilă de la Institutul politehnic 
din București, au hflat cauzele 
care produc crăpăturile în lon- 
geronul locomotivelor de cale fe- 
jată. După aceasta, continuînd 
Studiul, studenții au propus o so
luție de întărire a centurii su
perioare a longeronului în stare 
să anuleze în mare parte cauzele 
apariției crăpăturilor. Soluția lor, 
ușor și ieftin de pus în practică, 
izbutește să prelungească viața 
locomotivelor cu 20-25 de ani.

„Seminarul național științific 
studențesc“ a dovedit încăodată 
că tineretul din institutele noa
stre politehnice răspunde chemă
rii Partidului de a se antrena 
într-un număr tot mai mare, cu 
un interes tot mai sporit în ac
tivitatea științifică și de a-și în
dreaptă, de a-șj lega cercetările 
științifice de rezolvarea proble
melor concrete ale producției și 
ale vieții poporului și de a ajun
ge la rezultate toi mai valoroase,

Berbe- 
știa el 
să-l a-

ti

k' fi
1 1

linte. Ce scrisori îi 
soției ! Și cit de fin 
bănuții... Și asta 
discret, în final, 
chestie de amănunt.

Și ășa au trecut anii : unul, 
doi, trei, patru și cinci... Pe 
nesimțite Berbeceanu a termi
nat facultatea.

A fost un eveniment mare 
în viața familiei. Terminind 
facultatea, tot atunci Berbe
ceanu a terminat printr-o te
ribilă coincidență și resursele 
ultimelor sentimente de dra
goste conjugală și paternă.

S-a prezentat să-ți ia în 
primire postul de judecător 
la BalȘ' De-aici și pînă la 
Zimnicea •— distanță serioasă. 

Berbeceanu simțea că 
obosește să facă pînă 
și numai cu gîndul o 
asemenea călătorie.

Ce e drept, uneori, 
în timpul lui liber 
i amintea și de 

de-acasă. Uneori le și 
scria chiar — mai puțin 
nevestei și mai mult fetiței, în 
virstă de trei ani. „Ce mai 
faci tu, lumina mea ? Așa de 
mult te iubesc...“ Finalul cu... 
bani de buzunar lipsea. Bă
iatul avea leafă. In schimb, 
într-o zi, s-a prezentat pe ne
așteptate cu divorțul. A in
tentat acțiune, „S-a stins dra
gostea și unde nu mai e dra
goste..,“ a încercai el să ex
plice. Justiția noastră popu
lară nit i-a înțeles însă „dra
ma” lui Berbeceanu, „argu
mentele“ sub care încerca 
să-și ascundă lașitatea și ipo
crizia Își i-a respins divorțul.

Infrînt. Berbeceanu a hotă
rît in consecință să-și trateze 
familia cu cea mai desăvirșiti 
lipsă de atenție. Adică timp 
de un an de zile n-a simțit 
deloc că e tată și că trebuie 
să ajute — material dacă nu 
moral — la creșterea copilului.

„Bine, veți spune dumnea
voastră, cititorii, dar el era 
judecățor ?“. Da, Berbeceanu 

,reușise. să se strecoare in jus
tiția noastră populară. I se în- 
tîmpla lui Berbeceanu să ju
dece chiar cazuri similare, de 
oameni care nu-și îndeplinesc 
îndatoririle dă părinți. Ipo
crit, Berbeceanu se arăta ne. 
cruțător, intransigent.

— Bine, tovarășe, dumnea
ta, ca tată de copil... Se poa. 
te?!

Da, era și el tată de copil, 
soț. Familia lui ? 1 se întîm- 
pla să-și mai aducă aminte de 
ea, dar mai rar. 11 apucase pe 
aici o pirdalnică de dragoste 
cu o felceriță și nu prea mai 
avea timp.

Iată însă că tovarășii săi de 
muncă din tribunal au aflat 
de situația lui familiară. Le-a 
scris soția o scrisoare.. Berbe- 
ceanu a căutat s-o încurce, 
spunînd cu o mutră spășită :

— Da, am să încerc să-mi 
rezolv și situația asta cu aju
torul familiar. Dacă tot mai 
pretinde bani, am să mă duc 
•ă-i fur copilul...

După un așa răspuns, tova
rășii lui de muncă au cerut 
indignați scoaterea lui din 
justiția noastră populară. Un

ION BAIEȘU 

(Continuare în pag. 3-a)

Un occident neprevăzut. Dar 
Dinu și Gigei sint meșteri 

desăvlrșiți la săniuțe. 
Foto : S. NICULESCU
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In comuna noastră, de aproa
pe doi ani, la căminul cultural 
există un cerc al naturaliști
lor. La început, cercul no
stru număra numai 10 tineri. în
cet, încet, însă numărul membri
lor săi a crescut ajungînd la 50 
de tineri romîni și germani.

Dacă la primele expuneri 
care cuprindeau teme ca „Ori
ginea vieții pe pămînt", „Origi
nea șr evoluția omului“, și al
tele, tinerii erau oarecum " 
mizi, mulțumindu-se doar să 
culte, cu timpul au început 
participe activ la discuții, 
ceară lămuriri, să-și spună 
rerea. Gh. Seimeni, E. Lierentz, 
D. Orfea ori Gh. Bercan, au 
început să întrebe : „Ce-a fost 
la începutul lumii ? Cum au a- 
părut plantele și primele vie
tăți ? De ce nu se transformă 
maimuțele și azi în om ?“

Cei cîțiva profesori care fac 
expuneri au adus planșe 
strate privind evoluția vieții 
diferite ere, globul și planiglo
bul, aparate pentru experiențe 
fizice și chimice șî altele și cu 
ajutorul lor s-au străduit să dea 
răspunsuri cit mai convingă
toare.

Tinerii sînt din ce în ce mai 
însetați după cunoștințe noi, 
sînt dornici să-și lămurească cît 
mai multe lucruri. De curînd, un 
grup de tineri mi-au cerut să 
le spun care-i adevăruh în legă
tură cu superstiția potrivit că
reia pentru fiecare om care se 
naște există cîte o stea care 
se stinge odată cu viața acestui

a'tineretului
organiza 

I cultural

pere a noului cămin cul

tural din Comana, regiu

nea Constanța. Dragostea 

pentru citit se vădește 

în numărul de cititori per- 

manenți « 270 precum 

și în numărul de 

citite numai în

al lașului

om. Pentru a lămuri tinerilor 
ceasta problemă^ le-am spus 
primul rînd că stelele sînt 
mult mai mari decît pămîntul. 
Le-am explicat de asemenea ti
nerilor că nu „cad" decît anumi
te corpuri cerești care se nu
mesc meteoriți. Aceștia, prin 
contactul cu atmosfera pămîn- 
tească se aprind și de cele mai 
multe ori se mistuie în această 
atmosferă. Se întîmplă însă, dar 
asta foarte rar, să cadă și cîte 
un meteorit pe pămînt. In ase
menea cazuri el constituie o a- 
devărată piesă de muzeu. Pen
tru a-i ajuta pe tineri să înțe
leagă și mai bine netemeinicia 
acestei superstiții le-am mai a- 
dus și următorul argument : nu
mărul oamenilor existenți pe pă
mînt este limitat : circa două 
miliarde jumătate. Universul 
este infinit și infinit este și 
mărul stelelor.

Tinerii au ascultat atenți, 
discutat, după aceasta, s-au 
nunat, au făcut haz, iar 
vestea stelei căzătoare a trecut 
în rîndul legendelor.

Printre acțiunile întreprinse la 
cămin, activitatea cercului natu
raliștilor se bucură de mul
tă popularitate, tocmai pen
tru că aici tinerii găsesc răs
puns la atîtea întrebări care-î 
frămîntă despre natură și viață, 
ajutîndu-i să-și formeze o con
cepție materialistă despre lume.

NIGOLAE PERLAMENT 
responsabilul cercului natu
raliștilor din comuna Dacia, 

raionul Rupea

Teatrului de Stat

Seara
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Gu cîteva săptămîni în urmă, 
„Scînteia tineretului“ ne-a criti
cat pentru faptul că nu ne-am 
ocupat în suficientă măsură de 
extinderea și aplicarea inițiativei 
tinerilor de la vladimiri, de res
pectarea propriilor noastre anga
jamente luate în acest sens. In 
orașul nostru aproape fiecare 
casă, fiecare stradă este legată 
de numele unul scriitor sau al 
unui luptător pentru dreptate și 
libertate. Aici sînt mărturii ale 
luptei pentru unitatea naționa
lă, aici s-a născut și a muncit 
llie Pintilie și alții fii ai 
muncitoare.

Dar dacă ne-am întreba 
făcut noi pentru ca masa 
neri să cunoască trecutul

clasei

Norii erau amenin
țători... Negri, grei, 
goniți de vint, se în- 
volborau < 
satului- Deodată, un 
fulger a despicat ce
rul, iar după el a 
început să cadă stropi 
mari.

— Unde-i toporul? 
Toporul !

Și Alexandru Zisu 
și-a făcut repede cîte
va cruci și apoi s-a 
repezit la topor. L-a 
înfipt cu toată pute
rea în pămînt, și a 
turnat peste el un 
pumn de sare.

— Așaa ! — a zis 
el mulțumit. Acum 
tunetele or să stea.

Dar fulgerele și tu
netele n-au încetat și 
ploaia a continuat să 
răpăie pe acoperișu
rile caselor, pînă 
spre dimineață parcă 
în ciuda crestăturii 
de topor ți a pumnu
lui de sare aruncat 
de Lixandru.

— Crezi că 
cut bine ? l-a 
bat mai tîrziu pi 
lexandru. Ion R

pregătească în orele lor libere, 
studiază la bibliotecă, sau se 
consultă cu oameni competenți, 
de specialitate.

In afară de aceste lucruri săp- 
tămînal, în fiecare organizație 
de bază, vor fi organizate sim
pozioane despre viața și opera 
linor scriitori ieșeani, concursuri 
„Gine știe cîștigă“ și „Drumeții 
veseli“ cu teme ca : „Orașul nos. 
tru în trecut și astăzi", „Monu
mentele lașului", conferințe des. 
pre realizările regimului nostru 
de democrație populară, vizite 
la muzee sau locuri istorice 
după care se vor organiza dis
cuții. Toate acestea vor dezvolta 
la tineri respectul, interesul și 
dragostea pentru monumentele îs* 
torice.

DUMITRU BALȚATU 
prim secretar că

Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Iașt

sporadice, organizate numai cu 
prilejul unor zile festive șî n-au 
putut cuprinde masa mare de 
tineri.

Recent, am organizat o ședin
ță cu secretarii organizațiilor de 
bază. Pe baza sugestiilor și pro
punerilor lor am luat o serie de 
măsuri și am alcătuit un plan de 
activitate Unele din aceste mă
suri au și început să fie puse în 
aplicare. In primul rînd pentru a 
avea oameni competenți care să 
poată vorbi tinerilor despre is
toria orașului nostru, despre 
un scriitor sau altul, despre miș
carea muncitorească din orașul 
nostru, despre realizările obținute 
în anii aceștia la noi în oraș, 
ne-am alcătuit o rețea largă de 
colaboratori formată din profe
sori, studenți, vechi membrii de 
partid, muncitori vîrstnici frun
tași și activiști pe tărîm științi
fic social și cultural. Gu spriji
nul lor vom organiza în fiecare 
organizație de bază la 2 săptă. 
mîni întîlniri cu tinerii unde & 
ceștia le vor vorbi. Asemenea în- 
tîlniri s-au și ținut în săptămî- 
nile trecute la Atelierele C.F.R. 
llie Pintilie, la fabrica „Țesă- 
tura" și încă în cîteva organi
zații de bază din întreprinderi și 
școli.

De asemenea, concomitent ca 
îngrijirea monumentelor pentru 
a stimula interesul tinerilor in 
cercetarea și cunoașterea trecutu
lui orașului ne-am propus să-i 
antrenăm la alcătuirea unor ea- 
ete cronică. Pentru acest lucru 
am primit ajutorul unui tînăr 
asistent, Victor Grăciun, de la 
facultatea de filologie, care are 
alcătuită o monografie a orașului 
și care va îndruma îndeaproape 
pe tineri asupra felului cum se 
alcătuiește o monografie. In afară 
de aceste monografii care au 
stîrnit pînă acum interesul mul
tor tineri, în fiecare organizație 
de bază tinerii vor fl antrenați 
să alcătuiască un mic muzeu cu 
diverse piese găsite sau adunate 
de ei.

Un lucru deosebit de intere
sant este și propunerea făcută de 
secretarul organizației U.T.M. de 
la Fabrica de Penicilină și anu
me, să pregătim în fiecare orga
nizație de bază un grup de ti
neri care să fie folosiți drept 
ghizi, atunci cînd se organizea
ză vizite la diverse locuri me
moriale.
unii

ce am 
de ti- 

___ ______ orașu
lui nostru, să știe ce semnificație, 
ce importanță are fiecare monu
ment, fiecare placă memorială, 
fiecare muzeu sau fiecare 
loc istoric pe lingă care trecem, 
răspunsul din păcate nu ne-ar 
bucura prea mult. Pentru că, 
într-adevăr, noi am făcut prea 
puțin în această privință.

Am văzut deseori tineri trecînd 
în necunoștiință de cauză pe lin
gă bojdeuca lui Creangă, pe lîn. 
gă teiul lui Eminescu, pe lingă 
muzeul lui Al. 1. Cuza. Nu se o- 
preau să le privească, să le vizi, 
teze. Ba unii chiar dacă se 
opreau o făceau numai pentru 
ca să-și sape acolo Inițialele. Vi- 
novați sîntem în primul rînd noi, 
comitetul orășenesc U.T.M. care 
n-am ajutat organizațiile de bază 
U.T.M. să muncească cu tinerii. 
Anul trecut cît și la începutul a- 
cestui an am organizat pe între
gul oraș cîteva acțiuni menite să 
contribuie la educarea patriotică 
a tinerilor, acțiuni apreciate și 
îndrăgite mult de tineri, dar nu 
le-am mai continuat. De pildă, in 
luna august a.c. am organizat la 
casa memorială llie Pintille, o 
adunare pentru înmînarea de car. 
nete U.T.M. unor tineri munci
tori din întreprinderile orașului. 
A fost o adunare deosebit de in
teresantă unde muncitorii vîrst- 
nic.i au vorbit despre lupta co
muniștilor împotriva nedreptății 
sociale din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, au evocat figu
ra lui llie Pintilie.

Tot anul acesta am organizat 
simpozioane cu tinerii intelectu
ali. în cadrul acestora li s-a vor
bit despre monumentele lașului. 
Am organizat de asemenea o 
după.amiază a secretarilor orga
nizațiilor de bază cu tema „Is- 
toria lașului de la înființare și 
pînă acum“.

Gum spuneam, toate acestea 
au fost acțiuni frumoase, intere
sante, apreciate. Ele au fost însă

interesantă expunere despre eroul 
utecist Filimon Sîrbu. A urmat 
apoi un timp dans, după care ti
nerii s-au strîns din nou în jurul 
scenei. Urma al doilea punct din 
programul serii: jurnalul vor
bit — formă de activitate pe 
care noi am introdus-o pentru 
prima dată la reuniunile tinere
tului. Jurnalul nostru 
s-a desfășurat pe tema : Munca 
tineretului pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de documentele 
ultimelor plenare ale partidului.

Și apoi, din nou dans. Dar și 
aici noi am rezervat surprize ti
nerilor. lată spre exemplu nu
mai una din ele : dansul flori
lor. Cum s-a desfășurat de fapt 
acest dans ? Fetele, cu coronițe 
de flori pe cap, au invitat la 
dans, ele de data aceasta, pe 
băieți. A fost un lucru frumos, 
de altfel ca întreaga reuniune.

GOLȚEA ALEXANDRU 
secretar al comitetului U.T.M. 

din comuna Șaraiu, 
raionul Hîrșova

desfășoară ? Am 
să vă vorbesc de ultima noastră 
reuniune, care a avut loc la sfîr- 
șilul săptămînii trecute. Această 
reuniune a început cu un con
curs „Cine știe cîștigă“ pe tema 
„Ce a dat statul nostru de 
democrație populară tinere
tului“. Bine pregătit concursul 
a stîrnit mult interes în rîndul 
tinerilor din comună,

Concursul condus de utemista 
Elena Furtună, instructoare su
perioară de pionieri, a fost cîști- 
gat de Petre Hermeneanu, secre
tar al organizației U.T.M. al 
brigăzii nr. 1 și de utemistul 
Nicolae Avram. Dar în timpul 
concursului am avut o surpriză 
plăcută : pregătindu-se pentru 
concurs, membrii organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi au desfășurat 
o adevărată întrecere pentru in
terpretarea cît mai frumoasă a 
unui cintec tineresc.

După aceea a continuat pro
gramul reuniunii. Utemista lanru 
Mariana, bibliotecara căminului 
cultural, a prezentat o scurtă dar

■ganizat la 
Pintille, oIn activitatea colectivului de 

artiști ai teatrului nostru, depla-. 
sarea în comunele regiunii a de
venit o tradiție. Pentru reali
zarea acestei acțiuni regizorii 
teatrului pun în scenă piese 
adecvate căminelor culturale să
tești, Așa de pildă recent noi 
am pus în scenă piesa „Fata 
tatii cea frumoasă“. Pentru reu
șita acestui spectacol conducerea 
teatrului a deplasat la sate pe 
cei mai buni interpreți dintre 
artiștii teatrului. Totodată acest 
colectiv de tineri actori a adus 
o contribuție însemnată în ac
țiunea de îndrumare a forma
țiilor artistice de amatori de la 
diferitele cămine culturale.

Așa s-a întîmplat de pildă în 
comuna Ivești, raionul Liești. 
Vestea că artiști ai Teatrului 
de Stat din Galați vin să pre
zinte pe scena căminului cultu- 

„Fata tatii cea frumoasă“ s-a 
răspîndit fulgerător. Venind aici 
noi am căutat însă să dăm un 
sprijin concret și echipei de tea
tru de amatori a căminului cultu
ral. Aflasem că formația de tea
tru de aici pregătește piesa „Ră
fuiala". încă de la început s-au 
izbit de unele greutăți, mai ales 
în privința repartizării rolurilor 
în raport cu calitățile artistice 
ale fiecărui tînăr, în privința a- 
legerii și confecționării decoru
rilor corespunzătoare, în pri
vința jocului de scenă.

La sfîrșitul spectacolului, ac
torii au fost asaltați cu fel și 
fel de întrebări. Gei din echipa 
de teatru de amatori a cămi
nului cultural din Ivești s-au in. 
teresat de fiecare amănunt și 
artiștii le-au dat nenumărate in
dicații practice în legătură cu 
piesa „Răfuiala“ pe care o pre
găteau. Totodată și artiștii 
noștri au avut multe de învățat 
din această deplasare. Tinerii 
țărani muncitori s au dovedit a 
fi nu numai spectatori, ci și oa
meni care vor să pătrundă tai
nele măiestriei actoricești.

VIGTOR1A DINU 
director al Teatrului de Stat 

Galați

vorbit

Sculptura executată cu mi
gală și talent de tînăra Ște- 
fania Fierăscu se intitulează: 
„Perinița“. Este una dintre 
cele mai reușite lucrări ale 
tinerilor ce frecventează sec
ția de plastică a Școlii popu
lare de artă din Craiova.

La ei în organizație 
tineri au și început să se Foto : F. ARCADIE

ce la cămin. La data 
anunțată, sala cămi
nului cultural, cu cela ral din această comună piesa 
350 de locuri, se um- ~ 
pluse. în seara aceea, 
profesorul Cojan Du
mitru a vorbit despre 
atmosferă și cauzele 
secetei, despre ano
timpuri, eclipse de 
soare și lună.

După o săptămînă, 
ta a doua
w 
căminului 
n-au mai încăput toți 
curioșii. Veniseră și 
bătrîni ți tineri. De 
data aceasta profeso
rul a venit cu un 
glob arătîndu-le oa
menilor forma pă- 
mîntului, explicîn- 
du-le mișcările pe 
care acesta le face 
în jurul axei sale.

Cu ajutorul a două 
sfere încărcate cu 
curent pozitiv și ne
gativ, profesorul Co
jan Dumitru a expli
cat că fenomenele ce
rești ca fulgerul, trăz- 
netul și ploile, nu 
sînt rezultatul voinței 
unor forțe supranatu
rale, ci fenomene ca
re pot fi cunoscute și 
înțelese.

Alexandru nu mai 
apelează la topor 
cînd vine ploaia, iar 
afișul despre „seara 
minunilor“ este aș
teptat în fiecare săp
tămînă cu nerăbdare 
de bătrîni și tineri 
la căminul cultural.

școală, de cultură, de 
becul electric. Pentru 
ei, exista o putere

1 care 
stăpînea fulgerele, 
furtunile și tunetele— 
fenomene care îi im
presionau, pentru că 
nu puteau să le gă
sească o explicație 
științifică.

Asemenea concepții 
au rămas chiar și 
pînă în zilele noastre 
în mintea unor oa
meni mai bătrîni, ca
re, cu, sau fără voia 
lor, le mai împărtă
șesc și celor tineri. 
Basme ea acelea, că 
luna e mîncată de 
vîrcolaci, că ploaia 
vine de la dumne
zeu, c& Sft. llie își 
biciuește dracii și ca 
să nu-i scape își a- 
prinde amnarul și a- 
tunci fulgeră, sînt cre
zute astăzi din ce în 
ce mai puțin. Totuși 
se mai găsesc unii 
care le cred.

De aceea Ion Roș
ea, Gheorghe Scărlă- 
tescu, Georgeta Fosi
le, Aurica Soare șt 
alți utemiști au mers 
la comitetul de par
tid al comunei, unde 
l-au chemat și pe pro
fesorul Dumitru Co- 
jan și au propus or
ganizarea unei seri 
a... „minunilor“.

Primul afiș care 
anunța seara „minu
nilor“ a stîrnit mult 
interes. Erau destui 
oameni, și în special 
tineri, curioși să știe 
ce minuni se vor fa-

deasupra supranaturală

seară a
,minunilor" în sala 

cultural

ai fă- 
între
be A- 

LexuilAJr! u,, iun si.OȘC(l, 
secretarul comitetului 
U.T.M. din comună, 
care aflase de întîm- 
plarea cu toporul.

— Păi... așa am 
învățat de la bătrîni, 
i-a ruspun acesta ne
dumerit.

Crunt explotați de 
către moșieri, oame
nii din comuna Mo
delul, raionul Călă
rași, au fost ținuți pe 
vremuri departe de 
lumina științei, de D. DAN

Niculina Roman, Niculina Galcu șî Anița Tudor din brigada ar
tistică de agitație a gospodăriei agricole de stat Cotești, raionul 
Focșani, în studioul stației de radioficare cîntind pentru mun

citorii fruntași.
(Foto Agerpres)
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Echipa artistică a G.A.C. și S.M.T. din comuna Hălchiu, 
viștilor.

prezintă un spectacol în fața colecti-
Foto i A. FOCȘA

Serbarea majoratului
Încă de anul trecut am primit cu bucu

rie vestea organizării „SERBĂRII 
MAJORATULUI“ pentru tinerii care 

au împlinit 18 ani. In preajma lui 30 De
cembrie, marea sărbătoare a proclamării 
R.P.R., 8 tineri din Chibed au făcut le- 
gămint în fața drapelului R.P.R. că vor 
fi buni cetățeni și au fost înscriși pe lista 
cetățenilor cu drept de vot în cadrul unei 
adunări festive de la căminul cultural 
consacrată sărbătoririi majoratului. Tine
rii din comuna noastră, părinții lor, în
treaga populație ne-au cerut să organi
zăm și in anul acesta serbarea majora
tului pentru tinerii care au împlinit sau 
vor împlini 18 ani transformînd această 
serbare într-o frumoasă tradiție.

Anul acesta serbarea va avea loc în 
eondlții noi: întreaga noastră comună a 
fost cooperativizată. Urmînd îndemnul 
partidului, toți locuitorii — virstnici și 
tineri — luptă uniți pentru crearea unei 
vieți îmbelșugate și fericite.

Organizația noastră U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, in cola
borare cu sfatul popular comunal și cu 
celelalte organizații de masă din comună, 
a început de pe acum pregătirile pentru 
serbarea majoratului.

Prima sarcină care a stat în fața noas
tră era aceea de a discuta cu toți tinerii 
de 18 ani. Celor 20 de tineri care au îm
plinit sau vor împlini 18 ani anul acesta 
li s-a explicat ce înseamnă să fii cetă
țean cu drept de vot. Tot atunci le-atn 
arătat cum se va organiza anul acesta 
serbarea majoratului in comuna noastră. 
Pentru acești tineri noi vom organiza un 
ciclu de expuneri. Prima expunere din 
acest ciclu „Politica R.P.R. asigură largi 
perspective de desvoltare tineretului în

toate domeniile de activitate“, a și fost 
ținută de profesorul Nagy Ferenc, în ca
drul căminului cultural.

La această expunere au participat nu 
numai cei 20 de tineri de 18 ani dar și 
numeroși alți tineri. Și aceasta datorită 
faptului că la căminul cultural acțiunile 
interesante, bogate în conținut educativ, 
atrag de obicei masa largă a tinerilor din 
comună. Și această mare acțiune a ma
joratului a stîrnit interesul tinerilor. Ei 
doresc să afle cît mai multe despre pa
tria noastră, despre politica partidului, 
despre drepturile și îndatoririle cetățeni
lor. Celelalte conferințe ce le vom orga
niza vor avea ca temă: „Constituția — 
legea de bază a R.P.R.", „Drepturile și 
îndatoririle cetățenilor R.P.R.“, „Trăsătu
rile morale ale omului de tip nou“, „Ca
racterul antiștiințific al superstițiilor, al 
concepțiilor mistice și religioase", „Re
zolvarea marxist-Ieninistă a problemei 
naționale în R.P.R.“. Pe baza planului de 
muncă, organizația noastră va organiza 
întilniri cu membrii de partid, care vor 
vorbi tinerilor despre lupta partidului și 
U.T.C.-ului în anii regimului burghezo- 
moșieresc, cu activiști ai sfatului popular 
comunal, care vor vorbi tinerilor despre 
drepturile și îndatoririle cetățenilor Re
publicii Populare Romîne, despre caracte
rul democratic al statului nostru demo- 
crat.popular.

De asemenea, la căminul cultural au 
loc pregătiri cultural artistice pentru ser
barea majoratului din acest an. Echipele 
noastre de teatru repetă piesa „Darul de 
nuntă" ; în formația corală cei 50 de 
membri, învață cîntece noi ca „Primă
vara construcțiilor“ etc. Echipa de jocuri 
populare nu se lasă nici ea mai prejos.

în cfnstea serbării majoratului, fiecare 
tînăr va învăța imnul R.P.R. și alte două 
cîntece patriotice.

Fără îndoială, punctul culminant va fi 
însăși serbarea. In dimineața zilei de 27 
decembrie vor avea loc discuțiile recapi
tulative pe baza temelor amintite, în pre
zența secretarului organizației de partid, 
a președintelui sfatului popular, a secre
tarului organizației U.T.M. și a reprezen
tanților organizațiilor de masă din comu
nă. După masă, la serbarea propriu-zisă, 
în sala căminului cultural — frumos pa
voazată — vor lua parte părinții tinerilor 
care au împlinit 18 ani, activiști de partid, 
de stat și ai U.T.M. și alți oameni ai 
muncii din comună. Președintele sfatului 
popular va vorbi despre însemnătatea ma
joratului, despre îndatoririle și drepturile 
cetățenilor și va dispune trecerea tineri
lor de 18 ani pe lista cetățenilor cu drept 
de vot. După festivitate va urma progra
mul cultural-artistic și balul dat în 
cinstea tinerilor cetățeni.

Credem că această serbare va deveni, 
ca și anul trecut, o sărbătoare a întregii 
noastre comune, a tinerilor și vîrstnicilor 
deopotrivă Interesul este general. Pă
rinții lui Mathe Bela, Laszlo Ferenc, 
Orban Anna, (tineri de 18 ani) ne în 
treabă adesea cum se pregătesc copiii lor 
pentru serbarea majoratului.

Noi sîntem siguri că serbarea va reuși 
și va avea un mare rol în educarea pa
triotică și cetățenească a viitorilor cetă
țeni ai comunei noastre.

ORBAN BELA
secretar al organizației 

de bază U.T.M. a întovărășirii 
comuna Ultibed raionil 

’ Singiorgiti de Pădure

eutegat&ziloz
de l&Lel&t

Tn urma hotărîrilor Plenarei a 
III.a a C.C. al U.T.M. din de
cembrie 1957, care recomandau 
organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri să desfășoare acțiuni inten. 
se pentru cunoașterea ținutului 
natal, a tezaurului folcloric, și în 
regiunea noastră s-au născut ini. 
tiative valoroase care au contri
buit la educarea patriotică a ti. 
neretului. Printre acestea se nu
mără și ștafeta culegătorilor de 
folclor.

Ștafetele culegătorilor de fol
clor au fost organizate de comi
tetele raionale U.T.M. și ele s-au 
bucurat de multă popularitate în 
rîndul pionierilor și tinerilor din 
cuprinsul regiunii. Sute de pio
nieri și tineri muncitori, țărani 
colectiviști, cadre didactice, au 
pornit cu entuziasm să cutreiere 
satele pentru a cunoaște frumu
sețile și bogățiile folclorului re
giunii noastre. Seara la căminul 
cultural, la șezători, la sfat cu 
bătrinii, tinerii auzeau adesea 
versuri, strigături, povestiri, bas
me locale, zicători. Și zeci și 
zeci de tineri au început să le 
învețe, să și le noteze. Rodul cer
cetărilor lor s-a concretizat în 
transcrierea în albume speciale 
care au fost depuse apoi la co
mitetul raional U.T.M.

Să răsfoim împreună cîteva 
din albumele alcătuite cu acea
stă ocazie și care se găsesc 
acum la comitetul regional 
U.T.M. Vom da aici peste o co
moară de versuri, povestiri și o- 
biceiuri care vorbesc des
pre dragostea de libertate 
a poporului, despre ura față 
de exploatatori, despre fericirea 
de a trăi o viață nouă constru
ind socialismul sub conducerea 
partidului. Cît de bine exprimă 
versurile de mai jos aceasta dra
goste a poporului pentru viața 
nouă „Mîndră țară e Banatul 
/ Eîntă-n el acum tăt natul / 
...Cîntă.n el de cinșpe ani/ Că 
scăparăm de dușmăni/ De regi 
și de hoțomani/.

Trecînd prin comunele Teremia 
Mică și Mare, Beșenova Veche, 
Fizeș și altele ștafeta de folclor 
a observat unele desene noi pe 
oalele de lut ars. Astfel la un 
bătrîn olar din Sînnicolau Mare, 
ștafeta a remarcat pe oalele lu. 
erate de acesta desenul Casei 
Scînteii. „Am citit și am văzut 
adesea fotografia — le-a mărtu
risit el tinerilor culegători de 
folclor. Mi-e dragă si de aceea 
am trecut-o pe oalele mele, ca 
șl cum aș fi fost acolo“.

Pe cusăturile de pe șervețele,

bluze, broderii, tinerii au obser. 
vat motive noi. Printre frumoa. 
sele motive florale au apărut al
tele noi ca de pildă steaua roșie, 
simbolul libertății popoarelor în
făptuită prima oară în istorie 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Acestea sînt numai cîteva 
exemple care ilustrează activita. 
tea ștafetelor folclorului 
giunea noastră.

Trebuie să spunem 
ștafeta culegătorilor 
clor a avut un larg 
în rindut tineretului din regiu- 
nea noastră, a fost primită cu 
bucurie, totuși ea a rămas la 
primul pas. Aceasta se datorește 
faptului că noi am conceput-o 
greșit, ca o acțiune care trebuie 
să se desfășoare într-un timp 
limitat. De • asemenea la a- 
ceastă acțiune n-au fost antre
nate toate comitetele raionale 
U.T.M. din cadrul regiunii. O 
altă lipsă este și aceea că mate
rialul oules de tinerii noștri n-a 
fost cu grijă selectat și adus ia 
cunoștința Institutului de folclor 
pentru a fi valorificat. Noi va 
trebui să remediem aceste lipsuri 
și să extindem ștafetele folclorice 
în toate organizațiile U.T.M. din 
regiune, în așa fel ca un număr 
cît mai mare de tineri să fie 
antrenați în 
tate deosebit de educativă. In 
al doilea rînd noi nu am știut 
să folosim cum trebuie bogatul 
material folcloric adunat, în 
munca de educare a tineretului. 
Comisiile raionale care s-au ocu
pat în special de această proble
mă, ar fi putut selecta tot ce 
era mai bun și valoros din ma
terialul folcloric adunat pentru a 
da înapoi tinerilor concentrat și 
sistematizat versuri, cîntece, stri
gături, ghicitori etc., pentru a fi 
folosite în organizarea șezători
lor. De asemenea în colaborare 
cu casele de cultură raionale, noi 
am fi putut organiza expoziții 
fixe sau mobile cu cele mai fru
moase lucrări executate de tine
rii amatori. Și lista acțiunilor 
interesante, educative, pe care 
le-am fi putut organiza folosind 
material folcloric adunat, poate 
fi încă mult continuată. Este mai 
bine însă, ca folosind perioada 
de iarnă ce ne stă In față, să 
muncim în așa fel îneît tot ceea 
ce este acum sugestie și eorsta 
tare să devină realitate.

din re-

că deși 
de foi- 

ecou

această activi-
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șeful comisiei cultural
Comitetul regional U T Al.
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Schimb de experiență.
între formații corale de amatori

De curînd, formațiile de cor 
și dansuri ale Uzinelor „Republi
ca” din București, au sărbătorit 
10 ani de activitate neîntreruptă, 
desfășurată în cadrul mișcării ar
tistice de amatori.

tn această perioadă de timp, 
pe lîngă nenumăratele spectacole 
— cu un repertoriu bogat și va
riat — prezentate în fața munci
torilor, atît în fabrici cît și la 
sate, aceste formații s-au distins 
în mod deosebit la concursurile 
artistice de amatori organizate în 
țara noastră, obținînd titluri și 
premii republicane, drept răs
plată a muncii depuse și a re
zultatelor frumoase realizate pe 
tărîmul artistic, sub îndrumarea 
comitetului de partid și a sin
dicatului.

Unind cunoștință — cu multă 
bucurie — de acest eveniment, 
Capella corală „Gh. Cucu* a An
samblului artistic U.T.M. a or
ganizat — în seara zilei de 
5 decembrie 1959, la sediul său 
—o întîlnire cu caracter de schimb 
de experiență — cu corul Uzine
lor „Republica” din Capitală, a-

Pe scenele teatrelor 
de la

14—20 decembrie 1959
TEATRUL DE OPERA Șl 

BALET AL R. P. ROM INE

Traviaia — marți (orele 19.30); 
Flntîna din Baccisarai — miercu
ri (orele 19,30) ; Trubadurul — 
joi (orele 19,30) ; Tosca - vineri 
(orele 19,30) ; Lacul lebedelor — 
stmbătă (Orele 19,30) ; Răscoala
— duminică (orele 11) ; Rigole- 
tto - duminică (orele 19.30).

TEATRUL DE STAT DE 
OPERETA

Don Pasquale - marți (orele
19.30) ; Boccacio — miercuri (o-
rele 19,30) : Medalion Kalman — 
joi (orele 19,30 - televizat) ;
Zarvă intre fete — vineri (orele
19.30) ; Lăsafi-mă să clnt — sîm- 
bătă (orelt 19,30) , Liliacul - du
minică (orele 10.30) Plutașul de 
pe Bistrița — duminică (orele
19.30)

TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE" (sala Co

media)
Regele Lear — marți (orele

19,30) ; Fata fără zestre — mier
curi (orele 20) ; Cidul — joi (o- 
rele 20). stmbătă (orele 15) ; 
Bădăranii - vineri (orele 20) : A 
treia. Patetica - sîmbătă (orele 
20) ; Cuza Vodă — duminică (o- 
rele 10) : Apus de soare - du
minică (orele 15) ; Tragedia opti
mistă — duminică (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL
„I. L. CARAGIALE" (sala 

Studio)
Sălbaticii — marți (oțele 20) f 

Surorile Boga — miercuri, sîm
bătă (orele 20) ; Dale carnava
lului — joi (orele 20) duminică 
(orele 16) ; Rețeta fericirii — vi
neri (orele 20) ; Năpasta — sîm
bătă (orele 16) ; Omul cu mir- 
țoaga — duminică (orele 20).

TEATRUL ARMATEI
(sala Magheru)

Pygmalion — marți, miercuri 
(ore.e 20), sîmbătă duminică (o- 
rele 16) . Străina de pe insulă — 
joi (orele 20) ; Vlaicu Vodă — 
vineri (orele 20) ; In numele re
voluției - . sîmbătă (orele 20) ; 
Femeia îndărătnică — duminică 
(orele 10) : Paloșul de foc — du
minică (orele 20)

TEATRUL ARMATEI
(sala Uranus)

Văduva isteața - marți, joi 
(orele 20) ; Musafirii nepoftiți — 
miercuri (orele 20). duminică 
(orele 16) ; Marea aventură a lui 
Tom Sawyer — duminică (orele 
10) ; O zi de odihnă — duminică 
(orele 20).

TEATRUL MUNICIPAL 
(sala „M. Millo“)

Hamlet — marți vineri (ore
le 20) ; Sfînta Ioana — miercuri 
(orele 20) ; Răzvan Și Vidra — 
joi (orele 20), duminică (orele 
10) ; Dacă vei fl întrebat — sîm
bătă (orele 20) ; T'ei generații
— duminică (orele 15) ; Pline șt 
trandafiri - premieră — dumini
că (orele 20).

TEATRUL MUNICIPAL
' (sala „Filimon Sîrbu")

Moartea unui comis voiajor — 
marți vineri (orele 20) ; Take, 
lanke și Cadlr — miercuri (orele 
20) ; Soțul ideal — joi (orele 20), 
duminică (orele 15 și orele 20) ; 
Vlaicu și feciorii lui — sîmbătă 
(orele 20) ; Omul care aduce 
ploaie — duminică (orele 10).

Ipocritul
(Urmare din pag. l-a) 

element descompus morali
cește, fals, ipocrit, cu o ase
menea atitudine josnică față 
de familie n-avea ce căuta 
printre cei care împart drep
tatea, care sînt sfătui ori și 
îndrumători cinstiți, sinceri 
ai oamenilor muncii.

Tonte astea s-au petrecut 
de curînd tn prezent. Berbe- 
ceanu, e supărat foc pe fami
lie. „Auzi, măi frate, cu cine 
te însoțești ? Să nu poți avea 
încredere în nevasta-ta. Și așa 

vînd ca scop reliefarea metodelor 
de muncă în pregătirea corului.

Cu acest prilej, oaspeții au 
fost salutați și felicitați în nu4 
mele Capellei corale „Gh. Cucn“, 
de către tov. Marin Constantin, 
artist emerit, dirijorul acestei co4 
rale și directorul Ansamblului 
artistic U.T.M. care, înmînîn- 
du-le un album, le-a urat succes 
și spor la muncă, pe mai de
parte, în activitatea artistică de 
amatori.

Apreeiind munca depusă de 
corul Uzinelor „Republica” pe 
parcursul celor zece ani de 
activitate, tov. Sidorenco, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București, a înminat, atît 
corului cît și neobositului său 
dirijor Vasile Dogaru, Diploma 
de onoare a Comitetului orășe
nesc U.T.M,

După aceste scurte momente 
cu caracter festiv, tovarășul Ma
rin Constantin, dirijorul Capellei 
corale „Gh, Cucu“, a expus pe 
scurt în fața oaspeților, drumul 
străbătut de către membrii a- 
cestei formații, subliniind succe
sele obținute cu ocazia concurau-

TEATRUL DE STAT „C. 
NOTTARA“ (sala din str. C.

Miile 16)
Nota zero la purtare — marți 

(orele 20). duminică (orele 15) ; 
Hagi Tudose — miercuri (orele 
20) ; Nora — joi. ‘îmbăta (orele 
20). duminică (orele 10) ; Scurtă 
convorbire - vineri (orele 20) ; 
Ferestre deschise — duminică (o- 
rele 20).

TEATRUL DE STAT „C. 
NOTTARA" (sala Libertatea)
Vrăjitoarele din Salem — 

marți, vineri (orele 20). dumi
nică (orele 15) ; Fllomena Mar- 
turano — miercuri, duminică 
(orele 20); Fotoliul 16 Joi 
(orele 20). duminică (orele 10)' ; 
Tn căutarea bucuriei — sîmbătă 
(orele 20).

TEATRUL TINERETULUI
Hoții — luni (orele 19,30) ;

Partea leului — marți (orele 20
— cedat); duminică (orele 10); 
Antigorta — miercuri (orele 20) ; 
Nila — joi (cedat), sîmbătă (ore. 
le 20) ; Mult zgomot pentru ni
mic — vineri (orele 20) ; Viforul
— sîmbătă (orele 15.30 — cedat); 
7nșir-te mărgărite - duminică 
(orele 15,30) : Britannicus — 
duminică (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC 
C.F.R. CIULEȘTI

Domnișoara Nastasia — marți 
(Orele 19,30) ; Rapsodia țiganilor
— miercuri (orele 19,30); dumini
că (orele 10) ; Aristocrații — joi, 
duminică (orele 19,30) . Neves
tele vesele din Windsor — vineri 
(orele 19,30) ; Domnul Puntila și 
sluga sa Matti - stmbătă (orele
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT
Opinia publică - marți (orele 

20) ; Sender Blank — miercuri, 
vineri (orele 20) ; Herșale Du- 
brovner - joi. duminică (oreie 
20) ; Comedianțll - sîmbătă fe
rele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
(sala Orfeu)

Păcală - marți, miercuri, sîm
bătă (orele 16) duminică (orele 
17) : Ala-bala oortocala — joi 
(orele 16), duminică (orele II); 
Frații Li - vineri (orele 16); 
Mina cu 5 degete - sîmbătă. du
minică (orele 20,30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
(sala Academiei)

Punguța : u doi bani — miercuri 
(orele 16). duminică . (orele 11); 
Pățaniile unei păpuși de lemn
— foi (orele 16) ; Povestea por
cului — vineri (orele 16) ; Ispră
vile viteazului Heracle — sîmbă
tă (orele 16), duminică (orele 17).
TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
„C. TANASE" (sala Savoy)
Pe aripile revistei — miercuri, 

joi, vineri, sîmbătă duminică 
(orele 20)
TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
„C. TANASE“ (sala Victoria)
Do, re, mi, fa etc. — joi, vi. 

neri, sîmoătă, duminică (orele 
20).

CIRCUL DE STAT
Curaj și voie bună — luni, 

marți, miercuri, joi. vineri, sîm
bătă (orele 20,30). duminică (o- 
rele 16,30 și 20,30).
ANSAMBLUL DE C1NTECE Șl 

DANSURI AL C.C.S.
De sîmbătă 19 decembrie a.c,, 

orele 20 — noua premieră ..Bucu
ria vieții" cu întreg ansamblul 
(cor, dans, soliști, orchestră).

In cadrul spectacolului se re- 
prezintă și baletul în 3 tablouri 
„Cind strugurii se coc“ de Mi- 
heil Jona.

mult am iubit-o...” Berbe- 
ceanu e nedumerit, se tinguie

Se crede chiar o victimă. 
Toate principiile lui putrede, 
care i-au guvernat purtarea de 
escroc și Don Juan atîția ani, 
s-au prăbușit, De-acum nu 
mai crede. nici în dragoste- 
Dacă și propria lui nevastă.

Și în amintirea acelor zile 
țrumoase. cind familia îi asi
gura lunar o pensioară aii 
mentară. Berbeceanu varsă o 
lacri mă de regret.

Ipocritul. ! 

rilor internaționale de la Berlin, 
București, Moscova și Viena.

In continuare, tov. Marin Con
stantin, intrând în problema 
schimbului de experiență, a ținut 
o lecție practică de tehnică co
rală, exemplificînd cu corul e- 
xercițiile care trebuie să stea la 
baza unei temeinice pregătiri.

La rîndul său tov. Vasile Do
garu dirijorul corului Uzinelor 
„Republica”, a arătat metoda sa 
de lucru.

Asemenea schimburi de expe
riență cu formațiile artistice de 
amatori, se cer organizate pe 
scară cît mai largă, ele fiind un 
prilej viu de îmbunătățire a me 
todelor de muncă pe tărimu] ar
tistic, de ridicare a nivelului ca 
litativ al spectacolelor susținute 
de către artiștii amatori.

GH. BAZAVAN 
compozitor

Epigrame
Unui coleg care obișnuiește 
să se scuze folosind pretex
tul că „a uitat“ să-și pre
gătească lecția...

Pe colegul ce si scuză 
C-a uitat a repeta.
Noi îl sfătuim să-și uite 
Obiceiul... de-a uita.

Unui coleg care are obice
iul să întirzie la ore.

Dacă-ntîrzii cu toptanul 
Și de critică nu-ți pasă. 
S-ar putea ca pîn-la anul 
Să intîrzii... cu o clasă.

Unor elevi slabi la învăță-
tură care, la răspunsuri se 
bazează mai mult pe „su-
flat”. decil pe cun 
proprii.

qstințe-

Ca să meargă-nvățătura,
Un codaș a opinat
C-ar fi bună și utilă
O cabină... de suflat.

MIRGEA BRAHARU 
corespondent voluntar

Școala medie „Petru Maior” 
Gherla.

*
Unui tinăr lipsit de respect 
față de cei cu care lucrea
ză.

Că-i mai tînăr decît pare, 
E-o părere judicioasă, 
Căci eroul nostru are, 
Minus șapte ani... de acasă !

Unui tinăr care poartă 
plete lungi.

E-o carență la mijloc
Păru-i crește, el... deloc 1

Unui înfumurat

Nu mai scoate un cuvînt,
Zice mereu că-i răcit,
Știu de ce s-a-mbolnăvit:
Umblă doar cu nasu-n vînt 1

SIG. HOROV1TZ 
corespondent voluntar 

lași

((Urmare din pag. l-a) 

ferată tip 40. întrecerea cu 
celelalte brigăzi ne-a ajutat mult 
ca să sporim succesele. In între
cere fiecare vrea să fie primul. 
Noi am reușit pină acum să de. 
ținem steagul de brigadă fruntașă 
pe combinai de la începutul anu
lui.

In combinat sînt numeroase 
brigăzi de producție care au de
venit colective fruntașe de mun
că. Așa este, de exemplu, brigada 
condusă de llie Rusei, de la fur. 
nale, care a dat în acest an 
peste plan cca. 2500 tone de 
fontă, sau brigada comunistului 
Gheorghe Danciu, in care s-au 
realizat inovații care aduc eco
nomii de peste 30.000 lei.

Creșterea numărului brigăzilor 
de producție de ia 82 cîte erau 
în anul trecut la 133 in acest an, 
crearea celor 8 brigăzi de tineri 
inovatori a făcut să crească con
tribuția tinerilor în producție.

Postul utemîst 
de control în acțiune
Mulți vorbitori au relevat în 

cuvîntul lor eficacitatea activi, 
tății desfășurate de posturile ute- 
miste de control. îndrumate, con
trolate in muncă, ele au devenit 
tribune de la care s-au criticat 
lipsurile și neajunsurile.

— Forjorii, a zis candidatul de 
partid Ștefan Sandu secretar al 
organizației de bază U.T.M., 
m.au însărcinat să raportez că 
au economisit anul acesta 916.275 
lei. Postul utemist de control a 
avut o mare contribuție. In urma 
raidurilor efectuate, a propus 
conducerii administrative măsuri 
tehnologice cum sînt preincălzi- 
rea lingourilor de oțel înainte de 
a fi introduse la incălzirea pro
priu zisă, preincălzirea tijelor de 
la ciocanele mari etc., prin care 
s-au economisit însemnate cânii, 
tăți de combustibil

— Șl la noi la turnătoria de 
oțel, a spus inginerul comunist 
Mircea Popa, secretarul organi
zației U.T M., postul utemist de 
control condus de inginerul litus 
Sora a avut un rol însemnai în 
Combat rea ind* iplinei. in eco
nomisirea materialelor dm im.

Consfătuirea 
reprezentanților 

asociațiilor tehnico» 
științifice din unele 

țări socialiste
Intre 2 și 9 decembrie a.c. au 

avut loc la București lucrările 
celei de-a doua consfătuiri a re
prezentanților conducerilor cen
trale ale asociațiilor tehnico- 
științifice din R.P. Bulgaria, R, 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P- 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. Un
gară și Uniunea Sovietică

Analizînd rezultatele obținute 
prin aplicarea recomandărilor 
primei consfătuiri, care a avut 
loc la Berlin în anul 1957, con
sfătuirea a constatat că intre aso
ciațiile tehnico-științifice are loc 
o strînsă și rodnică colaborare. 
Totodată participanții la consfă
tuire au adoptat măsuri menite 
să ducă la întărirea colaborării 
in activitatea acestor asociații, in 
vederea accelerării progresului 
tehnic și economic în țările so
cialiste.

Programul consfătuirii a cu
prins, de asemenea, vizite la uzi
ne, fabrici și șantiere de con
strucții din Capitală și din țară, 
precum și întîlniri și convorbiri 
la sediile unor cercuri și fi
liale A.S.I.T.

La închiderea lucrărilor con
sfătuirii, conducători ai unor de
legații străine au avut o convor
bire cu redactori ai Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“, cu 
care prilej au împărtășit impresii 
culese în timpul șederii in țara 
noastră.

INFOR

al

la

Cu prilejul Conferinței anuale 
a Congresului național african 
din Uniunea Sudafricană, Liga 
romînă de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa a trimis 
Secretariatului permanent al 
Consiliului de solidaritate a ță 
rilor Asiei și Africii, de 
Cairo, o telegramă în care își 
exprimă simpatia față de lupta 
popoarelor 
bertate și 
nală.

coloniale pentru li- 
independență națio-

★
La Ministerul Tnvățămînttilu? 

și Culturii a avut loc ședința de 
constituire a Consiliului superior 
editorial din R.P. Romînă. Luînd 
în discuție proiectul de plan edi
torial pe 1960, consiliul a apre- 

Studenți ai anului I al Facultății Științe Naturale-Geografie a Universității „Al. I. Cuza“-lași 
in laboratorul de fizică generală.

Tineretul Reșiței se angajează 
să realizeze și- mai multe economii

port în valoare de 200.000 lei. 
Noi am reușit, cu ajutorul cari
caturilor, să aducem mulți ti
neri în rîndul fruntașilor.

Despre activitatea posturilor 
utemiste de control in procesul de 
producție, despre felul cum con
tribuie ele la formarea unei opi
nii sănătoase împotriva oricăror 
manifestări de indisciplină, de ri
sipă a avutului obștesc au vorbit 
și alți tineri.

Organizațiile de bază U.T.M., 
comitetul orășenesc U.T.M. au 
luat numeroase măsuri pentru în
tărirea autorității posturilor ute- 
miste de control, pentru orienta
rea lor către problemele cele mai 
acute ale producției. Lucrurile 
n-au mers însă ca pe roate. Au 
existat și poticneli. La citeva luni 
de la lansarea chemării, biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. a 
constatat că posturile utemiste 
de control din multe secții — 
C.F.U. gară, motoare electrice, 
bandaje etc.— nu-și fac datoria, 
se ocupă de probleme minore. A 
analizat în birou această stare 
de lucruri și a hotărît să se or
ganizeze pe scară orășenească o 
expoziție a gazetelor posturilor 
utemiste de control și a brigăzi
lor. Expoziția a constituit un 
rodnic schimb de experiență și 
totodată un imbold pentru multe 
colective ale posturilor utemiste 
de control care și-au îndreptat 
activitatea.

Entuziasm în acțiunile 
patriotice

Comunistul llie Lazăr, secre
tarul organizației de partid din 
secția turnătoria de oțel, a cerut 
cuv,ntul Cu emoție in glas, fo
stul secretar al organizației 
U.T.M. din această secție, a 
anunțat consfătuirii:

— Azi la orele 14,35 tineretul

Sosirea unor participanii la a XX-a sesiune 
a Comitetului Executiv al F. S. M.

Vineri a sosit în Capitală
pentru a participa la lucrările 
celei de-a XX-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al 
Sindicale Mondiale,

Federației 
tovarășul

Direcția ge- 
și difuzării 

proiectului

MÂȚII
ciat ca pozitivă munca desfășu
rată de edituri și *" 
nerală a editurilor 
cărții la elaborarea 
de plan și a făcut recomandări 
cu privire la îmbunătățirea te
maticii planului editorial și a 
prezentării grafice a cărților.

Totodată consiliul a adoptat 
planul său de activitate pe anul 
1960.

•k
Vineri dimineața s-a deschis în 

Capitală consfătuirea pe țară or
ganizată de consiliul central 
A.S.I.T. pe tema „Mașini și uti
laje pentru industria chimică“.

(Agerpres)

din secția noastră și-a îndeplinit 
angajamentul de a da prin mun
ca patriotică un cazan de sgură 
pentru furnal. încă în acest an 
secția turnătorii va mai realiza 
prin muncă patriotică încă un 
cazan.

Economii în valoare de 450.000 
lei — prin acțiunile brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică — 
acesta este unul din obiectivele 
chemării.

Organizați în 55 brigăzi ute
miste de muncă patriotică, tinerii 
au participat la reconstrucția 
Oțelăriei Siemens Martin, la 
construcția halei Diesel, a secției 
prefabricate, a halei de montaj 
mecanic, la construcții de locu
ințe, amenajarea de parcuri și 
spații verzi, la colectarea de fier 
vechi. Peste 10.000 tone de fier 
vechi s-au colectat in acest an 
prin muncă patriotică. Azi în ac
tivitatea tinerilor din Combinatul 
Metalurgic Reșița sînt înscrise 
aproape 200.000 ore de muncă 
patriotică. Din rîndul utemiștilor 
de la fabrica de locomotive a 
pornit o prețioasă inițiativă — 
construcția prin muncă patriotică 
a unei locomotive tip 150.000. 
Inițiativa a fost îmbrățișată în 
întregul combinat.

Un nivel înalt 
de calificare profesională

La economiile înscrise în bitan- 
țul tinerilor nu s-a ajuns așa 
dintr-od tă Au trebuit depuse 
multe strădanii. A fost necesar 
printre altele ca organizațiile de 
bază U.T.M., comitetul orășenesc 
U.T.M. să ia măsuri privind ridi
carea calificării profesionale, ex
tinderea metodelor înaintate de 
muncă.

La propunerea org nizațiilor 
U.T.M. au fost create 25 cursuri 
de minim t"’nni:. cursuri de spe- 
c: 'are pentru 'ocumotiva- Die

vicepreședin-Enriqde Pastorino, 
te al F.S.M., secretar general al 
Uniunii generale a muncitorilor 
din Uruguay.

Totodată a sosit tovarășul Ru
dolf Kirchner, membru al Comi
tetului Executiv al F.S.M., mem
bru în conducerea centrală a Fe
derației sindicatelor libere ger
mane.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întim- 
pinați de tovarășul Nicolae 
Pascu, secretar al G.G.S. și de 
activiști ai C.C.S.

A fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

Tot în cursul zilei de vineri a 
sosit tovarășul Eloy Torres, se
cretar al Confederației oamenilor 
muncii din Venezuela.

Oaspetele a fost întîmpinat de 
reprezentanți ai G.G.S. din R.P. 
Romînă.

(Agerpres)

sel- Tineri ingineri, printre care 
Rusalim Fie, șeful secției ban
daje, Mircea Popa și alții au pre
zentat tinerilor noutățile tehnice, 
le-au vorbit despre metodele mo
derne de lucru, ajutîndu-i să le 
aplice Cu ajutorul inginerilor, 
al maiștrilor, tinerii au găsit mai 
lesne căile către economii.

Studiind in permanență, îmbo- 
gățindu-și cunoștințele profesio, 
naie, tinerii din brigada condusă 
de Anton Constantin din secția 
bandaje, arăta în consfătuire in
ginerul Rusalim Fie — au obți
nut în noiembrie cel mai înalt 
virf de producție din istoria sec
ției, depășirea planului cu 123 la 
sută.

— Oțelarilor 1 Ați spus aici că 
ați făcut mari economii — a con
tinuat inginerul Rusalim Fîc. 
Asta-i bine. Dar de ce ați în
răutățit calitatea oțelurilor pen
tru bandaje ? Știți oare că din 
cele 2900 tone laminate, 600 tone 
ne-au căzut rebut din cauza ca
lității oțelului ? No' vrem să rea
lizăm economii și mai mari. Sin
guri practic n-o să ne fie po
sibil. Trebuie să primim ajutorul 
vostru. Vedeți, poate că și la voi 
e vreo hibă cu calificarea.

Analizînd felul cum s-au preo
cupat organizațiile U.T.M. de ri
dicarea calificării profesionale a 
reeșit că în unele secții, turnăto
ria de fontă, laminoare etc, 
proaspeții absolvenți au fost re. 
partizați pe lingă muncitorii cei 
mai buni.

Ridicarea calificării profesio
nale a făcut posibil ca tinerii să 
aplice metode înaintate de mun
că. realizind însemnate economii. 
Laminoriștii au economisit anul 
acesta peste 1100 tone metal, iar 
tinerii de ja fabrica de locomo
tive au economisit 94 tone de ta
blă ca urmare a extinderii meto
delor înaintate.

Economiile, stadiul îndeplinirii 
angaj mentelor din chemare, au 

Brigada de muncă patriotică 
din secția construcții metali
ce a întreprinderii „Electro- 
aparataj“ din Capitală, con
dusă de tov. Ingeaua Dumi
tru, sudor, învață într-una 
din pauze, cîntecul „Răsună 

Valea".
Foto : N. STELORIAN

Conferință de presă în legătură 
cu Expoziția cărții și graficii R.S.S. Ucrainene

Vineri la amiază a avut loc la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
o conferință de presă în legătură 
cu apropiata deschidere în Ca
pitală a Expoziției cărții și gra
ficii R.S.S. Ucrainene, organizată 
de Ministerul Invățămîntului și 
Culturii și Consiliul general 
A.R.L.U.S.

V. R. Proțenko, redactor șef 
în Direcția generală a editurilor 
din Ministerul Gulturii al R.S.S.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul Austriei la București
La 11 decembrie președintele 

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne, Ibri Gheorghe Maurer, a 
primit pe trimisul extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Austriei în Republica Populară 
Romînă, dr. Franz Herbatschek/ 
care și-a prezentat sorisorile de 
acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii: A. Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Gh. Stoica, 
secretariil Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Tr. Micu, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne, N. Șerban .director ad-in-s 
terim al Protocolului Ministerul 
lui .Afacerilor Externe, I. Vrabie, 
directorul Gancelariei Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale.

Ministrul Austriei a fost înso
țit de d-nii Hermann Commenda, 
atașat comercial și Rudolf Zlat- 
nik, secretar arhivist.

Gu acest prilej ministrul Au
striei și președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne au rostit cuvînțări.

Referindu-se la relațiile dintre 
Austria și Republica Populară 
Romînă, dl. dr. Franz Herbat- 
schek a declarat că guvernul 
său, „apreciind mult înfăptuirile 
poporului romîn și animat de 
dorința de a intensifica relațiile 
de bună prietenie între Republica 
Austria și Republica Populară 

constituit deseori obiectul anali
zelor făcute în adunări generale 
de organizație, în ședințe de bi
rou sau de comitet

In lunile iunie și iulie econo
mia de metal în loc să crească 
a scăzut de la 3400 tone la 2800. 
Ce facem ? — se întrebau tinerii. 
In întrecere trebuie să mergi me
reu înainte. Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. a analizat în- 
tr-o ședință cauzele și a consta
tat că slaba muncă politică des
fășurată de organizația U.T.M. 
de la oțelărie a făcut ca unii ti
neri să lucreze neglijent, să nu 
respecte prescripțiile tehnologi, 
ce, pierzindu-se prin rebuturi, 
scurgeri și explozii înseninate 
cantități de metal. Citeva luni 
de zile un secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M., cel ce răspunde 
de problemele muncitorești, a 
fost însărcinat să se ocupe de 
această organizație. Măsurile 
luate : unificarea celor trei orga
nizații de bază U-T-M. într.una, 
crearea a trei posturi utemiste de 
control, organizarea unui ciclu 
de conferințe pe teme economice, 
discutarea cauzelor rebuturilor în 
adunarea generală de organiza
ție etc., au făcut ca în numai o 
lună și jumătate să se recupereze 
pierderile de oțel prin rebuturi, 
scurgeri și explozii, iar din a 
doua jumătate a lunii septembrie 
și pină la 1 noiembrie, cu aju
torul muncitorilor vîrstnici, tine
rii oțelari să economisească in 
plus 2206 tone oțel.

Și totuși mai sînt 
rezerve

Analizînd succesele abținute, 
consfătuirea a scos in evidență 
unele lipsuri care fac să uu fie 
folosite pe deplin însemnate re- 
rezerve interne care mai există 
irică.

Deși s-au obținut succese în
semnate in activitatea brigăzilor

Aniversarea 
lui N. I. Vaptarov

Tn cadrul marilor aniversări 
culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă și Uniunea scriito
rilor din R.P. Romînă au or
ganizat vineri seara, la Gasa 
scriitorilor „Mihail Sadoveanu“ 
din Gapitală, o festivitate con
sacrată împlinirii a 50 de ani 
de la nașterea marelui poet 
bulgar N. I. Vapțarov.

La festivitate au participat 
’acad. Mihai Beniuc, prim-se- 
cretar al Uniunii scriitorilor din 
R.P. Romînă, Sanda Rangheț, 
secretarul Gomitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, scrii
tori, critici literari, oameni de 
artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți ^van Spasov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Bulgaria la București și 
alți membri ai ambasadei.

Despre personalitatea și opera 
poetică a lui N. I. Vapțarov au 
vorbit Gheorghe Dinu, secretar 
al Uniunii ziariștilor din R.P. 
Romînă, și scriitorul bulgar Pa- 
vel Spasov, care ne vizitează 
țara.

(Agerpres)

Ucrainene, a împărtășit celor 
prezenți unele date referitoare 
la expoziție și la dezvoltarea 
activității editoriale în R.S.S. 
Ucraineană. In continuare a răs
puns întrebărilor puse de zia
riști cu privire la afiș și ilustra, 
ția de carte, la succesele obți-f 
nute în R.S.S. Ucraineană _ în 
domeniul romanului, poeziei și 
altor genuri literare.

(Agerpres)

Romînă", i-a recomandat să con« 
sacre toate eforturile sale întă
ririi și dezvoltării acestor relații.

Ministrul Austriei a declarat 
că, în îndeplinirea misiunii sale, 
consideră ca un privilegiu de o- 
noare de a putea să se consacre 
„adîncirii și dezvoltării relațiilor 
de bună prietenie care există 
între țările noastre“.

în răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, exprlmîn- 
du-și satisfacția pentru aprecie
rea pe care guvernul austriac 
o acordă realizărilor poporului 
romîn, a spus:

„Noi avem cele mai bune sen
timente față de poporul austriac 
și guvernul nostru promovează 
în mod consecvent o politică de 
dezvoltare a relațiilor amicale și 
a schimburilor multilaterale din
tre Republica Populară Romînă 
și Republica Austria“.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a arătat în continuare 
că întreținerea unor asemenea 
relații de colaborare prietenească 
corespunde intereselor ambelor 
țări și contribuie la întărirea 
păcii în Europa.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de aoreditare, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a avut 
cu ministrul Austriei, dl. dr. 
Franz Herbatschek o convorbire 
prietenească, la care au asistat 
tovarășii A. Bunaciu și Gh. 
Stoica.

(Agerpres)

utemiste de muncă patriotică, 
din cei aproape 6.000 de tineri 
muncitori din combinat, doar 
1672 sînt încadrați in brigăzi ute
miste de muncă patriotică. Ti
neretul este dornic să sprijine 
prin muncă patriotică lucrările 
care se fac și organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să vină în 
întimpinarea acestei dorințe 
constituind, așa cum s-a angajat, 
cel puțin 100 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică.

Incintate de succesele obținute 
în general, organizațiile de bază 
U.T.M. au lăsat ca mișcarea de 
inovații să se desfăș are de la 
sine. Din această pricină în com
binat sînt numai 50 de tineri 
inovatori, nu există o situație 
exactă a inovațiilor, nu se cu
noaște stadiul în care se află 
ele, iar unele brigăzi de tineri 
inovatori nu desfășoară de 
multă vreme nici un fel de acti
vitate.

Participanții la consfătuire, în
tregul tineret din combinat, sint 
convinși că există încă multe po
sibilități de a se spori econo
miile. Folosind experiența dobîn- 
dită in acest an, utemiștii și ti
nerii din secția turnătorii (oțel, 
metal, neferoase și de precizie) 
s-au angajat ca în anul 1960 să 
execute prin muncă patriotică 
piesele pentru o locomotivă Die
sel. Ținerii din hala nouă s-au 
angajat de asemenea să execute 
prin muncă patriotică o turbină 
de 150 KW și să colecteze 2.000 
tone de fier vechi pentru oțelării.

Ca și în alte rînduri, tineretul 
reșițean a dovedit seriozitate, 
răspundere pentru cuvîntul dat, 
îndeplinind și depășind înainte 
de termen angajamentul luat.

Avem încredere că bravul ti
neret r'eșițean va respecta și de 
data aceasta angajamentele 
luate, ridicînd pe o nouă treaptă 
mișcarea patriotică „CIT MAI 
MULTE ECONOMII PENTRU 
ÎNFLORIREA PATRIEI NOAS
TRE SOCIALISTE“.

Analizindu-și succesele obținu
te in acest an, participanții la 
consfătuire au cerut in numele 
tinerilor din combinat ca tinerii 
din uzine, fabrici, G.A.S., 
S.M.T., care au răspuns chemă
rii lor. să-și facă bilanțul, publi 
cind in ziar rezultatele Obținute.



!

Viața in lume
capitalului

1

Ideeä coexistenței pașnice Scumpete

cîștigă teren...
Oamenii muncii din Franța 

așteaptă cu nerăbdare 
vizita lui N.

BUDAPESTA 11 (Agerpres).— 
Ziarul „Nepszabadsag" publică 
un interviu acordat coresponden
tului său de Jacques Duclos, se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist Francez. Răspunzînd la 
întrebarea cum se pregătește po
porul francez în vederea apro
piatei vițite a lui N. S. Hruș
ciov, Jacques Duclos a spus : Vi
zita pe care N. S. Hrușciov o va 
face în Franța la invitația gene
ralului De Gaulle a trezit un 
deosebit interes în rîndurile tu
turor păturilor populației din 
țară și, in primul rind, ale cla
sei muncitoare. In Franța toată 
lumea vorbește despre această vi
zită. N. S. Hrușciov este invitat 
de sute de consilii municipale. 
Dacă șeful guvernului sovietic ar 
vizita toate orașele în care a 
fost invitat, vizita lui ar dura np 
15 zile, ci 6 luni. Oamenii mun 
cii așteaptă cu nerăbdare vizita 
luț N. S. Hrușciov pentru a sa
luta în persoana lui un sol. al 
păcii. Pot afirma, a spus Jacques

------------------■ ---------------------

Deschiderea Expoziției 
agricole internaționale 

de la Delhi
DELHI 11 (Agerpres)—TASS 

transmite: La 11 decembrie a 
avut loc la Delhi deschiderea 
festivă a Expoziției agricole in
ternaționale, la care participă 
India, Uniunea Sovietică, Repu
blica Populara Chineză, Statele 
Unite ale Americii, Polonia, R.D. 
Germană, Mongolia, Ceylon, Irak 
și alte țări, precum și unele or
ganizații internaționale.

La deschiderea Expoziției au 
participat Rajendra Prasad, pre
ședintele Indiei, primul ministru 
Nehru, miniștri din guve. nul 
central, D. Eisenhower, președin
tele S.U.A.

Președintele Comitetului de 
pregătire a Expoziției, Deshmukh, 
ministru de stat în Ministerul 
Alimentației și Agriculturii al 
Indiei, a dat citire mesajelor so,- 
site pe adresa Expoziției din 
partea unor oameni de stat din 
străinătate. Primul mesaj căruia 
i s-a dat citire, a fost mesajul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al .U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, întîmpinat cu aplauze pre
lungite de cei prezenți.

S-a dat apoi citire mesajelor 
trimise de Liu $ao-ți, președin
tele Republicii Populare Chine
ze, Wilhelm Pieck, președintele 
Republicii Democrate Germane,

Primul ministru Nehru a apre
ciat organizarea expoziției ca 
fiind o măsură constructivă, în 
slujba unei cauze bune.

In încheierea cuvîntării sale, 
Nehru l-a salutat pe președintele 
Eisenhower.

Președintele Eisenhower și-a 
consacrat discursul în special 
agriculturii americane contempo
rane, problemelor sporirii pro
ducției agricole și luptei împo
triva foametei.

-----------•------------ ;

Palmlro Togliatti 
despre importanta 

consfătuirii 
reprezentanților 

partidelor comuniste 
din țările capitaliste 

ale Europei
ROMA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : In ședința din 
10 decembrie a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ita
lian, Palmiro Togliatti, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist Italian, a prezentat un 
raport cu privire la rezultatele 
consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste din țările ca
pitaliste ale Europei, care a avut 
foc de curind la Roma.

Togliatti a subliniat marea im
portanță a faptului că dezbate
rile care s-au desfășurat la a- 
ceastă consfătuire au dus la ela
borarea și adoptarea unui punct 
de vedere comun in problemele 
actualei situații internaționale, 
precum și la stabilirea unei linii 
comune de activitate a partide- 
lor comuniste, o linie la a cărei 
elaborare și dezvoltare continuă 
trebuie să-și aducă aportul toate 
partidele frățești, luînd ca punct 
de plecare situația concretă exis
tentă in diferite țări.

decembrie 
O.NU. a 
diferitelor

raportul 
verificarea

NEW YORK 11 (Agerpres).— 
In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 11 
Adunarea Generală a 
examinat rapoartele 
comitete.

A fost examinat 
comitetului pentru 
împuternicirilor reprezentanților 
țărilor membre ale O.N.U. An
terior acest comitet a sprijinit 
cu 7 voturi contra 2 (U.R.S.S. 
și Afganistan) propunerea ile
gala a S.U.A. de a nu se adop
ta nici o hotărîre cu privire la 
împuternicirile delegației Repu
blicii Populare Ungare, și a res
pins totodată propunerea sovie-

S. Hrușciov
Duclos, că oamenii muncii, pa 
trioții, luptătorii pentru pace din 
Franța vor saluta cu bucurie vi
zita președintelui Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice,

ir
BERLIN 11 (Agerpres). — Vi

zita pe care N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., o va face în martie 
anul viitoi generalului de Gaulle 
va fi iui eveniment de o excep
țională importanță pentru de
stinderea continuă a încordării 
internaționale și pentru asigura
rea păcii, a declarat Johannes 
König, ministru adjunct al Afa
cerilor Externe al R. D. Germane, 
într-un interviu acordat un-ui co
respondent al agenției France 
Presse.

J. König a subliniat că din 
punct de vedere al intereselor na
ționale ale poporului german, ar 
trebui salutată stabilirea unor 
strinse relații prietenești între 
Uniunea Sovietică și Franța.

J. König a relevat marea im
portanță a declarației președin
telui de Gaulle în care acesta a 
confirmat că frontiera de pe 
Oder-Neisse dintre R.D.G. și Po
lonia are un caracter definitiv.

J. König a salutat de a seme- 
nea declarația lui de Gaulle cu 
privire la importanța conferinței 
la nivel înalt.

...cu toate că unii

Cum a cîștfgat G. Meany 
favoarea lui Adenauerfavoarea lui

• .1 •/

MOSOOVA 11 (Agerpres).—Co
mentatorul agenției TASS, IGOR 
ORLOV scrie : Decorarea lui 
George Meany, președintele 
A.F.L.-C.I.O-, cu unul din cele 
mai înalte ordine vest-germane 
a provocat o reacție atît de zgo
motoasă nu numai în Germania 
occidentală ci și dincolo de fron
tierele sale, îneît cancelarul 
Adenauer a trebuit să dea ex
plicații speciale în această pri
vință. După cum relatează bu
letinul „Parlamentarisch-Poli
tischer Pressedienst“, în ședința 
fracțiunii parlamentare a U.C.D. 
—U.C.S. care a avut loc a doua 
zi după această decorare atît de 
ciudată, cancelarul a fost nevoit 
să răspundă la o serie de între
bări nu prea ușoare.

Multă lume se întreabă cu 
nedumerire pentru ce cancelarul 
a hotărît să releve și să-l încu
rajeze pe acest boss sindical a- 
merican. Poate pentru meritele 
sale față dè monopolurile nord
americane care prețuiesc mult 
pe omul care, potrivit propriilor 
sale afirmații, ,„nu a declarat 
niciodată în viață grevă, nu a 
condus niciodată greve, nu a or
donat niciodată declararea unor 

Lu c r â r i I e O. N. U.
tică de a considera ilegale îm
puternicirile reprezentanților cli
cii ciankaișiste.

Cu majoritate de voturi Adu
narea Generală a adoptat o re
zoluție pe marginea raportului 
prezentat de comitetul pentru
problemele sociale, umanitare și ale candidatului cit și după prin- • 
culturale. cipiiil repartiției geografice juste.'.

A J ,1 — •"* —* * I O ■ ■ V- — — Cit A t "Adunarea a trecut apoi la Sub presiunea S.U.A. însă 
examinarea raportului prezentat unii' delegați și-au schimbat po- 
de Comitetul Politic Special în 2iția și .de aceea rezoluția nu a 
problema aplicării consecvente r-“—•- —» —-
a principiului repartiției geogra
fice juste la alegerea președin
telui Adunării Genera'e. Rezo
luția comună a Cehislavaciei și 
Romîniei adoptată anterior de

O declarație 
a lui D. Eisenhower

DELHI 11 (Agerpres).—TASS 
transmite: La II decembrie, pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower, 
care se află în India într-o vizită 
oficială, a luat cuvîntul la uni
versitatea din Deliii. El a vorbit 
despre rolul pe care trebuie să-1 
aibă universitățile și tineretul in 
stabilirea înțelegerii .internațio
nale reciproce.

„Timp de secole, a spus Eisen
hower, țările își trimiteau tinerii 
înarmați pentru a purta războaie

./• Diefenbacker : Guvernul canadian
va face tot posibilul pentru 

a pune capăt cursei înarmărilor
OTTAWA 11 (Agerpres).— La 

10 decembrie, primul ministru al 
Canadei, John Diefenbacker, a 
rostit la posturile de televiziune 
canadiene o cuvîntare în care 
a expus poziția guvernului sătl 
asupra problemelor internațio
nale.

„încetarea experiențelor nu
cleare, a spus el, este preferabil 
să fie abordată în mod separat 
decît să formeze o parte a pro
blemei mai largi a dezarmării“.

Referindu-se la problema re
lațiilor Est-Vest, primul minis-

să-i pună stavilă
ACHESON

RÄMINE ACHESON

Cucul îl răsplătește pe cocoș.
(desen de KUKRINIKSI din ziarul

greve și nu a avut 
o contingență cu 
pichete“. Acesta, 
prin sine însuși un merit destul 
de mare. Îndeosebi, dacă am 
ține seama de faptul că aceste 
cuvinte au fost, spuse de liderul, 
sindical american după ce, în 
decurs de 10 ani, la mișcarea 
grevistă din țara lui au partici
pat aproximativ 30 milioane 
muncitori și funcționari.

Potrivit buletinului vest-ger- 
man sus-menționat, Adenauer 
i-a atribuit bossului sindical a- 
merican meritul că „a. boicotat“ 
pe primul ministru sovietic în 
timpul recentei vizite a acestuia 
în America.

Se pare că tocmai aici se as
cunde cauza principală a admi
rației manifestate de cancelar 
față de atitudinea complicelui 
său american.

Meany este unul din cei mai 
zeloși promotori ai războiului 
rece. EI acționează fățiș, fără a 
mai folosi vreo mască, împotri
va îmbunătățirii relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. și 
nu scapă prilejul de a lua atitu
dine împotriva oricărei normali
zări a relațiilor internaționale.

„ Pravda“)

niciodată nici 
postarea de 
firește, este

comitet cu amendamentele pre
zentate de 11 țări laimo-ameri- 
cane. precum și de Guineea și 
R.A.U., recomanda ca la alege
rea președintelui Adunării cei 
care îl aleg să se călăuzească 
atît după, calitățile personale 

întrunit [a ședința plenară ma
joritatea necesară de voturi. 
Pentru rezoluție au votat 36 de 
delegații, împotriva ei au votat 
40 de delegații iar 6 delegații 
s-au abținut de la vot.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctntell“, Tel. 17 80 10 Tiparul: Comtinatul Poligrafic „Casa Sctntelî STAS 3452 52.

împotriva vecinilor lor. Să privim 
astăzi tineretul nostru care as
piră la cunoștințe mai bogate și 
mai limpezi ca pe o forță care 
contribuie la înțelegerea reciprocă 
internațională și să-1 trimitem în
tr-o misiune de prietenie dintr-o 
țară în alta“.

Președintele Eisenhower a 
propus să se elaboreze un sistem 
de drept internațional care să fie 
aplicabil pentru toate popoarele 
și care să contribuie la preveni
rea războaielor,

cătru Diefenbacker a declarat 
guvernul său „sperase că o con
ferință ■ la nivel înalt ar avea 
loc la o dată mai apropiată de
cît cea prevăzută acum“. El a 
atras atenția că amînarea con
vocării unei asemenea conferin
țe „implică riscul de a se pierde 
ceva“ din atmosfera internațio
nală îmbunătățită in urma vizi
tei lui N. S. Hrușciov în S.U.A.

Diefenbacker a declarat în în
cheiere că „guvernul canadian 
va face tot posibilul pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor“. 

încearcă

WASHINGTON 
preș).— Intr-o conferință 
presă ținută la 
din orașul 
(Massachusetts) fostul secretar 
de stat Dean Acheson a decla
rat că este „pentru o participare 
sporită a conducătorilor militari 
la elaborarea politicii externe a 
Statelor Unite“ (France Presse). 
Mergind pe linia ultimelor sale 
declarații războinice, Dean Ache
son a propus să se lărgească 
împuternicirile acestor conducă
tori și sa li se acorde răspunderi 
mai mari.

11 (Ager- 
de 

un colegiu 
North Adams

înscenarea judiciară 
de la Dortmund

BERLIN 11 (Agerpres). — La 
Dortmund continuă procesul ce
lor trei foști membri ai Comitetu
lui din Germania occidentală 
pentru organizarea festivalurilor. 
Agenția A.D.N. anunță că Giint- 
her Hilmann, fost director al co
mitetului, a menționat în instanță 
că în activitatea sa comitetul s-a 
călăuzit de ideile înțelegerii re
ciproce între popoare. Dar, a 
spus el. pentru o asemenea acti
vitate, în R. F. Germană, oa
menii sînt persecutați de poliție 
și organele judiciare.

In fața instanței a luat cu
vîntul de asemenea acuzatul 
Rlaus Steffen. El a 
Comitetul pentru 
festivalurilor nu s-a 
cu „acțiuni ilegale“ 
cearcă să i le pună pe seamă 
autoritățile, ci a contribuit doar 
la înlesnirea de convorbiri sin. 
cere între tineretul din Germania 
occidentală și R. D. Germană.

subliniat că 
organizarea 
îndeletnicit 

pe care în-

Aspect de la demonstrația agri
cultorilor japonezi din Mael- 
bashi, prefectura Gumma, împo
triva așa-zisului tratat de secu
ritate japono-american și a po
liticii guvernului japonez in pro

blema prețului orezului.

★ După scumpirea, unei serii 
de produse alimentare și bunuri 
de larg consum în Franța, zia
rele pariziene scriu' despre o 
nouă majorare a chiriilor cu 
încă 10 la sută. Astfel că în 
decurs de numai cinci luni chi
riile au fost majorate cu 21 la 
sută. In felul acesta chiriile plă
tite de oamenii muncii s-au ma
jorat din 1956 pînă în prezent 
cu 52 la sută.

★ Presa anunță că în ultimii 
ani în Libia, viața s-a scumpit 
cel puțin cu 40 la sută. Deose
bit de rapid cresc prețurile la 
produsele alimentare și îmbră
căminte.

După cum arată ziarul „Tri
poli Mirror”, chiriile au atins 
proporții fantastice".

Șomaj
MADRID 11 (Agerpres). — 

După cum relatează corespon
dentul ziarului englez „Times" 
din Madrid, în Spania șomajul 
a luat proporții alarmante. Creș
terea șomajului, scrie ziarul, a 
provocat o vie îngrijorare în rîn- 
dul opiniei publice spaniole, care 
se vede amenințată pe zi ce trece 
de îngroșarea numărului celor 
rămași fără muncă. La Bilbao 
guvernul franchist a contraman
dat importante comenzi de cons
trucții la șantierele navale, lă- 
sînd pradă șomajului 16.000 de 
muncitori. Unii observatori poli
tici din capitala Spaniei, scrie 
ziarul, consideră că pînă în pri
măvara anului 1960 numărul șo
merilor spanioli se va ridica la 
peste 500.000

Greve
ATENA. — De două zile con 

tinuă greva foamei declarată de 
studenții de la Universitatea din 
Atena sub lozinca : „Și cei să 
raci trebui să învețe !“. Greva 
foamei se desfășoară în clădirea 
universității în care au reușit să 
pătrundă prin cordoanele întă
rite ale poliției din Atena peste 
150 de studenți. Ceilalți studenți 
în semn de solidaritate nu frec
ventează -cursurile. Organizațiile 
studențești din Grecia au adoptat 
declarații în care sprijină pe gre
viști.

MONTEVIDEO. — La 10 de
cembrie, în Uruguay a avut loc 
o grevă generală care a parali
zat complect transporturile și 
cea mai mare parte a activită
ții industriale a țării. Ager.} a 
Associated Press subliniază 
pronunțatul caracter politic al 
acestei greve declarate în semn 
de protest față de măsurile anti- 
muncitorești ale guvernului care 
a folosit armata împotriva gre
velor docherilor.

ROMA. — La 10 decembrie 
muncitorii din brutării au în
ceput o grevă de 48 de ore. La 
grevă participă circa 80.000 de 
muncitori. Patronii au refuzat 
să satisfacă revendicările mun
citorilor cu privire la spcrirea 
salariilor formulate în cursul 
tratativelor cu privire la încheie
rea unui nou contract colectiv.

„Turcia —o țara 
bolnavă"

tn 
de

ANKARA II (Agerpres). 
tr-un raport publicat recent 
un expert al Organizației pentru 
problemele alimentației de pe 
lingă O.N.U., se scoate în relief 
accentuarea crizei economiei tur
cești și in special a agriculturii 
acestei țări. In raport se arată 
că din suprafața totală de 77 mi
lioane hectare, doar 16,4 milioa
ne reprezintă teren ^ultivabil. 
Dar nu lipsa relativă de pămint 
cultivabil, arată intr-un articol 
consacrat acestei probleme și inti-. 
tulat „Turcia o țară bolnavă", 
ziarul „Yeni Sabah“, este cauza 
regresului total al agriculturii, ci 
cu totul alți factori. Starea de 
înapoiere a agriculturii din aceas
tă țară, mijloacele învechite de 
lucrare a pămîntului. lipsa de 
irigație absolut necesară agricul
turii turcești, la care se adaugă 
lipsa de investiții pentru aceste 
scopuri în bugetul statului, iată 
numai citeva din cauzele care 
duc agricultura turcă la ruină.

Pentru a întregi tabloul situa
ției dezastruoase a economiei tur
cești, trebuie arătat că deficitul 
balanței comerciale a Turciei se 
prelungește de 12 ani.

In timpul marelui miting a! Organizației tineretului democrat unit din Cipru la care au par
ticipat 35.000 de tineri.

Scrisoarea adresată
de Federația Sindicală Mondială 

Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere
tn ajunul deschiderii celei de-a XX-a Sesiuni a Comi

tetului Executiv al Federației Sindicale Mondiale, Secre
tariatul acestei Organizații a hotărît să dea publicității 
scrisoarea care a fost adresată la 30 noiembrie celui de-al 
6-lea Congres al Confederației Internaționale a Sindicale
lor Libere care se desfășoară în prezent la Bruxelles.

Federația Sindicală Mondială a propus Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Libere o întîlnire la începu
tul anului 1960, pentru discutarea problemelor în legă
tură cu dezarmarea.

Publicăm mai jos textul scrisorii :

Tovarășe secretar general,
Cu ocazia celui de-al 6-lea con

gres al dv., Federația Sindicală 
Mondială consideră de datoria 
sa să salute pe muncitorii și 
muncitoarele organizați în cen
tralele naționale afiliate la 
C.I.S.L.

Congresul dv. are loc într.o 
perioadă profund influențată de o 
evoluție favorabilă a situației in
ternaționale și de îmbunătățirea 
generală a relațiilor internațio-

Din toate colțurile lumii
PRESA ITALIANA 

ACORDĂ UN SPAȚIU LARG 
CERCETĂRILOR INSTITUTULUI 

DE GERIATRIE 
„Dr. C. 1. PARHON“

1

ultimele două săptămtnl 
ziare și reviste ita-

In
numeroase
liene au publicat articole ample 
cu privire la cercetările efectuata 
de medicii romîni de l-a Institutul 
de Geriatrie „Prof. Dr. C. I. 
Parhon“ din București în lupta 
pentru combaterea bătrîneții. Co
tidiene ca „II Tempo". „II Mes
saggero“, „Giornale d'Ita ia „II 
Paese", „Paese Sera“; „L’Unita“ 
au publicat reportaje însoțite de 
fotografii în care prezintă citito
rilor italieni tratamentul folosit 
de cercetătorii romîni de la Insti
tutul de Geriatrie din București.

La 9 decembrie, toate ziarele 
italiene au comentat pe larg co
municarea făcută în legătură cu 
activitatea ' j
trie „Prof Dr. C. I. Parhon" de 
către prof. dr. Ana Aslan, direc
torul institutului, care, în cadrul 
vizitei -pe care o întreprinde în 
momentul de față în Italia, a 
conferențiat în fața specialiștilor 
italieni din Livorno Posturile de 
televiziune italiene au reluat în
soți ndu-le de a-precieri favorabile, 
datele comunicate de medicul 
romin.

pe larg co- 
legătură cu

Institutu.ui de Geria-

REMBRANDT DE PE 
MADISON AVENUE...

Ziarele americane anunțăZiarele americane anunță că 
poliția din New York a desco
perit una din cele mai mari or
ganizații existente în Statele U- 
nite pentru vlnzarea de capodo
pere de pictură false. Au fost 
arestați doi negustori de obiecte 
de artă, frații Lass, și au fost 
confiscate 400 de tablouri pur,- 
tind semnăturile lui Rembrandt 
și Picasso. Experți ai Muzeului 
Metropolitan și ai Muzeului de 
artă modernă din New York, con- 
vocați la o anchetă, au declarat 
că toate aceste tablouri sînt fal
se. Împotriva fraților Lass, pro
prietarii unei galerii de artă in 
centrul New .York-ului. 
dison Avenue, au fost i 

capete de acuzare. Nu 
încă cîte „capodopere" 
vlndute ca autentice, 
cerute și obținute de frații Lass 
variau înt-e 400 și 100.000 do
lari fiind vorba în afară de Re
mbrandt și Picasso. și de alte 
nume celebre ca Van Gogh, Gau-

. pe Ma- 
aduse 25 
se știe 
au fost 
Prețurile

si-nale între state cu diferite 
steme politice și economice.

Popoarele se bucură de acest 
lucru. Oamenii muncii salariați, 
organizați în sindicate, văd în 
aceasta posibilitatea să continue 
cu mai multă eficacitate tradițio
nala politică proletară de priete
nie și de relații frățești intre oa
menii muncii din toate țările.

Federația Sindicală Mondială 
dorește să facă celui de-al 6-lea 
Congres al C.I.S.L. o propunere 
care să ajute la destinderea in-

guln, Cezanne, Manet, Renoir 
etc.

Două pînze atribuite lui Picasso 
au fost arătate chiar maestrului 
francez luna trecută care a scris 
„fals" pe fiecare din aceste două 
tab.ouri.

AER PUR PENTRU MINERII 
SOVIETICI

La Leningrad a fost organizată 
fabricarea in serie a captatoare
lor de praf ultrasonice, destinate 
minelor sovietice.

Captatorul de praf se compune 
dintr-un manșon special îmbră
cat pe un ciocan de perforare și 
racordai prlntr-un furtun flexibil 
la o coloană cu vid. Praful cap
tat in manșon trece in coloană, 
unde se depune datorită unui dis
pozitiv generator de oscilații ul- 
trasonore.

încercarea unui lot experimen
tal de captatoare de praf a ară
tat că atunci cind se lucrează cu 
perforatoare in abataj ele asi
gură un aer pur, conținlnd mai 
puțin de 2 miligrame praf la un 
metru cub.

RACHETE ÎNDĂRĂTNICE

Agenția France Press« anunță 
că în cursul unei noi încercări 
de lansare, care a avut loc la 
10 decembrie la baza din Cape 
Canaveral, o rachetă de tipul 
„Titan" nu a putut decola de pe 
rampa de lansare.

Același tip de rachetă a mai 
fost experimentat tn cursul lu
nii august, cînd a explodat ime
diat după lansare.

LA 100.000 DE AMERICANI 
DOAR 141 MEDICI

Anaîlzînd primejdia lipsei de 
medici și dentiști existentă. ac
tualmente în Statele Unite, zia
rul vestgerman „Deutsche Zei
tung“ a publicat un articol în 
care arată perspectivele neliniș
titoare în fața cărora se află Sta
tele Unite în ceea ce privește a.- 
sistența medicală.

Autorul articolului subliniază 
că raportul unei Comisii a 20 de' 
oameni de știință, convocate în 
mod special de către Ministerul 
Sănătății al S.U.A. se dovedește 
a îi „un raport pesimist în ce 
privește dezvoltarea cadrelor me
dicale".

In raport se arată că dacă nu 
s.e vor lua măsuri „drastice“, în 
viitorii 20 de ani nivelul asis-' 
tenței medicale în Statele Unite 
va scădea simțitor.

Comisia a stabi it că în prezent 
la 100.000 de oameni îh Statele 
Unite revin doar 141 de medici1 
și dentiști/ Raportul trage con
cluzia pesimista că în anii ur
mători numărul medicilor și den
tiștilor la fiecare 100.000 de To-I 
cuitori va scădea cu 5 la sută.

KIEV. La 11 decembrie, N. S. 
Hrușciov. prim-secetar al C.C. 
al P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S,, 
a sosit la Kiev.

La gară șeful guvernului so
vietic a fost întîmpinal de con
ducători ai Partidului comunist 
.și ai guvernului Ucrainei, de nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii

MOSCOVA. - Pînă la 12 de
cembrie. ora 6 dimineața, cel 
de-al treilea satelit artificial so
vietic a înconjurat Pămîntul de 
8.221 ori

l-a 14 decembrie, ora 8,40 (ora 
locală) satelitul va trece pe dea- 
supia Bucureștiulut. 

ternațională și să întărească efor
turile sindicatelor pentru dezvol
tarea progresului social și uman.

Propunem ca la începutul anu
lui 1960 să aibă loc o întîlnire 
între o delegație a F.S.M. și 
una a C.I.S.L. în vederea anali
zării posibilităților de elaborare 
a unui program economic și so
cial comun in legătură cu pro
iectul de dezarmare generală, to
tală și controlată supus celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Pentru elaborarea unui 
astfel de program ar fi luate ca 
documente de bază hotărîrile 
Congresului dv. și cele ale ce
lei de-a XX-a Sesiuni a Comi
tetului nostru Executiv, ce va 
avea loc între 14 și 17 decembrie 
1959.

Această întîlnire între cele 
două organizații ale noastre ar 
avea de asemenea ca obiectiv să 
analizeze inițiativele ce trebuie 
luate pentru stabilirea unor 
schimburi de delegații frățești de 
muncitori și muncitoare membri 
de sindicat, aparținînd centralelor 
sindicale afiliate la F.S.M. și la 
C.I.S.L. fără a exclude organiza
țiile sindicale autonome. Schimbul 
de experiență sindicală în dome
niul economic, social și profesio
nal, specific țărilor respective, 
trebuie să fie o politică comună 
tuturor organizațiilor sindicale.

Credem că această întîlnire în
tre F.S.M. și C.I.S.L. ar cores
punde dorinței generale a orga
nizațiilor sindicale și a oamenilor 
muncii din toate țările.

Considerăm că obiectivul a. 
cestei întîlniri ar putea fi extins 
la orice altă problemă pe care 
ați considera-o necesară și pe 
care ați binevoi să o analizăm in 
comun.

Transmițîndu-vă salutările noa
stre, profităm de ocazie pentru a 
vă ruga să transmiteți scrisoarea 
noastră Biroului celui de-al 6-lea 
Congres al dv. și în același timp, 
salutul nostru sindical congre. 
siștilor.

In numele Federației Sindicale 
Mondiale,

LOUIS SAILLANT •
Secretar general

de
Apelul adresat

i președintele E.D.A. 
parlamentului 

și guvernului grec
ATENA 11 (Agerpres). — 

TASS . transmite : După cum 
anunță ziarul „Avghi“, în ca
drul ședinței din 10 decembrie a 
parlamentului grec s a dat citire 
apelului președintelui Uniunii 
Democrate de Stînga (EDA), 
Passalidis, adresat parlamentului 
și guvernului.

Conducătorul celui mai impor
tant partid de opoziție, Passalidis, 
cere să fie eliberați deținuți! po
litici și gă se pună capăt de
portării cetățenilor pentru vede
rile lor democratice. El sublinia
ză printre altele că numeroși de
ținuți politici zac în închisori 
cîte 10—15 ani și că condițiile 
grele de detențiune la care sînt 
supuși au drept scop „extermi
narea fizică a adversarilor poli
tici ai guvernului, a eroilor 
mișcării de rezistență, în r'ndul 
cărora sînt itiulți bătrîni, inva
lizi, grav bolnavi, femei și tineri 
care au fost condamnați pe cind 
erau încă minori și pare au înce
put deja să încărunțească“.

RANGOON. — O gală de fi’me 
romanești ,Hora". „Sturionii" 
„Alo! ați greșit numărul" a fost 
organizată la 8 aecembrie la 
Rangoon. La o gală, care s-a 
bucurat de mult succes. au parti
cipat U Căit Thoung. ministrul 
Culturii al Uniunii 
U Tun Tin ministrul Sănătății, 
U Tha Myat și alte, pe'sona.ități 
culturale bbmaneze.

Birmane,

VIENA. — tn cadrul alegerilor 
în consiliile de producție din cele 
mai rraii întreprinderi din Au
stria. Fracțiunea Unitatea Sindi
cală condusă de crniunișt> a ob
ținut o serie de victorii însem
nate.


