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Spectacolul muncitorilor 
pentru studenți

anual înde

• DACA AR VORBI ANI
MALELE.» (foileton).

Utemlstul Nicolae Comboș, absolvent al școlii medii, este unul 
din fruntașii secției I, mașini-une Ite a întreprinderii „Tehnofrig" 
din Cluj. El depășește zilnic norma cu 18-20%, iar în cinstea 
gilei de 30 Decembrie și-a luat angajamentul să dea produse 

numai de calitate superioară.
Foto: P. PAVEL

In familia

Formația de mu
zică populară, ușoară 
și distractivă a Uzi
nelor „Independența“- 
Sibiu a prezentat 
zilele trecute în sala 
mare a Casei Univer
sitarilor din Cluj, 
spectacolul intitulat 
„Umor pe note" în 
cinstea studenților 
fruntași în activita
tea profesională și 
obștească.

Spectacolul a con
stituit o continuare a 
schimburilor cultura
le dintre muncitori și 
studenți, fiind un 
răspuns la spectaco
lul dat la Sibiu 
luna 
către formația artis
tică ........... ...
politehnic din Cluj.

Avînd un program 
bine întocmit și bucu- 
rindu-se de soliști de

în
februarie de

a Institutului

valoare, spectacolul 
s-a bucurat de un fru
mos succes. Au plă. 
cut îndeosebi melo
diile populare inter
pretate de Mariana 
Cotîrlea ți Ion Sasu, 
precum și melodiile 
de muzică ușoară, 
cîntate de Dora Paș- 
tiu și altele.

IULIAN POPESCU 
Corespondent 

voluntar

• în ziua de 21 decembrie 
muncitorii din industria lemnului 
din cadrul Ministerului Economiei 
Forestiere au îndeplinit planul 
anual la producția globală.

De la începutul anului și pînă 
la 10 decembrie muncitorii din 
această ramură industrială au 
produs mai mult decît în între
gul an 1958, 10.599 m.c. pla
caj, 1.802.000 7ii.p. furnir etc. 
în același timp, prin executarea 
în fabrici a 529.100 bucăți mai 
multe traverse pentru calea fe
rată decît în anul trecut, s-a eco
nomisit o importantă cantitate 
de material lemnos, comparativ 
cu prelucrarea lor în pădure. |

în cursul anului au fost reali
zate noi produse, printre care 
mobilă din plăci aglomerate din 
lemn, parchet lamelor, panouri 
din placaj pentru cofraje etc.

Productivitatea muncii pe în
treaga industrie a lemnului a 
crescut, față de plan, cu 1,9 la 
sută.

Ca urmare a reducerii prețu
lui de cost, colectivele întreprin
derilor din 
au realizat, 
ale acestui 
mentare în
milioane lei.

industria lemnului 
în primele 10 luni 
an, economii supli- 
valoare de peste 56

; (Agerpres)

«Ai fcS>

In sprijinul mișcării 
artistice de amatori

Asociația oamenj’țor'.^jle artă 
din instituțiile teat^jd. si muzi
cale a organizat luni sediul 
său din Capitală o consfătuire 
în legătură cu sprijinirea mișcă
rii artistice de amatori.

La consfătuire au participat 
fruntași ai scenei noastre, repre
zentanți ai Sfatului Popular al 
Capitalei, ai Casei 
creației populare, 
Sindical București, 
orășenesc U.T.M., critici de artă, 
directori, actori și regizori ai 
teatrelor dramatice și muzicale 
din Capitală.

Pe marginea referatului preJ 
zentat, consfătuirea a luat în 
discuție unele probleme legate 
de sprijinul concret pe care A- 
sociația trebuie să-l acorde ar4 
tiștilor amatori precum și mi* 
șurile corespunzătoare, - » 4

centrale a
Consiliului 

Comitetului

8*500 tone metal economisit

muncitorilor
la chemarea tine- 
„Să realizăm cît

Era cu 
buzunarele 
fular legat 
zimhet superior afișat la un coif 
al gurii.

— Pe cine cauți măi țîcă ? — 
l-a întrebat portarul.

— Pe Napoleon. Țîcă e băia
tul dumitale. Mie să-mi zici to
varășe Radu. De azi sînt lucră
tor aici...

Aroganță și șmecherie a arătat 
Radu din primele zile cînd a 
venit ca lucrător la Uzinele „l. 
C. Frimu“. La prima mașină la 
care a lucrat, după 10 zile de 
succes, Radu a început să dea 
rebuturi.

— Ei, ce vreți ? Rebuturi e- 
xistă de cînd lumea. N-o să stria 
eu un obicei al pământului.

L-au mutat la altă mașină. A 
defectat o piesă. S-a 
harță cu un lucrător, a răspuns 
obraznic maistrului, 
l-au privit cu dojană.

— Măi băiete, nu merge așa. 
Ai venit în mijlocul nostru și 
trebuie să te schimbi, la să ve
dem cine ești tu, și de ce te 
porți așa.

...Radu e din lași. La o vîrstă 
cînd mama îți mîngîie creștetul 
și-ți urmărește încă pașii, el a 
rămas numai cu tatăl. Tatăl, o- 
cu pat cu slujba, avea ptyin timp 
liber pentru educația fiului. Cam 
bolnăvicios și ursuz nu-i arăta 
lui Radu prea multă prietenie. 
Așa că destul de singur. Radu 
făcea de obicei ce voia.

Apoi familia se mută. La Si
naia unde fusese pentru un tra
tament, tatăl se stabilește și-l a- 
duce și pe Radu. în noua casă, 
unde există și o a doua mamă. 
Radu nu se simte bine. în toam
na acelui an, el se înscrie la 
liceu. Lipsit de controlul părin
ților, avînd drept preocupări so
cotite de el necesare — lecturile 
romanelor polițiste burgheze, 
plimbările prelungite după orele 
obișnuite etc., Radu neglijează 
învățătura. După cîteva luni e 
exmatriculat din școală. Părinții, 
și în special cea de a doua 
mamă, îl disprețuiesc.

Radu își petrece timpul aiurea

mîinile cufundate în 
pantalonilor, cu un 
aiurea la gît, cu un

typt la

Oamenii

Plecarea delegației 
Comitetului Central 
al Tineretului Liber 

German

pînă cînd — sfătuit de un tînăr 
muncitor, vecin de locuință — 
se înscrie la Școala profesională 
a Uzinelor „l. C. Frimu“ pentru 
a învăța o meserie.

La școala profesională, alături 
de elevii mai mari, viitori mun
citori, în condițiile unei puter
nice discipline școlare, începe să 
învețe mai bine. Devine ceva mai 
ordonat, mai muncitor. Are însă 
sentimentul greșit că tot ce se 
petrece cu el. faptul că a venit 
la școală să învețe, că va deveni 
lucrător calificat, se datoresc în 
exclusivitate persoanei sale. A- 
cest lucru alimentează aroganța 
și șmecheria— născute cu vreme 
în urmă, cînd, rămas singur, s-a 
ținut de tot felul de fleacuri. Tot
odată mai intervin în viața lui 
cîteva întîmplări care îl fac să 
se izoleze mai mult de colectiv 
și de cei de acasă, să-și întă
rească sentimentul de care vor
beam.

într-o zi, de pildă, chemat la 
școală pentru o abatere de-a fiu
lui, tatăl aplică in cancelaria 
profesorilor mai multe palme pe 
obrajii lui Radu, 
cruri rănesc adînc sensibilitatea 
oricărui copil, dar 
unuia care e fără mamă...

în sfîrșit, după trei ani Radu 
intră pe poarta uzinei cu o di
plomă în buzunar dar și cu ba
lastul aroganței celui care gîn- 
dește : „Uite bă, eu singur pot 
să fac ce vreau. Am vrut să fac 
o școală? Am făcut-o“.

— Nu-i adevărat ! — îi spun 
muncitorii după ce au aflat toate 
acestea. La școală n-ai învățat 
singur. Te-au ajutat profesorii, 
educatorii, colegii, la să presu
punem că tu ai fi trăit în alte 
timpuri — atunci cînd domnea 
burghezia. Ai fi putut apuca 
poate pe căi greșite și ai fi a- 
juns la vreo casă de corecție. 
Numai dorința personală n-ar fi 
putut schimba în bine cursul 
vieții tale. Acum în viața ta se 
petrec anumite schimbări toc
mai fiindcă nu ești singur, pen
tru că societatea noastră nouă 
te-a ajutat. Azi ai venit în mij
locul nostru. Te vom ajuta cu 
toții. La început o să-ți arătăm 
cum să lucrezi cît mai bine.

Șl primul care se apleacă asu-

pra lui Radu este comunistul Ion 
Cașarov. Radu îl vede și în
treabă :

— Bine, dar dumneata n-ai 
terminat schimbul ?

— Nu-i nimic, astăzi vreau să 
stau cu tine.

Iar acest „astăzi" este și a 
doua zi, și-a treia, și-a patra...

Radu începe să simtă mașina, 
să-i audă pulsul, să știe dacă are 
nevoie de ceva, să o cunoască 
cînd e plină de forță. îi reușesc 
cîtva timp piesele și e bucuros.

— Știi tu că bucuria asta nu 
numai a ta, că e și a noastră ?e

V. CONSTANT1NESCU

Ca răspuns 
rilor reșițeni, 
mai multe economii pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste*, 
tinerii siderurgiști și metalurgiști 
din întreprinderile regiunii Hu
nedoara s-au anga
jat să economiseas
că tot mai mult 
metal.

Pentru realizarea 
acestui angajament 
au muncit cu mult 
elan tinerii de la 
Combinatul Siderur
gic Hunedoara, U- 
zinele „Victoria"-Calan și cei de 
la Fabrica chimică din Orăștie.

Da la începutul anului șj pînă 
în prezent au fost economisite a- 
proape 8.500 tone metal a cărui 
valoare corespunde cu suma de 
peste 1.300.000 lei. Rezultatele 
cele mai bune le-au obținut ti-’

Astfel de lu~

mai ales a

(Continuare în pag. 3-a)

Biblioteca căminului cultural din comuna Odoreu, regiunea 
Baia Mare, este frecventată atît de cei mari, cît și de cei mici.

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu se spre patrie, delega-* 
ția Comitetului Central al Tine-4 
retului Liber German, care, la 
invitația C.C. al U.T.M., a făcut 
o vizită în țara noastră.

Delegația a studiat experiența 
Uniunii Tineretului Muncitor în 
diferite domenii de activitate.

(Agerpres)

Săptămîna economiilor 
depuse la C. E. C.

Din inițiativa organizației de 
bază U.T.M. de la școala profe
sională de pe lingă uzina „Cle
ment Gottwald“ din Capitală s-a 
organizat o săptămină a econo
miilor la C.E.C.

Cu această ocazie s-au orga
nizat discuții colective cu elevii 
despre importanța economiilor 
depuse la C.E.C., despre avanta
jele de care se bucură depună
torii.

La sfîrșitul săptămînii bilan
țul economiilor depuse de elevii 
școlii 
wald- 
suma

profesionale „Clement Gott- 
la C.E.C. s-a ridicat la 

de 14.625 lei.

ION ȘERBANESCU 
CHIR1ÄC DUMITRU 

corespondenți voluntari

nerii de la oțelăria „Siemens 
Martin" II care au economisit 
aproape 4.000 tone metal. Suc
cesele obținute de tinerii side- 
rurgiști țj metalurgiști privind 
economisirea metalului sînt ur

marea aplicării unor 
măsuri tehnico-or- 
ganizatorice înain
tate și a unor îm. 
bunătățiri aduse 
procesului de elabo
rare, turnare, lami
nare și prelucrare a 
metalului. La furna
le au fost reduse în

mod simțitor pierderile de fontă 
ce se produceau la turnare. De 
asemenea a fost redus procentul 
de pierderi ce s-a înregistrat 
prin solidifioarea fontei pe oalele 
de turnare.

La oțelăria „Filimon Sîrbu", 
de pildă, procentul de rebut 
a fost redus în ultimul timp cu 
9,58 la sută față de procentul 
realizat în primele luni ale anu
lui, iar procentul de deșeuri la 
turnare a fost redus cu 0,64 Ia 
sută.

Din cantitatea de metal econo
misit pînă în prezent se pot pro
duce și livra întreprinderilor 
constructoare de mașini din țară 
peste 6.400 tone laminate.

IVANOV SERGIU < 
corespondent voluntar

i
Un cerc 

ai mîinilor 
îndeminatice

or- 
în- 
un 
ele

în satul Orbie, raionul Buhușî, 
recent, organizația U.T.M. a 
ganizat un cerc al mîinilor 
demînatice la care participă 
număr de 25 tinere. Aici
învață să lucreze diferite carpete, 
cusături și broderii. Cu obiectele 
pe care le vor lucra pînă la 8 
Martie 1960 se va organiza o ex-> 
poziție. Printre tinerele care 
lucrează la cercul mîinilor înde* 
mînatice din Orbi3^ se numără 
Silvaș Didina, Silvaș Ecaterina, 
Savinoiu Elena și altele.

P1NTIL1E VIRGINICA 
corespondent voluntar

Perdeaua străvezie
a falsei colegialități

nu

Mi l-au arătat printr-o per* 
dea, dar perdeaua era stră
vezie și se putea vedea totul. 
Și am privit, fără pic de re- 
mușcare.

Fiindcă știam ce știam (și 
ce știam era adevărat)
mi-am putut explica la înce
put de ce Achim Dan și Pru
nescu Ștefania din clasa a 
IX-a C, a Școlii medii „Al. 1. 
Cuza" din București țeseau 
din superlative neverosimile, 
din adjective mătăsoase și in
terjecții catifelate o pînză 
diafană, un fel de perdea 
după care il ascundeau pe 
Floriță Florin, colegul lor. 
Cum spuneam, perdeaua insă 
era străvezie, străvezie de tot. 
E „băiat bun“, spuneau, „are 
Cap“, „e totdeauna vesel“, 
„face mereu glume“...

Era înaintea orei de medi
tație la matematică, iar Flo
riță Florin lipsea. „Băiatul 
bun“, „Capul“ cu C mare, 
mă rog, căzut nici la patru, 
nici la șase materii, ci numai 
la cinci, era sublim... dar 
lipsea cu desăvîrșire de la me
ditație. Dar parcă i-aș putea 
aduce vreun reproș pentru 
atita lucru ? Doar prezența 
la meditații e facultativă. El și 
la orele practice a lipsit fiind-

că pentru dînsul practica nu 
are nici măcar o valoare teo
retică.

De ce atunci, interlocutorii 
mei care, ca și majoritatea 
clasei, > '•tă bine, vin la ore
le de n «i la cele prac
tice, au asemenea priviri blîn- 
de, duioase, iertătoare față de 
un coleg care refuză de mul
tă vreme să se încadreze în 
normele de conduită ale unui 
elev adevărat ?

fapt un cap cu c mic, ce face? 
Păi, face glume : imită ono
matopeic felurite exemplare 
ale Zoologiei sau graseiază, 
se bilbîie, se uită cruciș. Glu
me răsuflate care tulbură li
niștea orei spre indignarea și 
a profesorului și a elevilor.

Nu insă spre indignarea 
tuturor elevilor ; fiindcă, iată, 
unii sînt gata să tolereze in
tr-un mod. absolut necolegial 
și absolut contrar atitudinii

FOIL E T O N
Prin perdeaua trasă de mi

na falsei colegialități, Achim 
Dan și Prunescu Ștefania mi-l 
arătau pe Floriță Florin ca 
pe un „băiat glumeț“. O, dar 
nu e nimic trist în faptul că 
cineva face glume, nu-i așa ? 
Nu-i așa totdeauna fiindcă 
„băiatul glumeț“ are o cu
rioasă predilecție de a fi glu
meț numai în timpul orelor. 
Profesorul explică, face cu
noscute necunoscutele unei 
ecuații, foarte puțin cunoscu
te Capului cu C mare, iar 
Capul cu C mare care e de

disciplinate a majorității cla- 
sei, asemenea ieșiri prea pu
țin hazoase, nedemne de un 
elev al școlii noastre.

— Spuneți-mi, îmi întreb 
interlocutorii, dar „băiatul 
bun“ copiază ?

— A, nu, cum ar putea fa
ce el o asemenea greșeală ! 
Noi avem profesori tineri și 
la ei e aproape imposibil să 
copiezi, au ochi buni. Altmin
teri...

Ah, bietul băiat ! Altmin
teri, cum ar mai copia ! Cum 
poți însă lupta cu destinul

care-ți aduce pe cap niște pro
fesori fără dioptrii multe și 
cu auzul fin, care sînt în 
stare să vadă și să audă pînă 
și mișcările abile ale unui 
„cap“ ? Bunii colegi, care 
sînt de fapt falși colegi, regre
tă probabil că nu pot admira 
încă una din „calitățile“ lui 
Floriță Florin.

Dar în definitiv aceste 
„calități“ sînt numai în ghi
limele calități și numele 
lor adevărat e indisciplina 
(fiindcă tulbură liniștea cla
sei ), e slaba învățătură (fiind
că e căzut la cinci materii), e 
nepăsarea (fiindcă lipsește de 
la meditații) și așa mai de
parte.

Perdeaua falsei colegialități 
o o perdea protectoare ; cei 
care o țes și o coboară se fac 
ei înșiși vinovați de existența 
unor asemenea apucături nesă
nătoase, ca cele arătate. Față 
de asemenea apucături nu tre
buie admisă însă nici o îngă
duință. Adevărata colegialita
te e aceea care îi va critica 
fără menajamente pe elevi ca 
Floriță Florin și le va opune 
atitudinea sănătoasă, de mun
că sîrguincioasă a colectivului.

IGOR ȘERBU

Tinerii Ion Fekes, Radu Va
sile și Lață Nicolae, munci
tori fruntași la Uzinele chi
mice „Nicolae Teclu“ din 
Copșa Mică, urmează cursu
rile serale ale școlii medii, 
lată-i pregătind temele pen- 

tru a doua zi.

Foto : P. POPESCU

„Prietenă muzicii*
i

Educația muzicală a elevilor 
constituie o preocupare perma-* 
nentă a organizației de bază 
U.T.M. de la Școala medie mixtă 
nr. 1 din Giurgiu.

Din inițiativa organizației de 
bază U.T.M. a fost înființat cer
cul „Prietenii muzicii" care or^ 
ganizează pentru elevi diferite 
manifestări muzical-educative^ 
Direcțiunea școlii sprijină acti-i 
vitatea cercului. Astfel școala 
a fost înzestrată cu un magne-* 
tofon, cu o stație de radio am
plificare, discuri.

De cîteva ori pe lună, cu ajiH 
torul tovarășilor profesori în 
fața elevilor se prezintă expui 
neri despre viața și opera mari-i 
lor compozitori cu exemplificări 
pe bandă de magnetofon.

Lucrările sesiunii generale 
a Academiei R. P. Romine

Marți, au continuat lucrările- 
sesiunii generale a Academiei 
R.P. Romîne. După alegerea Co
misiei pentru redactarea proiec. 
tulul de liotărîre a sesiunii ge
nerale — comisie formată din 
academicienii; I. S. Gheorghiu/

Șt. Alilcu, V. Alalinschi, R. Rî« 
pan și Al. Codarcea — au avut 
loc, în ședințele de dimineață și 
de după-amiază, discuții asupra 
rapoartelor prezentate în prima 
zi a sesiunii.
. Lucrările sesiunii continuă,

Spectacolul Ansamblului de dansuri 
„Darpana“

(Marți seara, în sala Teatru
lui C.C.S., a avut loc cel de-al 
doilea spectacol prezentat în Ca- . 
pitală de Ansamblul de dansuri 
„Darpana“ din India.

La spectacol au participat to
varășii Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Gh. Stoica, secretar al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, A- 
yram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Gh. Diaoonescu, 
ministrul Justiției, dr. Voinea 
Marinescti, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Gogii Ră-

din India
dulescu,
Constanța Crăciun, adjunct

ministrul Comerțului, 
J t al 

ministrului Invățăinîntului și 
Culturii, Gh. Vasilichi, președin
tele U.C.E.C.O.M., Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, Al. Buican, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremonialu
lui de Stat, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Invățăinîntului și 
Culturii, reprezentanți ai presei 
romîne și străine.

Au fost de față O. K- Nair, în
sărcinatul cu afaceri ad-interiru 
al Republicii India la București, 
șefii altor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diploma, 
tic.

Arta interpretativă a dansato
rilor, indieni a fost răsplătită cu 
vii aplauze. La sfîrșitul spectaco
lului artiștilor indieni le-au fost 
înmînate flori. Spectacolul a fost 
televizat.

ȘTEFAN URE6H3 1

In serele Institutului Agronomic din București, studenții din anul 
I al Facultății de agrozootehnie ascultă explicațiile tov. Miha- 

lache Marin, asistent, despre copilitul roșiilor.
Foto : S. NICULESCU

(Agerpres)
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Un grup de specialiști 
romîni din industria 
petrolului a plecat 

în India
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre India, 
primul grup de specialiști romîni 
din industria petrolului, care vor 
acorda asistență tehnică la cons
truirea, montarea și-punerea în 
funcțiune a rafinăriei de petrol 
pe care țara noastră o livrează 
Republicii India.

Grupul este condus de Grigore 
Grosu, inginer.șef al construc
torilor și montorilor romîni car®
vor lucra în India, pînă la in- 
trama în producție a acestei ra
finării, > ■.. ,
. (AgerpresJ
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PENTRU O CONTRIBUȚiE MAI ACTIVĂ A TINERETULUI DE LA SATE LA

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE PORUME-SILOZ
' i M

Porumbul însilozat - 
nutrețul 

numărul unu
Pențru continua dezvoltare a 

șep .elinui și pentru creșterea pro
ducție, animaliere, una din con
dițiile principale o constituie asi 
gurarea unei baze furajere boga
te și variate. De cîțiva ani, uni 
tățile agricole socialiste din pa
tria noastră, urniînd indicațiile 
partidului, au început să intro
ducă în hrana animalelor, în
deosebi în perioada de iarnă, un 
nutreț deosebit de valoros — po 
rumbul însilozat.

Plenara C.C. al P. M. R. din 
3-5 decembrie a.c., acordind o 
deosebită atenție îmbunătățirii 
creșterii animalelor, sporirii con- 
tinue a producției de carne și 
lapte și reducerii prețului de cost 
al acestora, a arătat că una din 
căile pentru realizarea acestor 
obiective este folosirea pe scară 
largă a porumbului siloz.

Calitățile porumbului 
însilozat

In primul rlnd, fiind suculent, 
porumbul însilozat este consumat 
cu poftă de către animale, el fă- 
cind ca hrănirea pe timpul iernii 
să se apropie de tipul de alimen
tație din timpul verii. Porumbul 
însilozat este o adevărată pășune 
de iarnă pentru animale.

Obținerea unei producții mari 
de lapte, depinde în cea mai 
mare măsură de bogăția în sub
stanțe nutritive a furajelor pe 
care le consumă vacile. Ce ele. 
mente trebuie să conțină o rație 
alimentară ca să fie valoroasă ? 
In proporții diferite, ea trebuie 
să conțină substanțe zaharoase, 
proteine, grăsimi, vitamine și 
săruri minerale. Porumbul siloz 
are o mare valoare nutritivă 
pentru că conține intr-un grad 
ridicat substanțe zaharoase și vi
tamine. tn plus, raportat la va
loarea nutritivă pe care o are, 
este nutrețul cel mai ieftin.

Experiențele au arătat că față 
de principalul său concurent 
(dintre furajele suculente) — 
sfecla furajeră — porumbul siloz 
are cu peste 30 la sută mai mul
te unități nutritive și se obține 
la un preț de cost mai redus cu 
peste 50 la sută față de aceasta.

Cerințe ale cultivării 
și conservării 

porumbului-siloz

Cultura porumbului pentru si
loz nu trebuie să se deosebească 
de cultura pentru boabe. Este 
greșită tendința de a se reparti
za pentru această cultură, tere
nurile cele mai slabe, de a se folosi 
sămință de calitate inferioară și 
de a se neglija lucrările de în
treținere a culturii. Dimpotrivă, 
pentru această cultură trebuie 
ales un teren fertil, care să fie 
arat în toamnă chiar mai adine 
decît cel pentru cultura de boabe 
(30-35 cm.). Această lucrare 
permite plantelor să se înrădăci
neze mai puternic în vederea fo
losirii mai bune a rezervelor de 
hrană și apă din adincime. Su
prafețele repartizate culturii de 
porumb siloz trebuie bine îngră
șate, aplicîndu-se în toamnă 20- 
30 tone gunoi de grajd și 200- 
300 kg. îngrășăminte minerale 
azotoase la hectar.

Alegerea seminței, semănatul, 
distanțele dintre rînduri și lucră
rile de întreținere a culturii sînt 
măsuri agrotehnice ce nu se deo
sebesc prin nimic de cele nece
sare porumbului pentru boabe.

Care este momentul cel mai 
potrivit pentru recoltarea porum- 
bului siloz ? Cercetările și expe
riența practică a unor unități 
agricole socialiste fruntașe au 
arătat că momentul optim pentru 
recoltare este atunci cînd bobul 
de porumb se găsește in faza de 
coacere lapte-ceară, adică atunci 
cînd din bobul strivit cu unghia 
iese un suc de culoarea laptelui 
și de consistența aluatului și cînd 
încep să ruginească primele 
frunze de la baza tulpinii.

De ce acesta este cel mai bun 
moment | nlru recoltare a po- 
rumbului-st ’ Pentru că în 
această fază acumulat maxi
mum de uni, ,< nutritive, planta 
încetînd de aci înainte să mai 
acumuleze, iar aceste elemente 
nutritive se găsesc răspîndite atît 
în știulete, cît și în tulpină.

Dacă recoltăm mai devreme, 
pierdem o cantitate importantă 
de substanțe nutritive (peste 20 
la sută) pe care plantele le-ar 
mai putea acumula pînă în faza 
de coacere lapte-ceară. Dacă re
coltăm mai tîrziu, planta, conți- 
nuînd să trăiască, consumă din 
rezervele acumulate șj în plus 
prin îmbătrînire, tulpina își pier
de din suculență fiind consumată

cu mai puțină plăcere de către 
animale.

Iată cîteva calcule care demon
strează necesitatea recoltării po
rumbului pentru siloz în faza de 
coacere lapte ceară.

La o producție de 40.000 kg. 
porumb siloz la hectar se obțin 
8.000 unități nutritive în momen
tul în care porumbul este recoltat 
în faza de coacere lapte-ceară. 
Dacă același porumb este lăsat 
pînă la coacerea deplină nu vom 
mai obține decît aproximativ 
5.000 unități nutritive (în boabe 
și coceni). Diferența aceasta re
prezintă o pierdere echivalentă 
cu aproximativ 6.000 litri lapte. 
Dacă o gospodărie care are o su
prafață de 50 hectare cultivată 
cu porumb siloz schimbă desti
nația acestuia în porumb pentru 
boabe, ea va pierde o cantitate 
de aproximativ 300.000 litri lap
te.

Aproape aceleași pierderi se 
înregistrează în cazul cînd po
rumbul pentru siloz se recoltează 
mai devreme, adică în faza de 
coacere în lapte.

Porumbul pentru siloz trebuie 
recoltat în timp foarte scurt. 
Plantele trebuie tocate cît 
mai mărunt și așezate în straturi 
succesive în siloz, fiecare strat 
fiind bine bătătorit cu tractorul, 
animalele, maiuri etc., după po
sibilități, pentru a se elimina cît 
mai mult aerul din siloz înlătu- 
rîndu-se astfel posibilitățile de 
fermentații nedorite care ar stri
ca nutrețul.

Porumbul poale fi înmagazinat 
In silozuri de diferite forme și 
dimensiuni după condițiile locale 
ale fiecărei unități.

Cele mai ieftine și practice si
lozuri sînt cele făcute în pămint 
în formă de gropi avînd dimensi
uni de 2 metri adîncime, 2-2.50 
metri lățime la bază sj 2,50-3 
metri la suprafață, lungimea va
riind după necesități.

Cum și cînd poate 
fi folosii porumbul 

însilozat
Porumbul însilozat poate fi 

dat în hrana vitelor incepînd de 
la o lună, o lună și jumătate de 
la data însilozării, deoarece în 
acest răstimp se termină proce
sul de murare.

Deși animalele consumă cu 
deosebită plăcere acest furaj, in
troducerea lui în rațiile zilnice se 
face treptat, începînd cu 10 kg. 
pe cap de vacă, și sporind canti
tățile zilnice în așa fel ca după 
10-12 zile să ajungem la o rație 
normală de 25—30 kg.

De obicei, porumbul siloz tre
buie asociat cu nutrețuri fibroase 
bogate în substanțe proteice (fîn 
de lucerna, trifoi, soia, sparcetă, 
borceag etc.) și cu concentrate 
ca : tărîfe de grîu, șroturi de so
ia, floarea soarelui, boabe de 
leguminoase etc. Acestea se in
troduc în rații diferențiat, în 
funcție de producția de lapte pe 
care o dau vacile furajate.

Se impune să luăm măsuri 
practice atît pentru folosirea ra
țională a stocului existent de po
rumb însilozat cît șj pentru pre
gătirea culturii viitoare. Tineretul 
satelor, care a Căpătat în această 
privință o bună experiență, este 
chemat să lupte cu mai multă 
perseverență pentru înfăptuirea 
acestei importante sarcini trasa
te de partid. încă de pe acum 
trebuie pregătită sămînța, căreia 
trebuie să i se facă proba de 
germinație, iar loturile rezervate 
culturii de porumb siloz să fie 
bine îngrășate cu gunoi de grajd.

Respectînd învățămintele știin. 
ței agricole vom reuși să obținem 
cantități sporite de porumb siloz 
la hectar, asigurînd prin aedasta 
pentru anul viitor o mare canti
tate din furajul numărul unu 
al animalelor — porumbul însi
lozat.

Zng. zootehnist 
ION ARIEȘEANU 
cercetător principal 

lng. agronom 
TRAIAN SARCA 

cercetător, Institutul 
de cercetări pentru cul

tura porumbului

Tineretul colectivei 
a luat în răspunderea sa 

cultura porumbului furajer
într-una din serile trecute, Ia 

căminul cultural din comuna Zi
duri, raionul Rîmnicu Sărat, lu
mina electrică a ars pînă tîrziu. 
Utemiștii și tinerii gospodăriei 
agricole colective „Vâri le Roaită“ 
au dezbătut întT-o adunare gene
rală deschisă a organizației de 
bază U.T.M. sarcinile, învățămin
tele deosebit de prețioase reieșite 
din documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie a.c.

Studiind cu atenție documen
tele plenarei și aprofundînd a- 
cele probleme care se refereau 
la dezvoltarea creșterii animale
lor și a culturii porumbului de 
siloz — baza creșterii rapide a 
producției de carne și lapte — 
membrii biroului organizației de 
bază U.T.M. ceruseră organiza
ției de partid și consiliului de 
conducere al gospodăriei ca în 
anul viitor, tineretul să primească 
sarcina de a răspunde de asigu
rarea bazei furajere a animale
lor gospodăriei.

Pentru a discuta această ini
țiativă, sub conducerea organi
zației de partid și cu sprijinul 
consiliului de conducere al gos
podăriei, organizația de bază 
U.T.M. a organizat o adunare 
generală deschisă la care a par
ticipat majoritatea utemiștilor și 
tinerilor colectiviști. Baza dez
baterilor și discuțiilor purtate 
în această adunare generală a 
constituit-o referatul ținut de 
u tem i sta Silvia Cantaragiu, ingi
ner agronom al gospodăriei co
lective. Referatul a scos în evi
dență rezultatele bune pe care 
le-a obținut gospodăria colectivă 
din Ziduri în acest an în cultura 
porumbului pentru siloz, îndeo
sebi de către echipa a 6-a de 
tineret, a cărei recoltă a fost de 
54.000 kg la hectar.

Gheorghe Niță, secretarul or
ganizației U.T.M., Nicolae Bucur, 
inginera Silvia Cantaragiu și cei
lalți membri ai biroului organi
zației de bază U.T.M. au arătat 
cum a lucrat această echipă de

tineret. Cînd a sosit momentul 
de recoltare și însilozare a po
rumbului în faza de coacere 
lapte-ceară, echipa și-a organizat 
astfel munca : 17 rneri au lu
crat la recoltat și transportat, 
7—8 tineri la tocat și însilozat, 
iar doi-trei tineri au lucrat în 
groapa de siloz la așezarea și 
îndesarea uniformă a furajului. 
Echipa a 6-a de tineret a ter
minat această lucrare cu trei- 
patru zile mai devreme decît 
celelalte, deși cantitatea de po
rumb obținută de echipă la 
hectar era mai mare ca a ce
lorlalte.

Adunarea generală U.T.M. și-a 
asumat răspunderea în fața orga
nizației de partid și a consiliu
lui de conducere de a lua în gri
ja sa cele 60 hectare cu porumb 
pentru siloz (suprafață dublă 
fală de anul trecut) de la pregă
tirea terenului și însămînțare, 
pină la recoltat și însilozat anga- 
jîndu se totodată să obțină o pro
ducție de 60.000 kg. la hectar. 
Pentru ca această sarcină să fie 
temeinic dusă la îndeplinire, adu
narea generală deschisă a organi
zației de bază U.T.M. a luat ur
mătoarele măsuri :

1. Tinerii colectiviști vor tran
sporta 20—25 tone gunoi de 
grajd pe fiecare hectar de teren 
destinat porumbului pentru siloz. 
Deoarece gospodăria nu dispune 
în prezent de întreaga cantitate 
de gunoi necesar îngrășării tere
nului destinat acestei culturi, ti
nerii colectiviști vor depista can
titățile de gunoi (mraniță) a- 
runcate pe malul rîului Rîmnicu 
Sărat și, formînd convoaie din 
cele 35 de atelaje, îl vor trans
porta pe terenul ogorît;

2. Tinerii vor asigura din timp 
întreaga cantitate de 2.000 kg. 
sămință de bună calitate și cu 
putere de germinație de 90-—100 
la sută, care va fi supusă în 
prealabil probelor de laborator ;

3. Vor însămînța întreaga su
prafață cu mașinile și atelajele

Cu ce se hrănește producția de lapte pentru ca să sporească...
Desen de N. CLAUDIU

gospodăriei la timpul optim, în 
termen de 3 zile ;

4. Vor executa lucrările de 
întreținere de bună calitate și 
în aceleași condiții ca la porum
bul pentru boabe, adică trei pra- 
șile la timpul și la adâncimea 
indicată de regulile agrotehnice ;

5. Vor aplica polenizarea su
plimentară artificială prin colec
tare de polen, pe suprafața de 
trei hectare, sub formă de expe
riență ;

6. Vor recolta porumbul în 
faza de coacere lapte-ceară și îl 
vor însiloza în cel mult 10—12 
zile ;

7. Vor săpa și amenaja încă 5 
gropi pentru siloz a 100 tone 
fiecare, dintre care două prin 
muncă voluntară ;

8. în scopul bunei organizări 
a muncii și pentru efectuarea 
tuturor lucrărilor de bună cali
tate și Ia timp, organizația de 
bază U.T.M. va alcătui trei echi
pe de tineret în fruntea cărora 
vor fi recomandați cei mai pre
gătiți tineri din punct de ve
dere profesional;

9. Pentru însușirea unor bo
gate cunoștințe în privința cul
turii și însilozării porumbului, 
din cele 15 lecții ale cercului 
agrozootehnic, trei-patru lecții 
vor fi dedicate acestei culturi, 
lecții la care se vor face demon
strații practice privind germina
ția semințelor, temperatura solu
lui la adîncime de semănat, vi
zionări de diafilme etc., la casa 
laborator a gospodăriei ;

10. întrucît lucrările ce se vor 
aplica vor fi efectuate semiineca- 
nizat necesitînd circa 3.000 de 
zile-muncă, tinerii vor efectua 
munci voluntare la diferite lu
crări ea : transportul îngrășă
mintelor pe oîmp, polenizare, 
însilozarea a 200 tone etc., in
cit să se economisească aproxi
mativ 500 zile muncă. Econo
miile obținute vor fi vărsate în 
fondul de bază al gospodăriei 
cu cerința ca acestea să fie fo
losite la dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării generale deschisă a or
ganizației de bază HT.M. tova
rășii Costache Călin, instructorul 
Comitetului raional P.M.R. Rîm- 
nicu-Sărat, Dumitru Marcu, prim- 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. Rîmnicu Sărat și Alecu 
Tudose, președintele gospodăriei 
agricole colective și-au exprimat 
convingerea că tineretul gospodă
riei colective, mobilizat de orga
nizația de bază U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, 
va duce la îndeplinire cu cinste 
această sarcină de mare răspun
dere pe care organizația de par
tid și consiliul de conducere le-au 
încredințat-o.

NICOLAE BARBU
NICOLAE PU1U

1) Tinerii muncitori de ta 
O.A.S.-Roșta, regiunea Bucu
rești, au însilozat In acest an 
mari cantități de porumb- 
slloz : peste 7.000 kg. pe cap 
de vacă furajată. Acum II ad

ministrează vacilor care...

2) ,.JI consumă cu mare
plăcere.

3) Datorită hrăniril cu po- 
rumb-siloz a vacilor, In pri
mele două decade ale ace
stei luni, producția de lapte 
a crescut cu 1-2 litri pe zi, la

fiecare vacă.

In fotografii : utemiștii Ion 
Homm, Mihai Wainisch și ti
nerele Elena Gheorghe și 
Adela Homm, în timpul lu

crului.

Foto : P. POPESCU

Suprafețe sporite 
pentru porunib-sHoz
In anul 1958, colectiviștii din 

satul Conduratu, raionul Mizil, 
au cultivat o suprafață mare cu 
porumb-siloz. Administrind în 
hrana vacilor acest valoros nu
treț, producția de lapte a eres, 
cut anul acesta de la 1600 litri 
cît prevedea planul, la 2300 li
tri lapte pe cap de vacă fura
jată.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie a.c. a constituit 
un imbold și mai mare pentru co
lectiviștii din Conduratu* privind 
dezvoltarea rapidă a culturii po
rumbului pentru siloz. In planul 
de producție pentru anul 1960, 
colectiviștii din satul Conduratu, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, au hotărît să dubleze su
prafața cultivată cu porumb pen
tru siloz.

P. NICOLAE

Zilnic crește 
producția de lapte
Anul acesta colectiviștii din 

G.A.C. Rominești, regiunea Plo- 
esti, au acordat o atenție sporită 
asigurării hranei animalelor. 
In această perioadă, cînd vacilor 
li se administrează porumb fu
rajer de bună calitate, producția 
zilnică de lapte a crescut cu 
1—1,5 litri lapte la fiecare vacă 
furajată.

B. NIGUȚÂ

Dacă ar vor Li
animalele...

Animalele domestice cat boul, 
vaca, calul și altele sînt niște 
ființe foarte folositoare omului. 
Ele dau carne, lapte sau trag 
după ele căruțe, dar, din păcate, 
nu vorbesc. Se pare însă că ade
vărul acesta foarte precis, știin
țific, nu e, ca să zicem-așa, întot
deauna adevărat. Ia să ne gin- 
dim, de pildă, la poveștile pe 
care le-um ascultat in copilărie. 
Acolo, mai toate animalele Vor
beau, și încă unele spuneau lu
cruri. foarte înțelepte. Ața că, 
ce ne-am zis noi ? Dacă în basme 
fi în cărți au fost animale cate 
vorbeau, de ce nu le-am da voie 
să facă asta și intr-un foileton ? 
S-ar simți oare acest aplătiat 
gen publicistic înjosit de prezen
ța unor onorabile animale, cate 
ne dau lapte și carne ? Nici 
vorbă.

„Să nu 
să-ți spunem 
minunății — 
susnumitele 
număr de 
gura uneia 
plările pe 
nu sînt de pe
ci chiar de-aici 
petrecute în vremurile noastre. E 
vorba, ca să nu mai lungim po
vestea, de porumbul furaj. Anul 
acesta, stăpînii noștri, colecti
viștii din Stăucești, de-aci de 
lingă Botoșani, au ajuns la con
cluzia (după ce în anul celălalt 
ne scoseseră la iarbă verde, ți- 
nindu-ne una de alta ca să nu 
ne prăbușim) că e musai să cul
tive porumb furaj ca să aibă ce 
ne da de mincare pe timpul ier
nii. Și au hotărît ei să treacă în 
planul de producție 7 hectare 
de porumb siloz. Am făcut noi o 
socoteală băbească, așa cum 
ne-am priceput, și ne-am zis că 
dacă îl îngrijesc bine și scot o 
recoltă frumoasă, o să avem hra
nă din belșug. Seamănă ei po
rumbul, răsare, incepe să crească, 
îl prășesc... Era o mîndrețe de 
porumb. Ne creștea inima văsîn- 
du-l. O să ne ghiftuim dă-atîta 
porumb la iarnă, ziceam noi. 
lată insă că pe la mijlocul verii, 
colectiviștii, tot

aștepțicumva să te 
niscaiva

.LXm foileton
14, prin 
dintre ele. 
care le povestim, 

alte lumi, 
de la noi.,

Intim-

uitîndu-se ei la

sălanul de porumb, au început 
se scarpine după ceafă.

— jlfăi frate, fi-au zis ei, 
te uită ce mîndrețe de porumb. 
Ce știuleți are ! Parcă te doare 
inima să-l dai la vaci. Ca să 
vezi ce concepție ! Ca fi cum 
dacă ni-l dădeau nouă l-ar fi a- 
runcat în drum. Nu le-am fi dat 
mai mult lapte I

Și ce-au făcut ei ? Au lăsat 
porumbul ăsta pentru boabe, 
și-au semănat alt porumb, în 
miriște, pentru noi. Dar nici 
p-ăsta rtu l-au semănat așa, ca pe 
orice porumb, rar, ca să-l poată 
prăși și îngriji, ci des, să se facă 
mult. Ziceau ei c-o să se facă 
mult, dar n-a fost chiar așa, pen
tru că l-a prins toamna din urmă 
fi-a rămas mic, fără știuleți. Din 
planul de 300 de tone n-ău rea
lizat decît jumătate. Asta n-ar 
fi nimic. L-au tăiat fi hai să-l 

însilozeze. Fac ei două 
gropi mari chiar în 
spatele grajdului. Au 
cărat 30 de tone și-au 
făcut 

Pe urmă, 
Ce să mai 
rumb de pe cimp, să se

siloz

io

mic. 
ei?
pa-

sească ? Au făcut silozul acolo, 
în cîmp, iar groapa de lingă 
grajd a rămas goală. Noi ne-am 
crucit de mirare. Adică la iafha 
or să ne ducă pe noi tocmai la 
4 km. unde-au făcut ei silozul 
ca să mîncăm porumbul ?

Acum, toate astea le simțim 
noi pe spinarea noastră. Toată 
ziua mîncăm strujeni uscați, paie 
și fin, Mîncurea de bază sînt 
paiele. Ele ar fi într-un fel ceaiul 
de dimineață. Pe urmă, supa, a- 
dică cocenii. Urmează friptura, 
care e fînul. Ei, dar iată că de la 
o vreme primim și desert: cîteva 
kilograme de porumb furaj. 
Ăsta, vasăzică, în loc să fie hrana 
principală, o primim numai pe 
gustate. Și ca să sa scuze pentru 
asta, tot pe noi au dat vina. Au 
scos zvonul cum că nouă, va
cilor, nu ne-ar place porumb în
silozat ! Ce minciună 1 Mărturi
sim cu mina pe inimă că ăsta e 
got ce ne place mai mult pe lume.

Acum le-am tras însă și noi 
o păcăleală de-or să ne țină 
minte. Le dăm lapte pe măsura

un
ce sau gîndit 

care atîta

Secțiune prlntr-o groapă «knpM 
ju pereții taluzați fi vâruiți,

Istoria cultivării porumbului 
siloz la Ci.A.C. Căzănești, din 
raionul Slobozia este strîns le
gată de istoria sectorului zooteh
nic. Din ianuarie 1959 sectorul 
zootehnic al gospodăriei a fost 
dat în grija tinerilor colectiviști. 
Sarcina aceasta le-a cerut tine
rilor să se gîndească serios la 
multe lucrururi în ce privește 
organizarea sectorului zootehnic. 
Tinerii au preluat sectorul zoo
tehnic într-un moment în care 
animalele de producție erau 
privite de mulți colectiviști ca o 
chestiune cu totul auxiliară Va
cile nu fuseseră bine îngrijite, 
hrana lor era inconsistentă și nu 
le era administrată rațional. 
Unii colectiviști spuneau: „Ce 
ne batem noi capul cu vacile ? 
Să cultivăm grîu, că asta-i ba
za 1“

Altfel a privit însă lucrurile 
organizația de partid a gospodă
riei și consiliul de conducere 
In ianuarie 1959, conducerea 
gospodăriei a solicitat organiza
ției de bază U.T.M. să patro
neze sectorul zootehnic. S-a ți
nut atunci o adunare generală a 
utemistiior la care a luat parte 
președintele gospodăriei și ae-

Cei ce

cretaruT organizației de pairtfd. 
Tinerii au primit cu entuziasm 
sarcina de a răspunde de secto
rul zootehnic. Acolo, în aduna
rea aceea, au fost numiți tinerii 
care să lucreze ca îngrijitori de 
animale, au fost fixate funcțiile 
și îndatoririle fiecăruia. A fost 
trimis la școala de brigadieri 
zootehnici utemistul Gheorghe 
Petcu.

Apoi, tinerii au început să «■ 
ocupe de munca practică a sec
torului zootehnic. S-au izbit însă 
de neajunsul cel mai însemnat în 
creșterea animalelor: lipsa unor 
furaje consistente și în cantită
țile corespunzătoare. Nu se în- 
silozase destul porumb. „Muncă 
degeaba, porumb stricat de po
mană“, spuneau unii colectiviști,

Șl totuși erau necasare pentru

seamânâ porumb-siloz
culeg... lapte

ternă cel puțin 1000 de tone de 
porumb însilozat. Așa arătau 
calculele făcute de ei. Voiau ca 
animalele de a căror producție 
răspundeau acum să aducă gos
podăriei venituri mari, mai mari 
decît se obținuseră pînă atunci. 
Se gîndeau la ce se întîmplase 
în anii trecuți. C5nd, la început, 
vacile gospodăriei erau hrănite 
numai ou paie de mei, cu vrejuri 
de leguminoase, cu coceni uscați 
de porumb sau cu fînuri pro
ducția de lapte nu trecea de 2-3 
kg. pe zi de la fiecare vacă. In 
anii următori, colectiviștii, sfă
tuit» de inginerul gospodăriei, 
au însilozat porumb (ce-i drept, 
o cantitate mică) și-au început 
«ă hrănească vacile cu acest si
loz. Producția da lapte a crescu*, 
dintr-odată.

Tinerii au cerut sfaturi ingi

nerului. Acesta a organizat 
cu ei instructaje în care le-a ex
plicat amănunțit cum se face 
creșterea rațională a animalelor, 
importanța furajelor consistente 
și în special a porumbului însi
lozat pentru producția de lapte 
și carne.

Da, trebuia cultivat mai mult 
porumb pentru siloz. Conduce
rea gospodăriei a înțeles acea
stă necesitate.

40 de hectare au fost semă
nate de către tinerii din secto
rul zootehnic cu porumb siloz. 
Lucrul a fost organizat în așa 
fel îneît să nu stînjenească acti
vitatea în sector. Așa că îngri
jitorii de animale au lucrat la 
însămînțări și la lucrările de în
treținere prin rotație.

La însilozări însă forțele tine
rilor din sectorul zootehnic nu

mai ajungeau. Organizația 
U.T.M. a mobilizat atunci și alți 
tineri colectiviști la munca a- 
ceasta. Așa îneît 50 de tineri au 
terminat în 15 zile campania de 
însilozare a porumbului.

Și iată că acum, la două luni 
după această acțiune, porumbul 
însilozat, administrat in hrana 
celor 70 de vaci ou lapte, face 
adevărate minuni. Vacile care 
sînt acum în producție (pentru 
că o mare parte dintre ele sînt 
gestante) și-au dublat produc
ția de lapte. Tinerii îngrijitori 
Nicolae Radu, Nicolae Udrea, 
Nicojae Bănică sînt îneîntați de 
rezultatul acestei acțiuni. Vacile 
îngrijite de ei sînt acum mai 
frumoase și mai productive.

Tînărul brigadier zoottitnic 
Gheorghe Petcu are pentru sec. 
torul zootehnic planurile lui,

Vrea să facă din fiecare tînăr 
îngrijitor de animale un specia
list, un lucrător pe deplin caii- 
ficat și competent.

„Asta-i cheia —mi-a declarat 
el, de miinc începem lecțiile la 
cursul zootehnic. Iar pentru anul 
viitor — îmi răspunde el la o 
întrebare pe care tocmai mă pre
găteai să i-o pun — pentru a- 
nul^ viitor vom semăna o supra
față mai mare de porumb siloz 
pe care-1 vom îngriji mult mai 
bine, așa că vom avea o produc
ție mai mare de porumb însilo
zat decît anul acesta. Așa că și 
producția sectorului nostru va fi 
mult mai mare. E tocmai la ce 
se gîndesc tinerii din această 
gospodărie în aceste zile“.

M. CARANFIL

hranei. Un kilogram, două, ma
ximum trei pe zi de fiecare vacă. 
Una singură mai dă și patru 
cîteodată. Colectiviștii s-au scăr
pinat la ceafă cînd au văzut că 
producția de lapte pe cap de 
vacă a ajuns abia la 1.400 de 
litri. Ce să spunem, nu le-a con
venit deloc. Dar ce să le facem ? 
Așa sintem noi, animalele, am 
rărtias cu obiceiul ăsta păcătos 
de-a nu da dacă ni se
dă să mîncăm. Rămîne ca stăpînii 
noștri, colectiviștii, să se gîn
dească și să tragă învățămintele 
din povestea asta ciudată cu po
rumbul furaj. Și să sperăm că 
n-or să se supere pe noi. Zău că 
nu-i vina noastră !“.

Asta a fost tot ce mi-au spus 
necuvîntătoarele din Stăucești. 
Nu mai am. nimic de adăugat.

ION BĂIEȘU



In ajutorul celor ce învațd în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor — 
organizația unică revoluționară 

a tineretului
de către partid

II uncitor din R.P.R. Conducerea 
principiul fundamental

Tineretul Joacă un rol însem
nat în societate. El constituie o 
forță socială, care călăuzită în 
mod just poate aduce prin ela
nul său revoluționar, înnoitor, 
prin energia și entuziasmul său 
un aport uriaș la lupta pentru 
progresul social.

In orinduirile în care domneș
te exploatarea omului de către 
om, tineretul nu-și poate afirma 
capacitatea sa creatoare, talentul 
său, nu-și poate dezvolta aptitu
dinile sale. Majoritatea tinerei 
generații — tineretul muncitor 
de la orașe și sate — este stri
vită de exploatarea capitalistă, 
apăsată de povara nevoilor, lip
sită de drepturi și libertăți de
mocratice, chinuită de grija zilei 
de mîine. Mecanismul orînduirii 
capitaliste condamnă tineretul — 
bineînțeles în afară de odraslele 
claselor avute — Ia o viață mi
zeră, plină de umilinți, lipsită 
de perspective.

De aceea, clasicii marxism-« 
leninismului, ocupîndu-se de ro
lul tineretului, au arătat că pro
blemele acestuia se vor putea 
rezolva numai în condițiile vic
toriei revoluției socialiste, a re-« 
zolvării sarcinilor generale care 
stau în fața proletariatului. Des
ființarea orînduirii capitaliste — 
care constituie piedica esențială 
și în calea vieții tineretului — 
și construirea orînduirii socialis
te, iată cheia rezolvării depline 
și integrale a problemei tinere
tului. Așa dar, pentru ca tinere
tul să-și realizeze visul unei 
vieți demne trebuie să participe 
la lupta generală a proletaria
tului pentru răsturnarea burghez 
ziei și făurirea societății socia
liste.

Urmărind să pună cît mai de
plin în valoare în folosul cau
zei generale a proletariatului •- 
nergia și elanul revoluționar al 
tinerei generații muncitoare, mar- 
xism-lenini srnul a demascat ca
racterul dușmănos al teoriilor 
oportuniste și reformiste care 
predică neparticiparea tineretului 
la lupta politică, revoluționară 
a proletariatului pe motiv că ti
neretul nu ar fi „copt“ pentru 
politică. Asemenea teorii sînt 
inspirate din ideologia și intere
sele de clasă ale burgheziei care 
temîndu-se de elanul revoluționar 
al tineretului muncitor, și în pri
mul rînd al tineretului proletar 
a . încercat întotdeauna să educe 
tînăra generație în spiritul re
semnării. Marxism-leninismul o- 
pune acestor teze dușmănoase 
teoria științifică, confirmată de 
viață, despre rolul și sarcinile 
tineretului și organizației sale în 
lupta revoluționară.

Marx și Engels au învățat 
clasa muncitoare și partidul ei 
să se ocupe îndeaproape de edu
cația tineretului în spiritul luptei 
de clasă, să mobilizeze tineretul 
la lupta generală a proletaria
tului pentru răsturnarea burghe
ziei și instaurarea dictaturii pro
letariatului.

Odată cu trecerea capitalismu
lui în stadiul cel mai înalt și 
ultim al dezvoltării sale, stadiul 
imperialist, atunci cînd revoluția 
proletară a devenit o chestiung 
de practică directă, problema e- 
dtieării și organizării revoluțio
nare a maselor largi de tineret, 
și în primul rînd a tineretului 
proletar, constituie o preocupare 
foarte importantă a mișcării re
voluționare, a partidului clasei 
muncitoare. In aceste noi con
diții istorice V. 1. Lenin a acor
dat o deosebită importanță pro
blemei tineretului. V. I. Lenin 
a arătat că partidul clasei mun
citoare care iși pune ca scop ni
micirea orînduirii capitaliste și 
construirea societății comuniste, 
este vital interesat să făurească 
din tînăra generație o importan
tă rezervă de luptă pentru a a- 
sigura biruința deplină a viito
rului comunist asupra trecutului 
burghez.

Di rid o înaltă apreciere carac
teristicilor revoluționare ale ti
nerei generații, Lenin a funda
mentat multilateral principiile 
pe baza cărora trebuie construi
tă organizația comunistă a tine
retului, subliniind că legea de 
bază a acesteia este conducerea 
ei de către partid.

Aplicând cu fidelitate indica
țiile marxist-leniniste cu privire 
la mișcarea dc tineret, încă de 
la începutul activității sale parti
dul nostru a acordat o deosebi
tă însemnătate tineretului, atra
gerii acestuia la lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare.

Luptînd sub steagul revoluțio
nar al marxism-leninismuiui, 
Partidul Comunist din Romînia 
s-a preocupat în tot cursul exis
tenței sale de organizarea Și e- 
ducarea în spirit comunist a ti
nerei generații acordînd o grijă 
părintească, de zi cu zi, orga
nizațiilor revoluționare și demo
cratice de tineret. Mișcarea ti
neretului revoluționar din Romî
nia s-a născut și s-a dezvoltat, 
tn lupta condusă de partidul co
munist împotriva exploatării ca
pitaliste, împotriva teroarci și a- 
supririi sociale și naționale a 
regimului burghezo-moșieresc.

In focul luptelor revoluționare 
împotriva odiosului regim bur
ghezo-moșieresc din Romînia, 
P.C.R. a creat curînd după în
ființarea sa, Uniunea Tineretului 
Comunist. Sub conducerea P.G.R., 
U.T.C.-ul a devenit organizația 
revoluționară a tineretului de la 
orașe și sate nucleul său înain
tat fiind tineretul proletar.

In cadrul luptei generale a 
clasei muncitoare, condusă de 
partid, U.T.G.tuI a organizat la

al întregii activități a ILT«M.
indicația și sub conducerea parti
dului numeroase acțiuni ale ti
neretului. Tineretul muncitoresc, 
mobilizat și organizat de U.T.C., 
a participat cu avînt și eroism 
la glorioasele lupte revoluționare 
din 1933, ca și la alte lupte și 
greve organizate sub conducerea 
partidului comunist.

In decursul războiului antiso- 
vietic U.T.G., a participat activ 
sub conducerea partidului, la 
demascarea caracterului tîlhăresc 
al acestui război îndreptat împo
triva intereselor poporului romîn. 
Luptînd eroic sub steagul Parti
dului, U.T.C. a participat activ 
la acțiunile îndreptate împotriva 
odiosului regim antonescian și a 
mașinii de război hitleriste.

Insurecția armată înfăptuită 
sub conducerea Partidului Comu
nist Romîn în condițiile lovitu
rilor nimicitoare date armatelor 
fasciste de armata sovietică eli
beratoare a răsturnat dictatura 
fascistă, mareînd o cotitură is
torică în viața poporului romîn.

Uteciștii au fost alături de co
muniști în primele rînduri ale 
luptei maselor populare pentru 
victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, organizată și 
condusă de partid. După 23 Au
gust, U.T.G.-ul a contribuit activ 
la lupta pentru instaurarea unui 
guvern democratic, pentru înfăp
tuirea reformei agrare, democra
tizarea țării și refacerea econo
miei naționale.

Sub conducerea Partidului Go- 
munist din Romînia, în focul 
crîncenei lupte de clasă pentru 
doborîrea orînduirii burghezo- 
moșierești, Uniunea Tineretului 
Gomunist a acționat ca un aju
tor prețios al partidului oîștigîn- 
du-și dragostea și recunoștința 
întregului nostru popor.

„N-a fost luptă mai importan
tă — arată Rezoluția G.G. al 
P.M.R. din 22—24 decembrie 
1948 — a proletariatului condus 
de partid la care U.T.G.-ul să 
nu fi participat în mod activ, ca 
un prețios ajutor“.

Odată cu trecerea țării noas
tre într-o nouă perioadă revolu
ționară, atunci cînd, sub condu
cerea partidului, clasa muncitoa
re, în alianță cu țărănimea mun
citoare a luat întreaga putere 
politică în mîinile sale și a tre
cut lâ construirea socialismului, 
Gomitetul Gentral al P.M.R. a 
pu3 ca o sarcină importantă pro
blema organizării tineretului, 
problema activității partidului în 
masele tineretului muncitor.

In împrejurările complexe ale 
trecerii la construirea socialis
mului, partidul nostru a anali
zat problemele mișcării de tine
ret din țara noastră și a dat 
tineretului nostru revoluționar 
prin istorică Rezoluție a plenarei 
din 22-24 decembrie 1948, asu
pra activității partidului în rîn
durile tineretului, un îndreptar 
luminos în lupta sa.

„Clasa muncitoare și înseși 
masele tineretului — se arată în 
Rezoluție — au nevoie de o pu
ternică organizație revoluționară 
a tineretului. Această organiza, 
ție condusă de partid trebuie să 
cuprindă pe baza principiilor 
marxist-leniniste, tinerii munci
tori, tinerii țărani muncitori, și 
pe cei din școli și universități. 
Ea trebuie să îmbine însușirea 
teoriei marxist-leniniste cu prac
tica revoluționară și să mobili
zeze în lupta pentru construirea 
socialismului, masele de tineri ce 
muncesc, de la orașe și sate“.

Făurind Uniunea Tineretului 
Muncitor, partidul a pornit de 
la principiile leniniste cu privire 
la organizația revoluționar^ a 
tineretului și a pus de la început 
în fața ei sarcina de a deveni o 
școală de constructori ai socia
lismului și comunismului.

Sarcinile U.T.M. sînt acelea 
de a raspîndi în masele tineretu. 
lui învățătura marxist-leninistă, 
dc a le face cunoscuta linia poli
tică a partidului și de a mobi
liza și organiza aceste mase la 
lupta pentru înfăptuirea ei, pen
tru industrializarea socialistă a 
țării și transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru desfășura
rea largă a revoluției culturale 
în patria noastră. Partidul a în
credințat Uniunii Tineretului 
Muncitor o misiune nobilă — a- 
ceea de a contribui la formarea 
omului nou al societății noastre 
socialiste, la educarea unor ti
neri patrioți înflăcărați, curajoși, 
dîrzi, cinstiți, eulți, însuflețiți de 
dragostea pentru partid și popor, 
pentru avutul obștesc, crescuți în 
spiritul răspunderii față de inte
resele colective, ale patriei, ale 
statului nostru democrat-popular, 
într-un cuvint tineri cu un profil 
moral comunist. Partidul și în
tregul nostru popor au încredin
țat totodată organizației noastre 
revoluționare sarcina de a în
druma și de a se ocupa nemijlo
cit de cele mai tinere vlăstare ale 
țării — pionierii —- de a crește 
în spirit patriotic și Internațio
nalist generațiile de copii. — vii
torii constructori ai socialismu
lui și comunismului în țara noas
tră.

Ce este Uniunea
Tineretului Muncitor
Definind caracterul organiza

ției noastre, Statutul U.T.M. a- 
rată ; „Uniunea Tineretului Mun
citor din Republica Populară Ro- 
mînă este organizația revoluțio
nară de masă care unește în rîn-

LECȚIA A III-A
durile sale masele largi ale ti
nerilor muncitori, țărani munci, 
tori, elevi, studenți și intelec
tuali din țara noastră. Uniunea 
Tineretului Muncitor este rezer
va Partidului Muncitoresc Ro. 
mîn, ajutorul său în educarea co
munistă a tineretului și în în
treaga construcție economică și 
de stat".

Uniunea Tineretului Muncitor 
este o organizație de luptă, o or
ganizație revoluționară care u- 
nește și mobilizează tineretul 
muncitor sub steagul partidului 
la construirea socialismului.

Caracterul revoluționar al U- 
niunii Tineretului Muncitor re
zidă din înseși țelurile înalte pen
tru care luptă și pe care i le-a 
dat partidul — de a contribui la 
transformarea revoluționară a 
societății. Această transformare 
revoluționară, întregul proces al 
construirii socialismului se des- 
fășoară în focul luptei de clasă. 
Uniunea Tineretului Muncitor se 
află pe pozițiile de clasă ale cla
sei muncitoare luptînd împotriva 
tuturor dușmanilor clasei munci
toare. De aceea membri ai 
U.T.M. nu pot fi deeît tinerii pro. 
veniți din rîndurile clasei mun
citoare, ale țărănimii muncitoare 
și ale intelectualității legate de 
popor. Așa cum se arată în Sta
tutul U.T.M.: „Poate fi membru 
al U.T.M. orice tînăr de la 14 la 
26 ani, cetățean al Republicii 
Populare Romîne, care recunoaș
te Statutul U.T.M., activează în 
una din organizațiile sale, se su
pune tuturor hotăririlor Uniunii 
Tineretului Muncitor și plătește 
cotizație de membru.

Cei care exploatează munca al
tora nu pot fi membri ai U.T.M.“

Orice tînăr cinstit care nă- 
zuește să devină membru al U- 
niunii Tineretului Muncitor tre
buie ajutat să înțeleagă că in- 
trîud în U.T.M. el intră. într-o 
organizație revoluționară, iar da
toria lui fundamentală este să 
lupte din toate puterile pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră, adică pentru avîn- 
tul continuu al industriei noastre 
socialiste, pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, pentru 
înflorirea culturii socialiste,, pen
tru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și cultural 
al celor ce muncesc. Intrînd în 
U.T.M. fiecare tînăr trebuie să 
știe că datoria lui de tînăr re
voluționar este să lupte cu pa
siune pentru promovarea a tot 
ce este nou și înaintat, împotri
va a tot ce este vechi și peri
mat, împotriva a tot ce frînează, 
a tot ce împiedică mersul nostru 
înainte spre socialism, spre fău
rirea vieții noi.

Tineretul muncitoresc, parte 
integrantă a clasei celei mai Îna
intate, a clasei conducătoare în 
stat — clasa muncitoare, este 
partea cea mai înaintată a în
tregului tineret. Tineretul mun
citoresc a fost și este mereu în 
fruntea luptei tinerei noastre ge
nerații, a dovedit prin înalta sa 
conștiință de clasă și spiritul său 
revoluționar, prin dirzenia, prin 
eroismul său, prin disciplina sa 
că este detașamentul cel mai în
cercat al tineretului nostru.

Este o mîndrie pentru fiecare 
tînăr să facă parte din Uniunea 
Tineretului Muncitor — organi
zație revoluționară care sub con
ducerea partidului luptă pentru 
înfăptuirea celor mai nobile i- 
dealuri ale poporului muncitor. 
Este o mîndrie să facă parte 
din organizația pe care partidul 
o consideră drept rezervă a sa, 
drept ajutorul său în educarea 
comunistă a tineretului și în în
treaga construcție economică și 
de stat.

Utemiștii sînt fiii credincioși 
ai partidului. Ei iubesc cu în
flăcărare partidul și iși dăruiesc 
munca, eforturile, priceperea, vic
toriei cauzei partidului, cauzei 
clasei muncitoare. Cea mai mare 
cinste pentru ei e aceea de a fi 
primiți în rîndurile partidului. 
Toată activitatea lor în rîndurile 
U.T.M. e o ucenicie, o pregătire 
intensă în așteptarea zilei mi
nunate în care partidul îi va so
coti pe cei mai buni dintre ei demni 
de a-i primi în rîndurile sale. Ei 
știu că partidul este conducăto
rul neînfricat al luptei pentru fe
ricirea poporului, ei știu că par
tidul reprezintă suprema înțelep
ciune a poporului, întruchiparea 
celor mai înalte virtuți.

Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1948 subli
nia : „Organizația unică a ti
neretului muncitor din orașe și 
sate are o importanță politică- 
socială de primul ordin. Ea este 
chemată a da partidului cele mai 
bune forțe noi, tinere, fiind în 
același timp chemată să trans
mită și să asigure influența par
tidului în masele de tineret“. E- 
duoînd pe membrii săi în spiritul 
tradițiilor de luptă ale partidu
lui și ale U.T.C., cultivând devo
tamentul fără margini față de 
partid și abnegația pentru cauza 
clasei muncitoare, dragostea în
flăcărată pentru patria noastră 
— Republica Populară Romînă —- 
dragostea pentru muncă, în pro
ducție și la învățătură, în folo
sul poporului muncitor, educînd 
vigilența și ura neîmpăcată îm
potriva dușmanului de clasă, 
U.T.M. se străduiește să fie la 
înălțimea marii încrederi pe care 
i-a acordat-o partidul.

Sarcina principală încredințată 

de partid U.T.M. este educarea 
în spirit comunist a tineretului. 
In rîndurile Uniunii Tineretului 
Muncitor au fost și silit cres
cute generații întregi de tineri 
care își însușesc trăsături îna
intate avind drept model chipul 
celor mai înaintați oameni ai 
societății noastre — chipul co
muniștilor. A semăna cît mai de
plin comuniștilor, a-și însuși ca
litățile lor moral-politice — iată 
năzuința fiecărui utemist.

Uniunea Tineretului Muncitor 
militează sub conducerea parti
dului, pentru răspîndirea în ma
sa tineretului a învățăturii mar
xist-leniniste, pentru formarea 
unei concepții materialist-științi- 
fice despre lume în rândul tine
rilor, pentru dezvoltarea conștiin
ței lor socialiste.

Sute de mii de tineri și tinere 
își însușesc ideile marxism-leni- 
nismului, studiază istoria și po
litica partidului nostru în ca
drul diferitelor forme ale învăță- 
mîntului politic al U.T.M.

Lărgind și îmbunătățind con
tinuu formele organizate de înar
mare politico-ideologică a tine
retului, ca : adunările generale 
U.T.M., rețeaua învățământului 
politic U.T.M., propaganda prin 
conferințe, informările politice, 
activitatea cultural-artistică, or
ganizațiile U.T.M. au datoria de 
a-i ajuta pe utemiști și neute- 
miști să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă, politica parti
dului nostru, să fie la curent și 
să știe să interpreteze evenimen
tele politice interne și interna
ționale.

Prin munca de educare comu
nistă desfășurată de Uniunea Ti
neretului Muncitor, se dezvoltă 
in rîndurile tineretului muncitor 
asemenea trăsături caracteristi
ce ca patriotismul socialist și in
ternaționalismul proletar, dra
gostea fierbinte față de partid, 
și hotărârea de a face totul pen
tru îndeplinirea sarcinilor date 
de partid.

Educația comunistă este o e- 
ducație în spiritul luptei de cla
să, al vigilenței și urii față de 
dușmanii construcției noastre so
cialiste. Educați in acest spirit 
numeroși utemiști au contribuit 
la demascarea uneltirilor și ur
zelilor unor dușmani de clasă, 
au ajutat organele de stat să-i 
descopere și să-i facă inofensivi. 
Organizațiile U.T.M. au datoria 
de a lupta ou tărie pentru com
baterea rămășițelor și influenței 
în rîndurile unor tineri a ideo
logiei și moralei burgheze, a su
perstițiilor și misticismului, a 
naționalismului și cosmopolitis
mului și a oricăror manifestări 
străine ideologiei și moralei co
muniste.

O intensă activitate este che
mată să desfășoare organizația 
noastră pentru dezvoltarea in
teresului tineretului pentru știin
ță și cultură, pentru literatură, 
artă, pentru îmbogățirea minții 
sale cu cunoștințe cît mai vaste.

Folosind din ce în ce mai bine 
minunatele posibilități create de 
regimul democrat-popular pentru 
răspîndirea culturii în masele 
largi populare, organizațiile 
U.T.M. au sarcina de a desfă
șura o activitate bogată în ve
derea atragerii tineretului la ac
țiuni cultural-artistice și sportive, 
asigurând acestora un bogat con
ținut politic educativ. O serie de 
inițiative ale organizațiilor 
U.T.M. ca de pildă, concursul 
„Iubiți cartea“, cercurile de prie
teni ai muzicii, ai teatrului, ci- 
necluburile etc. care trebuie să 
capete o mai largă extindere per.

(Urmare din pag. l-a)

Piesele tale trec la alte mașini, 
unde le prelucrăm noi în conti
nuare.

Dar cînd trebuie să înlocuiască 
un lucrător plecat în concediu, 
Radu dă vreo patruzeci de rebu
turi. Valentin Piciarea, un lăcă
tuș vine și îl întreabă.

— Ce știi tu, se cam supără 
Radu. Ești lăcătuș, nu strungar.

— Oi fi eu lăcătuș și tu strun
gar, dar amîndoi sîntem utemiști 
așa că problema este comună. 
Gîndește-te: nu ești cam egoist? 
Trecînd pe mașina altuia nu prea 
te-a interesat ce lucrezi și ai dat 
rebuturi. Iar pe de altă parte, 
socoți că ai învățat să lucrezi 
perfect ? N-ar trebui să te ocupi 
în continuare de ridicarea califi
cării tale ?

Chestiunea e mai bine lămu
rită pentru Radu atunci cînd 
utemiștii discută în adunarea ge
nerală despre lipsurile lui. Băieții 
discută calm, fără vreo ironie și 
Radu nu se supără. La urma 
urmei cam au dreptate. Am fost 
cam egoist. Trebuia însă să-mi 
ridic și calificarea — își zice 
Radu și aleargă la Cașarov.

— Nea Ioane, vreau să lucrez 
cit mai bine. Ajută-mă iar.

Comunistul îi zimbește mul
țumit.

— Îmi pare bine că ai venit, 
înseamnă că ai început să crezi 
în colectiv.

11 ajută apoi arătîndu-i punct 
cu punct greșelile, li arătă cum 
muncesc cei din jur, cum se a- 
jută reciproc.

— Muncitorul e totdeauna 
mîndru cînd din mîinile lui iese 
o piesă bună care folosește un
deva. Spune drept, cînd ai să 
treci pe lingă un tractor nou, și 
■i «ă «Mi că loemai piața strun- 

mit cuprinderea unul număr 
crescînd de tineri în activitatea 
cultiiral-artistică.

Uniunea Tineretului Muncitor 
a crescut și educat numeroase 
cadre tinere de nădejde, dintre 
care mulți au avut înalta cinste 
de a fi primiți în rîndurile can- 
didaților și membrilor de partid. 
Numai de la cel de-al 11-lea 
Congres al partidului și pînă în 
prezent, organizațiile U.T.M. au 
dat recomandări pentru a de
veni candidați de partid la cea. 
100.000 dintre cei mai buni ute
miști, în majoritate tineri mun
citori. Organizația noastră luptă 
neîncetat pentru a-și îndeplini cu 
cinste marea sa sarcină de a fi 
rezervă de cadre a partidului, de 
a educa un tînăr care să me
rite înaltul titlu de membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Datorită creșterii influenței or. 
ganizației noastre în rîndurile 
maselor largi de tineri, au cres
cut rîndurile U.T.M., care cuprind 
azi circa 1.500.000 de mem
bri. Un număr din ce în ce mai 
mare de tineri cer să fie primiți 
în rîndurile utemiștilor. Organi
zațiile U.T.M. sînt chemate să-i 
ajute pe acești tineri să se pre
gătească pentru a corespunde ce
rințelor puse de U.T.M. în fața 
membrilor săi.

Partidul învață Uniunea Tine
retului Muncitor că rodul educă
rii comuniste a tineretului se vă
dește în primul rînd în modul 
cum participă el la munca prac
tică concretă de făurire a socia
lismului, că tocmai în focul aces
tei munci se oțetesc caracterele, 
se plămădesc adevărații cons
tructori ai socialismului. Edu
cația comunistă este o educație 
bazată pe muncă și care se ve
rifică în muncă. Măsura în care 
tineri 3Înt educați în spirit co
munist se oglindește în contri
buția efectivă pe care o aduc 
ei la îndeplinirea planurilor dez
voltării economiei țării, la întă
rirea patriei noastre, la înflori
rea științei și culturii ei.

Răspunzând chemării partidului 
de a mobiliza forțele tinerei ge
nerații la opera de construcție 
socialistă ce se înfăptuiește în 
țara noastră, Uniunea Tineretului 
Muncitor a desfășurat și desfă
șoară o intensă muncă politico- 
organizatorică de atragere a ma
selor tineretului la lupta pentru 
industrializarea socialistă a ță
rii, pentru electrificarea țării, 
pentru transformarea socialistă 
a agriculturii.

Ca ajutor al partidului în cons
trucția economică și dc stat 
U.T.M. mobilizează masele de ti
neri la înfăptuirea politicii parti
dului de construire a socialismu
lui.

(Va urma)
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LA CARE SE PARTICIPA CU ACELAȘI

In familia muncitorilor
jită de tine e strîmbă, n-are să-ți 
crape obrazul de rușine ?

După ce e sigur că Radu va 
lucra ou atenție îl întreabă :

— Dar cu ai tăi, cum mai 
stai ?

— Tata s-a despărțit de femeia 
aceea, și acum s-a mutat la Co
marnic. Dar eu, stau singur aici, 
fiind că m-am certat cu el.

— Urit lucru... Ce fel de om 
ești tu ? Dacă nici cu părintele 
tău nu te împaci!

Cuvintele acestea i-au ars ini
ma. S-a dus la magazie după 
scule și acolo într-un ungher l-a 
apucat plînsul. Adevărat, ce fel 
de om sînt eu ? Poate nu sînt 
bun de nimic. Dar atunci de ce 
tovarășii au încredere în mine ? 
Trebuie să cred și eu mai mult 
în ei, iar în ceea ce privește 
tata... și eu și el avem porte de 
vină. Am să-i dovedesc însă cu 
sînt bun de Ceva. Aici între 
muncitori o să mă schimb.

De fapt Radu începuse să sc 
schimbe. Încet, încet, el începea 
să capete trăsăturile colectivului 
în care lucra, să-și însușească 
spiritul muncitoresc. Oamenii din 
jur, organizația " 
niștâi îl ajutau.

A venit la el
Strungar:

— Măi băiete, 
merge mașina mea ? 
Ei, află că nu lucrează singură, 
ei o strunesc eu. Dar pentru asta 
am învățat și învăț carte se
rioasă.

Radu știe : Boțea nu se laudă, 
după oe • terminat școala medie

U.T.M., comu-

Ion Boțea, un

ai văzut cum 
îți place ?

Sesiunea științifică 
a cadrelor didactice 

ale Institutului 
de construcții din 

București
Intre 19 și 22 decembrie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările 
celei de-a 6-a sesiuni științifice 
organizate de cadrele didactice 
ale Institutului de construcții 
București în colaborare cu Aso
ciația științifică a inginerilor și 
tehnicienilor din R. P. Romînă.

In cadrul sesiunii au avut loc 
două simpozioane cu temele : 
„Introducerea metodelor de cal
cul la stări limită în construcții 
(noi metode în construcții)'' și 
„Reducerea prețului de cost în 
construcții“. Pe aceste probleme 
au fost prezentate o serie de re
ferate.

(Agerpre»)
------•-------

À apărut
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serală s-a înscris la facultate — 
merită deci să-l asculți.

Ion Nicolescu din biroul U.T.M. 
al organizației sectorului îi vor
bește tot despre învățătură. Pe 
Nicolescu îl știa mereu tăcut și 
serios, muncind cu multă sîrguin- 
ță, respectat și îndrăgit de toți. 
De aceea se gindește mult la cu
vintele lui.

— Radule, tu nu vezi că mun
citorul de astăzi învață, are o 
sumedenie de preocupări, are ne
voie de cultură, de știință ? Ui- 
tă-te în jurul tău și vezi cîți în
vață la școala medie.

Toate acestea prind. Radu în
cepe toamna să meargă în fie
care seară la cursurile școlii 
medii. Urmează un an de muncă 
și învățătură. Nicolescu, Boțea, 
Cașarov și toți tovarășii din sec
ție îl urmăresc și îl încurajează, 
in muncă are succese, nu mai dă 
rebuturi, la școală ia note bune. 
E mai sîrguincios, ajută și el pe 
alții în muncă, dar aroganță și 
„șmecherie“ mai are. Chiar dacă 
nu le manifestă cînd este în uzi
nă, ecouri despre acestea ajung 
și din centrul orașului, sau de la 
vreun bal. Dor muncitorii nu-l 
lasă.

— Uite 
parte din 
muncitor, 
lânii care sprijină zidurile din 
oraș ? Ei bine, nu-i băga in 
seamă. Un muncitor nu se co
boară pînă la nivelul acestor 
pierde-vară. Ai grijă să nu ne 
mai foci de rîs !

Ajutat continuu, Radu scapă fi 
de obsesia falsei glorii a ^ma-

tovarășe Radu, tu faci, 
colectivul nostru, ești 
Se leagă de tine go-

La Școala de artă populară din Oradea, tinerele eleve Învață 
minunatul meșteșug al țesutului covoarelor.

Foto : P. POP

Între 16 șl 19 decembrie 1959 
avut loc în București a treia 

i Economia
O i
consfătuire a secției 
construcțiilor din cadrul Comi
siei permanente pentru colabo
rare economică și tehnico-știin. 
țifică pentru construcții a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La Consfătuire au luat parte 
delegații R. P. Bulgaria, R. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. 
P. Polone, R. P. Române, R. P. 
Ungare și' U.R.S.S. Au partici
pat ca observatori reprezentan
ții R. P. Chineze.

La consfătuire au fost exami. 
nate problemele privind elabora

Sala sporturilor de 
la Floreasca a găz
duit marți seara întâl
nirea internațională 
de handbal în 7 din
tre echipele selecțio
nate feminine ale o- 
roșelor București și 
Praga. Întâlnirea s-a 
încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 
7—7 (3—3).

Punctele echipei 
bucureștene au fost 
realizate de Antoa- 
neta Fosile (3), Ana 
Stark (3) și Constan
ța Dumitrescu. Pen
tru oaspete au mar
cat Mârkova (2), 
Mateju (2), Bartosa- 
kova, Malerova și 
Vejnarova.

• In campionatul 
unional de hochei pe 
gheață s-a disputat 
una din cele mai im
portante partide; TSK 
M .O.-Aripile Soviete
lor. Jucind excelent 
echipa TSK MO. 
a obținut victoria cu 
scorul de 7—3 (0—2, 
2—0, 5—1).

• Cea de-a 8-a 
partidă pentru titlul 

mondial feminin de 
șah dintre campioana 
lumii Elisabeta Biko- 
va și chalangera sa 
Kira Zvorîkina 
terminat remiză 
mutarea 64-a.
urma acestei partide, 
scorul este de 4Jfî-— 

puncte în favoa- 
Elisabetei Biko-

s-a 
la 
în

3'/z 
rea 
va.

•
baSchet
Germană și R. F. 
Germană au căzut de 
acord să alcătuiască 
o echipă unică a Ger
maniei, care să parti
cipe la turneul din 
cadrul Jocurilor O- 
limpice de la Roma- 
Lotul va fi alcătuit 
din cei mai buni ju
cători ai celor două 
țări care 
Jocurilor 
vor susține mai mul
te întâlniri de verifi
care.

• tn cinstea zilei 
de 16 Februarie, 
„Ziua Ceferiștilor“, 
clubul sportiv Rapid 
București va organiza 
în Capitală câmpie-

Federațiile de 
din R. D. 

și R.

înaintea
Olimpice

cheriei'“ și după un timp nu Se 
mai pomenește despre el decit 
lucruri bune.

In vară, după ce ia vacanță 
de la școală, capătă și concediu 
de odihnă de la întreprindere. 
Cînd să iasă pe poarta uzinei o 
surpriză : îl aștepta tatăl său.

— La uzină, la școală, prin 
oraș, am auzit lucruri bune des
pre tine. Mă bucur pentru tine. 
Dă-mi mina... Știi, am venit să 
te iau acasă. Dacă ai să vrei să 
locuiești mai departe aici în Si
naia, fiindcă ești și mai aproape 
de uzină, bine... dar acum în 
concediu ai să stai cu mine. Nu-i 
așa ?

— Da tată, mi-era dor de 
dumneata.

★
tn uzină vin mulți tineri. Unii 

vin ca și Radu purtând un balast. 
Alții dimpotrivă — și aceștia sînt 
cei mai mulți — provenind din 
familii muncitorești și moștenind 
din tală-n fiu meseria, sau în
drăgind încă de mici munca în 
fabrică, au concepții foarte apro
piate de cele ale colectivului de 
muncitori. Cu toții însă intrind 
în uzină, în contact direct cu 
muncitori înaintați, sub continua 
influență a acestora, își însușesc 
spiritul muncitoresc.

Cîte unul dintre cei care vin 
de la țară, poartă cu el pecetea 
unui oarecare spirit individualist
— o rămășiță a ambiției după 
ciștig personal, ușor. Stan Florea
— de pildă — s-a interesat de la 
început să fie încadrat acolo unde 
ciștigă mai bine. El chiar și 
acum cînd își mai schimbă une
ori locul de muncă, aleargă după 

rea terminologiei unitare în do
meniul economiei construcțiilor, 
ale metodologiei comparării in
dicilor economici și ale elaboră
rii unei metodologii unice de e- 
valuare a eficacității economice 
a introducerii tehnicii noi în 
construcții; problemele schitpbu- 
lui de experiență, coordonării lu
crărilor de cercetări științifice în 
domeniul construcțiilor și ale e- 
laborării în comun a unor teme 
importante.

Consfătuirea a stabilit princi. 
palele obiective ale planului de 
perspectivă a secției Economia 
construcțiilor pentru anii 1961- 
1985.

natul internațional fe
roviar de volei rezer
vat echipelor femini
ne. Competiția se va 
desfășura între 9 ■ șt 
15 februarie 1960 în 
sălile de sport Giu- 
Iești și Floreasca. Clu
bul feroviar a invitat 
26 de țări afiliate la 
U.S.I.C. Pînă in pre
zent și-au confirmat 
participarea echipe fe
roviare din U.RS.S., 
R. P. Bulgaria, R. Ce
hoslovacă, R. P. Un
gară, R. P. Polonă, 
Turcia și R. F. Ger
mană. Cu mare inte
res este așteptată evo
luția redutabilei for
mații sovietice „Loko- 
motiv“-Moscova.

• In primul joe 
din cadrul turneului 
pe care-l întreprinde 
în Africa, echipa ce
hoslovacă de fotbal 
Slovan Bratislava a 
jucat la Acera cu se
lecționata Ghanei. 

Fotbaliștii cehoslovaci 
au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 
(0-0).

(Agerpres)

„iese bine”. Totuși elcel unde 
și-a convins de curînd părinții să 
intre în gospodăria colectivă, 
ceea ce înseamnă o schimbare în 
bine a vederilor sale despre viață.

Cel care a trăit fără griji lingă 
părinții săi, răsfățat oarecum, 
aduce cu el pe poarta fabricii 
neastâmpărul jocului de copil. 
Niță Constantin a fost unul din
tre aceștia. In mijlocul colectivu
lui de muncitori el s-a schimbat 
mult, Apropiindu-mă de mașina 
lui, o mașină mică și delicată ca 
și stăpînul ei, l-am văzut lucrînd, 
cu o atenție pe care ar invidia-o 
chiar și cei care lucrează cu apa
rate electrotehnice.

—■ Acum s-a mai maturizai 
Niță al nostru — îmi spune 
controlorul tehnic al secției. Poți 
să ai încredere cînd îi dai să-ți 
lucreze piese de precizie.

— De fapt, el, Florea, Radu, 
și toți ceilalți lucrători veniți de 
un an sau doi în uzina noastră 
mai au încă pînă se vor maturiza 
ca adevărați muncitori — spun 
tovarășii din comitetul U.T.M. al 
uzinei. Organizația U. T. M. tre
buie să-i ajute pe toți să-și însu
șească cit mai bine trăsăturile 
sptritului muncitoresc

Adevărați tovarăși. Procesul a- 
cesta de maturizare muncitoreas
că este complex și voi trebuie 
să i ajutați pe tinerii nou veniți 
in fabrici. Să-i formați cu toate 
trăsăturile muncitorului înaintat 
de astăzi, să nu așteptați ca in
fluența tovarășilor din jur să se 
facă simțită „de la sine”, ci să 
strîngeți colectivul în jurul noi
lor veniți, să cereți pentru ei a- 
jutorul comuniștilor. Intr-un cu- 
vini, străduindu-vă, să-i ajutați 
in mod organizat să-și însușească 
cit mai repede etica muncitoreas
că, să capete profilul moral al 
muncitorilor — oamenii cei mai 
înaintați ai societății noastre.



Deschiderea lucrărilor

Recent la Uzina constructoare 
de mașini-unelte de la Sme- 
liansk (U.R.S.S.) a intrat în func
țiune o nouâ secție de emailara. 
Cu ajutorul curentului de înaltă 
frecvență se produce emailarea 
recipienților și a conductelor.

Plenarei CC al
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul in
formativ cu privire la plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie. 
tice:

La 22 decembrie 1959, în Pa
latul Mare al Kremlinului s-a 
deschis plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Plenara C.C. a aprobat urmă
toarea ordine de zi:

Cu privire la dezvoltarea con
tinuă a agriculturii (măsurile 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S. și plenarei C.C. din de
cembrie (1958) privind avîntul 
agriculturii și sporirea produc
ției de cereale, sfeclă de zahăr, 
bumbac și alte culturi tehnice, de 
cartofi, legume, fructe, struguri 
și alte produse vegetale, dezvol
tarea creșterii animalelor pro
prietate obștească și sporirea 
producției de carne, lapte, lînă, 
ouă și alte produse animaliere, 
întărirea cu cadre a colhozurilor 
și sovhozurilor, mecanizarea con
tinuă a agriculturii, creșterea 
productivității munci) și reduce.

Guvernul U.R.S.S. pune la dispoziția 
guvernului finlandez un credit 

de 500 milioane ruble
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 22 decem
brie a fost semnat la Moscova 
în urma unor tratative sovieto- 
finlandeze în problemele privind 
relațiile comerciale și economice 
dintre cele două țări, un acord 
potrivit căruia guvernul U.R.S.S. 
pune la dispoziția guvernului 
finlandez un credit în valoare de 
500 milioane ruble pentru plata 
întreprinderilor complete, mași
nilor și utilajelor livrate din 
U.R.S.S. Termenul de amorti
zare a creditului este de 12 ani. 
Acordul urmează să fie ratificat.

MOSCOVA. — Editura de stat 
pentru literatura agricolă a pu. 
blicat sub titlul ..Intllniri since
re". o culegere de schițe și note 
de drum ale corespondentului 
special al „Pravlei". V. Polia. 
kov. cu privire la vizitele făcute 
de N. S. Hrușciov prin colho
zurile și sovhozurile țării.

BRUXELLES. La 22 decembrie 
au fost date publicității primele 
rezultate ale alegerilor rnunicL 
pale oare au avu» loc duminică 
în marile orașe din Congo Bel
gian. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, aceste alegeri au 
demonstrat ..victoria netă“ a for
țelor mișcării pentru indepen. 
dență din Congo Belgian.

în aceste alegeri Partidul na
țional al progresului, partid spri
jinit de colonialiști belgieni, a 
suferit o grea înfrtngere.

Unde găsește
PARIS 22 (Agerpres). —Ge- 

nevieve Tabouis semnează la 21 
decembrie un articol în ziarul 
francez „Paris-Jour“ în care ara
tă că S.U.A. sprijină crearea în 
Marea Baltică a forțelor armate 
ale N.A.T.O. în care vor domina 
flota maritimă militară vest-ger- 
mană și amiralii vest-germani. De 
acest lucru l-a asigurat pe mi
nistrul de Război al R.F.G., 
Strauss, în cursul unei convorbiri 
secrete amiralul Burke, șeful sta
tului major al forțelor maritime 
militare ale S.U.A., care inspec
tează în prezent flota vest-ger- 
tnană din Baltica. 

Fostul președinte al S.U.A., H. Truman, fostul se
cretar de stat D. Acheson și miliardarul N. Rocke- 
feller, care și-a depus candidatura la președinția 
S.U.A., în cuvîntările lor militează pentru conți- 
nuarea „războiului rece“ și a cursei înarmărilor.

(Ziarele)

Sprijinitorii „războiului rece“
Desen de Kukriniksî din „Pravda"

rea prețului de cost al produse
lor, întărirea gospodăriei obștești 
a colhozurilor și creșterea bună
stării materiale a colhoznicilor). 
In această problemă plenara va 
asculta rapoartele: Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., Comi
tetului Central al P.C. din U- 
craina, Comitetului Central al 
P.C. din Kazahstan, Comitetului 
Central al P.C. din Bielorusia, 
Comitetului Central al P.C. din 
Uzbekistan. Comitetului Central 
al P.C. din Tadjikistan și Comi
tetului Central al P.C. din A- 
zerbaidjan.

în ședința de dimineață ple
nara C.C. a ascultat rapoartele 
prezentate de D. S. Polianski, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., N. V. Podgornîi, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-sedFetar 
al C.C. al P.C. din Ucraina, N. 
I. Beliaev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Kazah
stan.

In ședința din seara aceleiași

Tot în cursul zilei de 22 de
cembrie a fost semnat un proto
col sovieto-finlandez cu privire 
la schimbul de mărfuri între 
cele două țări pe anul 1960.

Acordul cu privire la acorda, 
rea de către Uniunea Sovietică 
a unui credit Finlandei și proto
colul cu privire la schimbul de 
mărfuri pe anul 1960 au fost 
semnate de N. Patolicev, mini
strul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., și A. Karialainen, mi
nistrul Comerțului și al Indu
striei Finlandei.

HAVANA. La 22 decembrie 
Consiliul de Miniștri al Cubei a 
aprobat legea prevăzind confis. 
carea tuturor bunurilor persoane
lor recunoscute vinovate de ac
tivitate contrarevoluționară. A. 
ceastă lege se aplică in special 
la persoanele care au fugit din 
Cuba pentru a scăpa de judecata 
tribunalelor revoluționare.

Consiliul de Miniștri a apro
bat. de asemenea. In cadrul re. 
formei educației naționale, o or. 
donanță privitoare la obligativi
tatea învățămintului pînă la vîr. 
sta de 12 ani.

NEW YORK. După cum tra.ns. 
mite agenția U.P.I., președintele 
S.U.A , D. Eisenhower, a plecat 
la 22 decembrie cu avionul din 
Casablanca (Maroc) la Washing
ton.

Strauss sprijin
Burke a recomandat lui Strauss 

„să nu facă nici un fel de con
cesii“, să nu admită nici un fel 
de reducere a puterii de luptă în 
regiunea Balticii ci, dimpotrivă, 
încâlcind toate restricțiile, să 
ceară ca contratorpiloarele vest- 
germane să aibă un deplasament 
de 3.000 și 5.000 de tone. El l-a 
îndemnat pe Strauss să ceară 
arme atomice tactice „pentru 
apărarea Balticii“.

Tabouis scrie că Strauss speră 
să creeze cu sprijinul comanda
mentului american puternice 
forțe armate vest-germane.

P.GU.S.
zile au fost ascultate rapoartele 
prezentate de K. T. Mazurov, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bielo
rusia. și Ș. R. Rașidov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Uzbe
kistan.

La lucrările plenarei C.C. au 
fost invitați să participe primi- 
secretari ai comitetelor regiona
le, de ținut și ai C.C. ale parti
delor comuniste din republicile u- 
nionale care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.U.S, secretari 
ai C. C. ale partidelor co
muniste din republicile unio
nale, ai comitetelor de ținut, 
comitetelor regionale de partid 
care se ocupă de problemele a- 
gricole, șefi ai secțiilor agricole 
din C.C. ale partidelor comuniste 
din republicile unionale, din co
mitetele de ținut și comitetele re
gionale de partid, o serie de se
cretari ai comitetelor raionale de 
partid, președinți ai consiliilor 
de miniștri ale republicilor unio
nale și autonome, vicepreședinți 
ai consiliilor de Miniștri ale re
publicilor unionale, care se ocu
pă de problemele agriculturii, 
președinți ai consiliilor economiei 
naționale, miniștri ai Agricultu
rii din republicile unionale și au
tonome, șefi ai direcțiilor agri
cole de ținut și regionale, miniș
tri ai Economiei Apelor din re
publicile unionale, o serie de di
rectori ai trusturilor din sovho
zuri și de directori de sovhozuri, 
oameni de știință, președinți de 
colhozuri, fruntași in agricultură, 
șefi și constructori principali din 
birourile de construcții de stat 
și speciaje pentru construcția de 
tractoare și construcția de ma
șini agricole, ingineri șefi de u- 
zine. directori și ingineri șefi ai 
uzinelor de tractoare și ai unor 
mari uzine constructoare de ma
șini agricole, conducători ai in
stitutelor de cercetări științifice 
în domeniul mecanizării agricul
turii și alți lucrători cu munci 
de răspundere din ministere și 
departamente centrale, redactori 
de la ziarele și revistele centrale, 
lucrători cu munci de răspundere 
din aparatul C.C. al P.C.U.S.

Lucrările plenarei C.C. al 
P.C.U.S. continuă.

Recent au avut loc în Panama puternice demonstrații antiamerlcone prin care panamezii ce
reau dreptul de suveranitate națională asupra Canalului Panama, ocupat în mod ilegal de 
către trupele S.U.A. In fotografia noastră puteți vedea o intervenție a trupelor americane 
împotriva demonstranților panamezi, care se îndreptau spre zona Canalului Panama, pentru 

a ridica acolo drapelul național.

Conferința de la Geneva a 
celor trei puteri cu privire 
la încetarea experiențelor 

cu arma nucleară și-a încheiat 
sîmbătă activitatea pe acest an. 
După 150 de ședințe, conferința 
de la Geneva a înregistrat unele 
progrese. Rezistențele și piedici
le opuse în diferite împrejurări 
de către reprezentanții puterilor 
occidentale în calea soluționării 
acestei probleme vitale au fost 
de multe ori înfrînte de par
tea sovietică care s-a bucurat 
de sprijinul opiniei publice mon
diale. Lucrările conferinței vor fi 
întrerupte pînă la 12 ianuarie 
1960.

Desigur, unele cercuri din Oc
cident, ce sînt refractare procesu
lui de destindere internațională, 
nu ascund nicidecum inten
ția de a transforma această 
conferință diplomatică, cu țeluri 
bine precizate, într-o obișnuită 
serie aritmetică, fără o limită 
certă. Intre timp, îndeosebi in 
S.U.A., se intensifică campania 
de presă la care participă cei 
mai înverșunați adepți ai „răz
boiului rece", ca Truman, Ro- 
ckefeller, Acheson, în favoarea 
reluării experiențelor cu ar
mele nucleare. In Franța se 
fac pregătiri pentru „bikini- 
zarea“ Saharei. După cum 
a anunțat comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A., pe 
teritoriul american - într-o sa
lină din statul Louisiana -i 
au și fost efectuate două ex
plozii atomice de mici pro
porții, chipurile, pentru stu
dierea mijloacelor de detec
tare a experiențelor subterane ; 
în total în S.U.A. mai sînt pla
nificate încă 10 explozii, lată, 
deci, că în Occident exis
tă destui amatori dornici 
de a profita de pe urma ab
senței unui tratat care să inter
zică pentru totdeauna experien-

Pentru dezarmare generală,
pace și coexistență pașnică

w *
înfăptuirea propunerilor sovietice 

va permite să se facă anual 
economii de cel puțin 
100 miliarde de dolari

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 21 decembrie Comisia eco
nomică a comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii a ținut o 
ședință la care a discutat pro
blemele economice ale dezarmă
rii.

Dezarmarea este avantajoasă 
din punct de vedere economic 
pentru toate țările, a subliniat în 
cuvîntarea sa lgor Ghgolev, se
cretar științific al Institutului de 
economie mondială și relații in
ternaționale al Academiei de 
Științe a U.R.S S.

Dacă cheltuielile militare direc
te ar fi reduse în prima etapă a 
dezarmării numai cu 30 la sută, 
a declarat lgor Glagolev, acest 
singur fapt ar da posibilitatea să 
se reducă imediat suma impozi
telor încasate în toate țările cu 
15.000.000.000 de dolari și să se 
sporească totodată cu aceeași su« 
mă alocațiile guvernelor pentru

O scrisoare deschisa adresata 
primului ministru al Angliei

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Comitetul pentru adoptarea unor 
măsuri concrete de luptă împo
triva războiului nuclear a adre
sat primului ministru al Angliei 
o scrisoare deschisă în care con. 
damna politica guvernului în do
meniul înarmării nucleare.
. Comitetul declară, se spune în 
scrisoare, că el intenționează să 
ceară în numele opiniei publice 
să fie înapoiată Angliei baza 
pentru rachete balistice america
ne „Thor“ creată pe aerodromul 
Harrington din Northa.mptons- 
hire. „Existența în Anglia a a- 
cestei baze și a tuturor celor
lalte obiective destinate produc- 
ției și transportării de bombe 
nucleare contravine celor mai e- 

Un imperios deziderat al popoarelor:

Eliminarea experiențelor 
cu armele nucleare

țele cu armele atomice și termo
nucleare, tratat ce încă nu a ie
șit din durerile facerii.

Sintetizînd rezultatele de pînă 
acum ale Conferinței de la Gene
va se constată însă că s-au ob
ținut unele succese. Reprezen
tanții Uniunii Sovietice, S.U.A. și 
Angliei au convenit ca tratatul 
privitor la interzicerea experien
țelor cu armele nucleare să in
tre în vigoare simultan cu sis
temul de control și inspecție ; 
valabilitatea tratatului să nu fie 
îngrădită de nici un termen ; 
sistemul de control să fie con
dus de o comisie de control al
cătuită din reprezentanții a 7 
țări. Deja s-au redactat formu
lările complete ale preambulului 
și 17 articole din tratat ce se 
referă la aderarea și a altor 
state la tratat, la sediul cartie
rului general al sistemului de 
control ș.a.m.d.

Printre problemele ce dau 
încă loc disputelor se numără 
aceea referitoare la componen
ța comisiei de control. In șe
dința din 14 decembrie a con
ferinței de la Geneva, delegația 
sovietică a prezentat o propu
nere importantă menită să nete
zească calea spre încheierea cît 
mai grabnică a tratatului. Uniu
nea Sovietică a propus delega
țiilor occidentale ca personalul 
comisiei de control să fie alcă
tuit pe baza egalității in drep- 

nevoile social-economice ur
gente.

Traducerea în viață a propu
nerilor sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală va 
permite, după cum s.a subliniat 
în cursul discuțiilor, să se facă 
anual economii de cel puțin 
100.000.009.000 de dolari. Cu a- 
cești bani în fiecare an s-ar pu
tea construi 10.000.000 de case, 
50.000 de școli, 10.000 de spitale. 
Cu acești bani s-ar putea finanța 
proiecte tehnico-științifice gran. 
dioase.

Dezarmarea va reda muncii 
productive aproape 20.000.000 de 
militari, iar 80.000.000 de oameni 
ocupați în prezent cu producția 
de armament se vor îndeletnici 
cu o muncă mai folositoare.

Numai în ultimul deceniu 
cursa înarmărilor a înghițit fon
duri suficiente pentru a cojistr-ui 
peste 150.000.000 de case confor. 
tabile pentru sute de milioane 
de oameni.

lementare principii umanitare și 
democratice ale societății noa
stre...

Nu vrem să participăm la pre. 
gătirile în veaerea exterminării 
în masă a milioanelor de oameni 
și nu sîntem de acord cu politica 
a cărei consecință logică este 
sinuciderea națională a Angliei.

Scrisoarea este semnată de 
membrii unui comitet special 
creat după ce șase din colegii lor 
au fost aruncați în închisoare 
pentru că au refuzat să-și ia o- 
bligația de a nu participa la 
pregătirea unei demonstrații de 
protest la baza pentru lansarea 
de rachete „Thor“ de la Nort
hamptonshire.

furi a părților, adică trei locuri 
din comisie să fie repartizate 
Uniunii Sovietice și celorlalte 
țări socialiste, trei locuri puteri
lor occidentale și aliaților săi și 
un loc statelor neutre. Astfel 
nici una din părți nu va deține 
o situație dominantă in acest 
organ. In cazul cînd puterile oc
cidentale vor fi de acord cu 
această componență a comisiei 
de control, Uniunea Sovietică 
este dispusă să vină in intîm- 
pinarea propunerii americane 
privitoare la structura persona
lului posturilor de inspecție și 
să accepte ca hotărîrile în pro
blemele bugetare și financiare 
să fie adoptate de organul su
prem de control cu majoritate 
de două treimi de voturi.

In sfîrșit, încă un izvor de di
vergențe dintre puterile partici
pante la Conferința de la Ge
neva îl constituie identificarea 
exploziilor nucleare subterane 
secrete.

Infirmînd concluziile exper- 
ților care susțin că prin inter
mediul mijloacelor tehnico-știin. 
țifice pot fi identificate toate 
exploziile nucleare, partea ame
ricană s-a străduit să demon
streze că există pericolul de a 
confunda exploziile de prove
niență atomică cu cele de ori
gină seismică. In acest scop, in 
S.U.A. s-au efectuat experiențe 
nucleare subterane secrete, care,

Operațiunile militare 
în Paraguay continuă

BVEWOS A1RES 22 (Ager
pres). — Corespondenții de pre
să instalați în orașul de frontieră 
Posadas, la granița dintre Ar
gentina și Paraguay, relatează 
despre noi succese ale unităților 
de partizani care luptă împotriva 
guvernului dictatorial al lui 
Stroessner. Associated Press, ci
tind informații ale posturilor de 
radio ilegale, menționează că 
grupuri compacte de insurgenți 

hărțuiesc fără întrerupere forțele 
armate guvernamentale și orga
nizează acțiuni de sabotaj parali- 
zînd comunicațiile". Frontul se 
apropie treptat de capitala țării. 
Luptele mai importante s-au dus 
zilele acestea în localitatea Ge
neral Artigas la 75 km și San 
Emiliano la 175 kjn de As- 
suncion. Continuă ciocnirile în 
regiunea graniței cu Brazilia la 
Hernanadarias, Caagazu și Ita- 
quiri. în urma unor atacuri îm
potriva unităților polițienești, 
partizanii au capturat numeroși 
prizonieri și mari cantități de 
arme și muniții.

4.500.000 de japonezi 
au demonstrat 

împotriva revizuirii 
,, tratatului 

de securitate11 
japono-american

TOKIO 22 (Agerpres). — La 
22 decembrie în întreaga Japo
nie s-a desfășurat „Ziua acțiu
nilor comune împotriva revizui
rii „tratatului de securitate“ ja- 
pono-american, la care au par
ticipat 4.500.000 de persoane.

în întreaga țară au avut loc 
mitinguri și demonstrații de 
protest ai căror participanți au 
condamnat orientarea primejdi
oasă a guvernului japonez, care 
caută cu orice preț, pe calea re. 
vizuirii „tratatului de securita
te“, să lege Japonia la carul de 
război al Statelor Unite ale A- 
mericii.

Din inițiativa Comitetului Cen
tral al P. C. din Japonia și a co
mitetului orășenesc Tokio al Par
tidului Comunist din Japonia, în 
capitală a avut loc un mare mi. 
ting.

ce-î drept, n-au putut fi înregis
trate la o distanță de 8.000 ki
lometri ; însă, stațiunile seismice 
situate la o distanță mai mică, 
de pildă, cele din Canada, le-au 
interceptat, identificîndu-le ca 
explozii nucleare. Ceea ce în
seamnă că, în ciuda unor afir
mații des auzite in S.U.A., există 
posibilitatea selectării exploziilor 
nucleare din frecvența uriașă a 
exploziilor seismice.

Guvernul sovietic este insă 
sincer și serios interesat ca la 
Geneva să se obțină succese, 
ca experiențele cu armele ato
mice și termonucleare pe pă- 
mînt, sub apă, in atmosferă, la 
mari înălțimi, ori unde și pretu
tindeni să fie interzise. De a- 
ceea Uniunea Sovietică a ac
ceptat să examineze „noile date 
seismice", propuse de S.U.A. 
La 3 noiembrie, reprezentantul 
sovietic a propus la Geneva 
crearea unui grup de lucru din 
savanți americani, sovietici, en
glezi, care să studieze sus-amin- 
tita problemă. Se părea că re
prezentanții S.U.A. și Angliei nu 
mai aveau nici o obiecție 
și că, deci, urmau să ac
cepte această propunere. Sur
prinse însă de spiritul con
structiv sovietic, puterile occi
dentale s-au eschivat să în
credințeze respectivului grup 
de experți examinarea „noilor 
date seismice“ și elaborarea cri-

Crearea Comitetului tibetan 
al Consiliului consultativ politic 

al poporului chinez
PEKIN 22 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția China 
Nouă, la 20 decembrie s-a des
chis la Lhasa prima plenară a 
Comitetului tibetan al Consiliu
lui Consultativ politic popular în 
cadrul căreia a fost proclamată 
oficial crearea Comitetului tibe
tan al Consiliului consultativ 
politic al poporului chinez.

Luînd cuvîntul în fața partici- 
panților la plenară, Tan Guan 
San, locțiitor al secretarului co
mitetului de lucru din Tibet al 
Partidului Comunist Chinez, pre
ședintele plenarei, a subliniat că 
în componența Comitetului tibe
tan al Consiliului consultativ 
politic popular au intrat activiști 
progresiști patrioți, reprezentind 
diferite regiuni, naționalități și 
toate păturile populației Tibetu
lui.

Convocarea plenarei atestă 
coeziunea fără precedent a na
ționalităților care locuiesc în Ti
bet și • constituie simbolul întări
rii și dezvoltării continue a 
Frontului unic democrat popular 
din Tibet. Actuala plenară repre. 
zintă o nouă victorie strălucită a 
politicii naționale dusă de Parti
dul Comunist Chinez sub condu
cerea președintelui Mao Țze-dun,

Dia toate colțurile lumii
DESCOPERIREA 

MORMINTULUI EROICULUI 
PARTIZAN NIKOLAI KUZNEȚOV

A fost descoperit mormîntul 
partizanului Nikolai Kuznețov, 
care a luptat eroic împotriva o- 
cupanților hitleriști în regiunile 
vestice ale Ucrainei. Locul în 
care a pierit el a rămas mult 
timp necunoscut.

Nikolai Kuznețov vorbea la 
perfecție limba germană și, stre- 
curindu-se în rîndurile hitleriști- 
lor sub numele ofițerului din 
Wermacht, Paul Siebert, a cules 
informații prețioase pentru parti
zani, care au efectuat pe baza 
informațiilor furnizate de Kuz
nețov numeroase operațiuni în
cununate de succes.

teriilor în baza cărora să fie tri
mise grupurile de inspectori. 
Poziția puterilor occidentale în 
cazul de față nu a excelat prin 
noutatea ei. In viața internațio
nală din ultimii ani există sufi
ciente exemple, cînd, Uniunea 
Sovietică venind în întîmpinarea 
propunerilor puterilor occidenta
le, acestea au părăsit propriile 
lor propuneri, creînd piedici noi, 
artificiale, menite să blocheze 
calea spre destindere. In actua
lele condiții caracterizate prin 
dorința celor mai diverse cercuri 
ale opiniei publice de pretutin
deni de a se pune capăt expe
riențelor cu armele atomice și 
termonucleare, răspunderea pen
tru tergiversarea lucrărilor Con
ferinței de la Geneva ar fi fost 
prea mare. Și puterile occiden
tale și-au dat consimțămintul 
pentru propunerea sovietică, 
constituindu-se un grup sovieto- 
anglo-american de experți care 
a studiat „noile date seismice“.

Intre timp, în actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
s-au adoptat două rezoluții, una 
propusă de India și cealaltă de 
către Austria, Suedia și Japonia 
în care se exprimă profunda în
grijorare în legătură Cu faptul 
că problema interzicerii expe
riențelor cu armele atomice și 
termonucleare nu a fost încă re
zolvată, exprimîndu-se speranța 
că la Conferința de la Geneva 
se vor depune eforturi pentru ca 
sinistrele ciuperci atomice, să nu 
întineze globul terestru. Popoa
rele așteaptă ca tratatul privitor 
la încetarea experiențelor nu
cleare să vadă odată lumina 
zilei și ca speranțele lor să nu 
fie înșelate.

VALENTIN URUM

La plenară a luat cuvîntul Ci- 
ian Cen-u, reprezentantul Consi. 
Țiului de stat al R. P. Chineze, 
secretar al Comitetului de lucru 
din Tibet al P.C. Chinez, care a 
vorbit despre succesele importan
te obținute în diferitele domenii 
ale activității desfășurate în Ti
bet după eliberare.

El a subliniat că numai desă- 
vîrșind reformele democratice și 
mergînd pe calea socialismului, 
Tibetul va putea lichida stagna
rea seculară, mizeria și înapoie
rea în domeniul economiei și 
culturii, iar poporul Tibetului va 
putea intra în rindul națiunilor 
înaintate.

La plenară a rostit de aseme
nea o cuvîntare Ngabu Ngavan 
Djigmi, vicepreședinte al Comi
tetului pe întreaga Chină al Con
siliului consultativ politic popu
lar, vicepreședinte și secretar ge
neral al Comitetului de pregăti
re pentru constituirea regiunii 
autonome tibetane.

Plenara a ascultat de aseme
nea raportul politic prezentat de 
Cijan Go-hua, locțiitor al secre
tarului Comitetului de lucru din 
Tibet al P.C. Chinez..

Kuznețov a murit în noaptea 
de 8 spre 9 martie 1944 intr-o 
luptă cu o patrulă fascistă, in
tr-un sat din regiunea Lvov.

Pentru a descoperi mormîntul 
lui Kuznețov, ale cărui urme au 
fost pierdute, foștii săi tovarăși 
de luptă au luat informații de la 
sute de oameni. De curînd s-a 
aflat că Kuznețov a murit și a 
fost înmormîntat în satul Bora- 
tin din raionul Brodovsk, regiu
nea Lvov.

PLENARA C.C. AL UNIUNII 
TINERETULUI DEMOCRAT DIN 

COREEA

După cum relatează postul de 
radio Phenian, la 22 decembrie 
în orașul Phenian și-a început 
lucrările plenara ordinară a 
C.C. al Uniunii Tineretului De
mocrat din Coreea. La plenară 
vor fi discutate sarcinile orga
nizatorice ale Uniunii Tineretu
lui Democrat in lumina îndepli
nirii hotărîrilor plenarei lărgite 
din decembrie a C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
cum și alte probleme.

CREȘTE 
NUMĂRUL CETAJENILOR DIN 

GERMANIA OCCIDENTALA 
CARE TREC IN R.D. GERMANA

După cum transmite agenția 
ADN, in cursul lunii noiembrie 
4.617 cetățeni din Germania Oc
cidentală au trecut în Republica 
Democrată Germană. Majorita
tea acestora este formată din ti
neri care au refuzat să se supună 
ordinelor de încorporare în ar
mata N.A.T.O.

Secretarul de stat al R.F. Ger. 
mane, P. Nahra, a trebuit să re
cunoască recent că numărul ce
tățenilor din Germania Occiden
tală care trec în Republica De
mocrată Germană devine tot mai 
mare.

REPATRIAȚI COREENI 
PRIMIȚI DE KIM IR SEN

După cum transmite Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
la 21 decembrie Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
•al R.P.D. Coreene, a primit pe 
reprezentanții primului grup de „ț 
coreeni reveniți din Japonia în 
patrie. Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. Repre
zentanții repatriaților au declarat 
că sint foarte impresionați de 
marile realizări obținute în pa
trie pe calea construirii socialis
mului șt că sînt gala să contri
buie din toate puterile lor la în
făptuirea acestui tel măreț.

REDACȚIA ș! ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scinteti“, Tel. 17.60.10 Tiparul; Combinatul Poligrafi« „Casa Scìnteli' STAS 3452 52.


