
Fiecare tînăr muncitor Proletari din toate țările, unițî-vă !

un bun gospodar 
în producție

După ce a studiat documentele 
Plenarei C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959 biroul organizației 
UT.M. din sectorul montaj ge
neral al uzinelor de tractoare din 
Orașul Stalin a organizat zilele 
trecute o adunare generală des
chisă a organizației U.T.M. cu 
tema : Fiecare tinăr muncitor — 
un bun gospodar in producție. La 
adun re au participat in afară de 
utemiștii și tinerii din sector un 
număr însemnat de invitați: co
muniști, muncitori vîrstnici cu 
experiență îndelungată în produc
ție, ingineri, tehnicieni, maiștri. 
Referatul prezentat în adunare a 
scos in evidență faptul că în 11 
luni, utemiștii și tinerii din acest 
sector, alăturindu-se inițiativei 
tinerilor reșițeni de a da „cit 
mai multe economii pentru în
florirea patriei noastre socialis
te" au realizat economii în va
loare de peste 320.000 lei. Acesie 
succese — sublinia referatul — 
s-au obținut în primul rînd prin 
stimularea inițiativei creatoare 
a tinerilor în descoperirea și pu. 
nerea in valoare ă rezervelor in
terne, in reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale auxiliare. Astfel, tinerii 
Ion Darie, Nicolae Silivestru, Ion 
Tohăneanu, Petre Rășină au rea. 
lizat prin reducerea consumuri
lor specifice de vaselină, benzină 
ulei etc.. peste 14.500 lei econo
mii. De asemenea, la chemarea 
organizației U.T.M., tinerii din 
sector au montat prin muncă vo. 
luntară, din piese recondiționate, 
8 tractoare folosite astăzi pen
tru transportul intern al uzinei, 
realizind in acest fel economii în 
valoare de zeci de mii de lei.

Dar făcind bilanțul realizărilor 
dobindite anul acesta participan- 
ții la adunare au subliniat toto. 
dată că economiile puteau fi 
mult mai mari Organizația 
U.T.M n-a pătruns încă sufi
cient în profunzimea procesului 
de producție șj din această cau
ză n-a putut să îndrume cu com
petență activitatea tinerilor mun
citori. lăsind de multe ori ca ac
țiunea pentru economii să se 
desfășoare „de la sine".

— In sectorul nostru — spu
nea în cuvîntul său inginerul u- 
temist Ion lliescu — existau 
pînă nu de mult trei brigăzi de 
producție ale tineretului. Aceste 
brigăzi s-au strădui4 să-și înde, 
plinească sarcinile de producție 
De cind au fost create si pînă 
acum nici una dintre ele n.a lu
crat sub plan, n-a dat rebuturi. 
Brigada de tineret de la ridică
torul hidraulic a realizat de la 
începutul anului șl pînă în pre. 
zent peste 60-000 lei economii

Organizînd tineretul în brigă
zi. organizind un post utemist de 
control — a spus inginerul Ion 
lliescu — organizația U.T.M. a 
întreprins într-adevăr un lucru 
deosebit de util procesului de 
producție. Dar organizația 
U.T.M. s-a oprit la jumătatea 
drumului.

Dacă brigăzile ar fi fost aju
tate să lupte pentru a ridica ac
tivitatea tuturor tinerilor la ni
velul fruntașilor, dacă am fi lup
tat pentru a educa la fiecare tî
năr muncitor spiritul gospodă
resc în producție, ele ar fi putut 
realiza pînă acum, după unele

calcule sumare, economii în va
loare de peste 200.000 Ici.

Participanții la adunare au a- 
cordat o deosebită atenție irt dis
cuțiile lor modului în care s-a 
ocupat organizația U-T.M. de e- 
ducarea tinerilor muncitori în 
spiritul disciplinei socialiste față 
de muncă, al grijii și răspunderii 
față de avutul obștesc.

— Marea majoritate a utemiș- 
tilor și tinerilor din sectorul nos
tru — spunea comunistul N. Cal.

PE MARGINEA ADUNĂRII 
GENERALE DESCHISE A OR
GANIZAȚIEI U.T.M. DIN SEC
TORUL MONTAJ GENERAL 
Al uzinelor de tractoa
re „ERNST THALMANN“ DIN 

ORAȘUL STALIN.

cea — s-a încadrat activ în bă
tălia pentru economii. Mai sint 
însă cîțiva tineri care nu țin pa. 
sul cu cerințele. Așa este spre 
exemplu utemistul luliu Borșoș 
de la ridicătorul hidraulic. El 
este indisciplina! in producție, 
lucrează neatent, toată ziua se 
ceartă cu tovarășii săi de mun
că, le vorbește necuviincios. Intr-o 
zi, cind i-am atras atenția asu
pra atitudinii sale, s-a înfuriat 
și a aruncat sculele și lada cu 
piese pentru instalația electrică 
a tractorului, pe unele deteriorin- 
du.le. lată așadar că in loc să 
lupte alături de noi pentru eco
nomii. pentru îngrijirea și păs
trarea mașinilor și a uneltelor 
utemistul Borșoș le strică. Eu 
cred că pentru abaterile unor 
asemenea tineri de la disciplina 
noastră muncitorească o mare

răspundere revine organizației 
U.T.M. din sector.

— Dar prin răspunderea or. 
ganizației trebuie să înțelegem 
răspunderea fiecărui utemist în 
parte — a spus comunistul T. 
Bucur, membru in comitetul 
U.T.M- al uzinei. Uneori unii din
tre noi închidem ochii asupra 
unor lipsuri mărunte in aparență, 
ale tovarășului lingă care lu
crăm. Am să vă dau un exem
plu. Utemistul N. Pușchilă este 
un bun muncitor. Dar alături de 
el se află și utemiștii C. Bodeanu 
și R. Pompiliu care în producție 
lucrează mediocru, bat pasul pe 
loc. Cum s-a ocupat tovarășul 
Pușchilă de acești tineri, cum i-a 
ajutat ca să devină buni gospo. 
dări in producție, să lucreze tot 
așa de bine ca și el ? In niciun 
fel. De aceea socotesc că dato
ria noastră, a muncitorilor cu 
mai multă experiență in muncă, 
este de a-i ajuta îndeaproape pe 
tinerii lingă care lucrăm ca să 
devină și el fruntași in produc, 
ție, muncitori cu o înaltă con
știință muncitorească.

— Intr-adevăr, atitudinea ti. 
nerilor față de muncă trebuie să 
ne preocupe în cel mai înalt 
grad, spunea inginerul I. Teșe- 
deanu. Utemistul Dumitras Con. 
stantin s-a angajat aici în adu
nare să-și îndeplinească sarci
nile în producție șl să dea lu
crări numai de bună calitate. Dar 
acestea sînt obligațiile lui firești 
pe care m mod normal trebuie să 
și le îndeplinească. Pe noi ne in
teresează însă ce vei face tu to
varășe Dumitraș în plus, cum vei

(Continuare in pag. 3-a)

1. ANDREI

Tinerii Marin Pîrvu și Nicolas 
Dobrotă din secția demarări 
a Uzinelor „Klement Gottwaid“ 
din Capitală sînt fruntași în 

muncă.
Foto : N. STELORIANHarnice brigăzi

de muncă patriotică
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Pregătiri pentru sărbătorirea 
zilei de 30 Decembrie 

și a Anului Nou
In regiunea Suceava
Organizațiile U.T.M, din fa

brici, uzine, școli, unități socia
liste ale agriculturii și unitățile 
de pionieri din regiunea Suceava, 
pregătesc în cinstea lui 30 De’ 
cembrie — cea de-a XII a ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Romine — și a Anului 
Ndu, un bogat ți interesant pro- 
gram de manifestări cultural- 
educative.

Organizațiile U.T.M. din între
prinderi, fabrici și de la sate or
ganizează în aceste zile întâlniri 
cu activiști de partid și de stat 
care vorbesc tinerilor despre 
teme ca : „Partidul Muncitoresc 
Romîn părintele și conducătorul 
iubit al tineretului *, „Ce a dat re
gimul de democrație populară ti
neretului“ etc.

La cele 14 cluburi ale elevi’ 
lor din școlile medii, deschise în 
centrele raionale, intre 27 și 30 
decembrie elevii vor asculta ex
puneri despre : „30 Decembrie 
1959, cea de-a Xll-a aniversare 
a proclamării R.P.R.“.

In zilele vacanței, pentru o cu
noaștere mai amplă a marilor 
realizări ale regimului nostru și 
a luptei dusă de oamenii muncii 
$ub conducerea partidului pentru 
construirea socialismului, clubu
rile organizează cu elevii vizite 
pe marile șantiere și fabrici din 
regiune. Printre altele, în aceste 
zile elevii școlilor medii vor vi
zita șantierele de construcții ale 
fabricii de praf de lapte de la 
Cîmpulung’Moldovenesc, Uzinele 
textile „Moldova“ din Botoșani, 
ți filatura din Fălticeni.

Programele cluburilor din Făl
ticeni, Suceava, Botoșani și Ră
dăuți prevăd întâlniri ale elevilor 
cu artiști ai Teatrului de Stat 
„Mi hail Eminescu“ din Botoșani. 
Elevii vor primi la cluburile, din 
Dorohoi, Șiret și Rădăuți, vizita 
artiștilor Teatrului de păpuși 
care vor prezenta in fața lor pro
grame artistice

Folosind experiența acumulată

în anii trecuți comitetele raionale 
U.T.M. și organizațiile U.T.M. de 
la sate, pun in valoare frumoa
sele tradiții moldovenești ale 
sărbătoririi Anului Nou, dindu-le 
un conținut nou. socialist. La că
minele culturale din aproape 60 
de comune ale regiunii, organi
zațiile U.T.M. pregătesc pentru 
tinerii colectiviști, întovărășiți și 
mecanizatori revelioane ale tine
retului. La Vatra Dornei, Gura 
Humorului — în total în opt cen
tre raionale — comitetele raionale 
U.T.M. organizează revelioane pen
tru fruntașii în muncă și în învă’ 
țătură. Brigăzile artistice de agi
tație de la căminele culturale, din 
fabrici și întreprinderi pregătesc 
acum programele revelioanelor. 
Un colectiv de tineri a redactat 
la Suceava un frumos plugușor cu 
urări pentru fruntașii în produc
ție din întreprinderi, pentru cei 
de pe ogoare, pentru elevi, care 
este repetat acum de brigăzile 
artistice de agitație. Frumos costu
mați, pionierii din Cîmpulung- 
Moldovenesc, Botoșani, Dorohoi, 
Suceava și Rădăuți vor petrece 
clipe de neuitat în zilele de 30 și 
31 decembrie la „Carnavalele pio
nierești“. La Botoșani ți Rădăuți 
în zilele de 1 și 2 ianuarie vor 
avea loc și carnavaluri ale elevi
lor din școlile medii și profesio
nale. Seară de seară, la cele șap
te case raionale ale pionierilor, în 
orășelele de basm, copiii se vor 
întâlni cu Moș Gerilă, vor asista 
la programele prezentate aci de 
pionieri și artiști. In zilele vacan
ței de iarnă pionierii și școlarii 
din Cimpulung-Moldovenesc și 
Vatra Dornei se vor întrece în 
tradiționalele lor concursuri de 
schi și săniuțe.

In regiunea Conțfanfa
Tinerii din Dobrogea socialistă, 

întimpinind cu. noi succese în 
producție cea dea XII-a aniver
sare a proclamării Republicii

(Continuare în pag. 3-a)

Au pășit în noul an
• Colectivul combinatului chimic „Ka.-I Marx" din Tîrnăveni a 

îndeplinit joi după-amiază planul producției-marfă. In același 
timp, prețul de cost al producției a fost redus cu 5,3 la sută. A- 
ceasta este cea de-a 70-a întreprindere din regiunea Stalin 
care a început să lucreze în contul anului 1960.

• Colectivul întreprinderii „Radio Popular" din Capitală a 
fabricat în contul anului viitor aproximativ 2.000 de aparate 
de radio.
• Luptînd pentru a sprijini munca siderurgiștilor de sporire 

a producției de metal, muncitorii din industria de materiale re
fractare raportează îndeplinirea cu mai mult de 10 zile înainte 
de termen a planului anual la producția globală și marfă.

Marți a avut loc la Casa de 
cultură a tineretului o consfătui
re organizată de Comitetul raio
nal U.T.M. „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ cu secretarii organi
zațiilor de bază U.T.M. din ra
ion, comandamentele brigăzilor 
de muncă patriotică și membrii 
unor brigăzi fruntașe în care s a 
analizat activitatea depusă de 
brigăzile de muncă patriotică în 
anul acesta.

Sub conducerea și îndrumarea 
Comitetului raional de partid — 
Comitetul raional U.T.M. a mo
bilizat brigăzile de muncă patrio
tică la înfrumusețarea raionului, 
la muncile agricole din G-A.C. 
și G.A.S. și la efectuarea diferi
telor lucrări pe șantierele de 
construcții indeplinindu și și de-

L'tom’stul Neculal Ccja din sec- 
ț’a montaj-rulmenți a Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad este frun
taș atit în producție cit ți la 
muncq patriotica pe care o des 

fâțaa.ră tineretul din uzină.

pășindu-și sarcinile prevăzute pe 
anul 1059. Astfel cele 289 de 
brigăzi de muncă patriotică care 
cuprind peste 9.800 de tineri au 
efectuat pînă în prezent 1.990.000 
ore muncă voluntară aducînd sta
tului economii în valoare de 
3.300.000 lei.

In ședință a fost evidențiată 
activitatea brigăzilor de muncă 
patriotică de la I.S.B. Berzei, 
responsabil utemistul Ghițescu Pa- 
nait, de la I.P.R.O.M.E.T., res
ponsabil Popescu Florea de la 
Atelierele „9 Mai", „Radiotelevi- 
ziune" și brigada de la Secția 
montaj a întreprinderii „Klement 
Gottwaid“ etc.

De asemenea, în cadrul acestei 
ședințe s au înminat diplome de 
onoare ale Comitetului orășenesc 
U.T.M. București brigăzilor și ti
nerilor fruntași care au obținut 
rezultatele cele mai bune.

Pe baza sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie a.c. și ale Plenarei a 
VII a a C.C. al U.T.M., comi
tetul raional U.T.M. a supus dez
baterilor un bogat program de 
activitate pentru anul viitor. 
Prin aplicarea inițiativelor în 
producție și prin brigăzile de 
muncă patriotică vor realiza în 
cursul anului 1960 economii în 
valoare de 7.300.000 Iei, prin e- 
fectuarea unui număr de 
2.500.000 ore muncă patriotică, 
vor colecta peste 8.000 tone fier 
vechi, 30.000 kg. maculatură etc. 
Pentru a putea fi îndeplinite 
aceste obiective s-a hotărît for
marea a încă 76 brigăzi, care vor 
cuprinde peste 12.000 tineri. în 
ședință s a stabilit de asemenea 
ca fiecare tinăr, în anul care 
vine, să presteze cel puțin 130 
ore muncă patriotică.

Comitetul raional U.T.M., în 
colaborare cu sfatul popular raio
nal au stabilit de asemenea și 

j principalele locuri de muncă ale 
i brigăzilor,
I D. DAN

D
Delta. E loc de multă poezie ca să descrii 

această împărăție a apelor și a păminturi- 
lor plămădite de ape. Imhrăcind cele mai 
felurite forme, viața clocotește aici cu neas- 
tîmpăr in adincuri, la suprafafă, in văzduh. 
Ca intr-o casă cu ușile veșnic deschise, pă
sările găsesc căldură și hrană, apă și lu
mină, viețuitoarele mării și riurilor iși dau 
loc de întâlnire. Nuferii se înfrățesc cu apa, 
algele cu stuful. Drum larg, fără opreliști. 
Cargouri și lotci îi spintecă necurmat valu
rile. Minuite de brațul omului, năvoadele 
scurmă adâncul și peștele — puzderie de 
specii — se adaugă, prinos de belșug, roa
delor timpului și ale fabricilor.

S-ar putea asemui Delta cu o dantelă țe
sută miraculos din galben și verde. Din 
galbenul apelor încărcate de povara aluviu
nilor. Din verdele stufului — zămislire a 
apei și a mâlului. Pămint tinăr, printre cele 
mai tinere pământuri, ea s-a clădii în decurs 
de milenii și se clădește sub ochii noștri din 
rotile pulverizate ale Alpilor, din solul fer
til al Pustei, din șisturile Balcanilor și Car- 
paților. ,Pe cit de bătrînă tot pe atit de tî- 
nără ea este împrospătată cu dărnicie de 
către bătrinut Istru. Ca-ntr-un imens labo
rator geologic și biologic, viața-și caută aici 
mereu noi și noi căi de afirmare. In fața 
sa, marea bate in retragere. Zi cu zi, an cu 
an, membrana ce-i unește uriașele degete 
crește, se întinde, se înalță. E o luptă ne
curmată între apă și uscat in care uscatul 
biruie.

Delta ! Măiastră împletitură de apă și 
uscat. Gălăgioasă și tăcută. Tristă in prag 
de iarnă cind, cirduri, cirduri etern călă
toarele păsări iși iau zborul către țăr
muri insorite, cind, ruginite, nesfirși- 
tele-i lanuri de stuf iși pleacă smerite 
coama in fața semețului crivăț, cind peștii 
se cufundă in adincuri iar pescarul, frate 
bun cu apa, iși innoadă năvoadele. Veselă 
pînă la extaz in pragul primăverii cind 
aceleași eterne călătoare cirduri revin spre 
a zămisli in sinul său viață, cind treziți din 
adincul lor somn, peștii, oglinzi de argint, 
se zbenguie in bătaia soarelui iar nuferii 
punctează in alb și galben întinsul apelor.

Martoră a atitor civilizații suprapuse, că
tre gurile Deltei s-au abătut, ademeniți de 
bogățiile acestor păminturi, îndrăzneții na
vigatori ai Tirului antic. Apele sale au vă
zut prăbușindu-se oștile lui Darius. Cute
zătorii greci au durat în preajma sa cetăți 
și orașe ce au înfruntat veacurile. Pe unde- 
le-i line s-au legănat corăbii genoveze și

E L T Ă
H. Popescu-Bogdănești

levantine, purtind în pintece roade ale mun
cii, roade ale pământului. Dar... pe cbna- 
lele sale întortocheate n-au plutit numai 
corăbii cu mărfuri. Oști prădalnice i-au pro
fanat veșmintul iar sudoarea și singele i-au 
ingroșat unda. Ghiftuite de aur și grîu, de 
vite și sare, smulse prin silnicie, s-au le
gănat pe luciul apelor sale, veacuri de-a 
rindul, nesfirșite convoaie, corăbiile cotro
pitorilor otomani. Și, poate, apele-i domoale, 
cirdurile de cocori și lișițe, peștii și stuful, 
algele și nisipul vor fi lăcrimat odată cu 
mamele cărora li se smulgea de la sin co
pilul, iar suspinul lor se va fi contopit cu 
plinsetul copiilor sortiți, fără voie, să în
groașe haita ienicerilor.

Trup din trupul țării noastre, martoră ca

Sa ne cunoaștem 

patria
ți Carpații ți Oltul a multisecularei istorii 
a poporului, i-a fost hărăzită Deltei, loc de 
înfrățire cu marea a bătrînului fluviu, să 
întâmpine cu brațele-i primitoare ți vije
lioasele oști sovietice ce au ajutat să ajungă 
ți pe aceste meleaguri libertatea.

Delta ! Împărăție a apelor ți a pământu
rilor plămădite de ape ; dantelă țesută mi
raculos din galben ți verde ; măiastră îm
pletitură de apă ți uscat ; martoră a atitor 
civilizații suprapuse. E tot atât de bătrînă 
cit semeții Alpi ți tot atât de tânără cit ul
tima picătură de ploaie. Istoria i se pierde 
în negura erelor geologice. Ea se plămădește 
sub ochii noțtri. Și totuși e lipsită de isto
rie. Țipetele ascuțite ale pescărușilor care 
de milenii ii sfîșie văzduhurile, fîlfiitul greoi
lor pelicani, haotica împletire de glasuri, 
foșnetul stufului — incomensurabilă avuție 
— zumzetul milioanelor de vietăți adăpos
tite ți hrănite din dpstul la pieptul său pri
mitor ți darnic, nu a izbindit in a o trezi din 
adormire. Nu i-au tulburat adincul somn 
nici clipocitul lotcilor, nici mugetul vapoare
lor — coloți plutitori ai vremurilor mai noi. 
Ca un uriaș născut dormind, a rămas cu

A venit vacanța 1 Adunați în jurul surorii lor mai mari, copiii țesătoarei fruntașe E. Petrescu 
de la întreprinderea „Donca Simo'' din Capitală, ascultă fermecați năstrușnicile aventuri

ale lui Pinocchio.
Foto : P. POPE5CU

UV|A M MUMA
TINERETULUI

Turneul ansamblului 
sucevean 

„Ciprian Porumbescu“
Recent, ansamblul de cîntece 

și dansuri romînești „Ciprian 
Porumbescu“ din Suceava a în
treprins un turneu prin țară. 
Artiștii s-au oprit in special pe 
Valea Trotușului, în importante
le centre muncitorești : Moinești, 
Onești și Borzești. Săptămîna 
trecută ansamblul a prezentat un 
spectacol coregrafic la Borzești. 
Sala mare, cu o capacitate de 
circa 400 de locuri a fost plină 
de tineri constructori de pe șan
tier. Spectacolul la care și-au dat 
concursul talentați artiști din re
giunea Suceava s-a bucurat de 
un deosebit succes.

MIHAI ENACHE 
muncitor

Biblioteca clasei
într-o adunare generală U.T.M-, 

ținută la Școala medie din co
muna Borca, regiunea Bacău, un 
elev a făcut o propunere foarte 
interesantă : „In fiecare zi noi

avem nevoie de multe cărți de 
citit, fie beletristice, fie tehnice, 
apunea el. Și de multe ori ne 
vine greu, ne pierdem timpul 
ducîndu-ne pînă la biblioteca co
munei sau la biblioteca școlii. 
Alteori ele sint împrumutate sau 
chiar lipsesc din bibliotecă. De

aceea ar fi bine să contribuim 
fiecare și să formăm o bibliotecă 
4 clasei“.

Chiar de a doua zi propunerea 
lui a început să fie pusă în apli
care. Ne-am sfătuit cu tovarășa 
profesoară de limba romînă, pre
cum și cu alți profesori să ve
dem de ce cărți avem anul a- 
cesta absolută nevoie.

Am adunat fiecare economiile 
noastre și-am cumpărat cărțile 
care ne-au fost indicate. De ase
menea mulți dintre noi au adus 
și de-acasă diferite cărți și le-au 
donat bibliotecii clasei. In scurt 
timp în dulapul nostru s-au adu
nat aproape 100 de cărți.

Inițiativa aceasta sa extins 
acum la aproape toate clasele 
din școală.

G. VEL1NȚA 
elenă

Orgă electronică construită 
de studenti

fundată în mister. Tainică, de nepătruns, ca 
o noapte fără lună ți stele, dormea de 
veacuri înveșmîntată în cojocul gros al. plau
rului. Și cite bogății ascundea in sinul său!

Istoria sa abia începe. In era noastră so
cialistă atotbiruitorul om a început s-o 
zguduie din amorțire, o cheamă la viață. 
Vălul tăcerii îi este dat la o parte. 
Miraculosul său laborator, fără seamăn 
pe glob, lucrează astăzi mai febril. 
Clocotesc meandrele. Fină nu de mult, Delta 
a trăit prin pitoresc, prin farmecul ei na
tural. Pitorești erau pelicanii ți flamanzii, 
pitorești lagunele, pitoresc pescarul, bărbosul 
pescar nebăgat în seamă de nimenea. Pito
rești bordeiul și răsăritul soarelui, plecarea 
păsărilor ți urletul crivățului. Astăzi natura 
îți spune mai departe ' cuvîntul, ți Delta 
rămine o atracție magică pentru vizitator. 
Dar alături de acest falnic unic ți inepui
zabil, omul, omul socialismului i-a adus noi 
atribute. Delta trăiețte sub semnul înoirilor 
economice. Drumuri aeriene îi brăzdează 
văzduhul. Viața s-a înscăunat proaspătă, 
tumultuoasă. Către inima-i pînă mai 
ieri nepătrunsă de om, se ndreaptă ma
șini complicate * ți vuietul lor aducător de 
vremuri noi, îi zguduie temeliile. Despicat 
în fîții, milenaru-i vețmînt — stuful — lu
necă în zeci ți sute de mii de tone către 
laboratorul marilor prefaceri chimice de la 
Chiscani. Abia ieșite de sub atotstăpînitoa- 
rea apă ostroavele Maliuc, Periprava, Du- 
navăț, Crițanu găzduiesc case noi ți școli, 
cinematografe ți cămine. Copiii zburdă acolo 
unde loc de trecere era doar pentru păsări. 
Becul electric licăre în aceste locuri pînă 
nu de mult sălbatice. S-a născut în Deltă 
o flotă a stufului ți un port al stufului.

Metamorfoză sub semnul socialismului. In 
prag de iarnă Delta intra în amorțire. Por
nite in lungul lor exod către țări însorite 
păsările lăsau in urmă-le tristețe ți tăcere. 
Doar Dunărea nu-și contenea munca fără 
istov împingînd mereu uscatul în mare. 
Acum, în prag de iarnă, omul devenit atot- 
stăpînitor, muncește. Ruginiul stuf cade 
sub secera mașinilor. Haina Deltei hră
nește fabricile, veșmintul său prefăcut 
in mătase ți lină, va undui pe tru
purile zvelte ale fetelor. Se vor înfrupta 
din bunătatea sa animalele. Veșmintul său, 
prefăcut în hîrtie. va luneca cu iuțeala gin- 
dului in valțurile rotativelor in milioane 
de tipărituri.

Din întunecimea desișurilor Deltei izvo
răște lumină, țițnește belșug.

Zilele trecute la 
Cana de cultură a 
studenților „Grigore 
Preoteasa“ din Capi
tală, studentul Mitiko 
Gyori — din anul IV 
al Facultății de elec
tronică și telecomu
nicații de la Institu
tul Politehnic —,

București a prezentat 
un interesant program 
de muzică ușoară la 
orgă electronică.

Concertul prezen
tat de studentul Mi
tiko Gyori și care 
s-a bucurat de un 
deosebit succes a fost

executat la prima 
orgă electronică con
struită in cadrul In
stitutului Politehnic 
București, de un grup 
de profesori și stu- 
denfi.

A. BRÎNZAN 
student

Utemisto Maria Șipoș, bibliotecară principală la Biblioteca 
universitară din Cluj, este una din cele mai devotate prietene 
i a celor 1.600.000 volume aflate aici.
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Despre lupta batalionului de uteciști și tineri patriofi care s-au înrolat voluntar 
pe frontul antihitlerist

25 decembrie 1944... Sînt 15 ani de atunci. 
De dimineață și pină noaptea, tîrziu, comu 
na Verpelet din pasta Ungariei a răsunat 
de cîntece și de glasuri tinerești. Cine erau 
oare flăcăii aceia care scandau cu putere : 
„Moarte fasciștilor !“, „Vrem arme !“, 
„Vrem pe linia întîia !”, „Trăiască Rdmînia 
liberă și independentă Erau tinerii vo
luntari, dintre care o mare parte uteciști, 
veniți din Romînia, care la chemarea Par
tidului Comunist Romîn se înrolaseră să 
lupte împotriva fascismului, pentru libertatea 
poporului nostru muncitor, pentru o viață 
mai bună, pentru pace.

...în vremea aceea, pe front, 15 divizii ro- 
mînești, corpul aerian și alte formațiuni cu 
un efectiv total de peste 170.000 oa
meni, luptînd alături de victorioasele ar
mate sovietice, își aduceau contribuția la 
distrugerea cotropitorilor fasciști. în țară, 
masele muncitoare mobilizate și conduse de 
partid luptau cu dîrzenie pentru democra
tizare, pentru refacerea economiei, pentru 
sprijinirea frontului antihitlerist. Lozinca 
„Totul pentru front, totul pentru victorie 1“. 
lansată de P.C.R. pătrunsese adînc în inima 
poporului muncitor. Urîndu-i de moarte pe 
hitleriști, înțelegînd că numai distrugerea 
hitlerismului poate asigura libertatea și in
dependența patriei, dezvoltarea ei pe calea 
progresului, masele largi populare din țara 
noastră, mobilizate de partid nu precupe
țeau nimic pentru sprijinirea frontului anti
hitlerist.

Cînd în luna decembrie 1944 P.C.R. ■ 
adresat tineretului chemarea de a pleca pe 
front, tineri din fabrici, de pe ogoare și din 
școli au răspuns cu înflăcărare acestei che
mări, înrolîndu-se ca voluntari în unitățile 
armatei.

...în acea zi de 25 decembrie 1944 marea 
unitate de voluntari romîni emitea ordinul 
de zi nr. 010/389, în baza căruia în comu
na Verpelet din Ungaria s-a constituit ba
talionul de tineri voluntari cunoscut în Di
vizia „Tudor Vladimirescu“ sub denumirea 
de „Batalionul de Cadre“.

Lor, tinerilor de diferite vîrste și naționa
lități, care au luptat împotriva fasciști
lor și care n-au pregetat, o clipă să-și pună 
în primejdie viața pentru patrie, pentru li
bertatea poporului muncitor, lor, celor care 
s-au jertfit, ca și tovarășilor lor care s-au 
înapoiat biruitori pe pămîntul patriei libere, 
le sîiit închiriate rândurile de mai jos.

Pentru un țel luminos
In noaptea de 14 spre 15 decembrie 1944, 

în gara Brașov era o animație cum numai

CONSTANTIN GODEANU

PETRE VÎȘCU

TRAIAN ABRAMOVICI

ION MARICA

rareori se putea vedea. Freamătul acel* 
neobișnuit care umplea totul în jur și cart 
se revărsa departe, spre oraș, nu venea însă 
de pe peron. Zvonul de glasuri tinerești it 
bucnea ceva mai de departe, din locul unde 
era garată garnitura care avea să i ducă pe 
voluntarii brașoveni spre front. în vagoane 
puteau fi văzuți tineri muncitori de la C.F.R. 
și de la Astra. de la Voina și de la Metrom, 
Rogifer și de la multe alte întreprinderi și 
instituții, din oraș și din județ ba chiar și 
din alte orașe și județe apropiate cum erau 
de pildă Făgărașul și Sibiul. De la uzinele 
I.A.R. pleca pe front aproape întreaga ce
lulă U.T.C. in frunte cu secretarul ei, Ale
xandru Rusu.

Cu prilejul înrolării de voluntari, aici la 
Brașov s-a petrecut un fapt semnificativ pen
tru năzuința arzătoare a uteciștilor de a 
lupta eu arma in mină împotriva hitleriștilor.

După ce au înscris un număr de peste o 
sută de voluntari, activiștii U.T.C. ului au 
trecut cu toții și propriile lot nume pe lis
tele celor care urmau să plece pe front.

îndată după aceea, instructorul C.C. al 
U.T.C. i a adunat pe activiști într-un birou :

— Tovarăși, nu se poate ca toți activiștii 
să plece pe front.

— Tovarășe instructor — îl întrerupse 
Alexandru Rusu, dar v-ați gîndit ce vor ■ 
spune tinerii ? Au să spună cam așa : „Bra
vo ! Vasăzică pe noi ne îndeamnă să ple
căm pe front, iar dumnealor rămîn frumos 
acasă, la adăpost“. Eu gîndesc că noi tre
buie să fim in fruntea tinerilor cate pleacă 
să lupte împotriva fascismului.

Instructorul luă din nou cuvîntul. Glasul 
lui suna acutn aspru :

— Dar ce, în țară n avem luptă '! N-avem 
dușmani ? Ba încă ce dnșmani înverșunați 
avem 1

Pină la urmă o seamă de activiști au tre
buit să renunțe la plecarea pe front și să 
rămînă să muncească in țară. Alții și au îm
plinit dorința de a pleca pe frontul anti
hitlerist. Printre aceștia se afla și Alexandru 
Rusu. El nu putea uita amărăciunea 
pe care o adunase în el în cei 21 
de ani pe care-i avea : copilăria tristă trăi
tă acolo, în cătunul Gavrilești de la poalele 
muntelui Găina și mizeria îndurată în cei 
patru ani petrccuți în căminul gimnaziului 
industrial de băieți din Baia de Criș. Dar 
mai cu seamă îi stăruia în minte regimul 
de teroare pe carc-1 îndurase la uzina mili
tarizată I.A.R. sub „ordinea“ și „legile" 
fasciste. Cu toate acestea, Rusu era fericit 
că a lucrat la I.A.R., pentru că aici, în anii 
ilegalității a auzit pentru prima oară cuvîn
tul partidului și a devenit utecist. De atunci 
își închinase întreaga viață cauzei proleta
riatului. cauzei libertății și fericirii oameni
lor muncii.

Ura împotriva cotropitorilor hitleriști, țe
lul înalt al luptei pentru o viață mai bună 
a poporului muncitor, țelul măreț dat de 
partid i-a determinat și pe alți doi activiști ai 
UT.C.-uIui din Brașov să plece pe front : 
Egri Zoltan și Moise Bunica, prieteni nedes- 
părțiți, foști colegi de ucenicie la fabrica de 
mobile și binale a lui Griinm. Primul era 
un tînăr slăbuț și destul de mic de statură 
pentru vîrsta de 20 de ani. Dar avea în 
ochi atîta hotărîre. îneît, descoperindu-i-o, 
uitai că i puțintel la trup. De mie copil el cu
noscuse suferințele și mizeria, hărăzite de ca
pitaliști oamenilor muncii. După ce a absol
vit școala primară, a vrut să învețe meseria 
de mecanic sau de strungar. Dar n-a fost 
primit nici la I.A.R., nici la Astra și nici la 
C.F.R. A plîns destul mama lui pe la por
țile fabricilor, in zadar. Zoii al ei avea un 
păcat mare și de neiertat: era „minoritar“. 
Și pe vremea aceea numai cu greu puteau fi 
primiți tinerii „minoritari“ undeva, fie și ca 
ucenici. Pe baza legilor fasciste, a politicii 
burghezo-moșierești de sălbatică asuprire na
țională, au fost dați afară din serviciu și 
cei doi frați mai mari ai lui Zoii, rămînînd 
șomeri. Din cauza mizeriei, a lipsei de bani 
pentru medicamente Zoltan Egri și-a pier
dut și mama. Utecist, educat de partid în 
spiritul luptei pline de abnegație pentru 
cauza celor ce muncesc, Egri s-a avîntat cu 
înflăcărare în viitoarea luptei pentru zdro
birea fascismului.

Aceleași năzuințe, aceleași idealuri înalte 
în spiritul cărora fusese educat de partid 
și U.T.C, l-au călăuzit pe drumul spre front 
și pe Moise Bunica, prietenul lui Zoii, fiul 
unor oameni nevoiași—tata salahor iar mama 
femeie de serviciu. La 17 ani, cîți avea 
atunci Moise Bunica, nu putea pleca pe 
front. Totuși, fiind mai înalt decît Egri i-a 
fost ușor să declare că are 18 ani pentru a 
obține încuviințarea de-a fi primit în deta
șament.

Aceeași dorință fermă de a lupta pentru 
libertatea și fericirea poporului muncitor, 
aceleași înalte idealuri sădite de comuniști 
în inimile lor tinere, însuflețeau și restul vo
luntarilor din Brașov care în acea noapte 
de 14 spre 15 decembrie 1944 plecau cîntînd 
spre front.

La numai o zi după plecarea brașoveni
lor, adică în 16 decembrie, au pornit spre 
front alte două trenuri cu tineri voluntari. 
Unul pornea din București, iar altul din 
Craiova. în detașamentul voluntarilor bucu- 
reșteni erau tineri de la C.F.R., de la fa
bricile Vulcan, Wolf, Gagel. de la Societatea 
Gaz și Electricitate, de la S.T.B. și din alte 
întreprinderi ale Capitalei. Acest detașament 
era condus de tînărul comunist Constantin 
Godeanu, membru al C.C. al U.T.C. Go- 
deanu ceruse cu insistență Comitetului Cen
tral al U.T.C. să-i admită plecarea pe front. 
Voința și hotărîrea lui de a lupta pentru 
cauza fericirii poporului muncitor este mi
nunat oglindită și în cele cîteva scrisori 
adresate în acea perioadă părinților. Iată 
cum glăsuiește un răvaș al lui Godeanu care 
se află în original la Muzeul de Istorie a 
Partidului : „...în momentul în care un om 
intră într-o luptă trebuie să meargă pînă 
la capăt ; trebuie să lase interesele perso
nale și să lupte pentru interesele celor 
mulți...“

Așa gîndeau uteciștii, acesta era crezul 
lor, crezul înalt pe care li l-a dat partidul : 
lupta plină de abnegație pentru o viață mai 
bună a oamenilor muncii.

în aceeași zi cu bucureștenii plecau pe 
front și tinerii de pe plaiurile oltene. în 
fruntea coloanei care pornise de Ia sediul 
„Formației de luptă patriotică" din Craiova 
pășea un tînăr înalt, spătos și chipeș, care 
atrăgea toate privirile asupra lui. Acesta era 
utecistul Ilie Cotora.

La 16 decembrie 1944 pleca spre front 
și un grup de voluntari din Cluj și Turda 
— romîni, maghiari și evrei — format 
aproape în întregime din uteciști. Acest 
grup urma să se alăture detașamentului din 
Brașov. Dar cum detașamentul din Brașov 
plecase, voluntarii de la Cluj și Turda au 
rămas descumpăniți.

— Cum rămîne cu noi, tovarăși ? — s-a 
adresat Aurel Suciu, secretarul celulei U.T.C. 
de la fabrica „Unirea" din Cluj, către acti
viștii de partid de Ia Brașov.

<— Cum să rămînă ? Vă înapoiați acasă și 
așteptați pînă se va forma un alt eșalon» 
mai mare, organizat, cu care să plecați și 
voi pe front.

Voluntarilor nu le-a plăcut răspunsul. 
S au îndreptat fnîfiioși spre gară. Aeoto s-ătî 
întîlnit cti un grup de tineri diri Mediaș 
care se aflau în aceeași situație și împreuna 
cu aceștia au plecat spre front.

„Vrem în prima linie I"
Verpelet e numele anei comune din pusta 

maghiară. La sfîrșitul anului 1944, această 
așezare a devenit o mică gaffiisfoafiă a vo 
luntarilor romîfli Aici s-au întîlnit toate 
detașamentele și s-a constituit batalionul de 
tineri voluntari cunoscut în cadrul Diviziei 
„Tudor Vladimirescu“ sub denumirea de 
„Batalionul de Cadre".

Aici, la Verpelet au îmbrăcat voluntarii 
uniforma militară, aici aU primit armarnen 
tul și au început instruirea de luptă. Este 
știut că în mOd normal pentru instruirea de 
luptă e necesară 6 perioadă destul de lungă 
Dar voluntarii nu se puteati împăca cu gîn 
dul să stea luni în șir departe de front.

în dorința de a da Cît mai curînd piept 
cu dușmanul ei au cerut șefilor ierarhici 
reducerea perioadei de instrucție.

— Acest lucru depinde de voi, le-a răs 
puns un ofițer Superior de la Coittandamen 
tul Diviziei. Cînd comandanții voștri se vor 
convinge că V-ați însușit cunoașterea arma 
mentului și tehnica de luptă, dorința voastră 
va fi satisfăcută.

Acest răspuns a mărit și mai mult elanul 
cu care se Înșiruiau voluntarii. Subunitățile 
au început a se lua la întrecere, urmărind 
în special rezultatele de la tragerea lă țintă,

Fragment din salutul adrésàt tinerilor 
„înainte“, 2iâr de front al diviziei 

tehnica salturilor, temele de luptă de Zi și 
noapte.

Nu lipseau de la instrucție nici chiar cei 
scutiți medical !

In cadrul batalionului exista un voluntar 
în vîrstă de aproape 50 de ani. Tinerii îi 
spuneau „taica Andrei“. încă de la consti
tuirea batalionului acesta a fost numit bu
cătarul unității. Nu i-a prea convenit lui 
taica Andrei, dar n a avut încotro. într una 
din zile taica Andrei a ieșit la raportul 
batalionului.

— Nu mai pot birui singur, s-a plîns el.
— îți dăm un ajutor, taică, i-a răspuns 

comandantul. Și s-a adresat unității : cine 
▼rea să treacă la bucătărie ?

Careul voluntarilor părea mut. Nimeni 
n-a răspuns un cuvînt. Atunci comandantul 
i-a spus bucătarului :

— Alege-ți dumneata pe cine viei.
în clipele acelea nimeni nu s-a uitat la 

taica Andrei.
— îl aleg pe Marica Ion.
Cît de supărat a ieșit din front bietul 

Marica ! Toată ziua n-a vorbit cu „șeful 
bucătar“ deși erau buni prieteni.

La Verpelet, după orele de program, Ma
rica venise în mai multe rînduri să-1 ajute 
pe taica Andrei la bucătărie. De fiecare dată 
bucătarul rămăsese foarte mulțumit de în- 
demînarea și priceperea tînărului. Dar, după 
ce și l-a ales ca ajutor, „meșterul" a fost 
dezamăgit rău de comportarea ucenicului. 
Acesta dorea neapărat să scape de bucătă
rie. El a ieșit în mai multe rînduri la ra
portul comandantului :

— Eu am venit voluntar pe front ca să 
lupt, nu să mă fac bucătar ! Dar cum co
mandantul n-a putut să-1 „elibereze“ din 
funcția de ajutor de bucătar, Marica se 
instruia „printre picături“.

între timp batalionul tinerilor voluntari 
s-a deplasat la Endrefalva, o altă localitate 
din Ungaria, unde voluntarii și-au continuat 
perioada de instrucție. Aici, Marica a fost 
eliberat de la bucătărie. El i-a ajuns din 
urmă pe tovarășii săi cu instrucția. Ba a 
reușit chiar să se numere printre fruntașii 
subunității lui. Mai lîrziu, cînd a intrat în 
vîrtejul luptelor, s-a dovedit a fi un ostaș 
hotărît și curajos.

...Ziua de 8 februarie 1945, o zi cu soare 
călduț, a găsit batalionul în piața comunei 
Batovțe din Cehoslovacia. Linia frontului 
era la numai cîțiva kilometri distanță. Se an- 
zea puternic bubuitul tunului. Din cînd în 
cînd, de pe înălțimile înzăpezite din apro
piere se auzea și glasul înfiorător al mitralie
relor. Acolo, în acele momente, a avut Ioc 
solemnitatea depunerii jurămîntului militar. 
Cu privirile ațintite la drapelul tricolor, vo
luntarii au făcut legămînt de credință pa
triei și poporului.

— „Jur poporului meu să lupt pentru li
bertatea și propășirea lui.

—■ Jur să-mi îndeplinesc fără șovăire în
datoririle mele de ostaș, în tabără, pe cîmpul 
de luptă, oricînd și oriunde, să mă supun 
ordinelor comandanților mei și să păstrez 
secretul militar.

— Jur să lupt pentru o prietenie trainică 
între Romînia și Uniunea Sovietică, care 
mi-a dat putința să lupt cu arma în mînă 
pentru distrugerea dușmanului comun : 
Germania hitleristă,

— Jur să păstrez cu sfințenie frăția de 
arme cu Armata Roșie.

— Jur să lupt pînă la ultima picătură 
de sînge contra nemților fasciști, care mi-au 
tîrît țara în războiul lor nelegiuit".

A doua zi, după dorința manifestată de 
ei în mai multe rînduri, voluntarii au fost 
repartizați la unitățile din linia I-a ale Di
viziei „Tudor Vladimirescu“.

Primul asalt
Aspră era iarna anului 1945 pe melea

gurile muntoase ale Cehoslovaciei. înălțimile 
împădurite ale munților Stiavnița erau poto
pite de zăpezi și viscole și se cutremurau 
sub groaznicele bombardamente de artilerie. 
Văile vuiau de ecoul prelung al morții. O- 
dată cu căderea nopților întunecoase, bu
buitul tunurilor se întețea și mai mult. Pe 
toate crestele fulgerau explozii, și. din cînd 
în cînd rachete luminoase țîșneau din beznă.

Așa arăta și noaptea de 12 februarie 1945, 
în care tinerii voluntari din Regimentul

era înălțiftiea cu Cota 568,

2 Infanterie se pregăteau să între în vii
toarea primului asalt. De trei zile de cînd 
se aflau în prima linie de foc tinerii vo 
luntari participaseră la acțiuni de recUnoaș 
1ère și la cîteva lupte date pentru respin 
gerea Contraatacurilor fasciste. Acum, ei se 
pregăteau să ia parte la primul lor asalt.

Obiectivul principal de luptă al unității 
aflată la sud est

de comuna slovacă lablonovțe (Almaș). 
Această poziție pentru cucerirea căreia pan 
durii duceau lupte grele ftriese transformată 
de fasciști într-o adevărată fortăreață. De pe 
spinarea lungă a înălțimii. Se aplecau spre 
văi mai multe Creste, unele împădurite iar 
altele golașe, întregul sector de apărare al 
fasciștilor efa stipfâVegheat și bine întărit.

Nimeni ft a închis ochii în noaptea aceea 
de încordare. Spre ziuă, pionierii și cerce- 
tașii au pOrilit în misiune, să deschidă cu- 
luoare prin cîmpurile dc mirte. în curînd, 
pé mai multe muchii ale înălțimii subuni
tățile au început urcușul într-un iureș nă
valnic nețirtînd seama de răpăitul mitralie 
reior dușmane. Dar în fața ostașilor noștri 
s-a rostogolit ca un tăvălug un Val de pro
iectile. Ca împinsă de un resort, întreaga 
linie de atao S a trîntit în omăt. Numaidecît 
ostașii noștri au început a străbate țesătura 
schijelor. Curînd ei au trecut barajul de 
obuze și au prins să asalteze cu grenade 
cuiburile de rezistență inamice, apro- 
piindu se de creștetul înălțimii. Tot a- 
lunci au apărut primele pete purpurii de 
sînge pe giulgiul zăpezii : au căzut cei din
ții eroi din rîndul uteciștilor : Dumitru 
Negrea și Petre Vîșou. Pe Negrea l-a secerat 
un snop de gloanțe, în clipa cînd, cü gre
nada în mînă s-a năpustit asupra unui cuib 
de armă automată dușman. Vîșou Petre, 
muncitor petrolist din Gura Ocuiței a că-

voluntari de ziarul 
„Tudor Vladimirescu“.
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zut fulgerat de explozia unui brand, după ce 
distrusese o rezistență inamică.

în sectorul de luptă al companiei a 4-a, 
o grupă fascistă încerca să se infiltreze prin 
flancul stîng al dispozitivului, acolo unde 
înaintarea pandurilor era sprijinită puternic 
de focul unei mitraliere și al unei puști 
mitraliere oare avea ca trăgător pe utecistul 
Ilie Cotora. Cele două guri de foc slobo- 
zeau continuu snopi de gloanțe asupra duș 
manului, pentru a crea posibilitatea aripei 
stingi a subunității să înainteze. Ilie Cotora 
a fost primul oare i-a zărit pe fasciștii ce 
intenționau să le cadă în spate. Fără să 
stea pe gînduri, el își îndreptă pușca mitra
lieră spre grupa dușmană, împroșeînd-o cu 
foc și silind-o să se retragă în dezordine.

Lupta pentru cucerirea cotei a fost deose
bit de crincenă.

Mulți dintre infanteriștii noștri — printre 
care și Ilie Cotora — deși răniți au aruncat 
cu ultimele puteri grenadele asupra hitleriști
lor. Cu toată îndîrjirea dușmanului, cota 
568 a fost cucerită în dimineața aceea ce
țoasă de 13 februarie 1945.

Dar victoria aceasta a fost pecetluită cu 
sînge. Comunistul Constantin Godeanu și 
utecistul Traian Abramovici și-au dat viața în 
chip eroic pentru lichidarea ultimelor rezis
tențe dușmane. Iată cum au fost redate în 
foaia de decorații faptele de vitejie săvîrșite 
de Godeanu :

„Caporalul Godeanu N. Constantin, în 
luptele pentru cucerirea Cotei 568, în ziua 
de I3.II.1945, a fost un exemplu viu pentru 
compania sa. Godeanu este primul care 
ajunge la primul obiectiv, de unde urma 
compania să asalteze poziția nemților. Arma 
automată ce împiedica înaintarea companiei 
trebuia distrusă. Godeanu plecă cu o grupă, 
încurajînd pe ostași, asaltînd prin spate po
ziția nemților, omorînd doi și rănind trei, 
luîndu-le arma automată, un telefon și un 
aparat de radio. în acest moment cade (lo
vit — n. r.) mortal de un proiectil ina
mic“.

...Au urmat alte și alte bătălii. Despre o 
acțiune eroică desfășurată pe la începutul 
lui martie 1945 vorbesc rîndurile ce ur
mează :

Leii lui Pușcuță
Cînd a văzut ce fel de companie i se 

încredințează, locotenentul Gheorghe Puș- 
euță a simțit că-1 mușcă îndoiala de inimă, 
îngrijorarea lui era în bună parte întemeiată. 
In noua subunitate, alcătuită în satul slovac 
Bogunița, aproape că nu existau militari tre- 
cuți deja prin lupte. Ostașii cu experiența 
luptelor erau doar un mănunchi : cîțiva co
mandanți de grupe, ici, colo cîte un ser
vant pe la puștile mitraliere și sanitarii. 
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Facsimilul scrisorii adresată de Constantin Godeanu părinților săi la plecarea trenului 
din gara Simeria, în drum spns front.

,v . k

în colo, nu vedeai decît voluntari, tineri ve
niți de curînd din țară.

De fapt, nu întîmplător i se încredințase 
această subunitate locotenentului Pușcuță 
Deși nu era ofițer dc carieră ci rezervist el 
dovedise în luptele anterioare însușirile 
unui adevărat comandant. Energic, isteț și 
hotărît, plin de elan și neînfricat, așa era 
cunoscut de ostașii Regimentului 3 Infan
terie și de șefii ierarhici. ...In timpul crîn- 
cenelor încleștări cu dușmanul trecuse prin 
multe situații critice dar niciodată nu se 
plînsese superiorilor săi pînă atunci. De 
data aceasta însă se înfățișase locțiitorului 
politic de batalion:

— Ce mă fac cu copiii ăștia cînd vom 
porni ofensiva ? i se adresă el aproape tîn- 
guitor.

Locțiitorul a început a-1 dojeni pe un ton 
domol :

— încă nici nu-i cunoști locotenente. 
Caută mai întîi de vezi ce stofă au în ei, stai 
de vorbă cu fiecare și abia după aceea, și 
numai dacă o mai fi cazul, să te căinezi.

Curînd, încă înainte de prima luptă, loco
tenentul Pușcuță și-a dat seama bine ce 
fel de oameni de nădejde îi fuseseră repar
tizați, In vederea ofensivei cate se pregătea, 
compania a 3-a a trebuit să facă mai multe 
incursiuni la inamic. Chiar după prima ac
țiune de acest fel, ofițerul a început a privi 
cu alți ochi la tinerii voluntari. Aceștia 
aduceau de fiecare dată informații prețioase 
și capturau prizonieri hitleriști. în plus, ei 
se comportau foarte bine și pe poziție, ca 
pîndari în posturile înaintate, respingînd 
atacurile date de dușman în perioada cît 
regimentul s-a aflat în apărare.

în zorii lui 1 martie 1945, cînd s-a dez
lănțuit ofensiva, compania a 3-a a dat pri
mul ei ataC pe înălțimea cu Cota 498 aflată 
în zona satului Bogimițe. Hitleriștii aveau 
aioj o poziție de apărare bine întărită cu 
lucrări și obstacole : adăposturi căptușite 
ou bîfne, vălătuci de sîrmă ghimpată și 
foarte multe cîmpUri de mine antiinfan- 
terie.

Compania s-a oprit la mai puțin de o 
sută de metri de linia inamică. S-a transmis 
semnalul „pssst“, care însemna plecarea 
echipei de pionieri. Aceasta a început să 
înainteze spre cîmpul de mine. O însoțea 
o grupă de tineri voluntari. Pionierii s-au 
strecurat pînă la sîrma ghimpată, s-au cul
cat pe spate și au început să lucreze cu 
multă atenție. După ce au tăiat cu foarfe
cele sîrma din rețeaua inamicului, pionerii 
sau amplasat de o parte și de alta a cu- 
luoarului, făcut de ei, gata de tragere.

S-a dat semnalul de plecare. Pe grupe, 
oamenii companiei treceau unul cîte unul 
prin culuoar. Pericolul îi pîndea la tot pa
sul. Privirile le erau încordate, fiecare ui- 
tîndu-se cînd spre inamic, cînd la urmele 
imprimate în zăpadă ale celui din față, pen
tru a nu călca pe vreo mină. Cu toată aten
ția, o explozie puternică a zguduit pămîn
tul, Zgomotul asurzitor al exploziei îl 
trezi pe inamic, punîndu-1 în mișcare. 
Totuși, hitleriștii n-au putut face nimic. 
Buimăciți, pînuarii lor au început să 
țipe disperați, luînd o la fugă spre coastă.

Cîteva arme automate dușmane au oprit 
pentru un moment înaintarea.

— Salt înainte ! s-a auzit glasul coman
dantului. Toată linia s-a ridicat fulgerător 
cu strigăte de „ura“ aruneînd grenadele.

In iureșul năvalnic, tinerii voluntari, în 
frunte cu uteciștii, nu s-au oprit Ia creștetul 
Cotei 498. Ei au continuat înaintarea și 
după puțin timp, au atacat o baracă — dor
mitor în care era instalat postul de comandă 
al unui batalion hitlerist. Cele două sen
tinele germane de Ia baracă au fost atît de 
surprinse de apariția ostașilor romîni, îneît 
una s-a predat numaidecît în timp ce a doua 
a rupt-o la fugă spre desișul pădurii. Abia 
atunci s-au alarmat și „locatarii" barăcii, care 
dormiseră liniștiți, neștiind nimic de soarta 
primei lor linii de apărare. Năuciți de iu
reșul atacului ostașilor noștri, de răpăiala 
gloanțelor care se dezlănțuiseră ca o 
vijelie asupra barăcii, hitleriștii s-au repezit 
afară, sărind pe geamuri și au început a 
înota prin nămeții de zăpadă, așa cum erau, 
desculți și dezbrăcați.

Unul din hitleriști, care dormise pe un 
pat lîngă soba de tablă înroșită de foc, s-a 
trezit din somn abia cînd au intrat ostașii 
romîni în baracă. încremenit de spaimă 
și buimăcit el a început să-și frece ochii cu 
degetele. Numai într-un tîrziu și-a dat seama 
că se află în fața unui pistol automat. A ri
dicat atunci mîinile tremurînde spre cer și 
a început să strige cît îl ținea gura :

— Hitler kaput ! — Hitler kaput !
Din baracă au fost capturate documente 

prețioase, muniții, bobine telefonice. un 
aparat telefonic, 4 mitraliere și alte mate
riale. Cu lacrimi dc bucurie în ochi, loco
tenentul Pușcuță i-a felieitat din toată inima 
pe tinerii lui luptători. In bilanțul luptei 
victorioase din ziua aceea comandantul com
paniei a 3-a a raportat locțiitorului dc ba
talion : „Sînt mîndru de leii mei...“ Pînă 
la sfîrșitul luptelor nimeni din Regiment 
n-a mai auzit vorbindu-se despre ostașii com
paniei a 3-a decît ca despre „leii lui Puș
cuță“. Chiar și comandantul unității putea 
fi auzit dînd astfel de ordine : „Atacați eu 
leii lui Pușcuță“.

*
Am încercat să prezint în rîndurile de 

mai sus cîteva episoade din primele lupte

AUREL SUCIU

MOISE BUNICA

la care au participat voluntarii batalio
nului de cadre din Divizia „Tudor Vladi
mirescu“.

Dîrzenia și vitejia tinerilor luptători în 
frunte cu uteciștii, spiritul lor de sacrificiu, 
au fost dovedite din plin și în luptele ce 
au urmat la cotele 566, 559, 722,. 606,
618, și altele și pentru eliberarea localită
ților cehoslovace Teplai Vodă, Ugliska, 
Vîsoka. Dckis, Kopanița. Mederstolnia, 
Kisla, Repișko, Doine Hamri, Lucovița etc. 
Iar în clocotul bătăliei de la Gron uteciștii 
au dat înalte pilde de eroism. Zile și 
nopți prin vacarmul de groază al explozii
lor, împreună cn ostașii noștri și alături de 
ostașii sovietici ei au dat lovituri nimici
toare cotropitorilor fasciști. Au învins obo
seala nopților nedormite, gerurile și visco
lele năpraznice din munții troieniți cu 
zăpadă ai Cehoslovaciei, au trecut prin 
baraje de obuze stropind cu sîngele lor 
fiecare palmă de pămînt. Printre cei care au 
căzut în această bătălie crincenă se numără și 
uteciștii Constantin Ploschi din București. 
Lazsadi loan din Turda, Cornel Durdunescu 
și Zoltan Egri din Orașul Stalin și tînărul 
comandant al unei subunități de mitraliere 
Aurel Suciu în vîrstă de 20 de ani, fost 
secretar al celulei U.T.C. de la fabrica 
„Unirea“ din Cluj.

Eroii, cei ce s au jertfit, au fost tineri 
de vîrsta voastră dragi cititori, de 17, 18, 
sau 22 de ani, muncitori, ucenici, elevi, stu- 
denți care cunoscuseră din plin crincenă ex
ploatare capitalistă, patrioți înflăcărați.

Ei au fost educați de organizațiile uteciste 
să fie devotați patriei pînă la sacrificiul su
prem, să-și iubească poporul și să urineze cu 
sfințenie îndemnul partidului care a condus 
clasa muncitoare Ia victorie. Ei n-au pregetat 
să-și dea viața pentru mărețul țel pe care 
li l-a dat partidul, pentru libertatea și feri
cirea poporului muncitor.

Patriotismul fierbinte, dorul de libertate, 
dragostea nemărginită pentru țară a uteciș
tilor, dîrzenia și spiritul lor de sacrificiu 
vor rămîne veșnic în amintirea tinerei noas
tre generații. Pilda lor eroică va trăi mereu 
ca un îndemn pentru tineretul patriei noas
tre de a munci cu rîvnă. de a învăța și a 
crește asemenea lor, curajoși și viteji, gata 
oricînd să răspundă cu înflăcărare chemării 
partidului, gata oricînd să-și dăruiască totul 
pentru patria noastră socialistă, pentru vii
torul ci fericit.

V. BIRZA



Iarna, viața culturală 
în sat

Tablouri

Perioada de iarnă este un bun 
prilej pentru intensificarea mun
cii cultural-educative lă sate.

In sălile bine încălzite, lumi
nate de tuburi fluorescente ale 
căminului cultural din Gomana, 
raionul Negru-Vodă, tinerii des
fășoară o bogată și multilaterală 
activitate.

Totuși a fost o vreme cînd ti
nerii de aici nu știau să folo
sească din plin căminul cultural. 
Activitatea lor se rezuma la re
petițiile formațiilor de dansuri și 
teatru, precum și la unele con
ferințe.

Gomitetul organizației de bază 
U.T.M. s-a întors pe la sfîrșitul 
l‘ji noiembrie d* la adunarea 
cu întregul activ raional U.T.M.. 
sătesc în care s-au discutat sar
cinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. de la sate, în lumina pla
nului Biroului C.C. al U.T.M. cu 
privire la activitatea acestora în 
perioada de iarnă, hotărît să îm
bunătățească întreaga activitate 
a organizației de bază U.T.M.

Adunarea generală a organi
zației de ba2ă U.T.M. ținută în 
acest sens a prilejuit o temeinică 
dezbatere și a activității cultu- 
ral-artistice a tinerilor din sat. 
Luînd cuvîntul, utemiștii aU ară
tat că ar dori să frecventeze un 
cerc al tinerilor naturaliști, să 
asculte conferințe interesante 
care să abordeze diferite proble
me de știință, de cultură gene
rală, de educație politică, că ar 
dori să ia parte la seri de între
bări și răspunsuri, la Seri literare 
etc. In privința joilor tineretului, 
care se organizează deja aici 
tinerii au combătut caracterul lor 
unilateral programul acestora re- 
zumîndu-se numai lâ dans.

Particfpanțiț la discuții au ară- 
tat de asemenea că în rîndurile 
lor sînt mulți tineri talentați 
care ar putea forma o brigadă 
artistică de agitație și chiar o 
formație de cor. N-a fost negli
jată în discuții nici problema or
ganizării de vizite la diferite 
locuri istorice, vizionarea în co
lectiv la Constanța a spectacole
lor de teatru, organizarea reve
lionului tineretului și altele.

In urma acestei discuții, co
mitetul comunal U.T.M., împreu
nă cu conducerea căminului cul
tural au întocmit un plan amă
nunțit de perspectivă privind ac
țiunile cultural-educative ce se 
vor desfășura în perioada iernii 
la căminul cultural.

După ce planul a Tost gata, 
s-au luat măsuri organizatorice 
pentru traducerea lui în viață. 
La căminul cultural s.a ținut în- 
tr-o seară o consfătuire a comi
tetului U.T.M. și întregul activ 
al căminului cultural. Aici s-a 
stabilit ce anume va trebui să 
facă fiecare. Membrii comitetului 
U.T.M. și-au asumat răspunde
rea organizării de excursii, vi
zionării spectacolelor la teatru, 
etc. Cadrele didactice tinere au 
primit conducerea formațiilor ar-
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O producție a studioului de 
filme documentare „Al. Sahia“ 
Spectacolul de gală va avea 
loc în ziua de 26 dec. a.c. 
la cinematograful „Patria" 

orele 20,30. 

tistiCe. La pregătirea și organi
zarea conferințelor au fost atrași 
pe lîngă cadrele didactice, ingi
nerul agronom și cel zootehnist, 
cei doi medici de circumscripție.

Pentru a satisface setea de 
cultură a tinerilor colectiviști a 
fost programat un ciclu de con
ferințe pe diferite teme cum ar 
fi: victoria socialismului în în
trecerea pașnică cu capitalismul, 
lupta popoarelor coloniale pen
tru eliberarea lor națională, con
ferințe științifice pentru comba
terea misticismului și a supersti
țiilor, perspectiva zborurilor in
terplanetare și altele. Conferințe 
care-i ajută pe tineri să-și lăr
gească orizontul cultural și poli
tic, să-și formeze o concepție ma
terialistă despre fenomenele ce 
se petrec în natură și în socie
tate.

Conform propunerilor făcute, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M., în colaborare cu condu
cerea căminului cultural, a tre
cut la înjghebarea unei formații 
de cor în activitatea căreia au 
fost deja atrași peste 50 de tineri, 
învățătoarea utemistă Dfăgnea 
Neagu și-a luat angajamentul în 
adunarea generală să dirijeze 
corul.

De asemenea formațiile artis
tice de dansuri și teatru și-au in
tensificat repetițiile, iâr in pro
gramul lor au fost introduse noi 
dansuri și piese pe teme de actu
alitate.

Peste puțin timp echipa de 
teatru care participă la con
cursul bienal „I. L. Catagiale“ 
va pleca în turneu pentru a pre
zenta spectacole la unele case 
raionale de cultură din regiune.

Formația de teatru contribuie 
în mare măsură la dezvoltarea 
gustului pentru teatru la tineri. 
Sînt cîteva zile de cînd la că
minul Cultural s-a organizat în 
acest scop un concurs-ghicitoare 
cu tema: „Care este eroul vos
tru favorit ?“ Concursul a fost 
cîștigat de utemiștii Marioara 
Stancana, Gheorghe Popa, Ște
fan Păun și alții.

Excursiile și vizitele în diferi
tele locuri istorice constituie un 
alt obiectiv al comitetului orga
nizației de bază U.T.M. privind 
munca culturală în perioada ier
nii.

Cînd
dorința să vadă mozaicul de pe 
vremea romanilor descoperit re
cent la Constanța, Organizația de 
bază U.T.M., cu sprijinul orga
nizației de partid, a organizat 
aci o excursie. Cu acest prilej 
tinerii au aflat noi amănunte de 
la arheologi despre acest mozaic, 
excursia constituind o adevărată 
lecție de istorie antică. A fost 
vizitat în aceeași zi și Muzeul 
de arheologie din Constanța, 
îndrumați de organizația de 
partid, tinerii și-au propus ca în 
prima parte a iernii să plece la 
București pentru a face o vizită 
la Muzeul de Istorie a Partidu
lui.

tinerii și-au manifestat

(Petrolul Ploești). în cea de-a 
patra partidă Ciocîltea l-a învins 
pe Mititelu la mutarea 27-a.★

Joi dimineața au sosit în Ca
pitală, venind din R.P.F. Iugosla
via, unde au întreprins un tur
neu, echipele selecționate de vo
lei ale Uniunii Sovietice. La so
sire, în Gara de Nord, sportivii 
sovietici au fost întîmpinați de 
reprezentanți ai U.G.F.S., fede
rației romîne de volei, ziariști și 
numeroși sportivi.

După cum s-a mai anunțat 
dubla întîlnire internațională de 
volei dintre echipele selecționate 
masculine și feminine afe R.P. 
Romîne și U.R.S.S. se va desfă
șura astăzi cu începere de la ora 
17 în sala sporturilor de la Flo- 
reasca.

(Agerpres)

GENEVA 24 (Agerpres). — 
In cel de-a! treilea meci contînd 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei oampionilor europeni" la 
fotbal, miercuri seara la Geneva 
echipa franceză Nice a învins 
cu scorul de 5—1 (3—0) forma
ția turcă Fenerbahce-fstanbul. 
Meciul s-a disputat pe un teren 
complet desfundat de ploaie. In 
urma acestei victorii campioana 
Franței va intîlni în sferturile 
de finală echipa Real Madrid.

--------- •----------

INFORMAȚII
In ziua de 24 decembrie a.t. 

s-au întrunit la Palatui /Marii 
Adunări Naționale in ședințe de 
lucru, privind sesiunea Marii A- 
dunări Naționale din 26 decem
brie a.c., Comisia Administrativă 
și Comisia Juridica.

*
Potrivit unei Hotărîri a Con

siliului de Miniștri, sectorul de 
construcții și cel de materiale de 
construcții din fostul Minister al 
Construcțiilor, Industriei Mate
rialelor de Construcții și Indus
triei Lemnului se organizează in
tr-un Departament care va func
ționa în cadru! Comitetului de 
Stat pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare.

★
Joi a continuat să se desfă

șoare în mai multe teatre din 
Capitală finala celui de al Ill-lea 
concurs republican al tinerilor 
artiști din teatrele dramatice. 
S-au prezentat la concurs: un 
colectiv al secției germane a 
Teatrului de Stat din Sibiu, ti
neri actori de la Teatrul german 
din Timișoara și tineri de la 
Teatrul Armatei și Teatrul „C. 
Nottara" din Capitală.

Foarte utile ar fi pentru îmbo
gățirea bagajului de cunoștințe 
generale ale tinerilor organiza
rea unor vizite la marile uzine, 
șantiere și gospodării agricole de 
stat din regiune.

In această perioadă s-au ținut 
și cîteva recenzii și discuții la 
cărți și filme vizionate la cine
matograful sătesc.

Păcat că acțiunile cu cartea, 
mult apreciate de tinerii colecti
viști, nu sînt folosite pentru a- 
tragerea lor la concursul „Iubiți 
cartea“. Tinerii din Comana sînt 
dornici să devină purtători ai in. 
signei „Prieten al cărții“. Aces
tui concurs atît de îndrăgit de 
tineri comitetul U.T.M. îr.să ntt-i 
acordă atenția cuvenită, deși la 
căminul cultural există o biblio
tecă cu un important număr de 
cărți. In scurt timp comitetul or
ganizației de bază U.T.M, tre
buie să desfășoare o largă mun
că politică pentru atragerea și 
înscrierea tinerilor la acest con
curs,- orientîndu-i în alegerea și 
Cercetarea bibliografiei recoman
date .și împreună cu comisia con
cursului „Iubiți cartea“ să orga
nizeze discuții finale.

Faptele arată că organizația 
de bază U.T.M. a dobîndit deja 
o anumită experiență in orga
nizarea pe perioada iernii a unei 
interesante activități cultural 
educative, în atragerea întregu
lui tineret din Sat la activitatea 
căminului cultural.

Totuși gama acțiunilor orga
nizate la căminul cultural poate 
fi și mai largă. Concursurile 
„Cine știe — cîștigă“ de exem
plu, se pot organiza pe u- 
nele teme mai ales privind con
tribuția utemiștilOr la întărirea 
economico-organizatoricâ a gos
podăriei agricole colective. Ți- 
nînd seama că sectorul zooteh
nic al gospodăriei este iritr-o 
continuă dezvoltare și tinerii 
sînt chemați Să contribuie din 
plin la creșterea animalelor, este 
recomandabil să se .organizeze 
și pe această problemă aseme
nea concursuri.

Organizarea acestor acțiuni ar 
îmbogăți și mai mul! programul 
comun de activitate al căminu
lui cultural și al comitetului or- 
gădizațief de bază U.T.M.

Tinerii din Comana sînt sufle
tul muncii cultural artistice, fie
care își găsește aici, la căminul 
cultural, o activitate care-1 pa
sionează. Căminul cultural le 
stimulează interesul pentru un 
domeniu sau altul de activitate, 
le dă posibilitatea să-și valorifice 
aptitudinile. Folosind din plin pe
rioada iernii, tinerii își vor îm
bogăți simțitor cunoștințele, vor 
afla lucruri noi și interesante și 
prin aceasta aportul lor la creș
terea și dezvoltarea continuă a 
avutului obștesc va crește.

D. KUHTA

Printre muncitorii fruntași oi Fabricii „Bela Brainer" din Capitală se numără șl Lidia Mustață 
din sectorul rundstul. tat-o discutînd cu maistrul H. Schwa-rtz despre calitatea tricotului.

Fota : AGERPRES

(Urmare din pag. l-a) 

da viață sarcinilor tale de ut«- 
mist, de a fi fruntaș în produc
ție, de a-ți însuși atitudinea so
cialistă față de muncă, de a pro. 
mova cu curaj, în procesul de 
producție, cuceririle tehnicii. Re
centa plenara a C.C. al P.M.R. 
pune in fața noastră sarcini de 
mare răspundere în ce privește 
folosirea ia maximum a rezerve
lor interne existente. Ne cere deci 
să fim buni gospodari in pro. 
ducție.

— Dar ce înseamnă lucrul a- 
cesta ? a spus in cuvîntul său 
comunistul Viorel Socol, respon
sabilul brigăzii de producție de 
la montaj final ? Am să vă dau 
două exemple. Noi lucrăm cu 
mașini electrice de alezat. Aceste 
mașini consumă mult curent și 
alte materiale auxiliare. Preocu
pați de a realiza cit mai multe 
economii noi am făcut de curînd 
o experiență utilă în producție. 
Am înlocuit o mașină electrică 
de alezat cu o altă mașină ase
mănătoare, acționată cu aer com
primat. Rezultatele pe care le-am 
obținut sînt îmbucurătoare. Se 
lucrează mai bine, mai repede si 
se realizează în același timp în
semnate economii de energie e- 
lectrică și alte materiale auxi
liare. De aceea cred că condu
cerea sectorului va trebui să ex
tindă acest procedeu. Iată și cel 
de al doilea exemplu. Noi lu
crăm cu o macara care are o ca
pacitate de trei tone. Dar pie. 
sele pe care le ridicăm cu acea
stă macara sînt mult mai ușoare 
pentru capacitatea ei Dacă ni se 
instalează o macara de o jumă
tate de tonă noi vom putea lucra 
mult mai bine decit cu această 
macara pe care o avem în pre
zent și vom putea reduce tot-

Schimbul de mîine al clasei muncitoare
Hotârîți să devină muncitori 

calificați pentru a lucra îh uzi
nele, fabricile și pe ogoarele pa
triei, in acest an școlar peste 
46.000 de tineri absolvenți a 
șapte clase elementare au deve
nit elevi ai școlilor’ profesionale 
de ucenici și ai școlilor agricole. 
Numărul lor este cu aproape 
10.000 mâi mare decit af cefo, 
care

i și ai școlilor agricole, 
lof este cu aproape 

celor 
au intrat în anul școlar

Semnarea planului de muncă 
pe 1960 privind colaborarea 

culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și R. D. Germană

La 24 decembrie a avut 10c la 
Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea planului de muncă 
pentru aplicarea Acordului pri
vind colaborarea culturala și 
științifică pe anul 1960 dintre 
guvernul R. P. Romîne și gu
vernul R. D. Germane.

Planul prevede întărirea cola
borării științifice între Acade
miile celor două țări, schimb de 
experiență și specializare iri di
ferite domenii, turneele unor for
mații artistice și soliști, schimb 
de expoziții etc.

Din partea R. P. Romîne, pla
nul a fost semnat de tovarășul 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
iar din partea R. D. Germane, 
de tovarășul Wilhelm Bick, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

Fiecare tînăr muncitor — 
un bun gospodar în producție
odată de 6 ori consumul de ener
gie electrică și alte materiale au
xiliare.

— La noi se face încă multă 
risipă de ulei — spunea utemis- 
tul Barbu Romulus. La sectorul 
montaj-tractor, cînd se face pro
ba motorului se umple baia cu 
ulei. După ce s-a efectuat proba, 
motorul este adus Ia noi la mon- 
taj-general cu ulei cu tot. In 
timpul lucrărilor de montaj pe 
care le executăm noi uleiul se 
risipește. De curînd am făcut un 
mic calcul. în timpul cit am fă
cut lucrările de montaj la un 
tractor am strîns circa un sfert 
de kilogram de ulei care costă 
în medie cam 3 lei. „O sumă ne
însemnată“, vor spune unii. Dar 
nu este așa. Dacă la fiecare trac
tor vom economisi aceaslă su
mă, mică în aparență, rezultă că 
la producția de 15.000 de trac
toare pe care va trebui s-o rea
lizeze uzina noastră în anul vii
tor, economisim 45.000 de lei. 
Dar cîte alte resurse interne nu 
avem pentru a reduce continuu 
consumurile specifice ? Trebuie 
insă ca noi toți să devenim bum 
gospodari, să păstrăm și să în
grijim mașinile, să gospodărim 
cu atenție materiile prime și ma
terialele auxiliare cu care lu
crăm. în această acțiune trebuie 
să fim sprijiniți și de celelalte 
sectoare din uzină ca și de ute
miștii și tinerii din alte întreprin
deri care ne furnizează unele 
piese pentru tractor. Astfel, unele 
piese pe care ni le furnizează

1959-1960 în clasa a opta a șco
lilor medii.

An de an crește numărul ti
nerilor care doresc să se pregă
tească pentru a intra în riridiil 
celor ce vor fi schimbul de mîi
ne al clasei noastre muncitoare. 
Numai in cele 308 școli profe
sionale de ucenici, care funcțio
nează anul acesta, se pregătesc 
să devină muncitori calificați, în

Ș>
Și
Și

La Semnare au mai participat 
tovarășii Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, O. Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului roniîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, f. S. Gheorghiu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro- 
mînc, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
Ministerul Invățămîntului 
Culturii, oameni de editură 
artă.

Au fost de față membri 
ambasadei R. D. Germane 
București, precum și membrii 
delegațiilor culturale romîne și 
germane care au participat la 
tratative.

După semnare tovarășii Vasile 
Dumitrescu și W. Bick au rostit 
cuvîntări.

ai 
la

uzinele „I. C. Frimu" din Sinaia, 
cum sînt distribuitoarele hidrau
lice și rezervoarele de ulei, sau 
radiatoarele pe care ni le furni
zează fabrica de radiatoare 
sînt defecte. Multe necazuri 
avem de asemenea cu u. 
nele piese pe care ni le furni
zează sectoarele prelucrătoare 
din uzina noastră. Intr-o lună, 
de exemplu, din 1.500 de con
ducte pe care le-am montat la 
tractoare mai mult de 800 erau 
defecte, iar pentru a le putea fo
losi au trebuit reparate la noi 
în sector. E limpede că această 
operație numai economii nu a 
adus sectorului.

A luat apoi cuvîntul inginerul 
comunist Constantin Sasu, șef 
adjunct al sectorului montaj-ge- 
neral. El a spus că succesele do- 
bindite pînă acum în producție, 
reducerea procentului de rebuturi 
de la 0,2 la sută la 0.012 la 
sută, economisirea a peste 
660.000 de lei de către colectivul 
sectorului, provin în cea mai 
mare parte din reducerea consu
murilor specifice. La noi în sec. 
tor există încă — a spus el — 
multe posibilități de reducere a 
consumurilor specifice la vase
lină. ulei, energie electrică și alte 
materiale auxiliare, fn această 
direcție, în adunare s-au făcut 
propuneri interesante și utile de 
care conducerea sectorului va 
ține neapărat seama. Cu acest 
prilej aș vrea însă să ridic și o 
altă problemă. Ca să fii un bun 
gospodar trebuie să și cunoști 

diferite meserii, peste 76.000 de 
tineri. De asemenea, în acest 
an, funcționează 205 școli de 
meserii și agricole m care în
vață mai mult de 23.000 de e- 
levi.

Dezvoltarea rapidă a industriei 
noastre socialiste, bazată De teh
nica cea mai avansată, cere un 
număr me.eu sporit de tehnr. 
cieni cu o înaltă calificare. Pen
tru a satisface această necesi
tate in ultimii doi ani rețeaua 
școlilor tehnice a crescut cu a- 
proape 50 de unități. Numărul 
ele'vilor acestor școli este mai 
mult decit dublu, ajungînd as
tăzi la peste 21.000. In prezent 
își desfășoară de asemenea ac
tivitatea 82 școfi tehnice de mai. 
ștri cu 7.467 de elevi.

întreprinderile pe lîngă care 
funcționează aceste școli, minis
terele de resort și sfaturile poptr- 
fare se străduiesc să asigure cele 
mai bune condiții pentru1 instrui
rea practică a ucenicilor și a 
elevilor. Rezultate bune în acea
stă direcție au obținut uzinele 
„Mao Țze-dtin“, „Semănătoarea" 
șf Atefierefe C.F.R. „Gtlvița Ro
șie“ din București, l.M.S.-Cîmpu- 
ltmg Muscel, Întreprinderea „Vi- 
trometan“ din Mediaș, Uzinele 
„1 Mai“ din Ploești și altele.

(Agerpres)

------•------

Schimbul instrumentelor 
de ratificare 

a Convenfiei între R.P. 
Romînă și R.P. Bulgaria 
pentru reglementarea 
cetățeniei persoanelor 

cu dublă cetăfenie
La 24 decembrie a. c. a avut 

loc la București la Ministerul A- 
facerilor Externe, schimbul in
strumentelor de ratificare a Con
venției între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Bulgaria, pentru reglementarea 
cetățeniei persoanelor cu dublă 
cetățenie, semnată la Sofia la 
24 septembrie 1959.

Schimbul instrumentelor a fost 
efectuat, din partea romînă de 
Eduard Mezincescu, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe, iar din partea bulgară 
de Ivan SpaSov, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Bulgaria la București.

Conform prevederilor, Conven
ția intră în vigoare din ziua 
schimbului instrumentelor de ra
tificare.

bine treburile pe care le ai de 
făcut. In cazul nostru, aceasta 
înseamnă să ai o calificare cit 
mai înaltă. Muncitorul care lu
crează în sectorul montaj-gene- 
ral trebuie să fie un mecanic u. 
niversal. Din păcate noi avem 
încă muncitori tineri care în a- 
fară de operația de montaj pe 
care o execută nu mai știu alt
ceva, iar uneori nici această ope
rație n-o cunosc cum trebuie. 
Vă sînt cunoscute cazurile cînd 
unii tineri montează rulmenți cu 
ciocanul pentru că nu știu să fo
losească presa destinată în a- 
cest scop. De aceea, organizația 
U-T.M. din sector cred că tre
buie sâ se preocupe îndeaproape 
de ridicarea calificării tinerilor 
muncitori. în acest scop, cadrele 
de ingineri și tehnicieni vă stau 
la dispoziție. Ele pot și au da
toria să țină conferințe și expu. 
neri tehnice, să dea răspunsuri 
calificate tinerilor muncitori nu 
numai la cursul de minim tehnic 
care se va crea ci și individual, 
la locul de muncă.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute de participanți 
adunarea a ajuns la concluzia 
că în anul viitor fiecare utemisî 
din sector are posibilitatea să 
realizeze prin reducerea consu
murilor specifice economii în va
loare de cîte 1.500 de lei. Pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv 
adunarea a adoptat o seamă de 
măsuri. S-a hotărît astfel ca pe
riodic organizația U.T.M. să a-

PE ȘOSEA

Cadru : O șosea asfaltată. 
Compoziția : Autocamionul 

cu nr. 50.150 Iași—aparfinînd 
Trustului regional de con-

strucții lași — staționează 
lingă tal grup de oameni. Șo
ferul Astafi Constantin, un ti- 
ttăr bine legat, discută cu „pa
sagerii de ocazie“. Le cere 
bani, se tocmește. La nevoie 
se mulțumește cti o sticlă de 
vin< un pui, sau cu orice...

„INSERARE“

Cadru : Comuna Pogoanele, 
raionul Pogoanele. Se așterne 
liniștea nopții. Lumina zitei 
dispare, Ici. colo, se aprind 
rînd pe rînd becurile elec
trice.

Detaliu : O singură casă 
rămîne cufundată in întune
ric: biblioteca. Un lacăt mare 
se odihnește pe ușa de la 
intrare.

„TABLOU NETERMINAT"

Cadru : Peisaj citadin. 
Clădirea nouă, cu fațada im
punătoare a căminului con
struit pentru tinerii munci
tori de Uzina mecanică Te- 
leajen.

Detaliu : Printr-o fereastră 
larg deschisă putem vedea 
și un fragment de interior. 
Trei paturi eu tăblii de 
fier, două scaune și.„ atît.„

Nu dulapuri de haine!
Nu noptiere!
Nu covoare !
Nu perdele !
Nu celelalte obiecte pe care 

întreprinderea s-a angajat că 
le va pune la dispoziția tine
rilor din cămin încă de acum 
doi ani cînd s-a dat în folo
sință clădirea !

„NATURA. MOARTA"
Cadru : Magazia în care se 

păstrează costumele, instru
mentele și toată recuzita ar
tiștilor amatori de la între
prinderea „Vitrometan“ din 
orașul Mediaș.

Detaliu : Peste ușile dula

Pregătiri pentru sărbătorirea 

zilei de 30 Decembrie 

și a Anului Nou
(Urmare din pag. l-a)

Populare Romîne pregătesc în 
aceste zile un vast program de 
activități cultural-educative. Elevi, 
colectiviști și mecanizatori se întîl- 
nesc cu activiști de partid și de stat, 
participă la expunerile pe tema: 
„30 Decembrie — cea de-a XII-a 
aniversare a proclamării R.P.R.“. 
in toate organizațiile U.T.M. din 
regiune se fac în același timp in
tense și entuziaste pregătiri în ve
derea sărbătoririi Anului Nou. 
Utemiștii din fabrici pregătesc 
cadouri și surprize pentru pontu
rile de iarnă, brigăzile artistice 
fac ultimele repetiții la progra
mele ce le vor prezenta la cele 
cinci re vel ioane. ale tineretului 
organizate la Constanța, Tulcea, 
Fetești, Medgidia și Istria eu a- 
proape 2000 de tineri. La Con
stanța, ca și în anul trecut, în 
frumosul Palat al Sporturilor, 800 
de tineri fruntași în producție

nalizeze modul în care muncesc 
utemiștii și tinerii pentru înde
plinirea sarcinilor economice 
care stau în fața sectorului, să 
controleze și să ajute îndeaproa
pe brigăzile de producție și pos
tul utemist de control, să se cre
eze în sector un curs de minim 
tehnic, să se organizeze lunar 
conferințe și expuneri despre cele 
mai noi procedee tehnice de mon
taj, să fie extinsă mișcarea de 
inovații și raționalizări.

— Documentele recentei ple
nare a C.C. al P.M.R„ spunea în 
cuvîntul său tovarășul Vasile 
Ștefănescu, secretarul organiza
ției de partid din sector, pun în 
fata uzinei noastre sarcini deo
sebit de însemnate. In anul ce 
vine uzina noastră după cum ați 
aflat va trebui să producă 15.000 
de tractoare. Este o sarcină în
semnată, de mare cinste pentru 
noi. Pentru îndeplinirea ei se cer 
eforturi deosebite din partea fie- I 
cărui muncitor, tînăr sau vîrst- 
nic. înainte de toate se cere o 
atitudine înaintată, comunistă 
față de muneă. Intr-adevăr, to
varăși, avem nevoie de tineri 
inaintați care știu pentru ce și 
pentru cine muncesc, care îngri
jesc mașinile, care gospodăresc 
cu grijă avutul obștesc. De aceea 
este necesar ca organizația 
U.T.M. să desfășoare a susținu
tă muncă politică în rîndul ute- 
miștilor și tinerilor din sector, 
să lupte pentru a imprima la fie
care spiritul de bun gospodar în 
producție și o înaltă atitudine 
muncitorească față de muncă. Și 
discuțiile din această adunare, 
hotărîrile pe care le.ați luat do
vedesc că voi mergeți pe acest 
drum bun. In această acțiune or
ganizația de partid, comuniștii 
din sector, vă vor sprijini și 
sfătui cu tot sufletul. 

purilor păianjenii și-au țesut 
pînzele îfi VOie. Peste alămu
rile fanfarei s-a așternut un • 
strat gros de praf.

Orice amănunt din ca
mera aceasta amintește că ac
tivitatea artistică de amatori 
(în trecut atît de bogată la 
„Vitrometan" !) a fost dată 
uitării.

„CURSA CU OBSTACOLE"

Cadru : Curtea secției
Brati a uzinei Petrochimică 
nr. 2 Ploești.

Detaliu : Uniciil camion
cate asigură transportul sala- 
riaților pe distanța Brazi- 
Ploeștl e supraîncărcat.

O parte din salariați 
au renunțat la gîhdul de 
a folosi moșina-cursă și por
nesc într-un marș forțat spre 
oraș.

Tablou ce se repetă în fie
ce zi, după încetarea lucrului.

„CARTE DE IMPRESII 
ȘI SUGESTII“

Și cum la fieoare galerie 
există o astfel de carte, ea nu 
putea să lipsească nici din 
galeria de tablouri critice 
prezentată astăzi.

La rubrica sugestii reco
mandăm forurilor în drept 
(Sfatul popular raional Po
goanele, Trustul regional de 
construcții Iași, Uzina meca
nică Teleajen, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Mediaș, Uzina 
Petrochimică nr. 2) să ia mă
surile corespunzătoare ca „ta
blourile“ citate să fie „retu
șate“ incit „detaliile critice“ 
să dispară cit mai urgent.

D. PAUL

După scrisorile primite în 
cadrul concursului pentru co- 
respondenții voluntari trimise 
de: ION SUCIU muncitor, 
PETRE DRAGOMIR - strim- 
gar, EREMIA TITU - elev, 
1. ISPASIU — funcționar, 
GH. ALEXANDRESCU - 
funcționar.

din oraș și regiune vor întîmpîna 
împreună noul an. Aci, într-un 
decor de carnaval, în jurul ma
relui pom de iarnă, tinerii se vor 
întilni în noaptea Anului Nou cu 
Moș Gerilă, iar la ora zece vor 
asista la întîlnirea anului 1959 
cu noul an 1960. Artiștii Teatru
lui de Stat împreună cu un nu
meros grup de tineri din brigă
zile artistice de agitație pregătesc 
pentru carnavalul tineretului de 
la Constanța tradiționalul Plugu 
șor și bineînțeles Sorcova. Soliș 
tii și orchestra de muzici ușoa
ră a Teatrului de estradă vor în
tregi și ele decorul petrecerii.

In zilele de 3 și 4 ianuarie 
4000 de pionieri, tot în Palatul 
Sporturilor, vor petrece la carna
valul pionierilor. In ziua de 5 ia
nuarie același palat va găzdui 
carnavalul școlilor medii și profe
sionale. In parcul din fața Pala
tului Sporturilor din Constanța se 
lucrează acum intens la amena
jarea „Orașului de basm“. In jurul 
uriașului pom de iarnă, frumos 
împodobit, sînt amenajate estra
de ale Teatrului de păpuși, 
chioșcuri cu surprize. Seară de 
seară, pe tot timpul duratei va
canței de iarnă, în lumina reflec
toarelor și a artificiilor Moș Ge
rilă, coborînd dintr-un satelit, Va 
sta de vorbă cu copiii, le va îm
părți daruri.

I. ȘERBU

Belșug de produse

Colectivistul Vasile Costachc 
fruntaș în G.A.C.-„11 Iunie" di 
satul Valea Roșie, raionul Olte 
nița a încasat pentru zilele 
muncă făcute în gospodărie, 
printre altele, și o mare canti

tate de porumb.



„Un an remarcabil 
în relațiile economice 

dintre Finlanda 
și U.R.S.S.“

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: In legătură cu 
încheierea tratativelor cu privire 
la problemele relațiilor comercia- 
le-economice dintre U.R.S.S. și 
Finlanda, la 23 decembrie a avut 
loc la Helsinki o conterință de 
presă în cadrul căreia a făcut 
o declarație A. Karialainen, mi
nistrul Comerțului și Industriei 
al FinUndei.

După cinci săptămîni de tra. 
tative care s-au desfășurat Ia 
Moscova intr-o atmosferă de 
sinceritate, a subliniat A. Karia
lainen, au fost semnate două do
cumente importante și avanta. 
joase — acordul cu privire la 
creditul acordat în mărfuri de 
Uniunea Sovietică Finlandei în 
sumă de 500.000.000 ruble și pro
tocolul cu privire la schimbul 
de mărfuri între Uniunea Sovie
tică și Finlanda pe anul 1960 
Ministrul a subliniat că credi
tul va contribui la dezvoltarea 
continuă a economiei Finlandei 
și la sporirea gradului de folo
sire a brațelor de muncă în 
țară. Amortizarea creditului cu 
mărfuri, a spus el, este deose
bit de avantajoasă pentru Fin. 
landa, deoarece aceasta va spori 
livrările finlandeze in Uniunea 
Sovietică.

Tn această ordine de idei, se 
spune în continuare în declara, 
ție, există temeiuri pentru a face 
afirmația că anul 1959 va intra 
în istorie ca up an remarcabil 
în dezvoltarea relațiilor econo 
mice dintre Finlanda și Uniu 
nea Sovietică. Niciodată între 
țările noastre n-au fost încheiate 
acorduri economice atit de im. 
portante ca in acest -an.- Aceste 
acorduri contribuie in mod efec
tiv la dezvoltarea comerțului ex
terior ai Finlandei.

Subliniind importanța vizitei 
lui A. I. Mikoian în Finlanda, 
A. Karialainen a spus.: „Nti tre
buie uitat că drumul spre dez
voltarea favorabilă a relațiilor a 
fost deschis de întîlnirea din ia
nuarie 1959 dintre președintele 
Finlandei, U. K- Kekkonen, și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R S.S., N. S. Hrușciov. 
Aceasta a fost o întîlnire care 
a restabilit încrederea deplină 
între țările noastre“.

Noutăți din țările 
socialiste

* *
Un sovhoz-centru științific

TAȘKENT. — Pe baza meca
nizării multilaterale a culturii 
bumbacului, sovhozul uzbek „Ma- 
lek“ a realizat indici înalți in 
producția de bumbac. Acest sov. 
hoz s-a transformat intr-un âde. 
vărat centru științific unde stnt 
rezolvate problemele mecanizării 
complexe a culturii bumbacului.

Anul acesta a fost lichidată 
cu desăvirșire munca manuali 
la lucrarea semănăturilor de 
bumbac și 75 la sută din recoltă 
s-a strîns cu ajutorul mașini
lor. In anul curent de pe fiecare 
dintre cele 1825 ha s-a strîns o 
recoltă de cîte 3.050 kg bumbac

Anșan: 40.0C 
superior

PEKIN. — Un număr tot mai 
mare de întreprinderi din R, P. 
Chineză din industriile metalur
gică, minieră, constructoare de 
mașini și ușoară raportează că 
au îndeplinit -sarcinile lor de 
plan. Oțelăria nr. 3 de la An- 
șan, cel mai mare centru meta
lurgic din China, și-a îndeplinit 
planul pe anul in curs cu 20 de 
zile înainte de termen. Pină la 
20 decembrie ea a dat peste 
pian 40.000 de tone de oțel su
perior peste prevederile planului. 
A fost de asemenea depășit pla
nul pen'ru îmbunătățirea calită
ții și sporirea sortimentelor de 
oțel, precum și pentru reducerea 
prețului de cost.

La aceste succese au adus o

lin nou tren
BUDAPESIA. — Industria 

constructoare de mașini din 
R. P. Ungară a înregistrat in 
zilele acestea un important suc
ces. La uzinele de vagoane „Wil- 
helm Pieck" din Gyor a fost 
renliz.nl prototipul noului tren 
automotor „Răba-Balaton". Tre. 
nul automotor este mult mai

In anul 1960

„Viata se va scumpi în S.U.A."
NEW YORK 24 (Agerpres). 

In vederea noului an agențiile 
de presă americane, pe baza ana
lizei situației economice au în
ceput să Iacă pronosticuri asu
pra perspectivelor ce stau in fața 
cetățeanului american in anul 
1960. Agenția Associated Press 
iși exprimă părerea că în gene
ral „viața se va scumpi in 
S.U.A.“.

„Se prevede, afirmă Associated 
Press. că prețurile și cheltuielile 
vor crește". „La capitolul îmbră
căminte se prevede, potrivit a- 
genției Associated Press, o creș
tere serioasă a prețurilor. Se 
vor smmpi metrajele, iar tn in
dustria confecțiilor se afirmă că 
modelele de primăvară și. toa-m- 

ț vot costa mai mult decit în 
1959“.

In ce privește problema locu
ințelor nici aci pronosticurile jiu

Lucrările Plenarei
C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul in
formativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

La 24 decembrie 1959 au con
tinuat lucrările Plenarei Comite
tului Central al P.C.U.S. S-a 
discutat in continuare problema 
cu privire la dezvoltarea conti
nuă a agriculturii (măsurile 
pentru îndeplinirea liotârîrilor 
Congresului al XXl-lea al 
P.C.U.S. și plenarei din decem
brie (1953) a C.C. al P.C.U.S.).

In ședința de dimineață au luat 
ouyintul tovarășii: V. P. Mja- 
vanadze (membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim.secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din R.S.S. Gruzi
nă), 1. F. Kabaneț (președintele 
colhozului „Cervonîi Hleborob“, 
raionul Obuliov, regiunea Kiev), 
P. N. Demicev (secretar al Co
mitetului P.C.U.S. din regiunea 
Moscova), V. N. Rîbacek (mul
gătoare din colhozul „Krașnoe 
Sormovo“, raionul Nehaevskaia, 
regiunea Stalingrad), V. A. Iva- 
nov (directorul uzinei „Rostsel- 
rriaș“), 1. N. Malașenko (crescă
tor de oi din colhozul „Stalin“, 
raionul Kociubei, ținutul Stavro- 
pol). A 1. Pelșe (prim.secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din R.S.S. Letonă), M. Ș. Mav- 
liutov (președintele colhozului 
„Kalinin“, raionul Kartnaskalî, 
R.S.S.A, Bașkiră), T. Ahunova 
(mecanic al unei mașini pentru 
recoltarea bumbacului din colho
zul „Kirov“, raionul Cinaz, re
giunea Tașkent),. V. P. Milarși- 
kov (directorul (restului specia
lizat al sovhozurilor producătoa
re de cartofi și legume din re
giunea Moscova), M. E. Mațe, 
puro (directorul Institutului de 
mecanizare și electrificare al A- 
cademiei de științe agricole din 
R.S.S. Bielorusă), G. I. Paramo: 
nov (președintele colhozului 
„Stalin“, raionul Minusinsk, ți
nutul Krasnoiarsk).

In ședința din seara zilei de 

brut (cu fiecare dintre cele 70 
mașini de recoltat s-au slrîns în 
medie cîte 63 tone de bumbac 
brut).

Folosirea unor semănători spe
ciale a redus la o treime numă
rul muncitorilor folosiți la semă. 
naturile de bumbac. Pe o su
prafață de 500 ha irigarea plan
tațiilor se efectuează cu ajutorul 
unor noi instalații de aspersiune 
și al unor furtunuri portative. 
Aceasta a permis să se elibereze 
pentru semănături 100 ha de pă- 
mînt care erau folosite înainte 
pentru amenajarea canalelor de 
irigație.

)0 tone de otel 
peste plan

mare contribuție demonstrațiile 
publice ale metodelor avansate, 
imb înătățirile aduse utilajului 
exisent, precum și înlocuirea 
cit mai largă a muncii manuale 
cu munca mașinilor.

Și numeroase întreprinderi din 
industria ușoară au obținut mari 
succese în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan. Opt fi
laturi de bumbac din I ianțzin, 
centrul principal al industriei 
ușoare din China de nord, și-au 
îndeplinit planul la 17 decem
brie. De asemenea, fabrica de 
țesături de lină din Pekin și 
noua filatură de bumbac din 
Taiuan, din China de nord, au 
depășit planul lor anual de pro
ducție.

automotor
ușor deci! cefe precedente. El 
este prevăzut cu două motoare 
Diesel de cîte 150 C.P. așezate 
sub șasiu în așa fel incit nu 
ocupă nimic din locul rezervat 
pasagerilor. Căptușeala cabine
lor automotorului și tapițeria 
celor 72 de scaune este din ma
terial plastic.

stnt mai bune : „Va fi tot mii 
greu, afirmă agenția, să se gă
sească credite ipotecare și con
strucțiile vor fi tot mat costisi
toare. Dacă nu se revine asupra 
politicii oficiale de restrîugere a 
creditelor constructorii afirmă 
că in 1960 vor fi construite mai 
puține locuințe noi“.

Curba ascendentă se manifestă 
și m cheltuielile pentru prestații 
și servicii. „In 1960. este aver
tizat cetățeanul american, veți 
cheltui sume mai mari pentru 
eie. Onorariile medicilor șt pen
tru alte îngrijiri personale con
tinuă să crească. Aceiași- lucru 
este valabil și in. ce privește 
costul diferitelor reparații, al 
distracțiilor și călătoriilor. Se 
vor scumpi abonam.mtele pe 
căile ferate și va spori . prețul 
transporturilor în comun la 
orașe“.

24 decembrie au luat cuvîntul 
tovarășii: A. V. Ghitalov (șeful 
unei brigăzi de tractoriști din 
colhozul „Cel de.al XX-lea Con
gres al P.C.U.S.“, raionul Novo- 
Ukrainka, regiunea Kirovograd), 
K- G. Pîsin (secretar al Comi
tetului P.C.U.S. din ținutul Al
tai), A. 1. Snecikus (prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comu
nist din R.S.S. Lituaniană), V. 
I. Edelstein (membru de onoare 
al Academiei de Științe agricole

Mitingul cu prilejul inaugurării 
uzinei siderurgice din Bhilai

BHiLAI 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 decem
brie la uzina siderurgică din 
Bhilai a avut loc' un miting fes
tiv consacrat inaugurării ciclului 
siderurgic complet în această 
uzină.

Mitingul a fost deschis de N. 
Srivastava, directorul uzinei, 
care a scos în evidență ritmul 
rapid al lucrărilor de construc
ție, obținut datorită muncii fără 
preget a inginerilor și muncito
rilor indieni și sovietici. N. Sri
vastava a exprimat mulțumiri 
profunde constructorilor indieni 
și sovietici ai uzinei. El a dat 
citire mesajului adresat construc
torilor din Bhilai de către pri
mul ministru Nehru.

Apoi, [. A. Benediktov, amba
sadorul U.R.S.S. în India, a 
rostit. o scurtă cuvîntare de sa
lut, in care a arătat că împreu
nă cu tehnica nouă, la Bhilai 
iau naștere relații internaționale 
noi, bazate pe respect și încre
dere reciprocă, pe înțelegere și 
prietenie.

In cuvîntarea sa, S. A. Ska- 
cikov, președintele Comitetului 
de Stat pentru relațiile econo-

Concentrări de 
la granița

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anun
ță că la 23 decembrie autorități, 
le iraniene au trimis ca întăriri 
unități aeriene și terestre in re
giunea Abadala (la frontiera cu 
Irakul) și au pus in stare de 
mobilizare toate forțele armate 
iraniene.

BAGDAD 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: In legătură cu 
agravarea relațiilor dintre Irak 
și Lan. presa din Bagdad subli
niază ca in pofida caracterului 
pașnic al declarațiilor primului 
ministru Kassem și ale purtăto
rului de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Irakului in 
problema fluviului Șatt El-Arab, 
partea iraniană încearcă sa de
natureze politica guvernului ira
kian, să învrăjbească poporul 
iranian cu poporul irakian ve
cin. „Este îndeobște cunoscut 
faptul, scrie ziarul „AI Ahbar“, 
că politica Republicii Irak se în.

GALA DE FILME 
ROMINEȘTI LA SOFIA

SOFIA 24 (Agerpres). — Am
basadorul R.P.R. la Sofia, Mi- 
hail Roșianu, a oferit o gală de 
filme documentare romînești în 
cadrul căreia au fost prezentate 
filmele „Drumurile Romîniei“, 
„Hora“ și „Theodor Aman“.

Au luat parte reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, zia
riști. Au fost de asemenea pre. 
zenți șefi ai unor misi-im diplo
matice acreditați la Sofia.

ZECI DE MII DE PERSOANE 
AU TRECUT DIN R.F.G. 

IN R.D.G.

BERLIN. - Ziarul „Ne ies 
Deutschland“ relatează că in 11 
luni ale anului curent în R.D. 
Germană s-au stabilit 58.748 de 
persoane din Republica Federali 
Germană, adică cu 22 la sută 
mai mult decît in primele 11 luni 
ale anului 1958. Peste 32.000 din 
aceste persoane sînt muncitori. 
In ultimele săptămîni numărul 
cetățenilor din R.F.G. care au tre. 
cut în R.D.G. a sporit conside
rabil. Numai săptămîna trecută 
in R.D. Germană au trecut 1.058 
persoane.

DE CINE SE ÎNGRIJEȘTE 
ADUNAREA NAȚIONALA 

FRANCEZA

PARIS 24 (Agerpres). — în 
noaptea de 23 spre 24 decem
brie, majoritatea de dreapta a 
Adunării Naționale Franceze a 
adoptat cu 427 de voturi impo- 
triva a 71, proiectul de lege în 
legătură cu problemele invăță- 
mintului în școli, care prevede 
acordarea de ajutor financiar de 
către stat școlilor catolice parti
culare. (Imanul ce vine potrivit 
proiectului de lege, acest ajutor 
se va ridica la 40 miliarde de 
franci).

împotriva proiectului de lege 
au votat deputății comuniști, so- 
cialiști, cîțivâ membri ai Parti
dului de giivernămînt U.N.R., 
precum și reprezentanți ai altor 
parlide'și grupări poljtice.

Luind cuvîntul în cadrul șe. 
dinței Adunării Naționale, depu

„V. I. Lenin“, șeful catedrei de 
legumicultură al Academiei agri
cole „Timiriazev“), V. N. Ku
likov (directorul trestului pen
tru cultivarea bumbacului și al 
sovhozului „Pahta-Aral“, R.S.S. 
Kazahă), A. A. Demin (preșe
dintele colhozului „Ghigant“ ra
ionul Nijneudinsk, regiunea Ir
kutsk).

Plenara C.C. al P.C.U.S. își 
continuă lucrările.

mice externe de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
șe.ul delegației guvernamentale 
sovietice, a transmis poporului 
indian, guvernului Indiei, colec
tivului muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor — constructori 
ai uzinei siderurgice din Bhilai 
— în numele guvernului U.R.S.S. 
și al lui N. S- Hrușciov personal 
cele mai cordiale felicitări. S. I. 
Skacikov și-a exprimat convin
gerea că în condițiile destinde
rii în relațiile internaționale, co
laborarea dintre U.R.S.S. și In
dia va lua o și mai mare am
ploare. El a relevat rolul uriaș 
pentru cauza păcii al prieteniei 
dintre poporul indian și cel so
vietic.

In încheierea mitingului a luat 
cuvintul Sardar Swaran Singh, 
ministrul Industriei Metalurgice 
și Miniere al Indiei. El a aratat 
că în cursul anului 1959 au fost 
date in funcțiune trei uzine si
derurgice din sectorul de stat. 
Odată cu intrarea în funcțiune 
a laminorului continuu de semi
fabricate, a spus el, se încheie 
prima fază a lucrărilor de con
strucție a uzinei siderurgice din 
Bhilai.

trupe iraniene 
cu Irakul
temeiază pe principiile înțelegerii 
reciproce și prieteniei cu alte 
țări. Cu toate acestea, autorități
le iraniene doresc să provoace 
un conflict intre, cele două țări și 
astfel să agraveze situația in 
Orientul Apropiat...“.

Ziarul „lttihad Aș-Șaab“ scrie: 
„Atacurile Iranului împotriva 
Irakului nu constituie un eveni
ment intirnplător și izolat. Ele se 
încadrează in planul imperialiș. 
tilor de a țese intrigi și complo
turi împotriva republicii noastre, 
în proiectele elaborate la recen
tele conferințe ale C.E.N.T O,, al 
cărui membru este și Iranul...“.

PARIS 24 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că 
la 23 decembrie ministrul Afa
cerilor Externe al Iranului, A- 
ram, s-a întîlnit cu ambasado
rii S.U.A. și Angliei la Teheran 
cu care a discutat problemele 'n 
legătură cu situații încordată 
de la frontiera irano-irakiană.

Din toate colturile lumii
tatul comunist Francois Billoux 
a condamnat cu hotărîre esența 
reacționară a acestui proiect de 
lege, declarînd că el „contravine 
direct și total tradițiilor demo
cratice ale țării“.

SITUAȚIA CRITICĂ A 
CAILOR FERATE ENGLEZE

LONDRA. — Ziarul britanic 
„The Guardian“ publică o rela
tare cu privire la o recentă șe
dință de lucru a Camerei Lorzi
lor consacrată situației critice a 
căilor ferate și a traficului fe
roviar în Anglia. Toți cei care 
au luat cuvîntul în cadrul aces
tei ședințe, după cum reiese din 
relatarea ziarului, au recunoscut 
că în momentul de față salaria- 
ții întreprinderilor feroviare din 
Marea Britanie sînt prost plă
tiți și că traficul feroviar se des
fășoară In condiții grele care 
dau naștere la tulburări în orar 
și la accidente.

Citind date concrete, reluate 
în ultima vreme și de ziarele 
britanice, lordul Lucas of Chil- 
worth a subliniat că „niciodată 
în istoria căilor ferate britanice 
moralul salariaților întreprinde
rilor feroviare nu a fost atît de 
scăzut ca acum“. Vorbitorul a 
scos în evidență faptul că m-rn- 
citorii și funcționarii feroviari 
primesc salarii cu totul insufi- 
ciente și că nu au nici un fel 
de perspective de a-și vedea a- 
meliorată situația.

NEW YORK. După cun. trans- 
mite agenția,United Preș« Inter- 
nătljnal Ia 24 decembrie'In Bra. 
zihă a fost declarată o grevă 
generală de 48 de ore a munci
torilor și funcționarilor din so
cietățile .de transport.. dș stat și 
p.irtieulare.

PHENIAN. La 24 decembrie 
tn orașul Cihoncijin a avut loc 
un mare miting tn cinstea sosi-

Studenți ai Școlii .de Arhitectură din Regensburg (R.F.G.) manifestând împotriva înarmării ato

mice a R.F.G.

Tratative 
sovieto-americane 

cu privire 
la lend-lease

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 24 de
cembrie, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a făcut cunoscut că la 
11 ianuarie vor începe la Wa
shington tratative sovieto-ameri- 
cane cu privire la lend-lease 
(legea privitoare la împrumut 
și închiriere). Delegația ameri
cană va fi condusă de Charles 
Bohlen, Secretar de stat adjunct 
special al S.U.A. pentru proble
mele sovietice. Delegația sovie
tică va fi condusă de M. A. 
Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. 
in S.U.A.

0 nouă sentință 
antidemocratică 

în Grecia
ATENA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cu toate că 
procesul intentat lui Manolis 
Glezos și ziarului „Avghi“ a 
mai suferit un eșec rușinos, la 
rejudecarea lui Curtea de Apel 
din Aléna l-a condamnat pe 
Manolis Glezos la o lună închi
soare și a interzis ziarului să 
se folosească timp de 7 zile de 
hîrtie de ziar din import. După 
cum se știe, la 22 iulie, a. c. Tri. 
bunalul militar din Atena l-a 
condamnat pe Manolis Glezos la 
5 ani închisoare, 8 ani privare 
de drepturi politice și la 4 ani 
deportare, iar in prezent el se 
află in închisoare.

La 23 decembrie in cadrul pro
cesului, Glezos a rostit o stră
lucită pledoarie. El a subliniat 
că „ofensa Ia adresa guverna, 
lui“, de care este învinuit ca 
redactor al ziarului „Avghi“, 
constă in demascarea caracteru
lui antipopular și antidemocra
tic al politicii promovate de au
toritățile din Grecia.

CONCURS VOCAL DENUMIT 
„MIHAIL GLINKA“

MOSCOVA. Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a hotărit in
stituirea unui concurs unional al 
tinerilor soliști voca|L căruia t 
s-a dat numele mareTui compo
zitor rus „Mihatl Glmka“.

Primul. concurs ,,'Mihail 'Glin- 
ka“ va avea loc intre i5. și 16 
octombrie 1960. La el vor putea 
participa soliști vocali din toate 
republicile unionale in vîrstă de 
la 20 pină la 30 de ani, Con
cursul se va desfășura în trei 
etape.

IN ARCTICA : 
„CANADIENII Șl AMERICANII 
AU RAMAS IN URMA U.R.S.S.

CU CEL PUȚIN 25 DE ANI“

OTTAWA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ultimul timp 
in prefă canadiană au apărut 
cîteva articole in care se expri
mă îngrijorarea deosebită a opi
niei publice canadiene în legătu
ră cu valorificarea și dezvoltarea 
lentă a nordului canadian. Nu
meroși autori compară situația 
din această regiune a extremului 
nord al Canadei cu cea a re
giunilor arctice ale Uniunii Sb~ 
vietice și ajung la concluzia că 
în Arctica „canadienii fi ameri
canii au rămas in urma U.R.S.S. 
cu cel puțin 25 de ani".

Revista „Maaclen’s Magazine" 
scrie, prinlte altele, că proporția 
de locuitori din aceste regiuni 
este de un canadian la 500 de 
sovietici. în Canada, la nord de 
paralela 60, sînt cultivați numai 
aproximativ 1000 de acri, iar în

rii de-af doilea grup de pa
triot' coreeni care s-a tntors din 
Japonia.

MOSCOVA. Comitetul Central 
al P.C.U.S. șl Consiliul de Mi. 
niștri al U.R.S S. au adresat o 
scrisoare muncitorilor ș1 funcțio
narilor de la Combinat i| de zinc- 
plumb din Ust-Kamenogorsk tn 
c.i'e ti felicită cu prilejul îndes 
plinirii angajamentelor luate.

Interviu! acordat 
de Todor Jivkov 
ziarului „Avghi"

ATENA 24 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
grec ;,Avghi", Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, a declarat că 
guvernul și poporul bulgar se 
pronunță pentru transformarea 
Balcanilor și a regiunii Adria- 
ticii intr-o zonă în care să nu 
existe arma atomică și cu hidro, 
gen, pentru convocarea conferin
ței țărilor balcanice și meheierea 
unui tratat de neagresiune între 
Grecia și Bulgaria.

Este binecunoscut sprijinul 
larg pe care l-a găsit în Bulga
ria propunerea lui Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine, cu privire 
la convocarea conferinței condu, 
cătorilor țărilor balcanice, a 
spus Todor Jivkov. Considerăm

Specialiști francezi refuză 
să creeze arme atomice

PARIS 24 (Agerpres). — Re-' 
vișta „France Observateur“ ara
tă Că nici unul din specialiștii 
francezi care lucrează în cadrul 
Comisariatului pentru energia 
atomică al Franței, organisnul 
special constituit pentru lucrări 
in vederea folosirii energiei ato. 
mice, nu a acceptat să lucreze 
pentru crearea unei arme atomi
ce. De aceea Ministerul de Răz
boi francez a fost nevoit să 
creeze pentru cercetările în vede
rea fabricării bombei un orga
nism nou denumit „Direcția apli
cării in domeniul militar a cer
cetărilor atomice“ și să recurgă 
la cercetători specializați din a- 
fara Comisariatului pentru ener- 
gia atomică. Referindu-se ia a- 
numite afirmații ale ministrului

Uniunea Sovietică un milion de 
acri.

Descriind situația grea a popu
lației canadiene un alt redactor 
al aceleiași reviste scrie că „64 
la sută din copiii eschimoșilor 
din Canada nu au încă accesul 
în școli“ iar „din 2500 eschimoși 
adolescenți numai 16 sînt înscriși 
la școlile medii". Majoritatea 
eschimoșilor și a lamiliilor lor 
trăiesc in condițiile cele mai în
grozitoare. „Un sfert din toți co
piii nou născuți eschimoși, conti
nuă autorul, mor in primul an 
de viață. Durata medie a vieții 
unui eschimos canadian este in 
total de 29 de ani“.

Comparînd viața eschimoșilor 
canadieni cu viața popoarelor 
Arcticii sovietice, Netvman subli
niază că in Uniunea Sovietică 
locuitorii trăiesc in case construi
te de stat, „Ei lucrează alături 
de minerii și pescarii ruși, toți 
sînt știutori de carte și cunosc 
limba rusă“.

PROGRAMUL 
„OFENSIVEI DE PRIMĂVARA“ 

A CLASEI MUNCITOARE 
JAPONEZE

TOKIO 24 (Agerpres). — Con
siliul General al Sindicatelor din 
Japonia a cpnvcx'at la Tokio o 
consfătuire a conducătorilor or
ganizațiilor pe ramuri care in
tră in această importantă uniune 
sindicală in scopul elaborăm 
programului tradiționalei „ofen
sive de primăvară" a clasei mun
citoare, care va avea loc anul 
viitor. In hotănrea adoptată se 
subliniază necesitatea activizării 
continue a luptei oamenilor mun
cii pentru apărarea intereselor 
lor v'tale, pentru independența 
Japoniei și pace.

In primele luni ale noului an 
s-a hotărit să se desfășoare o 
serie de mitinguri și de greve de 
masă in sprijinul revendicărilor 
privitoare la sporirea salariilor, 
lichidarea șomajului, reducerea 
zilei de muncă și reducerea con
siderabilă a alocațiilor bugetare 
pentru scopuri militare.

O deosebită însemnătate tn 
programul „ofensivei de primă
vară" se acordă organizării unei 
mișcări largi dc protest împo
triva revizuirii „tratatului de 
securitate“ japono-american. 

că înfăptuirea acestei inițiative 
este o chestiune posibilă și utilă.

In continuare, Todor Jivkov a 
relevat recenta propunere oficială 
făcută guvernului grec de către 
guvernul bulgar de a se încheia 
un tratat de neagresiune între 
cele două țări. Considerăm că 
semnarea unui astfel de tratat 
— a declarat el — ar fi foarte 
utila cauzei păcii și ar contribui 
în mod hotărît la îmbunătățirea 
relațiilor bulgaro-grecești.

Primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar a declarat apoi că 
respingerea acestei propuneri și 
a propunerii cu privire la crea
rea unei zone denuclearizate în 
Balcani nu contribuie la crearea 
unei atmosfere de încredere în
tre cele două țări și că Grecia 
și Bulgaria ar putea întreprinde 
unele acțiuni în folosul destin
derii.

de Război, Guillaumat, care 
afirma că specialiștii francezi 
e-au declarat de acord să co. 
laboreze la crearea unei arme a- 
tomice de fabricație franceză, 
Sindicatul CGT al cercetătorilor 
atomiști francezi a dat publici
tății o declarație in care infir
mă declarațiile ministrului. „In 
aproape toate cazurile — se 
spune in declarația sindicatului 
— cercetătorii au trebuit să fie 
recrutați din exterior, intrucit 
personalul calificat din Comisa
riatul pentru energia atomică a 
refuzat să fie implicat intr-o ac
tivitate care ar avea drept re
zultat producerea unei arme ato
mice sau termonucLare“.

în declarația sindicatului se 
subliniază de asemenea conse
cințele negative ale fabricării u- 
nei arme atomice franceze : con
tinuarea cursei înarmărilor, chel
tuielile enorme — în valoare de 
peste 100 de miliarde franci și, 
in sfîr.șit, risipa nejustificată de 
materii prime și de personal pe 
care o implică procesul de fa
bricație a bombei.

-----•-----
Noi persecuții 

antidemocratice 
în Spania

PARIS 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Presa pariziană scrie că în ul
timul timp în Spania s-au înte
țit persecuțiile împotriva oameni, 
lor cu cele mai diferite convin
geri politice, fiind acuzați de ac. 
tivitate subersivă contra regimu- 
lui franchist.

In noiembrie, la Madrid și 
la Asturia au avut loc citeva 
procese împotriva studenților, 
acum două săptămîni la Madrid 
a fost condamnat la 23 ani în
chisoare studentul Adenardo Ji- 
menez Lara iar ceilalți 24 de 
acuzați implicați în același pro
ces au fost condamnați la închi
soare pe termene variind între 
trei și zece ani. Presa pune în 
legătură intensificarea represiuni, 
lor judiciare și polițienești cu 
mișcarea crescindă împotriva 
dictaturii franchiste care antre
nează cele mai diferite cercuri 
ale poporului spaniol

Renumita motonavă sovietică „Obi“ în Antarctica.

Din bîlciul lumii 
burgheze 

Specula 
cu medicamente

Cindva, foarte de mult, in 
vremea primei legislații a lui 
Franklin Roosevelt s-a înfiin
țat în urma și sub presiunea 
mișcărilor muncitorești din 
anii 1929—1933, o „subcomisie 
senatorială pentru problemele 
legislației antitrust și ale mo
nopolurilor“. Numele acestei 
subcomisii a rămas undeva pe 
o ușe a Congresului, în niște 
scripte, pe statele de salarii 
ale senatului, în dreptul nu
melor unor senatori și rube
denii de senatori, activitatea 
ei fiind prea platonică și de 
ochii lumii.

Din vreme în vreme se mai 
aude cite ceva despre ea. Și 
nu pentru că onorabilii sena
tori, membri ai subcomisiei 
ar nutri gîndul să-și ia în se
rios și să purice puțin scrip
tele monopolurilor, să sur
prindă matrapazlîcurile, să 
pună stavilă extinderii pu
terii trusturilor, să demaște 
manevrele și exploatarea sin- 
geroasă căreia îi cad vic
timă milioane de munci
tori. Departe de domnii sena
tori asemenea gînduri, mai 
ales că din plinea monopolu
rilor se înfruptă și în numele 
lor lucrează. Membrii amin
titei subcomisii mai dau cîte 
odată în vileag afacerile unor 
monopoluri rivale cu cele ale 
căror interese le apără ea. 
Cu această împrejurare mai

răsuflă unele adevăruri și opi
nia publică are astfel prilejul 
să cunoască unele dedesubturi 
ale monopolurilor, din aface
rile lor necurate.

Așa s a întâmplat și acum. 
Senatorul Kefauver, legat de 
cîteva trusturi chimice, s-a 
hotărît să apară în postura de 
cavaler al dreptății, chemînd 
în fața subcomisiei senatori
ale firma „Shering Corp“ din 
Bloomfield, statul New Jer- 
sey, sub acuzația că realizează 
profituri între 118 la sută și 
7.000 la sută, citiți bine, așa 
cum a citit și senatorul Ke
fauver invidiind pe autorii u- 
nor astfel de venituri.

Cu ce se ocupă firma ,.She
ring" și la ce produse a reali
zat asemenea cîștiguri uriașe? 
Firma cu pricina fabrică me
dicamente extrem de scumpe 
însoțite de reclame răsună
toare ce le recomandă drept 
leacuri minune, leacuri uni
versale. Ea atentează astfel la 
buzunarele omului bolnav, 
speculează pe muncitorul sau 
funcționarul bolnav, care e si
lit să-și dea ultimii bani pe 
medicamente deoarece asis
tența medicală gratuită in 
cadrul spitalizării nu există 
în S.U.A. Domnii patroni de 
la „Shering“ obțin profituri 
uriașe, speculând nevoia oa
menilor de a cumpăra medi
camente. dorința lor firească 
de a se vindeca. Un exemplu. 
Firma a cumpărat din Franța 
medicamentul „Estrodiol“ in
dicat in boli de femei cu 12 
cenți tubul de 60 de pastile. 
Acest medicament a fost vîn- 
dut farmaciilor cu 8 dolari și 
40 cenți flaconul, consuma
torul cumpărindu-l cu 14 do
lari. La acest singur preparat 
„Shering“ a realizat benefi
cii în proporție de 7.000 la 
sută. Și nu e unicul caz. 
Presa și bolnavii sesizează că 
speculanții de medicamente 
cîștigă enorm la vitamine, 
calmante, antibiotice și la alte 
medicamente. Un bătrin de 75 
de ani scria ziarului „New 
York Times“ : „Trebuie ca 
unii dintre noi să moară in 
această țară, pentru că între
prinderile de produse chimire 
ne storc ultima picătură de 
sînge ca să obțină profituri 
mai mari". O cititoare scria 
aceluiași ziar că pentru medi
camente uzuale este nevoie să 
cheltuiască o treime din ciș- 
tigul său lunar. Și așa mai 
departe.

Nu știm cum evoluează an
cheta, însă sintem siguri că 
afacerea se va mușamaliza. ca 
toate afacerile de acest fel, 
conform moralei capitaliste. 
Probabil că ..Shering“ se va 
împăca cu cei ce au stârnit 
scandalul, vor împărți profi
turile, bieții bolnavi plătind 
și mai departe prețuri fabu
loase pentru medicamente 
ieftine în fond și absolut ne
cesare. „Subcomisia senato
rială pentru problemele le
gislației și ale monopolurilor“ 
se va cufunda din nou în a- 
nonimat, păianjenii vor țese 
pînză pe ușa subcomisiei, iar 
mucegaiul va mușca din do
sarele prăfuite.
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