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Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai Uzinelor 
„23 August" din Capitala, 
muncește cu însuflețire pen
tru înfăptuirea hotărîrilor ple
narei partidului din decem
brie 1959. Chiar din primele 
tile de muncă ale noului an 
ei au reușit să-și depășească 
sarcinile de plan dînd pro
duse de calitate. In fotogra
fie unul dintre fruntașii ace
stui harnic colectiv, sudorul 

Gh. Iliescu.
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AnMizîndu-și munca in lumina sarcinilor trasate 
da Plenara C. C. al P. M. R. din 3-5 decembrie 1959 

tinerii de la „Indapandența" - Sibiu au hotărit să ridice

ale tineretului
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Brigăzile de producție

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Comitetului Central
al Partidului celor ce Muncesc

In perioada vacantei

Activitatea bogată 
a pionierilor 

și elevilor bucureșteni
La clubul „Grivîța Roșie" s-au 

adunat luni cîteva sute de pio
nieri și elevi bucureșteni. Aici 
ei s-au întîlnit cu montatorul 
Dumitru Ștefănescu, care le-a 
vorbit despre lupta revoluționa
ră dusă de muncitorii ceferiști 
pentru o viață mai bună. Vizi- 
tind muzeul organizat la club, 
copiii s-a 1 cprit initTung în fața 

.tablou ’or și a celorlalte expona
te care evocă trecutul eroic de 
luptă al ceferiștilor și petroliș
tilor.

La Palatul Pionierilor din Ca
pitală vin zilnic sute de copii. 
Mulți dintre ei iau parte la car
navalul pionieresc intitulat „Că
lătorie în Cosmos", alții vizio
nează filme, spectacole de tea
tru, participă la concursuri știin
țifice, artistice, sportive.

In fiecare dimineață, aproxi
mativ 700 de pionieri și școlari 
iau parte la spectacolele cu pie
sa „Carnețelul fermecat", pe 
care o prezintă cercul de teatru 
al Palatului Pionierilor, iar alții 
vizionează spectacolele de păpuși 
cu piesa „Pomul de iarnă".

Marți 5 ianuarie, la Palatul 
Pionierilor a fost organizată 
„Ziua științei șj tehnicii atracti
ve" cu prilejul căreia copiii s-au 
întîlnit cu oameni de știință și 
au făcut totodată o serie de ex
periențe științifice.

(Agerpres)

Avioane iovietice 
moderne pe linia 
Moscova-Bucurețti 

Soția
începînd de marți, întreprin

derea sovietică de transporturi 
aerienî „Aeroflot" a pus în cir
culație pe linia Moscova-Bucu- 
rești-Sofia avioane moderne de 
tipul „I.L.-18".

Echipat cu patru motoare tur
bopropulsoare, care-l asigură o 
viteză de croazieră de 650 km. 
pe oră, avionul „11.-18“ are‘ o 
capacitate de 75-100 de pasa
geri. Dispunînd de apa rata j de 
bord din cel mai perfecționat, 
avionul poate naviga în deplină 
siguranță ziua sau noaptea, în 
orice condiții meteorologice. Po
trivit orarului, distanța Bucu- 
rești-Moscova va fi parcursă a- 
cum în numai 2 ore și 40 d» mi
nute, față de aproape 8 ore cit 
dura zborul cu aparatele folosite 
pînă acum pe acest traseu.

Cursele deservite cu avioanele 
„11.-18“ pe distanța Moscova- 
București-Sofia se vor efectua în 
fiecare marți, joi și sîmbătă, îna
poierea avînd !oc în zilele de 
miercuri, vineri și duminică.

(Agerpres)

de muncă fruntașe
La Uzinele „Independența" 

Sibiu există 30 de brigăzi de 
producție ale tineretului. Recent 
în lumina sarcinilor noi trasate 
de Plenara din 3—5 decembrie 
1959 a C.C. al P.M.R., comite
tul U.T.M. a organizat o consfă
tuire în care s-a analizat întreaga 
activitate a acestora după înca
drarea lor în acțiunea pornită 
de tinerii de la Uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann"-Orașul 
Stalin: „Fiecare brigadă, un co
lectiv de muncă fruntaș". La 
consfătuire au participat respon
sabili de brigăzi, activul U.T.M. 
din întreprindere, ingineri, maiș
tri, tehnicieni și numeroși mun
citori vîrstnici.

Din consfătuire a reieșit că de 
cind au răspuns chemării 
tinerilor de la Uzinele „Ernst 
Thălmann" Orașul Stalin, 
contribuția celor 39 brigăzi de 
tineret în rezolvarea sarcinilor 
de producție a crescut foar'.e 
mult. In ultima vreme, brigăzilor 
de tineret din uzină li s-au 
credința! sarcini importante 
care aces'ea le-au îndeplinit 
cinste. Multe brigăzi au 
venit în r-adevăr colective 
muncă fruntașe. Din august și 
pînă în prezent brigada „llie 
Pintilie" de la cazangerie, con
dusă de comunistul Vasile Bîscă 
a realizat economii în valoare de 
35.000 lei. Brigăzile de la cubi
lou, conduse de Dorea loan și 
Geleriu loan, au realizat e- 
conomii de peste 29.000 lei, bri
gada nr. 1 de la turnătorie, con
dusă de Traian Șoima, a 
economisit peste (0.000 lei etc. 
In lupta împotriva rebuturilor, 
datorită organizării mai bune a 
muncii și sîrguinței tinerilor, 
brigada lui Traian Șoima a re
dus procentul de rebuturi cu 5 
la sută față de coeficientul 
admis. Suma totală a economiilor 
realizate de brigăzile de produc
ție în ultimele 5 luni se ridică 
la 300.000 lei.

— In anii trecuți cînd nu eram

în- 
pe 
cu 

de-
de

organizați In brigadă — a spus 
Nicolae Suciu, responsabilul unei 
brigăzi de la secția tuburi, băie
ții nu munceau ca acum. Fie
care își vedea de treburi in felul 
său. Lucram atunci cu un pro
cent de rebut Intre 50 și 60 Ia 
sută. Și pentru nimeni nu era o 
problemă cind unul dintre noi 
dădea mai multe rebuturi sau se 
descurca mai greu. Aceiași ti- 
neri sîntem acum uniți și lucrăm 
într-o brigadă. Avem un plan 
de muncă de îndeplinit și do
rința comună de a-l îndeplini cit 
mai bine ne unește, ne dă muhă 
putere. Cind treburile nu merg 
bine, cind cineva dă un rebut, 
ne adunăm cu toții, discutăm, 
s:ab.lim ce avem de făcut ca să 
îndepărtăm lipsurile. Și așa, 
muncind uniți și cu seriozitate, 
am reușit să reducem procentul 
rebuturilor la 3.5 la sută și am 
economisit 12.000 lei.

— Noi ne-am unit în brigadă 17 
tineri cu forțe de muncă și cu
noștințe profesionale diferite, 
spune Traian Șoima, conducăto
rul unei brigăzi de la turnătoria 
mare. Unii erau mai indiferenți 
la ce se petrecea în ju
rul lor, alții inimoși, plini de 
inițiativă, 
miji de 
căutători neobosiți de soluții 
bune. Asupra tuturor acestor ti
neri a acționat puterea transfor
matoare a muncii și a vieții co
lective.

— Nouă, foarte folositoare 
ne-au fost consfătuirile de bri
gadă — spune tînărul Aurel 
Schianu de la secția topitorie. La 
ele iau întotdeauna parte maiștri 
sau ingineri din atelier care fac 
observații critice foarte instructi
ve asupra muncii noastre.

Referindu-se la relațiile de 
muncă dintre tineri in cadrul 
brigăzii Dumitru Căpățînă, res
ponsabilul brigăzii „Filimon Sîr- 
bu“ de la secția a doua meca
nică, a arătat importanța întra
jutorării.

— Brigada noastră, spune Că-

pățînă Dumitru, a reușit să

din Vietnam

alții veșnic nemulțu- 
rezultatele muncii și

_________,_____, L de
vină un colectiv de muncă frun- 
taș. tocmai pentru că la baza 
muncii noastre am pus întot
deauna ajutorul reciproc. In bri
gadă avem 6 tineri absolvenți 
ai școlii profesionale care rămî- 
neau mereu sub normă. Ia afară 
de ajutorul pe care li-I dădeam 
noi toți i-a-n dat fiecăruia 
cîte un alt tovarăș mai bun din 
brigadă care să-l ajute, care să 
se ocupe îndeaproape de el. Am 
reușit să formăm la toți deprin
derea de a fo'csi la maximum 
și mai productiv cele 483 minute 
ale zilei de lucru.

Aco’o unde nici birourile orga
nizației de bază U.T.M. și nici 
conducătorii brigăzilor n-au dat 
atenție ajutorului reciproc 11 
muncă, metodele bune de mun
că ale unor tineri au rămas ne
cunoscute pentru tovarășii lor 
și fiecare încearcă să se descurce 
cum poate. In atelierul strungă- 
rie ușoară există mulți tineri cu 
o înaltă calificare. Alături de ei 
însă există și unii tineri ca Tar- 
cea Ion, llie Făgețan și alții care 
nu-și îndepl nzsc bine sarcinile de 
producție. In atelier sînt numai 
cîțiva muncitori tineri care citesc 
și caută să fie la curent cu tehnica 
nouă. Aici nu există atmosfera 
aceea de preocupare și de cău-

Brigăzi științifice 
in talele 

regiunii Cluj
Dragi tovarăși. Hanoi

SABINA BARB'J

Cînd într-un sat din regiunea 
Cluj sosește brigada științifică, 
vestea se răspindește repede, sute 
de țărani muncitori dornici să 
afle noi date științifice despre 
natură și socie.ate așteptind-o cu 
deosebit interes.

Nu de mult în satele și co
munele Rugășești, Chiuești, Gu- 
ga, raionul Dej, Strîmba raionul 
Jibou, brigăzile științifice au ex- 
p'icat diferite fenomene ale na
turii. La Vad, C țcău, Cășeiu, 
raionul Dej, Teaca, raionul Bi
strița, membrii brigăzilor științi
fice au răspuns la întrebările ță
ranilor muncitori privind trans
formarea socialistă a agricultu
rii. Numeroase taine ale ș'iinței, 
și le-au deslușit țăranii muncitori 
participând la conferințele „Ce 
sînt eclipsele", „Pămîntul și 
mișcările sale", „Somnul și visele 
în lumina științei", „Despre su
perstiții", „Există suflet și viață 
după moarte ?".

In satele raioanelor Dej și 
Aiud au fost organizate expozi
țiile volante „Originea și evolu
ția omului" și „Structura Uni
versului" cu care prilej brigăzile 
științifice au dat țăranilor mun
citori explicații la numeroase 
probleme științifice.

Tinerele Elena lonașcu, E- 
caterina Gyorgy șl Barta 
Irina de la I.F.I.L. Reghin au 
împlinit 18 ani. De curînd eJe 
au participat la sărbătoa
rea majoratului organizată de 
Comitetul Orășenesc U.T.M. 
și Sfatul popular din Reghin. 
Iată-4e, după această festivi
tate, citind bucuroase felici
tările primite din partea Co
mitetului Orășenesc U.T.M.

Foto : VASILE COVACI

salut frățesc

organizat șl 
și țăranilor, 

a maselor

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de Ia înființarea Parti
dului Comunist din Indochina, Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn trimite Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, întregului partid și 
tuturor oamenilor muncii din R.D. Vietnam un 
și cele mai calde felicitări.

In cursul existenței sale Partidul Comunist a 
condus luptele revoluționare ale muncitorilor 
mișcarea antiimperialistă de eliberare națională
populare, unind într-un singur front forțele democratice și pa 
triotice și ducîndu-le la victoria revoluției populare.

In anii grei ai agresiunii colonialiste poporul vietnamez, 
însuflețit și condus de Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, 
a dus o luptă eroică pentru independența țării și pentru pre. 
faceri democratice, iar după înfrîngerea agresorilor a obți
nut succese importante în refacerea economiei și în transfor
marea socialistă a țării.

Oamenii muncii din Republica Populară Romină se bucură 
sincer de realizările poporului frate vietnamez în întărirea 
orînduirii democrat populare, în dezvoltarea economiei și 
culturii pe drumul luminos al socialismului.

Prietenia trainică și colaborarea frățească dintre partidele 
și țările noastre, întemeiate pe principiile de nezdruncinat ale 
internaționalismului proletar, se întăresc neîncetat, contri
buind la consolidarea unității ds neclintit a puternicului lagăr 
al socialismului și păcii în frunte cu marea Uniune Sovietică.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în construcția socia- 
listă a țării dumneavoastră, în lupta pentru reunifrcarea națio- 
nală, pentru pace și prietenie între popoare.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Succese ale constructorilor 
fabricii de la Bucecea

Mecanizatorii grăbesc 
repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole

De terminarea la vreme a 
tronsonului I de la hala de fabri
cație a fabricii de zahăr ,fiire- 
tul" din Bucecea depindea înce
perea montării utilajului. In con
dițiile iernii aspre din această 
regiune, cele trei echipe de mon- 
tori de la hala de fabricație lu
crează zi și noapte. Formele me
talice grele de aproape 5 tone 
sînt ridicate la o înălțime de 28 
metri și montate pe scheletul 
metalic. Voința comuniștilor 
Constantin Caraiman, Nicolae Ți~ 
gămucă și alții a fost mai puter
nică decît viscolul și ceața. Tron
sonul 1 a fost gata la vreme și în 
primele zile ale anului acesta 
a început montajul utilajului.

Constructorii noii fabrici au 
terminat construcția a numeroase 
obiective printre care se numără 
magaziile de materiale, de semin-

țe, atelierul mecanic, depozitul 
de lubrifianfi, remiza de locomo
tive etc. tn centrala termoelec
trică a început montajul utila
jelor.

Primele șase blocuri cu 78 de 
apartamente și-au primit locata
rii, la alte trei blocuri, la can
tina restaurant și la club execu- 
tîndu-se acum finisaje interioare.

Prin mecanizarea complexă a 
lucrărilor, reducerea consumului 
de ciment, utilizarea prefabrica- 

r telor etc., constructorii de pe șan
tierul de' " 
economii
1.848.000

la Bucecea au realizat 
în valoare de peste 
lei.

( Agerpres)

I

(Continuare in pag. 3-a)

Deși înființată numai de cî- 
teva luni brigada „1 Mai“ 
din secția II mecanică a U- 
zînelor Independența - Sibiu, 
condusă de Dumitru Priscă, 
a dat pînă acum peste 30 
de perforatoare peste plan.

Foto : N. STELORIAN

In vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor sporite care re
vin stațiunilor de mașini șj trac, 
toare, mecanizatorii grăbesc re
vizia și repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole.

Pînă acum au fost 
circa 60 la sută din 
și mașinile agricole 
pentru lucrările de primăvară. In 
unele regiuni, printre care Con
stanta și Baia Mare, a fost re
parat aproximativ 80 la sută din 
utilajul planificat. Un mare nu
măr de sta(iuni de mașini și 
tractoare, printre care Sibioara, 
Babadag și Adamclisi au pus în 
stare de bună funcționare toate 
tractoarele și mașinile agricole 
necesare în aceasta primăvară 
și au început revizia și repara
rea mașinilor pe care le vor fo
losi în cursul campaniei agricole 
de vară.

Potrivit prevederilor Minisfe- 
rutui Agriculturii, reparațiile pot 
fi încheiate pînă la sfîrșitul a. 
castei luni. Pentru aceasta tre
buie luate noi măsuri în vederea 
reducerii consumului de piese 
noi, pentru recondiționarea și 
confecționarea de piese de schimb 
în ateliere șj întrajutorarea sta
țiunilor de mașini și tractoare, 
îndeosebi în regiunile Bacău, 
Iași și Craiova, care sînt rămase 
in urină. -

z/Newsweek

reparate 
tractoarele 
prevăzute

(Agerpres)

//

față cu deceniul 7...

Elevii Rizopol Constantin șl Ster Ion, de la Școala media din 
Petroșani și-au amenajat acasă un mic laborator, lată-l constru

ind în micul lor laborator un aparat de radio cu galenă.

fotei ?. POPESCU

COPIII NOȘTRI
De după cotitura cărării îmi 

apar în față cinci tineri de 15-16 
ani. Poartă în spate, in rucsaci, 
pîini mari rumenite, cutii de 
conserve, o lădiță cu marme
ladă. Le răspund la binețe.

li întreb unde merg.
- La Piatra Arsă. Sîntem 

tabără de iarnă. Unul dintre 
bronzat de soarele acestor zile 
luminoase de ianuarie, se nu
mește Mihăescu Ion și-i elev în 
clasa a IX-a la Școala medie 

Kosmodemian
skaia". E mîndru că, de serviciu 
fiind, pe cabană, duce azi hra
na colegilor aflați în vacanță.

Munții albi, sidefii, lucesc ui
mitor de tare. Pe lingă noi ful
geră skiori îndrăzneți, cu viteză 
de bolizi astronautici.

Pe panta din spatele cabanei 
de la Cota 1500 și pe cea de 
lingă Hotelul Alpin, ca și pe 
cea de la Stîna Republicii, zeci 
șl zeci de băieți șl fete fac 
exerciții de skl. Parcă mă aflu

Dumitru Almaț

nr.

în 
ei,

undeva, la marginea unui oraș, 
la un derdeluș sprințar, vesel, 
fericit.

Și totuși sînt în Bucegi.
Cine și-ar fi închipuit, acum 

două decenii, că în prima zi a 
anului 1960, va zburda pe aici, 
voios și plin de sănătate at.ta 
tineret școlăresc ? Atunci mun
tele era rezervat doar cîtorva 
a'piniști îndrăzneți ori unor 
snobi cu parale, care căutau 
să-și mai vînture o leacă plicti
sul și să-și mai aerisească o 
țîră trîndăvia îmbibată de ex
ces de mîncare și băutură. Ve
neau la Cota 1.400 cu mașinile. 
Să schimbe peisajul unor ban
chete, inițiate in palatele din 
București ori în scondalosul 
cazinou de la Sinaia. Aici nu 
veneau decît regii, prinții, și 
toată liota lor de bețivani.

Din noianul acsstor gînduri,

mă trezește un grup de fete. 
Vin de la Vîrful cu Dor. Le 
conduce profesoara Nicolou Or- 
tansa de la Școala medie nr. 10. 
Cu explicațiile date, mă intro
duce mai deplin în actualitate. 
La Clubul Alpin, la cabana Skio- 
rilor, la Stîna Republ’cii, la 
Cota 1400, la Cota 1.500, la 
Vîrful cu Dor, la cabanele Pia
tra Arsă, Babele, Peștera, Pa
dina și Muntele Roșu, Ministe
rul Invățămîntului și Culturii a 
organizat pentru vacanța de 
iarnă o tabără pentru elevi. 
850 de tineri, băieți și fete pe
trec aici zece zile de vacanță. 
Sub văzduhul curat, outernic, 
izvoditor de sănătate al Bucegi- 
lor. Un program variat, In care 
odihna se îmbină armonios cu 
sportul, dătător de sănătate șl 
voie bună, In care efortul făcut 
in birulrea dificultăților de M*

censiune călesc voințele. In ca e 
sute și sute de tineri se cunosc, 
se împrietenesc și cimentează 
temelia unui uriaș colectiv. In 
care’ cunoașterea splendorii 
munților sporește dragostea 
patrie.
- Am făcut pînă acum 

cursii la Stîna Republicii, 
Vîrful cu Dor, la Peștera, 
Padina, se laudă un elev 
la Școala medie „Nicolae Băl- 
cescu“.
- Alegem cu grijă timpul cel 

mai potrivit pentru ascensiuni, 
mă informează tov. Spirescu. 
Ne îngrijim de echipament, li 
însoțim totdeauna pe excursio
niști cu călăuzele cele mai ex
perte. Acum, uite-i vin, grupuri, 
grupuri de la Vîrful cu Dor și 
de la Babele.

Intr-adevăr, plaiurile acope
rite cu omăt sidefiu, scînteietor 
la soarele amiezii de Ianuarie 
sînt invadate de tineret, răsărit

(Continuare în pag, 3-a)

de

ex-
la 
la 

de

1 nul nou i-a găsit pe redac- 
torii revistei americane 
„Newsweek" în febrile în

cercări de a face profeții asupra 
deceniului 7 al secolului nostru. 
Profeții moderni de la „News
week" își cîștigă cu sudoarea 
frunții pîinea cea de toate zilele. 
Ei nu mai pot să umble prin 
ceștile de cafea sau să consulte 
astrele spre a găsi răspunsuri la 
întrebările viitorului, 
înainte cu pufini ani, . . . .
asemenea erau sursele 1 A 111 f L 1J 1
de inspirație cele mai 
lesnicioase și ei pu
teau „prezice" orice fără teama 
că cititorii îi vor lua de gu
ler. Colegi de breaslă ai celor 
de la „Newsweek" ajunseseră cu 
mai mulți ani în urmă să facă 
chiar și dementa profeție a ocu
pației americane la... Moscova. 
Cine ar mai risca însă astăzi să 
aștearnă pe hîrtie o asemenea go
gomănie ? 1 s-ar oferi o cămașă 
ae forță...

Redactorii lui „Newsweek" 
și-au luat inima în dinți și se în
cumetă să privească în oglinda 
viitorului. Par cutremurați de 
ceea ce văd. Și-au revenit însă 
în fire și încearcă să mai po
leiască amărăciunea pe ici, pe 
colo. Inutil. Multe adevăruri nu 
le pot ascunde. Să vedem cum 
zugrăvește „Newsweek" deceniul 
7 : „Astronautul care scrutează 
plin de frămîntare cerul simboli
zează perspectiva cea mai înflă
cărată a deceniului care începe : 
omul pășește pe calea aventurii 
supreme ; el intră în Univers. în 
mod cert omul se va afla în spa
țiu în viitorii doi ani, iar pînă 
în 1970 oamenii vor aseleniza 
— OAMENI RUȘI, afară doar

dacă se va produce o cotitură 
rapidă și eficace în programul 
nostru de cercetare a spațiului 
cosmic".

Privind Cosmosul „Newsweek" 
nu pare prea entuziasmat. Dar 
pămîntul ce perspective îi oferă ? 
Redactorii sînt îngroziți: negusto
rii de armament vor trebui să 
citească rîndurile tipărite de re

vista lor cu vizibilă 
tristețe. De astă dată, 
„Newsweek" nu mai 
prezice un inevitabil 
război. (Nu poate 
conflict cu opinia 
Ba, vestește chiar un

risca un 
publică!). __
început de dezarmare și o apro
piere între Apus și Răsărit. Dar, 
domnilor negustori de moarte, 
nu fiți triști ! *— pare a spune 
„Newsweek". La întrebarea dacă 
vor continua să se urce cheltuie
lile militare ale S.U.A. revista 
răspunde afirmativ: „Absolut si-

EUGENIU OBREA

Brigada artistica de agitație 
a întreprinderii „Electrocera
mica" din Turda est-a una din 
cele mai bune din regiunea 
Cluj. Cu programe speciale 
și operativ alcătuite brigada 
participa activ la toate eve 
nimentele cotidiene ale fa

bricii.

Foto i AGERPRES
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Pentru popularizarea politicii partidului 
de transformare socialistă a agriculturii

Din experiența unor organizații de baza U. T. M

Datoria de agitator
a colectivistului

Se împărțiseră produsele în gospodăria 
noastră colectivă. A fost o adevărată săr
bătoare pentru întreg satul. în seara aceea 
ne am dus câțiva colectiviști, printre care și 
comunistul Nicolae Stan, acasă la tînărul 
Florea Cristea. După ce gazda ne-a ospă
tat, tovarășul Nicolae Stan l-a întrebat :

- Mâi Florea, văd că tu ai acum de 
toate, ți-ai ridicat și casa nouâ... Ce mai, 
ești aranjat așa cum trebuie și cred că te 
bucuri din inima c-ai intrat în gospodăria 
colectivă. Dar, uite, eu îmi amintesc bine 
că tu te-ai cam codit nițel pînă ai venit 
alături de noi. Ți-amintești că noi atunci 
te-am dus pe la gospodăria colectivă, pe 
la noi pe-acasă, ți-am arătat tot ce aveam, 
ai văzut cu ochii tăi că e mai bine în co
lectivă. Te întreb ceva : tu te gîndești la 
cei care mai sînt și acum la fei cum erai 
tu înainte ? Nu te-ndeamnă pe tine inima 
sâ mergi și tu la rîndul tâu pe ia ei, sâ 
le vorbești despre gospodăria colectiva, 
sâ-i chemi pe la tine pe-acasă, sâ le arăți 
ce-ai cîștigat tu, sâ le spui cum e viața 
ta de tînâr intrat in gospodăria colectivă, 
să-i îndemni și pe ei 
tine ?

Florea a stat puțin
- Cum sâ zic, mata 

adevărat. Sâ știi că 
prea serios pînă acum la lucrul âsta.

V-am spus toate astea pentru ca sâ vâ 
dați seama cum am început noi sâ înțe
legem că fiecare tînăr colectivist trebuie să 
fie în fiecare zi un agitator înflăcărat pen
tru gospodăria colectiva. Organizația de 
partid a mai discutat cu noi despre acea
stă problema, iar noi am pus intr-o adunare 
generalâ U.T.M. întrebarea aceasta tuturor 
utemiștîlor colectiviști : „Cum răspundeți 
voi la aceastâ datorie a voastră de ute
miști, de tineri colectiviști înaintați, de a 
face cunoscute întregului sat rezultctele fru
moase ale gospodăriei noastre colective

Vreau sâ spun că utemiștii și tinerii din 
gospodăria noastră au făcut unele lucruri 
interesante în privința aceasta, lată, aș 
vrea sâ vâ spun aici citeva cuvinte despre 
munca personală o citorva utemiști pentru 
popularizarea rezultatelor gospodăriei co
lective. Să-i luăm, de pildă, pe Constantin 
Pătru, Gheorghe Minciu, VHică Stanciu și 
alții. Ei s-au hotărît sâ discute cu oamenii 
care le sînt lor cei mai apropiați, adică cu 
rudele și prietenii. Cînd a fost împărțirea

să vină alături de

pe ginduri. 
spui un lucru foarte 
eu nu m-am gindit

avansurilor și a produselor, au mers pe la 
aceștia pe acasă și au venit cu ei împreuna 
la gospodărie, le-au arătat animalele gos
podăriei - care sînt mult mai bine întreți
nute ca ale lor - grajdurile solide și căl
duroase și apoi au stat împreună la împăr
țirea produselor, le-au explicat de unde 
izvorăsc veniturile personale ale gospodăriei 
colective, l-au invitat apoi pe la ei acasă, 
au stat și au discutat în tihnă despre tot 
ce-i interesa pe aceștia. S-a dovedit că 
unii dintre ei aveau unele întrebări la care 
se sfiau parcă sâ ceară cuiva răspuns, ca 
de pildă : de ce se alocă o parte din ve
niturile gospodăriei pentru fondul de bazâ, 
cum se calculează zilele muncă, cum se 
muncește in brigadă, ce e cu bâtrinii care 
nu pot munci prea mult și altele. Tinerii 
le-au răspuns limpede, pe îndelete. Și acest 
lucru a avut desigur efect asupra faptului 
că mai tîrziu țăranii muncitori cu gospodării 
individuale Constantin Voiculescu, Ignat 
Jerecu, Stoica Nicolae, Constantin Damian, 
Ștefan P. Dumitru și alții au făcut cereri sâ 
intre in marea noastră familie.

lată și o altă formă pe care au folosit-o 
tinerii la noi : colectiviștii au primit la 
ziua-munca, pe lingă multe alte produse, 
și lină. Seara, fetele colectiviste făceau 
clâci în care se torcea lînâ. La îndemnul 
organizației U.T.M. ele au început să cheme 
la aceste clâci și alte fete care nu erau in 
colectivă. Asemenea clâci se făceau de pildă 
la Rițo Sabina, Floarea Dicu, Elena Stan 
și altele. La clâcile acestea, se cinta, se 
spuneau glume și se discuta desigur și 
despre multe aitele. Fetele noastre, colecti
vistele. au adus vorba despre gospodăria 
colectivă. A fost de-ajuns asta pentru ca 
invitatele să înceapă să le descoase despre 
felul cum e viața in gospodărie, ce se în- 
timplă cu zestrea, cum se muncește și 
multe altele. Și iată că unele din fetele 
care veneau in mod obișnuit la aceste clâci, 
ca Eugenia Dinu și Ileana Dinu, s-au înscris 
în gospodăria agricolă colectivă, aducîn- 
du-și și părinții.

Acestea sînt citeva din faptele legate de 
munca noastră de popularizare a succese
lor gospodăriei colective.

MIHAI GR1NCENEANU 
secretarul organizației de bază U.T.M. 

din G.A.C. „Unirea** — 
comuna Stoieneșli, regiunea Craiova

COMPARAȚIA..

De la o vizita la alta
urmărim dezvoltarea

colectivei
Una din principalele forme de 

atragere a tineretului pe drumul 
gospodăriei agricole colective pe 
care noi am folosit-o cu succes 
a fost aceea a vizitelor orga
nizate cu tinerii țărani întovă
rășiți și individuali la gospodă
riile agricole colective din îm
prejurimi.

Vreau să spun de la început 
că pentru organizarea acestor 
vizite foarte important este fe
lul cum sînt ele pregătite.

lată, de pildă, vizita făcută la 
gospodăria agricolă colectivă din 
Baba Ana. Mai de mult, o parte 
din tinerii din comună vizitaseră 
această gospodărie.

Noi le vorbisem despre progre
sele mari pe care le-au făcut în
tre timp colectiviștii din Baba 
Ana. Dar văzînd cu proprii ochi 
realizările mari ale colectiviști
lor de aici, tinerii noștri s-au 
convins singuri că perspec
tivele dezvoltării gospodăriei, 
despre care le-au vorbit la prima 
vizită colectiviștii din Baba Ana 
n-au fost închipuiri, ci s-au ba
zat pe posibilitățile reale pe care 
le are gospodăria colectiva.

Averea gospodăriei colective se 
mărise mult, se dezvoltase secto
rul zootehnic prin mărirea nu
mărului de vaci și de porci, se 
mărise suprafața destinată grădi
năritului pentru că aceasta adu
cea venituri foarte bune.

Odată cu dezvoltarea gospo
dăriei colective crescuseră mult 
și veniturile colectiviștilor. Ast
fel, valoarea globală a zilei-mun
că depășea 40 de lei. în sat se 
construiseră multe case noi. se 
mărise numărul bibliotecilor per
sonale, al aparatelor de radio 
cumpărate de colectiviști. Cîțiva 
utemiști (Ștefan Constantinescu, 
Ion Plăcintă, Nicolae Udrea), au 
vrut să cunoască felul in care 
se. calculează ziua-muncă. Colec
tiviștii le-au explicat pe larg fe
lul în care este organizată acti
vitatea în gospodăria agricolă 
colectivă, le-au arătat că 
muncești cu pricepere și 
de inimă la unele munci 
pale, poți realiza înlr-o

mala de 
muncă.

0 altă 
aceea pe 
prilejul 
colective 
Dulce. I 
au aceleași condiții de relief și 
climă ca și noi. Pămîntul lor ca 
și al nostru era așezat mai mult 
pe dealuri. De aceea tinerii de la 
noi au vrut să vadă cum își or
ganizează „izvoreniP* gospodăria 
lor colectivă, ce perspective au.

Noi am hotărît să mai organi
zăm și alte vizite. De pildă, vom 
merge acum, după un an de la 
inaugurare să vedem cum s-a 
dezvoltat gospodăria colectivă din 
Mizil, precum și alte gospodării 
agricole colective din împreju
rimi.

Rezultatele concrete ale acestor 
vizite se oglindesc și în faptul 
că în prezent, în satul nostru 
există peste 100 de cereri pen
tru gospodăria agricolă colectivă. 
Printre primii care au făcut ase
menea cereri sînt tineri ca : 
Aurel Plăcintă, Nicolae Buzatu, 
Maria Petre, Ioana Stan și alții. 
Cei mai mulți dintre acești ti
neri au participat aproape la 
toate vizitele pe care comitetul 
U.T.M. le-a organizat, sub con
ducerea organizației de partid, 
la colectivele din împrejurimi, 
convingîndu-se că singurul lor 
drum spre bunăstare este dru
mul arătat de partid, drumul 
gospodăriei agricole colective pe 
care o vom inaugura în curînd.

VASILE G. IORDACHE 
secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Năeni, raionul 

Mizil

lucru chiar două zile’

vizită eficace a fost 
i care am organizat-o cu 
inaugurării gospodăriei 
din comuna Izvorul 

Cei din Izvorul Dulce

ducă 
tragere 
princi

Bătrînul Tudor Tudorache din comuna Bu- 
dești, regiunea București își scrie cererea 
trare în gospodăria 
credere pe drumul 
demnul înțelept al

colectivă. El a pășii 
gospodăriei colective 
comuniștilor din sat,

de 
cu 
la 
al

in- 
în- 
în- 
co-

lectiviștilor mai vechi. Moș Tudor Tudorache 
face acest pas important din toată inima, și 
bucuria lui este împărtășită și de tinerii colec
tiviști Cleopatra Negheleanu și Nicolae Chircă.

Foto: P. POPESGU

Este îndeobște cu
noscut că țăranul 
muncitor înainte de 
a face un lucru, 
chibzuiește, socote
ște și compara. Noi, 
colectiviștii mai ve
chi, știm aceasta din 
propria experiență. 
Imi amintesc că îna
inte de a intra în co
lectivă, părinții, fra
ții și rudele mele 
se adunau seara și 
discutau, se sfătuiau, 
citeau prin ziare și 
făceau tot felul de 
socoteli. Din anul 
1950 de cînd a luat 
ființa gospodăria co
lectiva, țăranii mun
citori din comuna 
noastră au făcut 
sute și sute de soco
teli și comparații. 
Ele erau cu atît mai 
interesante, cu cit 
succesele colectivei 
erau mai mari, cu cît 
cel ce pășiseră pe 
drumul ei își făureau 
• viață tot mai bună.

In scopul de a le 
înlesni țăranilor mun
citori calea spre în
țelegere, organizația 
de partid din comu
na noastră a al
cătuit panouri com
parative. Cu ci
frele puse față în 
față pe aceste pa
nouri țăranii munci
tori puteau sâ se 
descurce mai lesne 
cînd era vorba sâ 
compare veniturile 
gospodăriilor lor in-

dividuale cu cele ob
ținute de colectiviști. 
Primind sarcină din 
partea organizației 
de partid, organiza
ția U.T.M. a confec
ționat panouri com
parative și le-a așe
zat la locurile cele 
mai vizibile : la sfa
tul popular, la cămi
nul cultural, la școa
la. De multe ori în 
fața acestor panouri 
se închegau discuții 
aprinse. De pildă, 
cînd am confecțio
nat panoul in care 
erau comparate ve
niturile familiei tineri
lor Elena și Gheorghe 
Speriatu cu ale fa
miliei tinerilor țărani 
muncitori cu gospo
dărie individuală Pe
tre și Gheorghe Ma- 
ioru s-au purtat dis
cuții serioase.

Pentru că astfel de 
discuții erau tot mai 
dese, îndrumat de 
organizația de par
tid, comitetul comu
nal U.T.M. a organi
zat la căminul cul
tural o discuție mai 
largă cu tinerii co
lectiviști și necolec- 
tiviști. Aici, tinerii 
colectiviști le-au a- 
râtat celor din afa
ra colectivei) la 
tablă, că surplusu
rile de produse și 
bani ale familiilor 
de colectiviști, provin 
din cele peste 400 kg.

griu și 600 I 
rumb obținute 
die mai mult I 
decit pe pâr 
țăranilor n 
din afara c< 
din banii a< 
sectorul zooti 
colectivei, d 
80 vagoane 
contractate c 
Apoi li s-a 
tinerilor cu g 
rie individual 
tarlalele întîi 
condiții mi 
bune de c 
metodelor 
științifice, că 
lucrări se fa* 
șini moderne, 
podăria are 
tați mari de 
tracta in 
cantități de 
cu statul, < 
face sâ crea 
turile in b 
colectiviștiloi 

Asemenea 
organizate p 
nea cifrelor 
nourile con 
au avut un e 
te bun. An 
86 de famil 
răni intovân 
muna noc 
complet cc 
zatâ), dini 
45 de fami 
au intrat ii

MARIN fi 
secretarul c 
comunal U 

danu, re 
Bucui

Întrebări și răspunsuri
despre colectivă

Serile de întrebări și răspun
suri s-au născut aproape pe ne
simțite. Tinerii din comună obiș
nuiesc să se strîngă seara la 
căminul cultural. Cîntă, joacă 
șah, stau de vorbă. Și pentru 
că printre ei se află și 
tineri țărani cu gospodării in
dividuale și tineri colectiviști și 
mai ales pentru că ceea ce îi 
preocupă acum în primul rînd 
pe toți este gospodăria colectivă, 
s-a născut ideia unor seri cu 
tema : „Ce vrem să știm despre 
gospodăria colectivă".

Am să vă povestesc despre 
una din aceste seri organizată 
n.u de mult la noi. S-au pus 
întrebări variate; de la în
trebarea simplă pusă de un 
tînăr altuia „de ce ai intrat 
în gospodăria colectivă" și pînă 
la întrebarea „cum se face retri-

butia muncii în gospodăria co
lectivă" al cărui răspuns, cere 
o documentație amănunțită. Ce 
este bun la aceste discuții, 
e că participarea colectivă 
la toate discuțiile, la răs
punsuri, nu lasă nici o chestiu
ne nelămurită. Tinerii se stră
duiesc să dea răspunsuri com
plete, se completează reciproc.

„Cum se face că voi, la gos
podărie ați scos 4000 de kile de 
porumb la hectar și la noi dac-au 
ieșit mai mult de o mie ?“ a în
trebat Stan Marin.

Gheorghe Constantin s-a ridi
cat atunci și a vorbit despre în- 
grășămintele naturale și chimice 
aplicate solului, despre arătura 
adîncă de toamnă, despre cele 
patru prașile, despre combaterea 
dăunătorilor. Stan Marin, cel 
care întrebase știa el în mare 
ce-i agrotehnica dar din răspun
sul lui Constantin a aflat' lu
cruri noi și asta a recunoscut-o 
față de toți:

— Aveți dreptate. Unde-i tar
laua mare se poate lucra așa. 
Dar eu ce să fac pe sfoara mea 
de pămînt ?

Un răspuns frumos la între
barea „Ce poate să 
tînăr în gospodăria 
l-a dat Marin Dia.

— Eu — a spus
acum îngrijitor de viței, 
șit să cunosc această 
pentru că m-au ajutat 
mei. Noi tinerii din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei sîntem a- 
cum tare bucuroși. Am depășit 
planul anual de lapte cu 16.000 
1. și pentru asta am primit un 
premiu.

Eu vreau să devin zootehnist 
și gospodăria mă ajută să de
vin. O să învăț din experiența 
celor mai pricepuți decît mine, 
o să citesc o să urmez o școală. 
Vreau să ajung bun specialist și 
voi ajunge I

Intr-adevăr se gîndeau toți, 
gospodăria colectivă le dă tine
rilor posibilitatea să învețe, să 
se specializeze, și doar aceasta 
este dorința oricărui tînăr.

întrebări cu privire la zestrea 
fetelor colectiviste, cu privire la 
colectiviștii care vor să-și con
struiască case .cu privire la rw 
tribuția muncii și alte multe în
trebări și-au aflat aici un răs
puns complet care i-a făcut pe 
mulți tineri prezenți să se apro
pie și mai mult de gospodăria 
colectivă. Ba în seara de care 
vă vorbesc, tinerele Maria Pa- 
raschiv și Gheorghița Pătru 
și-au scris și și-au semnat cere
rile de intrare în gospodăria co
lectivă chiar acolo, în sală, în 
aplauzele tuturor. Ce altă do
vadă doriți 
care-1 pot 
sânte seri 
punsuri ?

despre efectul pe 
avea aceste intere- 
de întrebări și răs-

ajungă un
colectivă*

el — sînt 
Am reu- 
meserie 

tovarășii

GHEORGHE OIȚĂ 
secretarul comitetului U.T.M.

din comuna Bascov, 
regiunea Pitești

Dialog cu brigada artistică
Brigada artistică de agitație 

din gospodăria noastră colecti
vă și-a cîștigat un bun renume 
în comună. La începutul activi
tății sale, brigada nu avea pro
grame prea interesante, prea 
convingătoare. Se mulțumea u- 
neori să spună fraze generale 
în versuri. Din această pricină 
între interpreți și spectatori nu 
se închega acea armonie fireas
că unui spectacol, iar cuvintele 
nu mergeau drspt la țintă. A 
cest lucru ne-a frâmîntat mult 
Din
brii brigăzii, cu tinerii colecti
viști ' ”
de organizația de partid, 
născut o idee interesantă : 
ceea ca programul brigăzii să-i 
angreneze în desfășurarea sa și 
pe cei din sală, lată mai con
cret cum s-au petrecut lucrurile. 
In programul brigăzii se vorbea 
țntr-jjn cuplet despre ce venituri

lucru ne-o frâmîntat mult 
numeroase discuții cu mem-

fruntași, din sfaturile date
s-a 
a-

de agitație
au
muncă. La început tinerii 
brigadă puneau întrebări și tot 
ei singuri răspundeau. Ne-am 
pus întrebarea : n-ar fi mai bine 
să răspundă chiar ei, colectiviș
tii fruntași, care au primit pro
duse multe pentru numărul 
mare de ziie-muncă, și care se 
aflau acolo, în sală, în mijlocul 
sătenilor ? In felul acesta vorbe
le nu vor ajunge mai bine la 
inima tovarășilor cu gospodărie 
individuală aflăți în sală ?

La început am stat noi de vor
bă cu cîțiva tineri colectiviști 
fruntași pe care i-am chemat să 
asiste la repetițiile brigăzii. 
Le-am explicat că ei trebuie să 
răspundă de acolo, din sală, la

primit colectiviștii la ziua- 
din

întrebările brigăzii. Și iată că în 
ziua spectacolului, cînd brigada 
vorbea despre lucrurile acestea, 
băieții de pe scenă au întrebat :

„Foicica, foi de luncă,
Cît primirăm la zi-muncă ?" =• 

iar fetele au adăugat :
„Foaie verde peliniță
Să răspundă loniță !“

Din sală s-a ridicat tînărul 
Gheorghe Ion iță, care, după ce 
s-a îmbujorat puțin la față, a 
răspuns simplu și firesc :
- Păi, uite, să vă spun ce-am 

primit eu pentru cîle 470 zile- 
muncă pe care le-am făcut cu 
nevcstă-mea : 1.900 kg. porumb,

1.200 kg. grîu, 470 kg. orz, 4.700 
lei, zahăr, lînă, varză, ceapă și 
altele.

Și iată că dintr-o dată toți cei 
din sală s-au simțit ca pe sce
nă. S-au simțit datori și alți co
lectiviști să răspundă la aceste 
întrebări.

Procedeul acesta îi face pe 
tinerii țărani muncitori indivi
duali să înțeleagă că toate 
cele spuse de brigadă pe scenă 
sînt strins legate de realitățile 
din colectivă. Programul b igăzii 
a devenit astfel mult mai con
vingător.

GHEORGHE BAIAN 
secretarul organizației U.T.M. 

din G.A.C. Roirunești, 
regiunea Ploești

ELENA speriatu 
cotEcTivrsTA 

Cu 3 BRATt DE MUNCĂ

GQÎU - <830 Kș
POBuMB - 603? Ka

tabel comparativ
GHEORGHE MAIORU 
ȚAR an muncitor cu 
GOSPODĂRI? MIJLOCI? 

CU 3 HECTARE
Și 3 BRAȚ6 oe munca

GRÎU - <13? Kg 
PORUMB - -1500 K&:

Cercul Je citi
a intrat A in colecti

Tinerii din satul nostru au 
prins gustul cititului. Avem 
la bibliotecă peste 2000 de 
volume. în munca de expli
care a politicii partidului de 
transformare socialistă a 
agriculturii, ne-am gîndit 
să folosim această dra-

cum, pe baza crește 
turilor colectivei au c 
același timp și avei 
ștească și valoare: 
muncă. De asemene* 
s-a discutat despre a 
bănești lunare, prt 
despre retribuirea i

goste a tinerilor pentru lite
ratură, și am organizat pe 
circumscripții cercuri de ci
tit Sarcina organizării 
cercurilor de citit a fost 
încredințată unui grup de 
utemiști și tineri. Avem a- 
cu-m 19 asemenea cercuri. Ce 
află țăranii muncitori tineri 
și vîrstnici la aceste cercuri? 
Să luăm spre exemplu cercul 
nr. 14 condus de profesorul 
comunist Matei Tudoran.

Aici s-a citit la început ro
manul „Pămînt desțelenii". 
In mod firesc, vorbind des
pre „Pămîni desțelenit" ti
nerii au ajuns cu discuția la 
gospodăria lor colectivă.

Așa s-a născut ideia de 
se citi în cadrul cer- 

ui statutul G.A.C.-ului. 
Discuțiile pe marginea statu
tului gospodăriei colective au 
fost deosebit de vii. Multe 
prevederi ale statutului nece
sitau, pentru a ti înțelese mai 
bine, explicații mai concrete. 
Aci și-au dat concursul tinerii 
colectiviști. Bunăoară ei au a- 
rătat cum s-a dezvoltat în gos
podăria lor fondul de bază,

tară a muncii în G. 
în cerc s au lămurii 
tățile unora despt 
muncă în G.A.C. și 
rile acesteia față de 
lucru calendaristică, 
viștii au arătat că 
meroșî colectivișu ca 
tă Hărniciei și prici 
efectuiază 
17s și 
muncă, 
venit mai 
rile statutului, s-au 
de gospodăria agric< 
tivă. Așa că nu-i n 
rare că 
membrii 
devenit 
cerc se 
acum cărți privind 
rea gospodăriei colet 
marea conștiinței i 
noul mod de a mun< 
podăria colectivă.

într-o zi 
chiar do 
Tinerilor I 

limpezi

în cele din i 
cercului de 

colectiviști 
citește și s

IOSIF MAR 
bibliotecara Căi 
cultural din t 
Pianul de Sus,. 
Sebeș, regiunea 

doara



Cînd e ignorat sfatul...
sfatului unității de pionieri

Cu cîteva luni în urmă, la pu
țin timp după începerea noului 
an școlar, în Școala medie „Ni- 
colae Bălcescu* din Brăila a 
avut loc o ședință în care s-a 
reorganizat sfatul unității de 
pionieri. Vechiul sfat, organizat 
cu un an în urmă a avut un ca
racter cu totul formal, a ființat 
pe o coală de hîrtie. Ședința a- 
mintită a avut tocmai scopul de 
a remedia această situație. Adu- 
narea a hotărît ca președinte al 
acestui sfat să fie directorul 
școlii, iar secretar instructoarea 
Eliza Armencea. Ca membri au 
fost aleși diriginți, profesori, în
vățători, secretarul comitetului 
UXM. din școală, președintele 
comitetului de părinți și directo
rul Uzinelor metalurgice „Pro
gresul", uzină care patronează 
școala. După aceasta cei pre- 
zenți la adunare au rostit cu- 
vîntări, și-au luat angajamente; 
s-a alcătuit chiar un oarecare 
plan de măsuri care, așa cum s-a 
promis atunci, „va duce la o 
radicală îmbunătățire a activi
tății organizației de pionieri din 
școală*.

Și... cam atlta a făcut pînă în 
prezent sfatul unității de pio
nieri de la școala medie brăi- 
leană: s-a „reorganizat* și și-a 
luat angajamente. De atunci sfa
tul unității trăiește pe o foaie de 
hîrtie păstrată cu multă grijă în 
sertarul instructoarei superioare 
de pionieri.

Deși în orașul Brăila, există 
un teatru de stat cu numeroși 
tineri actori, cercuri literare, 
cluburi sportive cu sute și sute 
de sportivi, uzine și fabrici cu 
nenumărați muncitori fruntași în 
producție — cu toate acestea din 
sfatul pionieresc de la Școala 
medie ,,N. Bălcescu" nu face 
parte nici un tînăr scriitor, ar
tist, sportiv sau muncitor fruntaș 
în producție.

Plenara a V-a a C.C. al U.T.M. 
a indicat ca în sfaturile unității 
de pionieri să fie atrași oameni 
din diferite sectoare de activi
tate care cu priceperea și expe
riența lor, să contribuie la îm
bunătățirea continuă a activității 
pionierești. Aceasta ar fi asigu
rat și sfatului unității de pio
nieri de la Școala medie „N. 
Bălcescu" nu numai un mai 
mare prestigiu dar și posibilita
tea ca activitatea lui să fie mult 
mai rodnică.

Dar și cu componența actuală,

sfatul pionieresc ar fi putut duce 
o activitate utilă avînd in ve
dere că majoritatea membrilor 
lui sînt profesori, învățători din 
școală. De la început însă acti
vitatea sfatului a fost concepută 
în mod formal. In ședința de re
organizare ar fi trebuit să se 
ceară sprijinul concret al fie
cărui membru al sfatului. Astfel 
unora li s-ar fi putut cere spri
jinul în organizarea excursiilor 
și a vizitelor în oraș, la muzee, 
în fabrici și uzine, la locuri cu 
o anumită tradiție istorică etc. 
Altora li s-ar fi putut încredința 
organizarea cercurilor de radio
fonie, cercurile micilor natura- 
liști, cercurile de învățat cîntece 
și’ jocuri pionierești, alții ar f» 
putut acorda sprijin instructo
rilor de detașamente în organi
zarea serbărilor pionierești etc. 
Odată stabilite aceste sar
cini instructoarea superioară de 
pionieri ar fi trebuit să stea de 
vorbă cu acești tovarăși, să se 
consulte cu ei, să ceară sfaturi, 
să stimuleze la ei interesul de a 
participa la activitatea sfatului 
unității.

Periodic ar fi trebuit să orga
nizeze consfătuiri ale întregului 
sfat pentru a analiza stadiul 
activității, pentru eventuale îm
bunătățiri ale acestor acti- 
vități. Nimic din toate acestea 
nu s-a făcut. Și inexistența sfa
tului unității de pionieri s-a răs- 
frînt negativ asupra întregii acti. 
vități pionierești din școală. Ac
tivitățile pionierești din acest an 
școlar s-au redus la cîteva vizio
nări de filme, de spectacole, la 
cîteva acțiuni pentru colectarea 
fierului vechi... și atît. Instruc
toarea superioară de pionieri 
Eliza Armencea a lăsat întreaga 
muncă pionierească pe seama in
structorilor de detașamente, care 
neindrumați și necontrolați s-au 
„descurcat" cum au putut.

Rădăcinile acestei situații le 
găsim în munca . ' ’ 
formală pe care a desfășurat-o 
Comitetul orășenesc 2
ila, (secretar cu școlile medii și 
pionierii tovarășa Rais) pentru 
înfăptuirea hotărîrilor plenarei a 
V-a a G.G. al U.T.M. Instructa
jele cu membrii comitetelor 
U.T.M. și cu instructorii superiori 
de pionieri care au avut loc la 
comitetul orășenesc U.T.M., au 
fost făcute de mîntuială (acest 
lucru este dovedit de faptul că 
în toate școlile din Brăila situa
ția sfaturilor unităților de pio-

nieri este asemănătoare cu cea 
din Școala medie ,,Nicolae Băl- 
cescu"). Activiștii comitetului o- 
rășenesc U.T.M. au fost de ne
numărate ori prin școli dar ei 
nu s-au interesat în suficientă 
măsură de activitatea sfaturilor, 
din pricină că nu cunosc decît 
în mică măsură problemele mun
cii cu pionierii și ceea ce este 
mai grav nu simt încă răspunde
rea ce o au pentru îndrumarea 
activității pionierești

Gomitetul orășenesc U.T.M. 
Brăila, împreună cu secția de în
vățând nt a sfatului popular oră
șenesc trebuie să clarifice temei
nic și cit mai grabnic comitete
lor U.T.M. din școli, conducăto
rilor de școli rolul sfaturilor de 
unități, să-i ajute să organizeze 
munca acestora. Ia acest sens 
este necesar să se organizeze 
instructaje cu membrii comitete
lor U.T.M. din școli, cu instruc
torii superiori de pionieri, cu ca
drele didactice etc. Va trebui ca 
în viitor să se organizeze perio
dic schimburi de experiență intre 
sfaturi, să se generalizeze expe
riența înaintată, inițiativele și 
metodele bune pentru ca sfatul 
unității de pionieri să fie de un 
real sprijin activității pionierești.

FLORIAN BORZ

superficială,

U.T.M. Bră-

INFOR
<Su prilejul proclamării inde

pendenței Camerunului, Consiliul 
Central al Sindicatelor din R. 
P. Romînă a transmis Uniunii 
generale a oamenilor muncii din 
Camerun o telegramă în care, 
în numele oamenilor muncii or
ganizați în sindicate din țara 
noastră, se transmite un fier
binte salut frățesc și sincere fe
licitări.

♦
In cursul lunii ianuarie, Ofi

ciul Național de Turism „Gara 
pați“ organizează o nouă croa
zieră cu motonava „Transilva. 
nia“. Itinerariul croazierei este 
Constanța, Istanbul, Atena, Nea- 
poli, Greta, Constanța,

★
Tn luna decembrie Teatrul de 

Stat de Operetă din București a 
organizat o serie de spectacole 
la care oamenii muncii din în
treprinderile și instituțiile Gapi-

MÂȚII
talei au asistat în colectiv. Ase
menea reprezentații au avut loc 
în sala teatrului pentru munci
torii Uzinelor „Mao Țze-dun“, 
ai Fabricii de mase plastice Bu
curești, pentru salariații Băncii 
R. P. Romîne, Ministerului Co
merțului ți ai altor instituții și 
întreprinderi. De asemenea, Ia 
sfîrșitul aceleiași luni, artiștii 
Teatrului de operetă au fost oas. 
peții țăranilor muncitori din co
muna Hotarele unde au prezen
tat un program de selecțiuni din 
operetele ce figurează în reper
toriul teatrului.

MM VIAȚA SI MU\( A 
imn iiiiiii

Sub conducerea comitetului 
orășenesc de partid, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Botoșani a 
mobilizat un număr mare de ti
neri in acțiunile de muncă pa
triotica. Majoritatea organiza
țiilor U.T.M. au organizat zile 
ale muncii patriotice in care 
utemiștii și pionierii au colec
tat însemnate cantități de fier 
vechi și fontă. Astfel, in cursul 
anului 1959, organizațiile U.T.M. 
din Botoșani au colectat canti
tatea de 48.094 kg. fier vechi. 
Merită evidențiată activitatea 
depusă de brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de la Flamura 
Roșie, Centrul mecanic, Depozi
tul 14, uzinele „Moldova**, școa
la medie nr. 1 și Școala profe
sională mecanici agricoli. Prin 
acțiunile întreprinse s-a econo
misit suma de peste 354.000 lei.

V. GAZAGU
Corespondent voluntar

-------

Doi prieteni doi inovatori

Un cspect obișnuit 
din solo de lectură 
a bibliotecii Uzinelor 
„Metrom" din Orașul 

Stalin.
Foto: N. STELORIAN

CEREȚI IN LIBRARII

0. Kraus-E. Kulka:
Fabrica morții

398 pagini 11,50 lei

Cartea celor doi antilas- 
ciști cehi foști deținuți po
litici în lagărul de concen
trare hitlerist de la Aus
chwitz, este o mărturie 
zguduitoare a crimelor și 
atrocităților fără seamăn 
săvîrșrte de naziști.

Cartea este apărută 
în Editura politică

★

în acest an colectivul fabricii 
de mobilă din Tg. Mureș, cea 
mai mare întreprindere de acest 
gen din țară, are sarcina de a 
realiza un plan de producție cu 
aproape 8.000 de garnituri de 
dormitoare mai mult decît anul 
trecut. Sporul de producție va 
fi obținut prinir-o mai bună or
ganizare a procesului de produc
ție și ca urmare a dezvoltării 
întrecerii socialiste.

In deceniul care « trecut 
de la intrarea în producție a a- 
cestei fabrici muncitorii de aici 
au produs 340.000 de garnituri 
de dormitoare, 
producție a fost
cursul anului trecut 
trecut la producerea

Cea mai mare 
realizată în 

cînd s-a 
pe scară

industrială a mobilei din plăci 
aglomerate din lemn și t-au rea
lizat pe seama reducerii prețu
lui de cost economii suplimen
tare în valoare de 2.757.000 lei.

Acforii
ajută artiștii amatori
Tînărul colectiv al Teatrului 

de Stat „Mihail Eminescu** din 
Botoșani poate fi de multe ori 
întîlnit în deplasare în centrele 
muncitorești lacobeni, Moldovija, 
Frasin, Vatra Dornei, pe șantie
rul fabricii de zahăr din Bucecea 
și în alte localități.

îmbogățindu-și repertoriul cu 
noi piese, printre care „O ches
tiune personală** de A Stein, 
„Ediție specială** de Mariana Pîr- 
vulescu, colectivul teatrului a a- 
vut posibilitatea să susțină mai 
multe spectacole în localități din 
cuprinsul regiunii.

Artiștii Teatrului de Stat „Mi
hail Eminescu** din Botoșani con
tribuie, prin turneele pe care le 
întreprind, la dezvoltarea vieții 
cultural-artistice din comunele și 
satele regiunii Suceava.

Pentru lunile de iarnă actorii 
botoșeneni au întocmit un bo
gat program de activitate privind 
îndrumarea și educarea artistică 
a membrilor echipelor de teatru 
de amatori și a brigăzilor artis
tice de agitație.

Tinerii muncitori, 
comuniștii Istrătescu 
î. Constantin și Mar
cu Aurel lucrează la 
atelierul de întreține
re al Fabricii de ci
ment Fie ni. Au fost 
colegi de școală pro
fesională, sînt tova
răși de muncă de 
mai mulți ani, sînt 
prieteni nedespărțiți. 
Cîteva săptămîni, 
spre surprinderea to
varășilor lor de mun
că cei doi prieteni, 
seara, după lăsarea 
lucrului, nu se mai 
duceau așa cum le 
era obiceiul la club,

ci se abateau pe la 
biblioteca tehnică și 
apoi cu diferite ma
nuale la subțioară 
plecau grăbiți spre 
casă. Motivul s-a a- 
flat după ce au de
pus la cabinetul teh
nic propunerea de 
inovație privind rea
lizarea unui dispozi
tiv pentru vulcaniza
rea cauciucurilor de 
la autocamioanele fa
bricii. Dispozitiv foar
te util 
atunci 
mitea 
pentru

deoarece pînă 
fabrica tri- 

cauciucurile 
vulcanizare la

diferite întreprinderi 
care adeseori nu res
pectau termenele de 
execuție produci nd 
greutăți în muncă 
serviciului de tran
sport al fabricii.

Prin această inova
ție cit și prin alte 
numeroase raționali
zări în producție ti
nerii comuniști ls- 
trătescu Constantin și 
Marcu Aurel au rea
lizat în 
economii 
de

anul 1959 
în valoare 

600.000 lei.

GH. TAMAȘ
tehnician

Succese ale tinerilor siderurgiști 
hunedoreni

Tinerii siderurgiști hunedo- 
reni au pășit în noul an hotă- 
rîți să contribuie în și mai mare 
măsură la sporirea și ieftinirea 
producției de metal. Muncind 
cot la cot cu vârstnicii, tinerii 
muncitori de la oțel ari a nouă 
și-au adus contrihuția lor la ela
borarea, în prima zi a anului, a 
100 de tone de oțel mai mult 
față de plan.

Folosind ajutorul și experiența 
muncitorilor vîrstnici, tinerii de 
la Qombinatul siderurgic Hune
doara au adus în anul care a 
trecut un aport deosebit la spo
rirea producției de metal și ief
tinirea prețului de cost

Brigăzile și schimburile de 
tineret de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au produs a- 
nul trecut, în afara sarcinilor 
de plan, circa 30.000 tone de 
fontă, 52.000 tone de oțel, 34.000 
tone de minereu aglomerat etc, 
totodată ei au economisit peste 
10.500 tone de metal.

Cele 60 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din cadrul 
combinatului siderurgic au efec
tuat în anul 1959 peste 80.000 
ore de muncă voluntară la în
frumusețarea orașului nou și a 
combinatului, colectind și însem
nate cantități de fier vechi. Cele 
37 de inovații făcute de tineri și 
aplicate în producție aduc eco
nomii antecalculate în valoare 
de peste 3 milioane lei.

Activitatea desfășurată anul 
trecut de tinerii siderurgiști îa

acțiunile de economisire a meta
lului, de colectare a fierului ve
chi și la muncă voluntară au 
adus Combinatului Hunedoara 
economii în valoare de peste 
15.600.000 lei. (Agerpres)

Concertul formației 
artistice iugoslave 

„Soliștii din Zagreb**
Formația de muzică de cameră 

iugoslavă „Soliștii din Zagreb**, 
de sub conducerea lui Antonio 
Janigro, a dat marți seara la 
Ateneul R. P. Romine primul 
său concert din turneul pe cu
red întreprinde in țara noastră.

în programul concertului au 
figurat lucrări de Vivaldi : Sim
fonia în do major, Concertul 
pentru violoncel și orchestră de 
coarde — solist Antonio Janigro, 
și Concertul în mi major pentru 
vioară și orchestră de coarde — 
solistă Jelka Stanici, Sarabanda, 
Gigă și Badinerie de Corelli ; 
Piese de concert pentru violon
cel și orchestră de coarde de 
Couperin—solist Antonio Janigro; 
Improvizații de concert de Ke- 
lemen și Divertisment în re ma
jor de Mozart.

Handbal
După cum s-a mai anunțat In 

cel de-al doilea tur al competi
ției internaționale masculine de 
handbal în 7 „Gupa campionilor 
europeni” echipa bucureșteană 
Dinamo va juca în Capitală cu 
redutabila formație Dukla Praga. 
Zilele acestea cele două cluburi 
au căzut de acord ca întilnirea 
să aibă loc la 17 ianuarie. Jocul 
se va disputa în sala sporturilor 
de la Floreasca. In vederea a- 
cestei partide handbaliștii dina- 
moviști iși continuă cu intensi
tate pregătirile. Din lotul echipei 
fac parte Redl, Hnat, Covaci, 
lvănescu, Bădulescu, Popescu, 
Gostache și alții. Joi, echipa Di
namo va susține un joc cu echi
pa Rapid conțind pentru cam
pionatul -•■publican (faza orășe
nească). Duminică dinamoviștii 
vor întîlni într-un meci oficial 
echipa G.GA.

Șah
Cea de-a 13-a partidă din 

cadrul meciului pentru campio
natul mondial feminin de șah 
dintre Elisabeta Bîkova și Kira 
Zvorîkina a luat sfirșit cu un re
zultat ds remiză.

In felul acesta, scorul este de 
8V2 — 4V2 puncte în favoarea 
Elisabetei Bîkova, care-și menți
ne titlul de campioană a lumii. 
Este pentru a doua oară cînd 
Bîkova își apără cu succes titlul 
mondial. Pînă la sfîrșitul meciu
lui au mai rămas de disputat 3 
partide, care aupâ cum se vede 
nu mai pot influența scorul fi
nal. Elisabeta Bîkova este în vîr- 
stă de 46 de ani fiind de profe
sie inginer-economist. Ea a cîș- 
tigat pentru prima oară titlul 
mondial în anul 1953 cînd a în- 
vins-o cu 8-6 pe Ludmila Ruden
ko. In anul 1958 ea și-a apărat 
titlul învingînd-o pe Rubțova cu 
scorul de 8V2 - SVa puncte.

★
Turneul internațional de șah 

de la Stockholm a fost ciștigat 
de șahi*tul sovietic A. Kotov cu 
7 puncte din 9 posibile. El a fost 
urmat de marele maestru Jo-. 
hansson fElveția) cu același nu
măr de puncte și Paul Keres 
(L.R-S^.y eu 6l/2 puncte.

Fotbal
Echipa selecționată de fotbal 

a R. Cehoslovace va susține pri
mul meci internațional al anului 
la 6 aprilie. Fotbaliștii ceho
slovaci vor intilsi la Bmo echipa 
R. P. Ungare intr-un joc contind 
pentru turneul preolimpic. Re
turul acestei inlîlairi se va desfă
șura la 24 aprilie la Budapesta. 
La 30 aprilie echipa R. Ceho
slovace va juca la Praga cu echi
pa Austriei tot in cadrul turneu
lui preolimpic. După acest meci 
fotbaliștii cehoslovaci își vor con
tinua pregătirile in vederea me
ciului pe csre-l vor susține la 22 
mai la București cu echipa R. P. 
Romîne în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Europei inter- 
fărf*.

Baschet
(

Turneul internațional de bai» 
cheț de l-a Bruxelles a fost cîștiw 
gat de echipa cehoslovacă Spar.* 
tak Praga. In finală, baschet-» 

’ baliștii cehoslovaci au învins cit 
scorul de 67-64 (37-23) o selec-» 
ționată a armatei americane. 
Pentru locurile 3-4 s-au întîlnit 
formațiile Royal IV și Rancing 
Bruxelles. Prima echipă a termi
nat învingătoare cu scorul de 
64-53.

★
In prima zi a competiției in* 

ternaționale de baschet de la 
Varese au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice: Bel- 
grad-Fonte Levissima 73—66 j 
Ignis — Antibes 77—58.

Volei
La 9 ianuarie se va desfășu

ra la Paris în sala „Coubertin" 
întilnirea internațională masculi, 
nă de volei dintre echipele selec
ționate ale Franței și U.R.S.S. 
încasările acestui meci vor fi 
vărsate fondului de ajutorare a 
sinistraților de la Frejus. Echi
pa sovietică va deplasa la Paris 
un lot de jucători din care nu 
vor lipsi Gesnokov, Libin, Ko
valenko, Arasidze și Bugaenko. 
Formația franceză cuprinde pe 
Goqnand, Ferrer, Pertus, Belland, 
Bosch și Driere.

★
In „Gupa campionilor euro

peni” la volei, U.R.S.S. va fi re
prezentată de echipa T.S.K. M.O. 
în primul joc, voleibaliștii sovie
tici vor întîlni echipa D.E.S. 
(Olanda). Primul meci dintre a- 
ceste două echipe se va disputa 
la Amsterdam.

Palinaj
Pe patinoarul de înaltă alti

tudine de la Almc Ala, patina
torii sovietici care se pregătesc 
în vederea Olimpiadei de la 
Squaw Valley au înregistrat o 
serie de performanțe excepțio
nale. în proba de 500 m. cu
noscutul sportiv Evghenie Grișin 
și-a egalat propriul record mon
dial realizind timpul de 40”2/10. 
în aceeași probă R. Graci s-a 
clasat pe locul doi cu timpul de 
40 ’3 10. In cursa de 1500 m. 
victoria a fost ciștigată de Ro
bert Merkulov cu 2T2”8/10. Ul
timul criteriu de selecție al pa
tinatorilor sovietici îl constituie 
campionatele unionale care în
cep la 10 ianuarie la Alma Ata.

Record omologat
Aeroclubul central al U.R.S.S. 

a omologat performanța înregis
trată de sportivul sovietic Moso. 
Iov care la 31 octombrie 1959 
pilotind un avion-sport tip E-66 
cu motor tu> bceactor a parcurs 
într-o oră distanța de 2.388 km. 
Această performanță constituie 
în același timp un nou record 
mondial. Recordul oficial apar
ține pilotului V. Mae (S.U.A.), 
care într-o oră a parcurs 2.259 
km.

(Agerpres)

Oprea Petronel este unuf din fruntașii secției de bobinaj c 
Uzinelor „Klement Gotwold" din Capitală. Ei depășește planul 
cu circa 20% făcînd totodată însemnate economii de materiale.

Foto : P. PAVEL

Brigăzile de producție ale tineretului 
la nivelul unor colective de muncă fruntașe

(Urmare din pag. l-a)

tare pentru îmbunătățirea mun
cii, pentru găsirea de metode 
de lucru mai productive și mai 
economicoase. Așa se explică 
faptul că în nici una din cele trei 
brigăzi din atelier nu există un 
tînăr inovator, iar economiile 
realizate din august și pină 
acum de toate brigăzile abia se 
ridică la suma de 4.200 lei 
în timp ce majoritatea brigăzi- 
lor au economisit aproximativ 
10.000 lei fiecare. Cauza acestei 
situații este faptul că biroul 
organizației de bază U.T.M. 
n-a dat atenția cuvenită muncii 
brigăzilor de tineret, lăsind 
nevalorificate capacitatea de 
muncă și priceperea unui număr 
însemnat de tineri. Brigăzile de 
aici nu se pot numi colective 
fruntașe de muncă. Și se poate 
spune că în general există acea
stă situație, adică in secții, ală
turi de brigăzi foarte bune sînt 
și brigăzi care muncesc slab. 
Faptul se explică prin aceea că 
experiența bună a muncii unor 
brigăzi nu a fost însușită de 
toate brigăzile. Dar mai este o 
problemă.

In consfătuire a reieșit și o 
deficiență mai generală a brigă
zilor de tineret de la „Indepen*

dența'-Sibiu și anume unilatera- 
litatea vieții lor.

Dacă dintre cele 30 de bri
găzi cite există acum in uzină 
3—4 își trăiesc viața de colectiv 
și dincolo de programul de lu
cru, s-a arătat in raportul pre
zentat la consfătuire, restul bri
găzilor, nu duc deloc această 
viață.

— Era o vreme — a spus in
ginerul Lucian Bogdan, maistru 
la secția montaj, cind brigada 
de tineret de aici intrase într.o 
stare de apatie. Am organizat 
însă cîteva acțiuni care au învio
rat brigada. Au ieșit odată împre
ună la un film și l-au discutat 
în colectiv. Discuțiile nu se mai 
terminau. Altă dată au extins 
discuțiile la probleme de pro
ducție, au mai mers împreună 
la plimbare în parc la Dumbravă 
și în felul acesta colectivul s-a 
reînchegat și ceea ce trebuie să 
arăt, este că aceste acțiuni co
lective organizate in afara pro
ducției, în timpul liber, au adus 
ceva nou, însufiețitor, și în munca 
din fabrică, în atitudinea tineri
lor față de sarcinile pe care le au 
de îndeplinit.

Acțiuni asemănătoare au fost 
recomandate în consfătuire și ce
lorlalte brigăzi de tineret din 
fabrică.

In încheierea consfătuirii foarte 
mulți dintre participant au făcut 
propunerea să se înființeze bri
găzi de producție în toate locu
rile de muncă unde lucrează un 
număr mare de tineri.

— La turnătorie, la secția în- 
tîia și a doua mecanică și in alte 
locuri există aproape încă 500 de 
tineri necuprinși în brigăzi de 
producție. Dacă acești tineri ar 
fi fost organizați în 40 de bri 
găzi și dacă fiecare din ele ar 
fi economisit, așa cum au făcui 
brigăzile existente, numai cîte 
5.000 lei, la cele 300.000, s-ar 
mai fi adăugat încă 200.000 lei.

Planul de stat pe 1960, așa 
cum a subliniat Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, a 
spus inginerul comunist Ion 
Vasiu, pune în fața industriei 
sarcini sporite. Desigur că și 
muncitorilor de la fabrica noa
stră, care produce o gamă foarte 
variată de produse, le revin 
sarcini sporite.

In lumina sarcinilor ce revin 
întreprinderii în anul care a în
ceput, consfătuirea a arătat că 
este necesară crearea de noi bri
găzi în toate sectoarele între
prinderii și a stabilit principalele 
lucruri care trebuie făcute pen

tru a îmbunătăți activitatea în 
producție a brigăzilor. S-a hotă
rît la consfătuire, ca în anul a- 
cesta să se acorde o mai mare 
atenție generalizării experienței 
înaintate in producție, să se asi
gure fiecărei brigăzi obiective 
precise de muncă și să se ur
mărească îndeaproape felul cum 
brigăzile își îndeplinesc sarcinile 
de producție; să se întărească 
viața de colectiv a brigăzii pen
tru a sprijini dezvoltarea spiri
tului de echipă în rindurile mem
brilor săi: să se intensifice ac
țiunile politico-educative, pentru 
dezvoltarea și întărirea la fiecare 
tînăr a spiritului gospodăresc 
față de avidul obștesc.

Gomitetul U-T.M. al uzinei 
care pînă acum a rămas cam la 
o parte de toate aceste probleme 
specifice ale activității brigăzilor 
— s-a arătat în cadrul consfă
tuirii — trebuie ca de acum îna
inte să-și facă un punct princi
pal al muncii sale din îndru
marea concretă și controlul per
manent al activității brigăzilor; 
el trebuie să depună eforturi pen
tru ca toate brigăzile din între
prindere să devină colective frun
tașe de muncă cu o puternică 
eficiență economică în producție.

Munții 
copiii

(Urmare din pag. l-a)

percâ la o baghetă magică, 
între brazi.

In cabane, tinerii se dezechi
pează repede. Se spală, cu 
hărnicie, li zoreștî foamea.

In restaurcntul de la Cota 
1500 îi oșteeptâ mesele curate, 
frumos rinduite, de pricepute 
mîîni de gospodina. Tot asa la 
Cota 1400.

Mă așez la o masă împreună 
cu patru eleve. Una, Cerna Ra
dulescu de la Școala medie 
nr. 10, înșiră, pripit. între înghi
țituri de supă, peripețiile din 
timpul excursiei.

- Am găsit o cutie, și am fă
cut o sâniuțâ. Ara zburat kj 
vale...

In tot ce povestesc * ceva 
negrăit de fermecător.

— Trăim o vacanță luminoasa, 
rid ochii elevei Smereanu Mi- 
haela din cîasa a X-a a Școlii 
medii or. 22 „Gh. Lazăr**. Ne 
odihnim ca să putem învăța și 
nxji bine.

O vacanță de neuitat.
— Nici noi nu uităm vacanțele 

noastre. Au fost prea triste 
exclamă cu o undă de melan
colie tovarășa profesoară Nico- 
Jau și se grăbește să ajute ser
viciul la masă, ca vacanța co
piilor noștri să fie fără asemă
nare de frumoasă.

O clipă și mie mi se infige în 
omintire, ascuțite scene dintr-o 
atare „vacanță" „petrecută14 tru
dind și-n noaptea de Anul noii 
la goterele fabricii de cherestea 
„Moldova** din Piatra Neamț, 
proprietatea unor bogătași pe 
nume Laîu, aflați atunci desi
gur dacă nu la Sinaia sigur la 
Monte Carlo. Trudeam împreună 
cu consătenii mei ca să stringem 
un biet gologan pentru taxe, 
pentru gazdă. Pe-atunci, de va
canță cidhăneau odraslele ce
lor care se plictiseau de „civi
lizația44 de la Saint-Moritz și

noștri, 
noștri

căutau „primitivism", „exotism* 
carpatin. Sugeau măduva bogă
țiilor țării și o tocau la bacara 
în nopțile unei permanente va
canțe. Altă legătură nu mai 
aveau cu poporul, cu țara, cu 
munții.

Dar tinerel® de la masa mea: 
nici Marinescu Ecaterina fiică 
de strungar, nici Calimin Adria
na orfană de la casa de copii, 
nici Paula nu-mi surprind amin
tirile. Ele știu că se a- 
flă aici pentru că părinții 
lor, cu prețul vieții au luptat 
să alunge ps regii și prinții 
și toată liota de exploatatori. 
Ele știu că se afla aici 
pentru că azi bogățiile sînt ale 
poporului, ale întragului popor 
muncitor. El le sporește, înmiit. 
El se bucură de ele. El și co
piii Iui dragi.

La ora asta, în programul 
taberei de iarnă din Bucegi ur
mează odii.na. Obligatorie și 
meritată. Pe urmă, scurta repe
tiție pentru o seară literară. 
Apoi program la televizor...

Căci in fiecare seară ș! în fie
care cabană elevii încropesc 
scurte șezători literare ori con
cursuri ghicitoare, fac excursii pe 
hartă, începînd cu Bucegii ori 
discută despre frumusețile țării 
și mai ales despre felul cum îm
bogățim și înfrumusețăm noi, 
azi, patria noastră.

Apune soarele dincolo de 
Vîrful cu Dor. In fața cabane
lor se plimbă, la braț, fete ici, 
colo băieți. Se lasă ger tăios 
de înserare senină. Dar tineri
lor nu le pasă. Cîntă, rid, glu
mesc. Se joacă. Imi crește ini
ma cînd aflu că dintr-o familie 
de muncitori sînt patru copii în 
tabără de vacanță. De vacanță 
fericită. Și parcă aud părinții 
acasă, răspunzînd prietenilor, 
muncitori și ei, cînd întreabă : 
unde-i Gicu ? Unde-i Mihai ?
- Ei, copiii noștri petrec va

canța în munți...
Da. Copiii noștri, munții no

ștri.

CINEMATOGRAFE
Patria, București, înfrățirea 

între popoare: Avalanșa; Re
publica (cinemascop). Gh. Doja 
(cinemascop). Libertății : Poe
mul mării; V. Alecsandri, Ma
xim Gorki, Miorița, 1 Ma,i : Mă- 
mu; Magheru, I. C. Frimu, 8 
Martie : Părinți și copii; Elena 
Pavel : Oameni și lupi (cinema
scop) ; 13 Septembrie: Simfo
nia dragostei; Lumina, Flacăra, 
Volga : Desigur, Nelly; Central î 
în zilele ltd Octombrie; Victoria, 
V» Roa'ită : în căutarea comorii

Timpuri Noi : „7 arte", „Scurtă 
istorie11, „O poveste ca-n bas. 
men, Pioneria m 6/1959 ; Tine
retului: Fata cu ulciorul; Alex. 
Popov : Pe drumu'ilQ Romimet 
și O poveste ca-n basme; Gri_ 
vița, Arta : Pe țărmuri îndepăr
tate ; Cultural : Moartea tn șa; 
Unirea : Soarta unui om ; C. Da
vid : Amnarul fermecaț; Alex 
Sahia : Stelele; T. Vladimirescu, 
Popular: Abuz de încredere ; G. 
Bacovia : întîlnire cu viața,



t

Dezarmarea 
problema cea mai arzătoare 

a contemporaneității

OTTAWA 5 (Age*pres). — 
TASS transmite; Ziarele cana* 
diene au publicat la 4 ianuarie 
la loc de frunte răspunsurile lui 
N. S. Hrușeiov la întrebările 
directorului ziarului argentinian 
„Clarin“, R. Noble.

Presa canadiană acordă o 
deosebită însemnătate declarației 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la 
faptul că Uniunea Sovietică nu 
va relua experiențele cu arina 
nucleară dacă nici țările occi
dentale nu vor face acest lucru 
și că ea este gata oricînd să în
cheie un acord cu privire la în
cetarea pentru totdeauna a ex
periențelor nucleare.

Ziarul conservator „Globe and 
Mail" publică declarația lui N. S. 
Hrușeiov sub titlul; „Acum este

U. R. S. S. aduce
o contribuție practică 

la problema dezarmării
LONDRA 5 (Agerpres). — 

Presa engleză din provincie co
mentează pe larg răspunsurile 
date de N. S. Hrușeiov directo
rului ziarului argentinian „Cla- 
r:n“. Ziarele acorda a deosebită 
atenție afirmației lui N. S. Hruș- 
cioy că in cazul în care propu
nerea sovietică cu privire la o 
dezarmare generală și totală ar 
deveni obiectul unui referendum 
în rîndurile popoarelor, ea ar fi 
sprijinită de majoritatea absolută 
a populației globului.

„Dl Hrușeiov, subliniază zia
rul „Guardian", are dreptate 
cînd declară că dezarmarea este 
problema cea mai arzătoare a 
timpurilor noastre".

Ziarul „Birmingham Post*, 
scrie în articolul său redacțional 
următoarele: ..Afirmația lui Hruș- 
ciov că oamenii simpli din lu
mea întreagă ar saluta o dezar- 
mare imediată este foarte ade
vărată".

Dîndu-și seama de faptul că 
această nouă confirmare a pozi
ției consecvente a Uniunii So-

•

S. U. A
exemplul

TOKIO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: Hațuie Noncmia.
membră a conducerii Consiliului 
japonez pentru interzicerea ar
mei ștomice și cu hidrogen, a de
clarat unui corespondez! al a- 
genției TASS următoarele: Xe-a 
bucurat foarte mult faptul că la 
Începutul anului 1960 premiertJ 
Hrușeiov a declarat că Uniunea 
Sovietică nu va relua experien
țele cu arma nucleară dacă pu
terile occidentale vor proceda la 
fel. In numele celor 35 de mi
lioane de japonezi care și au pus 
semnăturile pe apelul care cerea 
interzicerea armelor de extermi-

Divergențe
în sînul guvernului american

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Ziarul „Washington Post and 
Times Herald* a publicat arti
colul comentatorului siu Ch. Ro
berts despre divergențele din si
nul guvernului S.UA. in proble
ma „restringerii angejmentelor 
militare americane** in codrul 
NA.T.O. Autorul articolului ara
tă că în dorința ,<de a îndrepta 
balanța de plăți care are in prezent 
un sold pasiv" R. Anderson, mi
nistrul de Finanțe al S.UA-, cere 
acum restrîngerea angajamentelor 
militare americane „pentru a se 
face economii de dolari**. Împo
triva restringerii acestor angaja
mente s-a pronunțat secretarul 
de stat al S.UA„ Chr. Herter.

„Ministrul de Finanțe, scrie

99,Newsweek“ îată cu deceniul 7
(Urmare din pag. l-a) 

gur. Indiferent de ceea ce se în- 
tîmplâ în problema dezarmării 
costurile enorme ale noilor arme 
— proiectilele rachetă «i avioa
nele supersonice — vor face ca 
bugetul apărării ( a se citi bu
getul de război) să se urce de la 
actualul nivel de 41 miliarde do 
lari la peste 50 miliarde dolari 
în 1970“. Paradoxal: dezarmare 
și totuși cheltuielile militare în 
creștere. Nu-i o scamatorie buge
tară ce miroase a escrocherie, ci 
o dezvăluire a intențiilor unor 
cercuri americane. Aceste cercuri 
sint silite să consimtă la o discu
ție despre dezarmare, dar vor să 
facă in așa I* incit, cursa înar
mărilor să continue, eventual bo
tezată altfel. Paradoxul, deci, 
nu-i decit aparent...

„Netcsweok" folosește metoda 
întrebărilor fi răspunsurilor. Un 
colocviu imaginar. Puțin proba-

ale Uniunii
0 mărturie a intențiilor pașnice

Sovietice

DELIII 5 (Agerpres). — La 
ianuarie, în cadrul unui inter-

Desen de H. BIDSTRUP (Danemarca)
(Din „Ogoniok")

rîndul Occidentului — declară 
Rusia. Sintem gata să semnam 
un acord cu privire la încetarea 
experiențelor atomice — Hruș- 
ciov".

In articolul său redacțional 
„Globe and Mail" scrie că 
rile Occidentului trebuie să 
Iute — ca pe o mărturie a 
tențiilor pașnice ale Uniunii So
vietice —* declarația făcută dc 
N. S. Hrușeiov în cadrul recep
ției organizate cu prilejul Anu
lui Nou la Kremlin, cu privire la 
faptul că Uniunea Sovietică este 
gata să și desființeze armata 
dacă vor fi adoptate propunerile 
sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală și că este 
posibil ca ea să-și reducă în mod 
unilateral forțele sale armate.

tă- 
sa- 
in-

de

vietice în problema deza-mării 
va produce o puternică impresie 
astip a oamenilor simpli din An
glia, ziarele „Guard a r și „Bir
mingham Post“ repetă răsufla
tele afirmații că Uniunea Sove- 
ticâ „nu dorește să ajungă ia o 
înțelegere" in probieina contro
lului și inspecției exercitate asu- 
p'a experiențelor cu arma nu
cleară. „Birmingham Post* nu 
poate insă sa nu recunoască câ 
„forța cuvmtănlor lui N. S. 
Hrușeiov constă in pnmul rind 
in faptul că in tmp ce Rusia 
se declară dispusă să aducă o 
coninbuție practică la problema 
dezarmării. America tărăgănează 
re zob area ei". Ziarul sene că 

^regretabilă- recenta decla
rație a nreședinteliri Eisenhower 
ca S.UA. pot reîncepe expepen1 
țele nucleare.

In legătură cu aceasta ziarul 
„Scotsman- scrie: „America nu 
poate să continue să tgnoreze 
dorința tuturor popoaretor de a 
se interzice experiențele 
deare-.

să urmeze
U. R. S. S,

nare în masă, Nonomia a cerut 
Statelor Unite să urmeze exem
plul Uniunii Sovietice și să de
clare că renunță la experiențele 
nucleare.

Declarația președintelui Eisen-» 
bower, scrie ziarul wMainfțiae că 
S.U.A. intenționează să-și 
tinue planul de experiențe 
deare, nu poate fi primită

CC 3- 
nu
ca

simpatie de popoarele din întrea
ga lume care urăsc a'ma nuclea»
ră. Ziarul scrie că popoarele se 
vor ridida cu mînie și indignare 
împotriva țării care va începe 
prima experiențele cu arma nu
cleară. •

Roberts, a susținut cu insistență 
ci țările europene membre ele 
NxA.T.O. nu aduc contribuția cu
venită, deși au posibilități mult 
mai mari decît în trecut. Herter 
nu a contestat acest lucru. El a 
afirmat însă că acum este mo
mentul cgl mai nepotrivit ca 
S.UA. sâ-și restrîngă angajamen
tele în cadrul NA.T.O. A pro
ceda astfel în momentul de față 
ar însemna a-i convinge pe mulți 
că după părerea S.UĂ. „spiritul 
de la Camp David* este ceva atît 
de concret, incit justifică slăbi
rea pregătirilor militare ale Oc
cidentul ui". Roberts arată că „a- 
ceastă problemă a fost supusă 
președintelui Eisenhower**.

bil însă că muncitorii americani 
se tor bucura aflind din acest 
colocviu ce-i așteaptă.

„Va constitui inflația un pe
ricol serios ? Cu siguranță da... 
Ce se va întîmpla cu prețurile ? 
Vor crește... Ce se poate spune 
despre cuceririle muncitorimii ? 
Patronatul își înăsprește atitu
dinea4*.

Precis. pronosticurile lui 
.Sewsweek** n-au făcut bucurie 
nici la Departamentul de Stat. 
Revista vestește că „vor mai că
dea guverne, întîi în America 
Centrală, iar apoi mai la Sud“. 
Șr continuă: „Forțele revoluțio
nare sînt pretutindeni în marș, 
în viitorii zece ani va izbucni 
revoluție după revoluție, guvern 
după guvern, (e vorba de colegii, 
intru dictatură ai lui Batista, Ji
menez și compania, precum se 
poate constata chiar din conti
nuarea citatului, n.r.) va fi mă-

NEHRU; In mod 
iD8Yitabil va fi efectuată 

o dezarmare 
considerabilă

4
viu televizat acordat Corporației 
britanice B.B.C., primul ministru 
al Indiei, Nehru, a declarat — 
referindu-se la problema războiu
lui rece — că „încă de pe acum 
există unele semne ale slăbirii 
lui. Cred că el va slăbi și în 
viitor**. „în următorii zece ani, 
in lume, problemele militare vor 
area o însemnătate mai mică. 
Fa fi efectuată in mod inevitabil, 
o dezarmare considerabilă".

*
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

Corespondentul din Delhi al 
ziarului „New York Herald Tri
bune- relatează câ primul mi
nistru Nehru a declarat în ca
drul unui interviu că este pe de
plin convins că N. S. Hrușeiov 
„dorește foarte mult să se a- 
jungâ la pace și înțelegere*4. Ne- 
nru șf a exprimat a -castă pă
rere râspunzind la o întrebare a 
coresDondentului in legătură cu 
atitudinea lui N. S. Hrușeiov 
față de apropiatele tratative la 
mvel înalt Nehru a remarcat de 
asemenea că nu a fost informat 
In mod oficial dțspre intenția lui 
N. S- Hrușeiov de a face luna 
viitoare o vizită în Indonezia. 
Dacă în drum acesta va dori să 
se oprească in înd’a, a spus 
Nehru, „vom fr foarte bucuroși 
de acest lucru-.

Un aspect de 4a o recentă demonstrați» a locuitorilor din ora
șul britanic Rotwell îndreptată Împotriva înarmării atomice. Consfătuire la C. C. al P.M.U.P,

Uneltirile imperialiștilor în Laos
• urmăresc instaurarea

unei dictaturi militare
HANOI 5 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Aiacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a făcut la 5 ianuarie o 
declarație In legătură cu prelua
rea puterii din Laos de către 
forțefe armate. ,

El a arătat că elementele care 
au forțat guvernul Fui Sanani- 
kone să-și dea demisia intențio
nează să instaureze o dictatură 
militară pentru întețirea războiu
lui civil și alăturarea tării la 
blocul agresiv S.E.A.T.O.

Declarația exprimă îngrijora
rea în legătură cu ultimele eve
nimente din Laos. Se atrage în- 
deosebi atenția asupra faptului 
că în zilele de 6, 27 și 29 de
cembrie trupele regale ale Lao- 
sului au pătruns în două locuri 
pe teritoriul R.D, Vietnam.

Guvernul R.D. Vietnam, 
spune în declarație, este 
convins că în prezent cînd 

turat. Unul din aspectele caracte
ristice ale acestei orientări este 
antiamericanismul“. In fața hărții 
continentului negru, cei de la 
„Newsweek* sînt cuprinși de ase
menea de panică. „Va fi asvîrlit 
omul alb (cu cită delicatețe în- 
mănușează cuvîntul colonialist, 
n.r.) din Africa ? Din punct de 
vedere fizic, nu ; din punct de 
vedere politic, da“.

Băieții de la „Newsweek' 
experiență în materie de 
nosticuri. Mai au și obiceiuri de 
pe vremea lui Dulles. Nu le-au 
uitat. Dovadă: 
coare calomnii 
zugrăvească în 
realitate este negru, să mimeze 
o doză de optimism deși tristețea 
le dă tîrcoale. Dar categoric — 
greu e să faci în I960 prono
sticuri care să nu *supere Wall 
Streetul și totodată să cocheteze 
cit de cit cu adevărul...

încearcă să stre- 
antisovietice, sa 
roz ceea ce în
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Din toate colturile lumii
7 VOLUME DE AMINTIRI 

DESPRE V. I. LENIN

La Moscova au fost publicate 
volume de amintiri despre7 ______

V. I. Lenin, cu prilejul împlinirii 
în luna aprilie a 90 de ani de la 
nașterea întemeietorului Partidu
lui Comunist și al statului so
vietic.

Volumele cuprind amintiri scri
se de cunoscuți fruntași ai vieții 
publice și oameni de stat sovie
tici care l-au cunoscut personal 
pe Lenin și au lucrat mulți ani 
cu el, ca de pildă. Anatoli Luna- 
cearski (1875—1933), primul co
misar al poporului pentru învă- 
țămînt, cunoscut specialist în 
istoria literaturii și artei; Klara 
Zetkin (1857—1933). cunoscută 
fruntașă a mișcării muncitorești 
germane și internaționale; Maria 
Essen (1872—1955), care a par
ticipat Ia mișcarea revoluționară 

constată o slăbire a încordării 
In relațiile internaționale unelti- 
rile imperialiștilor în Laos se 
vor lovi atît de împotrivirea 
poporului laoțian, cit șl a popoa
relor din lumea întreagă. 

încă din anul 1892; Nicolai Gor
bunov (1892—1938), secretar al 
Consiliului Comisarilor Poporu
lui; Nikolai Semașko (1874— 
1949), unul din organizatorii 
sistemului de ocrotire a sănătății 
în U.R.S.S.

SUCCESUL 
EXPOZIȚIEI GRAFICIANULUI 
ROM1N GY SZABO BELA 

LA MOSCOVA

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la Muzeul de arte 
plastice „Pușkin** din Moscova 
este deschisă expoziția de gra
vură in lemn a cunoscutului gra
fician romin Gy Szabo Bela. Sint 
expuse peste 130 de lucrări ale 
artistului.

Ziarul .Sovetskaia Kultura" 
scrie in numărul său din 5 ia
nuarie ci expoziția constituie o 
ilustrare multilaterală și comple
tă a creației acestui original ar
tist. Lucrările lui Gy Szabo Bela 
sint cunoscute nu numai în R.P. 
Romini, ci și în multe alte țări. 
Arta graficianului se caracteri
zează printr-o excepțională pre
cizie a execuției, prin siguranța 
mistui, prin exactitatea absolută 
a fiecărei linii, prin folosirea 
pricepută a mijloacelor specifice 
de redare .

CRITICI ADUSE
POLITICII S.U.A. FAJA DE 

R.P. CHINEZA

Seaatarul democrat Joseph 
Caret iritors dintr-o călătorie 
in Extremul Orient a publicat in 
ziarele americane o scrisoare 
in care critică politica dusă de 
Statele Unite față de R. P. Chi
neză calificind o drept „sterilă 
și negativă, plină de riscuri de 
război". El propune să se în
ceapă studierea temeinică a mo
dalităților „de acomodare poli
tică satisfăcătoare- cu această 
țară și participarea ei la un 
sistem internațional de dezar
mare.

consacrată problemelor agriculturii
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 

La Comitetul Central al Parti- 
dului Muncitoresc Unit Polonez 
a avut loc o consfătuire a secre
tarilor comitetelor voivodale ale 
PJVLU.P. și a șefilor secțiilor a- 
gricole ale comitetelor voivo
dale ale P.M.U.P. consacrată 
problemelor actuale ale agricul
turii. La consfătuire principala 
atenție a fost acordată sarcini
lor cercurilor agricole pentru pe. 
rioada care urmează, precum șl

Sesiunea lărgită 
a C. C. al Frontului 
Patriei din Vietnam

raportorul a re-

HANOI 5 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații 
anunță că în dimineața de 5 ia
nuarie a început sesiunea Iar* 
gitâ a Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam.

Ton Dîk Thang, președintele 
prezidiului Frontului, a prezen
tat un raport în care a aratat 
că anul 1959 a fost un an în 
care politica de 
succese, un an 
de pe poziții de 
liment.

în continuare 
levat marile succese obținute în 
construirea socialismului iu Viet
namul de Nord. Anul trecut în 
Vietnamul de Nord au fost con
struite 22 de fabrici care produc 
mărfuri de larg consum și pre
lucrează produsele agricole și 
peste 500 de întreprinderi pen- 
tru producția de unelte agricole 
mici. Au luat ființă 28.000 de 
cooperative agricole care înglo
bează 41 la sută din gospodăriile 
țărănești. Circa 200.000 de meș
teșugari, sau 60 la sută din nu
mărul total al meșteșugarilor din 
Vietnamul de Nord, s au Încă- 
drat în cooperative.

pace a repurtat 
în care politica 
forță a dat fa-

------

5 — Corespondentul 
transmite: Poporul

ROMA 
Agerpres 
italian salută cu căldură apro
piata călătorie pe care preșe
dintele Gronchi o va face în 
Uniunea Sovietică. Presa italia
nă acordă un spațiu larg scri
sorilor și telegramelor trimise 
președintelui Gronchi de către 
conducători ai organizațiilor 
obștești, depulați ai organelor 
locale de autoconducere, cetă
țeni simpli în care aceștia urea
ză președintelui drum bun și și 
exprimă speranța că această vi
zită va duce la stabilirea unor 
legături trainice de prietenie în
tre Italia și U.R S S . contribu
ind astfel la micșorarea genera
lă a încordării internaționale.

„Un pas important pe calea 
spre asigurarea unei păci trai
nice. în numele progresului tu
turor popoarelor", astfel carac
terizează Consiliul national al 
păcii din îtalia importanța vi
zitei lui Gronchi la Moscova.

Tn multe scrisori și telegrame 
se menționează că îmbunătăți
rea relațiilor italo-sovietice tre
buie si ducă de asemenea la 
lărgirea legăturilor comerciale 
și cu’turale dintre cele două 
țări Astfel. Camera Muncii din 
provincia Bari scrie în telegra
ma trimisă șefului 'talului ita
lian că vizita sa trebuie să fie 
o vizită „a păcii și dezvoltării 
relațiilor comerria’e și culturale 
între Italia și l’.R S S.“.

în comentariile lor ziarele 
„Unita* și „Paese“ relevă că 
a -eastă vizită va contribui la 
climatul de destindere interna
țională și își exprimă speranța 
că ea va duce la semnarea unui 
acord cultural sovieto-italian.

sarcinilor principale care stau tn 
fața gospodăriilor agricole de 
stat ți a cooperativelor agricole 
de producție.

La lucrările consfătuirii au 
participat W. Gomulka, prim- 
secretar al 6.0. al P.M.U.P, 
care a luat cuvîntul In cadrul 
discuțiilor, și E. Ochab, membru 
al Biroului Politic șl secretar al 
C.C. al P.M.U.P., care a prezen. 
tat o informare despre activita
tea șj sarcinile cercurilor agri-
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Palavrele unei
mumii princiare

A

adresa 
în an-

confe- 
a „pe-

fost o dată o prințesei. Nu 
e nici Ileana Cosînzeana, 
nici vreo prințesă din alt 

basm. E drept că o cheamă tot 
Ileana. Dar spre deosebire de Go. 
sînzeana, prințesa cu pricina e 
adorată de niște figuri mai pro
zaice. cu chelie și trabuc, care 
administrează faimoasa sută de 
milioane de dolari destinată de 
Congresul american scopurilor de 
spionaj și provocări împotriva 
țărilor de democrație populară. 

„Prințesa Ileana a Rominiei**, 
cum îi place ei să-și spună — 
pentru că despre ea este vorba — 
pleacă din cînd în cînd în turneu. 
In loc să și vadă liniștită de bătrî- 
nețe. dumneaei călătorește de la 
New York la Chicago și la Lon
dra sau Liverpool, la Blackpool, 
Yorkshire, Chester.

Firma sub care $e desfășoară 
turneele sale se cheamă „La ade
vărata democrație** vopsită vizibil 
cu boieli americane. Eticheta li
pită pe aristocratica-i frunte se 
cheamă lupta „pentru democrație 
și libertate**. Nici mai mult, nici 
mai puțin !

Ex-domnița nu mai stă ca prin
țesele lui Andersen la geamul 
vreunui castel să-și aștepte iubi- 
tuL Ea a fost calificată peste 
ocean drept mare specialistă în 
minciuni și calomnii la 
țărilor socialiste, „expertă 
ticomunism**.

De obicei savantele ei 
rințe încep cu o descriere 
ripețiilor** prin care a trecut la 
sfîrșitul anului 1947, cînd po
porul romîn s-a scuturat de 
ploșnițele încoronate și le-a trimis 
la plimbare. Atunci „biata dom
niță** a scăpat „numai cu ce era 
pe ea**.

După ce stoarce cite un șuvoi 
de lacrimi de la doamnele „din 
lumea bună** care formează audi
toriul, prea democrata prințesa 
înșiră invenții și bazaconii, cu 
titlu senzațional, date drept măr
turii despre „ororile comunismu
lui** pe care ea le-ar fi văzut cu 
ochii ei în Rominia Aici totdea
una își amintește de un copil 
care a cules și a mîncat un color 
de măr aruncat de ea de la fe
reastra trenului. Acest gest a miș
cai profund sufletu-i princiar.

Curios că memoria sentimenta
lei prințese nu reține decit acest 
fapt. Cum se face că nu-și mai 
amintește de țăranii de la Segar- 
cea și Periș, de la Minăstirea și 
Cotnari care culegeau viile regale 
cu botniță la gură sub biciurile 
vătafilor, sau de miile de munci
tori crunt exploatați din fabricile 
de la Azuga și Bușteni, de la 
Reșița și de pe Valea Bicazului, 
de miile și miile de muncitori și 
țărani care trudeau zi și noapte 
pe păminturile și în fabricile 
Hohenzollernilor pentru o bucată 
de pîine și pentru o zdreanță cu 
care să-și acopere trupul pelagros 
și tuberculos ?

Ex-prințesfi-orator își infor
mează în continuare ascultătorii 
cu adinei oftaturi că „Rominia 
este extrem 
mari rezerve de cereale, petrol, 
lemn, sare, 
(Probabil că 
ea le-a aflat studiind acțiunile 
fostelor societăți anonime cu care 
erau căptușite safe-urile regale). 
Dar să nu întrerupem pe orator 
și să vedem ce spune mai depar
te : „Pentru acest motiv ea (adi
că Rominia n.r.) a fost totdeau
na premiul pe care toți îl rîv- 
neau**.

Da, Rominia era premiul pe 
care monarhia îl oferea capitalu
lui străin. Pentru că monarhia a 
deschis drumul tuturor imperia
liștilor. Odată cu oneroasa „afa
cere Strassberg** (calea ferată 
București-Giurgiu) în care mo
narhia Hohenzollern în întregul 

de bogată, avînd

argint, aramă**, 
aceste lucruri

regală 
numea 
Tribu- 
de în* 
tocmai

ei, adică împăratul Prusiei și ru
bedenia sa de pe malurile Dîm
boviței cîștigau imens, capitaliștii 
Străini au jefuit cit au pu
tut. Mai întîi capitaliștii 
germani, prin imperiala bancă 
„Deutsche Geselschaft** au pus 
mîna pe petrol, pe transporturi 
fluviale, pe bănci, pe exploatări 
forestiere. A poi au venit capitaliș
tii francezi, repede urmați de cei 
englezi* care s-au înfruptat de 
asemenea din petrolul, cerealele 
și lemnul romînesc. îndată după 
primul război mondial au apărut 
imperialiștii americani care în- 
cepind cu societatea Romîno- 
Americana și terminînd cu „Stan- 
dard- Telefoane* au înfipt bine 
piciorul în mănosul pămînt al 
Rominiei. Acesta era premiul o- 
ferit de monarhie imperialiștilor 
în schimbul acțiunilor, al banilor 
lichizi sau al cadourilor consis
tente ce intrau în buzunarul fără 
fund al caracatiței regale.

Cît privește stările de astăzi 
de la noi nu ne miră de ce 
doamna ex-prințesă nu vorbește 
niciodată despre faptul că po
porul nu mai e nevoit să mun
cească pentru alții, să cerșească 
o bucată de pîine sau să aștepte 
pînă cînd o mină fals generoasă 
de prințesă îi aruncă un cotor de 
măr. Astăzi poporul romîn liber 
este stăpîn în propria lui casă, 
care devine tot mai bogată și 
îmbelșugată. Și dacă doamna ex- 
prințesă nu vorbește despre aceas
ta, e pentru că pomenile pe care 
le primește din Wall-Street au un 
scop bine determinat : acela de a 
o „stimula** pe calea calomniei 
odioase și a minciunii.

Că această „apărătoare 
a democrației** cum o 
recent cu ironie „W ar ren 
ne Chronicle** — minte 
gheață apele, lucru nu 
lăudabil, chiar și pentru un obraz 
princiar, se pot convinge și cei 
care își pierd timpul ascultindu-i 
sau citindu-i bazaconiile. După 
o astfel de conferință a prințesei 
la Liverpool, ziarul „Liverpool 
Daily Post** s-a văzul silit să pu
blice o scrisoare adresată redac
ției de doamna Jane Saxby din 
Liverpool 17, 6 York Avenue.

în termeni politicoși dar fermi, 
doamna Saxby scria redacției : 
„Recent ați publicat un articol 
privind vizita la Liverpool a 
principesei Ileana. După cele vă
zute în vizita mea in Rominia. 
această doamnă a rămas în urma 
cu informațiile privind aceasta 
țară. Am fost in Rominia in luna 
iulie (1959 n. r.) împreună cu 
alte 13 femei britanice și pretu
tindeni am văzut oameni bine 
îmbrăcați. Ne-am amestecat ne 
stingherite cu populația, atît Ic 
București cît și în alte orașe.

Am vizitat o fabrică de încăl
țăminte. O altă fabrică produces 
confecțiuni pentru adulți și copii 
și ne-au trebuit ore întregi ca să 
cercetăm îmbrăcămintea de copii 
în curs de confecționare. Acestei 
erau încălțămintea și hainele pi 
care le-am văzul purtate pretu 
tindeni. Am mîncat în mai multi 
restaurante, totdeauna pline d( 
oameni ; ouăle și puii erau obiș 
nuite pe lista de mîncare și l< 
prețuri accesibile**.

După cum se vede ex-prințest 
care spune basme s-a făcut la Li
verpool de basm sau cum se ma 

. zice pe la noi (tot îi plac și zi 
calele „a fost prinsă cu mîța ii 
sac'). Relatarea din ziarul brita 
nic scoate puternic la iveală fap 
tul că oamenii cinstiți s-au plic 
tisit de banalele jelanii și văică 
reli ale acestei otrepe. exregale 
care nu poate spune decît ace. 
leași lucruri, pe care le repeți 
papagalicește de ani și ani, d< 
cînd a* fost izgonită de poporu 
nostru, împreună cu toată lioti 
exregală.

Din eșecurile și bobîrnacurib 
primite peste tot de prințesă, stă 
pinii transatlantici care-i finan 
țează turneele au tras și ei anu 
mite concluzii. Aceștia văzînd c< 
născocirile prințesei mincinoasa 
nu mai atrag public, apelează to 
mai rar la serviciile ei. în schiml 
a fost căutată La repezeală o altt 
prințesă. De data aceasta a fos 
importată una din Europa, cart 
se dă drept prințesă Caragea 
Aceasta, pentru a părea și ma 
veridică decît sora ei întru min 
ciuni, se jură pe toți sfinții că i 
fugit din Rominia „numai în coi 
tumul Evei** — după cum reia 
tează ziarul „Greensboro Dail 
News**.

Dar organizatorii de pest 
ocean ai spectacolelor cu munu 
princiare au dai chix și cu de: 
cendenta din Caragea Vodă. Ci 
dispuși să asculte palavre sint tc 
mai puțini. Gogoșile fabricate î 
bucătăria „războiului rece** n 
mai au căutare. Opinia public 
din țările apusene manifestă tc 
mai mult interes față de grand, 
oasele succese obținute de pc 
porul romîn, de toate popoarel 
care construiesc în libertate sc 
cialismul și dorește să afle reali 
tatea despre aceste țări.

S. VLAD POPA

într.
BERLIN La 5 ianuarie a pi 

răsit Berlinul plecînd 
călătorie prin țările Asiei o d< 
legație guvernamentală a R. I 
Germane condusă de H. * Ra1 
vicepreședinte al Consiliului c 
Miniștri și ministrul Comerțul 
Exterior și Intergerman Del< 
gația va vizita R. P. Chinez. 
R.P D Coteeană, R. D. Vietn-ar 
R. P. Mongolă.

H^NOI. După cum anunță 
genția Vietnameză de Informat, 
la Hanoi a apărut într.un tir< 
de 300 000 exemplare primul v 
lum al Istoriei Partidului cel< 
ce Muncesc din Vietnam.

S.UA
S.UA
S.UA

