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Un început bun
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In regiunea Timișoara

Se electrifică numeroase sate

(Ag.rpro.)
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Sub privirea atenta a profesorului sau, elevul Tănase Marina- 
chis de la Școala medie nr. 2 din Brâila execută la ora de 

educație fizică o „planșă*

străluci- 
multi au eres- 
uzina. Bună-

FII î

V. ENAȘOAIE 
corespondentul .Sdnteii 

tineretului** pentru regiunea 
Bacău

sâ ooții o productivitate mai înaltă a muncii trebuie să lucrezi 
naintate. Brigada condusă de comunistul Vasîle Pricop e de Io Fob* ca de d - B’ioc
uptă pentru a-și perfecționa metodele de muncă, pentru a și îmbogăți experiența. Fcto'etwrte'ul 
nostru a surprins pe membrii acestei brigăzi in timp ce responsabilul explica modul cei moi 

bun de prelucrare a profilului la inelul rulment
Foto : P. PAVEL

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

Organ Central al Unianli Tineretului Muncitor
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Utemiștii 
răspund de 

difuzarea presei

„Fiecare tînăr cu bib'iotecă personală"

Cififi
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Pentru 
dezvoltarea 
șeptelului 
proprietate 
obștească

a Uzina de fibre sintetice din 
inești întîlnești la tot pasul 
ri și tinere care conduc și 
aveghează cu atenție bunul 

s al producției, tineri mun- 
ri capabili, pricepuți, cunos- 
ri ai procesului de produc- 
La secții poliamid, tinerii 
tia îți vorbesc cu mîndrie 
re felul cum se transformă 

ama — substanța care stă 
aza firelor și fibrelor sinte- 
— în fire subțiri,

e. Cei mai 
odată cu 

utemista Eugenia 
; ea a lucrat în echi- 

de montare a insta- 
lor, apoi cînd acestea 

terminat a lucrat ca 
ifoare, iar actnn cînd 

alațiile au început să 
ucă lucrează la sec- 
poliamid, la linia „în- 
rare fibre*. Dragomir 
rosina, înainte era 
are faianțiera, azi e fruntașă 
ecția textil.
uiți tineri au venit în uzină 
t de pe bănrile școlilor.
Cind am venit în secție ma

le încă nu intraseră în func- 
e, își amintește Zinca Das- 
. Abia așteptam să aud zgo- 
ul trepidant, să simt firele 
ntii printre degete. Dar pen- 
aceasta Zinca, alături de alți 
ri absolvenți ai școlilor pro- 
nale. medii sau tehnice ca 
jan Simion, Scoarță Tranda- 
Puianu Matei, Mihalache 

a și mulți alții au ajutat pe 
tructori și montori la ultimele 
ări care se executau, au cu- 

t astfel mai bine mașinile 
nstalațiile iar azi sînt frun- 

în mînuirea mașinilor cu 
lucrează.

nifestat de tineri pentru însuși
rea cunoștințelor predate, bunei 
organizări a cursurilor de cali
ficare, pasiunii cu care au mun
cit mulți ingineri și teh
nicieni rezultatele s-au văzut 
imediat. Tinerii au început să 
cunoască și să sUpinească ma
șinile și instalațiile, să cunoas
că mai bine procesul tehnolo
gic. Tineri ca Aldea Comei. 
Grigoriu Petru, Platică Lucre- 
ția, Drăgulescn Dan și mulți 
aiții obțin importante rezultate 
in muncă, fâcînd astăzi parte

Unele lipsuri privind 
ridicarea calificării 

tineretului la Uzina 
din Săvinești

dintre muncitorii fruntași 
uzinei.

Consecințele 
automuițumirii 

însușirea acestor meserii
se face insă cit ai bate din 
palme. Este o treabă grea care 
trebuie făcută printr-o muncă 
continuă, și mai cu seamă cu 
multă pasiune.

De aceea sarcina comitetului 
U.T.M. este să se ocupe conti
nuu de calificarea și ridicarea 
calificării tinerilor pentru ca 
aceștia să cunoască din ce în 
ce mai bine mașinile și instala
țiile cu care este înzestrată uzi
na, pentru a le putea folosi din

tată cu cele mal moderna 
lății și mașini, Uzina de fi- 

sintetice de la Săvinești estfe 
din mîndriile industriei 

tre chimice. Utilajul modern 
re este înzestrată cere celor 
I mînuiesc largi cunoș*

e tehnico-științifice. De a* 
, una din preocupările dt 
ă ale comitetului U.TJW^ 
ursul anului 1959, a fost 
ilizarea tuturor tinerilor la 
urile inițiate de conducerea 
prinderii pentru a-i ajuta 
nii să se califice în dife- 
profesii, iar pe alții să se

iliarizeze cu procesul tehno- 
c al uzinei. La această 
că serioasă de calificare a 
rilor în noile meserii au fost 
enați și inginerii și tehni- 
li. Datorită interesului ma-

La Preajba 

început lucrările 
pentru Fabrica 

e mobilă curbată
'.lele acestea constructorii 
lorii Combinatului de 
jba au început lucrările 
turi pentru fundațiile 
unități — Fabrica de mobilă 
ată. Noua fabrică, cu o co
tate de producție de 600.000 
caune curbate, este prevăzută 
tra în funcțiune în cursul a- 
i an. De asemenea, au în- 

it săpăturile la fundația ate
ul mecanic, precum și con- 

cția a încă două blocuri cu 
24 apartamente fiecare.

Fabrica de cherestea din 
binat lucrările de construcții, 
xcepția finisajului, sînt termi- 
. Recent, aici a început mon- 

primelor două gatere și se 
ătește montajul unei linii de 

îstraie-panglică. Stadiul ac- 
al lucrărilor și ritmul în 
acestea se desfășoară creează 
iții pentru ca fabrica să fie 
în producție înainte de ter-

plin. Dar. din păcate, dvpă pri
mele rezultate beae ««to. 
după pn*nete i» ivW
U.T.M. dla uzină a ca»Aderai 
că in această prHlațâ ș-a tă
cut dataria și aa s-a mai aca- 
pat ia caatâarare ca serazrtate 
de probîetna r'fcarâ caîifScărd 
tiaervtaM. Am se face ci daci 
ai să esergi la secția textil, de 
exemple, vei mai găsi iacă aaa 
t.aeri ca Naca Elena. Ifrha 
Margareta care dau multe reba- 
tari. Situația este oarecum ex
plicabilă. Sint tineri ia această 

secție care după ce și aa 
asigurat un bagaj otnua 
de cunoștințe s-a«
declarat mulțumiți și nu 
mai fac nimic pentru a ob
ține noi cunoștințe teh
nice necesare muncii pe 
care o desfășoară. Nacu 
Elena n-a participat la 
nici un curs de minim 

iar Ifrim Margareta 
două lecții sa lăsat

U-dineeâspeie de

U feM

l TM
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cârti tehn ce etc. Printre ccestia 
se numără și tineri: Ghizeia Puș
caș, Dumitru Popa, Constantin 
Angheî. Ghiță Constantin, Ion 
Tsodorescu și mulți alții. Acea
stă acțiune a dus la creșterea 
numărului de partîcipanți la 
concursul „Iubiți cartea*. Pină 
in prezent, in fața comisiei de 
examnore a concursului „Iubiți 
cartea’ s-cu prezentat mai mulți 
tineri dintre care 19 au și obți
nut insigna „Prieten al cărții". 
Majoritatea acestora cu biblio
tecă personală. Comitetul U.T.M. 
continua să desfășoare o mun
că susținută pentru ca lozinca 
„Fiecare tînăr cu bibliotecă per
sonală" să se transforme crt mai 
curind in realitate.

BĂDICA GHEORGHE 
secretar al comitetului U.TM.

Peste 93.000 tineri muncitori
urmează învățămîntul seral

Un șantier al tineretului
pentru cultivarea

viței de vie

tehnic 
după 
păgubașă. Și aceasta pentru că 
aici biroul organizației U.TJH. 
nu a făcut nimic pentru a le ex
plica necesitatea îmbogățirii cu
noștințelor tehnice, a ridicAni 
calificăm.

In nzini slnt și alte orgtm- 
zații de bază U-TJA- ca cea de 
la poliamid de exemplu. care

ne.
n

tineri din raioanele 
Medgidia, Bâneasa, 
Negru Vodă. Tinerii 
br:godieri munceau 
ev mult entuziasm la 
desfundarea terenu
lui, scoteau pietrele. 
In urma muncilor e- 
iectuate peste 3 hec
tare de teren sint gata 
pregătite pentru a fi 
plantate. în curind, 
multe hectare de te
ren altădată nefolosit, 
nr deveni prielnice 
cultivării viței de vie.

TOMA MAREȘ 
coresp. voluntar.

Succese ale tinerilor 
I a m i n o r i ș t i

Ia secția laminoare de la Combinării AteialcrgxRețița, me
talul incandescent aluneca pe mie ca un șarpe uriaș. Ținâ
nd maistru Toader Papîru șj utem-srul ilie Rominti, res

ponsabilul brigăzii de producție a ur.eret_îui de la linia de tablă, 
conduc ți supraveghează operațiile de uz. rare. Avintați in intre, 
ceri socabste, tinerii laminorții sint boUriți sa obțină succese 
însemnate ți anul acesta. Astrel se evpi.că de ce in primele 19 
zile ale lunii ianuarie, brigada de producție a tineretului a dat 
peste pian 40 de tone tablă laminată.

Pe lingă succesele obținute in sectoral lor de muncă, tinerii 
laminorițti iți aduc partea lor de contribuție ți la realizarea sar
cinilor de plan ale sectorului oțelărie. Pentru aceasta ei colec
tează fier vechi necesar cuptoarelor Siemens Martin. Numai in 

citeva zile au fost colectate 70 tone fier vechi care s au ți pre
dat oțelăriei.

De curind s-a încheiat pri
mul trimestru al anului șco
lar 1959-1960 la invățămintul 
seral și fără frecvență.

Folosind posibilitățile largi de 
învățătură create prin Hotărirea 
CC al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine din 
martie 1959, anul acesta peste 
93.000 de tineri muncitori ur
mează, fără a părăsi producția, 
cursurile serale și fără frecvența 
ale claselor V-XI. Numărul lor 
este mai mare cu aproximativ 
15.000 decit al celor înscriși în 
anul trecut. Numai în clasa a 
Vill-a la cursurile serale și fără 
frecvență ale școlilor medii de 
cultură generală sint elevi in a- 
cest an peste 32.000 de munci
tori.

In scopul bunei desfășurări a 
procesului de invâțâmint au fost 
repartizați sâ predea la școlile 
serale aproape 3.900 profe
sori cu o bună pregătire profe
sională și politică și cu expe
riență pedagogică.

Conducerile a numeroase în
treprinderi ca și organizațiile de 
partid, U.T.M. și sindicale s-au 
preocupat de sprijinirea munci- 
torilor-elevl.

Inițiativa întreprinderilor din 
regiunea Constanța de a antre
na inginerii și tehnicienii la pre
gătirea muncitorilor, s-a extins 
în toate regiunile țării.

Unele colective de cadre di
dactice, cum sînt cele din orașe
le Craiova și Turda, studiază in 
ce măsură cunoștințele însușite 
de elevi la orele de curs, în spe
cial la matematică, fizică, chi
mie și științele naturii, îi ajută 
în munca practica pe care ei o 
desfășoară.

Pentru obținerea unor rezulta
te și mai bune in desfășurarea 
invățămîntului 
frecvență, este 
altele ca toate 
acorde sprijin 
muncitori ; o serie de cadre di
dactice sâ-și îmbunătățească 
metodele de predare și să cu
noască mai temeinic problemele 
producției. De asemenea secțiile 
de invâțămint și cultură ale sfa
turilor populare trebuie sâ se în
grijească îndeaproape de apro
vizionarea elevilor-muncitori cu 
manuale școlare și a școlilor cu 
materialele didactice necesare.

In laboratorul de electro
nică al Institutului Poli
tehnic din București stu
denții Corneliu Gherman 
și Ion Ghin-ea din anul III, 
grupa 734, al Facultății de 
electronică fac practică 
la lucrarea „Măsurarea 
echivalentului la un sistem 

de curenți purtători".

Foto : N. STELORIAN

VASILE MORARU 
Uc&u.

seral și fără 
necesar printre 
întreprinderile sâ 
efectiv elevilor-

(Agerpres)

Siderurgiștii de la „Industria SîrmelM 
măresc producția de otel

Siderurgiștii de la Uzinele „In
dustria Sîrmei" dinCîmpia Tur
tii au obținut realizări însemna
te pe baza folosirii mai bune a 
cuptoarelor și prin extinderea 
metodelor înaintate de muncă. 
In primele 15 zile ale anului ei 
au dat cu aproape 9 la sută mai 
mult oțel Martin și cu peste 16 
la sută mai mult oțel electric, 
în această perioadă, harnicii oțe- 
lari au elaborat în medie cite

3 șarje rapide pe zi. In vede
rea îmbunătățirii continue a in
dicilor de utilizare a cuptoa
relor și pentru ieftinirea metalu
lui, în oțelărie au fost luate mă
suri cum sînt introducerea tur
nării in forme semiuscate, îmbu
nătățirea tehnologiei de elabora
re a oțelurilor, reducerea consu
mului specific de energie electri
că, combustibil etc.

(Agerpru)

In primele 10 zile 
ale anului

Sectorul industriei 
zahărului 

și-a depășit planul
Calitatea bună a reparațiilor 

utilajelor a asigurat funcționarea 
fără întrerupere a fabricilor de 
zahăr în ultimele patru luni ale 
anului trecut, perioada care a 
coincis cu prima parte a campa
niei de fabricație. Acest lucru a 
permis folosirea mai bună a ca
pacităților de producție, prelu- 
crindu-se cu 240.000 tone sfeclă 
de zahăr mai mult decît prevedea 
planul.

In aceste zile, cînd fabricile au 
intrat în partea a doua a cam
paniei de prelucrare, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri au terminat revizia și repa- 
rațiile utilajelor pentru ca pro
ducția sâ se desfășoare în conti
nuare în bune condiții. Colective
le fabricilor din Giurgiu, Roman 
și Tg. Mureș au pus la punct u- 
tilajele din mers, fără a întreru
pe producția. In primele zece 
zile din anul acesta planul de 
producție pe sectorul industriei 
zahărului a fost depășit cu 22 la 
sută.

Departamentul industriei ali
mentare recomandă colectivelor 
fabricilor de zahăr să acorde în 
continuare atenție conservării în 
bune condiții a sfeclei de zahăr 
care urmează să fie prelucrată, 
pentru a se evita reducerea con
ținutului de zahăr, cauzată de 
schimbările climaterice. Este ne
cesar să se intensifice controlul 
silozurilor și să se urmărească 
păstrarea unei temperaturi con
stante de plus 6-7 grade, prfeh 
nică bunei conservări a sfeclei 
de zahăr.

Ora educativă

Prin contribuția voluntară a 
țăranilor muncitori și cu spriji
nul sfaturilor populare, în re« 
giunea Timișoara au fost electri. 
ficate anul trecut 24 de comune 
și sate, iar în alte 18 a fost ex
tinsă rețeaua electrică.

In prezent, în regiunea Timi
șoara sînt peste 270 de comune 
și sate electrificate. în raioanele 
Oravița, Moldova Nouă, Bozo*

vid, unde în trecut nu exista nid 
o comună electrificată, astăzi a 
fost introdusă lumina electrică 
în peste 50 de localități.

In acest an țăranii muncitori 
d:n 34 de comune și sate din re
giune au hotărît în adunările 
populare electrificarea localități
lor lor. în alte 16 localități se 
vor efectua lucrări de extindere 
a rețelei electrioe.

Sala de clasă, curată, lumi
noasă. Elevii, toți, în uniformă, 
se ridică respectuoși in picioare. 
Profesorul diriginte începe ora. 
Tema ? Analiza activității la în
vățătură pe trimestrul I. O suc
cintă expunere a profesorului di
riginte mă lămurește asupra pro
filului clasei. Din 41 elevi, 31 
promovați pe trimestrul I, 6 cori- 
jenți la cite 1-2 materii, 4 la 
mai mult de două materii. Sta- 
tistkește, deci, o situație satis
făcătoare.

Dar analiza merge mai adînc. 
la citeva cazuri de elevi cori- 
jenți și discută situația fiecăruia, 
în parte.

Profesorul vorbește cu căldură, 
cu dragoste, cu un adine simț 
al răspunderii. Cuvîntul lui im
presionează, mișcă inimile. O 
simplă și obișnuită analiză tri
mestriala a muncii devine un 
moment de educație și de su
dare a colectivului clasei.

Discuțiile care se încheagă 
privesc mai ales deficiențele în 
munca de învățătură. Antrenind 
în discuție pe utemiști, dirigin
tele ajunge să creeze acea opi
nie justă față de muncă, să spo
rească sentimentul răspunderii 
colegiale, tovărășești față de 
cazurile negative.

Ca împinși de un resort, se ri
dică elevii corijenți. iși privesc 
activitatea cu seriozitate, cu as
cuțit simț autocritic. Stănciulescu 
de pildă, corijent la 4 materii, 
• atit de emoționat cînd se 
ridică să la cuvîntul, Incit a-

Dumitru Almaț
proepe un minut nu poate rosti 
nici un cuvint Timid și rușinat, 
from in tot de durerea că se află 
printre codași, se explică : n-a 
avut greutăți la învățătură, ci 
n-a învățat pur și simplu. Era 
nou venit in clasa asta. A lipsit 
d’ multe ori fără motiv serios. 
N-a izbutit sâ aibă un prieten...

Recunoașterile astea au ceva 
profund, convins, dramatic prin 
simplitatea lor.

— Ai nevoie de ajutorul nos
tru, Stănciulescu ?

— Am... Și tonul cu care ros
tește această silabă demon
strează cit tinjește după un prie
ten. La matematică... la fizică...

— Gne-I ajută ?
- Eu I se oferă eleva Lizea- 

nu lozeta.
Toți cei care au note slabe 

primesc cite un ajutor, spontan, 
ridicat din sinul ciasei. Secreta
rul U.T.M. din clasă profilează 
un adevărat plan de acțiune in 
vederea sprijinirii eievilor rămași 
în urmă la învățătură. Aseme
nea oferte entuziaste mă emoțio
nează. E vorba de un supliment 
de muncă pe care cei buni nu-l 
precuDețesc, pentru ridicarea ni
velului la învățătură al întregului 
colectiv. E un fapt educativ de-o 
nebănuită importanță și noutate, 
pe care și dirigintele clasei a 
Vlll-a A îl relevă, îl apreciază, 
îl cultivă să crească tot mai 
puternic in conștiința elevilor.

...Iar cînd se trece la alcătuirea 
planului orelor educative pe tri
mestrul II, se înscriu, spre dez
batere, teme ca : „Organizarea 
timpului liber", „Metoda mea de 
pregătire a lecțiilor**, „De ce 
trebuie respectată disciplina in 
școală și in afară de școală".

Da, colectivul clasei a Vlll-a 
A de la școala medie „Dimitrie 
Ccntemir" crește și se educă așa 
cum cresc și se înfrumusețează, 
astăzi, toate în țara noastră.

In cancelarie, profesorul diri
ginte se scuză, cu reală modes
tie :

— N-ai asistat la o oră edu
cativă din cele mai semnifica
tive... Și-mi arată planul orelor 
educativ» pe trimestrul expirat. 
Uite, pentru 
mentului de dragoste față de 
patrie și de partid, am dezbătut 
tema : „Cele mai mărețe con
strucții ale socialismului". Un 
referat documentat și un bogat 
material ilustrativ au ajutat ele
vilor mei să înțeleagă că, în 
anii noștri, sub înțeleaptă îndru
mare a partidului, oamenii mun
cii schimbă, zi de zi, peisajul, 
înfățișarea țării, ridicînd con
tinuu mărețe construcții, ds tot 
felul, întru folosul omului. Ca să 
învețe a cinsti lupta și jertfa 
eroică a clasei muncitoare, am

dezvoltarea senti-

dezbătut cu clasa tema: „Viața 
și lupta eroilor U.T.C.-iști". Din 
faptele Iul Vasile Roaită elevii

mei trag adinei învățăminte. Nu 
neglijăm nici figurile de mari 
creatori din cultura omenirii. 
Ne-am preocupat pină acum de 
Mich»l Angello, de Beethoven și 
Gorki. Insă propun, în trimestrul 
acesta să încep o acțiune de 
strîngsre a unui material docu
mentar din lupta pentru libertate 
a poporului nostru, pentru mu
zeul școlii. Să organizăm citeva 
vizite la Muzeul de istorie a’ 
partidului și la marile în
treprinderi... Dar, îndeosebi 
vreau să merg cu elevii, 
mai des, nu numai la atelier, ci 
mai ales la munca patriotică. 
Pentru că, in fond, munca di
rectă, efectivă, constituie un 
mijloc excelent de educare co
munistă, patriotică, a tineretului.

Am plecat din școala „Dimi
tris Cantemir" cu un sentiment 
de plenitudine .

Pe stradă m-am întîlnit cu o 
colegă de școală, Aurelia Po- 
povici, acum profesoară la școa
la nr. 77. Mă bucur c-o să aflu 
aspecte noi despre munca edu
cativă în școli. Ne reamintim 
citeva întîmplări tragice ori haz
lii, despre orele de dirigenție de 
altădată.
- Ți-aduci aminte ? In cursul 

inferior, dirigintele ne motiva 
absențele, ne făcea un mustru și 
cobora la „Tachs”, bodega din 
colț... Azi privim cu totul altfel 
lucrurile. Elevii ni-s dragi și me
seria de profesor ne pasionează.

(Continuare în pag. 3-a)

Munca fiecărui tînăr tre
buie sâ fie de cea mai 
bună calitate pentru ca 
marca fabricii să se bucu
re de toată prețuirea. Așa 
gîndesc Anica Pintili? și 
fuchel Vasilica de la ^Fi
latura de in și cînepă din 
Fălticeni, Organizîndu-și 
bine munca, ridieîndu-și 
calificarea profesională 
ele reușesc să depășeas
că planul cu 30 la sută și 
să dea fire de bună ca

litate.

Foto: AGERPRES



PENTRU DEZVOLTAREA ȘEPTELULUI
1ROTRJOTATEfi OBȘTEASCĂ

Tineri colectiviști îmbrățișează cu însuflețire inițiativa 
organizației U.T.M. din G.A.C. „Scînteia“, raionul Filimon Sîrbu

In sectorul zootehnic
cei mai buni tineri

Inițiativa tinerilor colectiviști 
din satul Berlescu, regiunea Ga 
lăți, ne-a trezit nouă, tinerilor 
colectiviști din salul Tungujei, 
raionul Negrești, un Interes deo
sebit Aceasta s-a văzut și în a- 
dunarea generală ll.T.M. des
chisă pe care am ținut-o de cu- 
rînd și in cadrul căreia am dez
bătut pe larg această valoroasă

dărie. Trecînd să lucreze ca In 
grijitori de vaci Insă, răspunde 
rea lor crește în mod simțitor. 
Pînă acum ei au avut in răs
pundere cite o pereche de bot De 
aici înainte ei vor avea grijă de 
cîte un lot de 12-13 vaci. Noi le 
cerem să învețe, să se califice 
in această meserie și să Iacă din 
ferma de vaci o fermă fruntașă, 
o fermă model.

inițiativă. In cadrul adu 
nării generale, biroul organiza 
ției de bază U.T.M. a prezentai 
un referat care a făcut o minu
țioasă analiză a posibilităților 
pe care le au tinerii pentru dez 
voltarea sectorului zootehnic. Pe 
marginea referatului s-au pur
tat apoi discuții, s-au făcut pro 
puneri. A reieșit astfel că dacă 
în 1950, la înființarea gospodă
riei noastre colective, aveam nu 
mai 4 boi și 2 cai, in prezent 
avem aproape 900 capete ani
male din care 48 vaci cu lapte. 
Avem, de asemenea, peste 500 
de păsări. Din punct de vedere 
numeric, deci, sectorul zooteh
nic s-a dezvoltat simțitor. Ana- 
lizind însă productivitatea ani
malelor, adunarea generală a 
scos la iveală o serie întreaga 
de lipsuri. Să luăm, de pildă, 
situația care a existat in anul 
1959. In acest an, conform pla 
oului de producție, trebuia să 
obținem cîte 1.200 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată. S-au 
obținut insă abia 830 litri. La

Au fost apoi propuși și
aprobați toți ceilalți vaton
îngrijitori de animale: Eu
gen V. Botez, Ceastaidm C.
lacob, Angela Mi Iu iii. -Mi
hai I. Ciobanu. Gheorjhe Ca
pracea. Ion Morar* și Ion 
V. Sandache. Mult, dia a — 
printre care loa Svgtoe. Naco- 
lae Brașoveaan și alții — art 
tind că-și dau seama de răspun
derea pe care și-o fol pri
mind să muncească in oedaral 
zootehnic șl-au luat angajamen
tul că vor depone male ilam i- 
rite așa inch prin ■ni lor să 
Iacă cinste orgamzabei și gos
podăriei.

.Adunarea generală a cmc fie
cărui tinăr care a fi»: racooaa 
dat să lucreze io seclcre* zoo
tehnic să învețe oecaMeoR. să 
aplice cete au. oot te toiOM- 
toare metode de creștere a aoa- 
maleior.

Cunoscmda-se tapM că GJLS- 
D sg ița are ao poterw acar 

in care se KKeșae aud poate 
constitui o benă școală peo -s 
tinerii noștri ercscămn de Sar 
male, adunarea gmirată a tertâ- 
rit ca pentru o perioadă de 14 
zile cei 11 uteratșh să he lr «mi 
Ia G.A.S. Dagita pen*-, scoăirr- 
zare. Tov. VasMe fim*. *rec-

partid, loan Boieru, secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Re
ghin, Viorel Covrig, președin
tele G.A.C. „înfrățirea11, și alți 
membri din conducerea gospo
dăriei.

Tov, Viorel Covrig, președin
tele G.A.C., a expus în fața ute- 
miștilor situația sectorului zoo
tehnic al gospodăriei colective și 
i-a îndemnat pe tineri si spri
jine activ conducerea gospodăriei 
in lupta pentru sporirea pro
ducției de came, lapte și lini.

La sfirșitul anului 1959 gos
podăria a ar ut 121 boc . ne
(din care 44 raci cu lopte). 
1.171 oi. 32 scroafe. Deș-. 
producția de lapte a crescut la 
1.91ă istri față de 1.799 lan câ 
s-a obținut in anul 1959. planul 
de 2200 litri pe cep de 
turejaU

Tndm 
tirul de

MarW fiMiaeter U
214, Wx* ear* <2 raa ca tex»
U ..lor U

litri lapte pe cap de vacă fura
jată.

Lucrind efectiv alături de ti
nerii mulgători fruntași de aici, 
tinerii colectiviști vor avea po
sibilitatea să cunoască, să stu
dieze si apoi să aplice metodele 
lor de muncă, vor învăța cum se 
compune o rație alimentara ia 
iunrție de product a i tat - a

ție adunarea generală a organi
zației U.T.M. a hotărit ca, cu 
sprijinul organizației de partid 
și al conducerii gospodăriei, să 
formeze in autrul brigăzilor 
«ample» de citnp echipe de ti
neret care «ă aib-i sub îngrijire 
10 ha. cu porunfb pentru siloz. 
Gu eprijinui tinăru’j: inginer a 

dariei. Stan Vas:

purcei și la păsări 
s-au înregistrat 
mortalități mari. 
De ce toate astea ? 
Adunarea generală 
a arătat că princi
pala deficiență o 
constituie faptul că 
în sectorul zooteh
nic au lucrat oa
meni necalificați, 
unii dintre ei lipsiți 
de simțul răspun 
derii. In unele ra
muri s-au succedat 
chiar mai mulți oa
meni în același an. 
Animalele, mai ales 
vacile cu lapte, nu 
au fost hrănite și 
îngrijite în mod 
științific. Oamenii 
de aici lucrau „după 
ochi" și „după soa
re", așa cum apu
caseră ei din bă- 
trini. Oei care au 
lucrat la porci și 
păsări nu aveau 
dragoste pentru a- 
ceastă meserie, ei 
găseau aici un refugiu pentru 
cîteva luni, sustrăgîndu-se de la 
munca în oîinp, găseau un loc 
retras cu „umbră* și „odihnă*. 
Adunarea generală, îmbrățișînd

M

U» a

toc

locu și £ brigadierilor, tinerii var 
aplice in mod fot coci
□foxul de lucrări inctt să obțină 
cite 40-000 kg. poru.'ub-skjz la 
“ectar ciod va E recolta: in faza 
de coacere lapte-ceiri. La cele 
» hectare aceasta Înseamnă un 
s©<r de recoltă de 50 de tone. 
Socn-i de producție obținut, pitas 
a.:e 50 de tone vor fi recoltate 
și hisițozate de către tineret prin 
zeci voluntară. To< prin 
zuocâ votantoi noi vom săpa 
s. asKQija trei groc: pentru in- 
sl»MJ»e cc o owctate de 150 
Boaa ș: vora exec-La un canal de 
iisecare prin care vor ii salvate 
de ia Kendal 5 ha. de iziaz. pe 
A*e y*-?**3* vaci coiectrvei..

de borrioă oe foedL

Prin îndeplinirea acestor ho- 
tăriri ale adunării generale des 
chise a organizației U.T.M., noi 
vom realiza economii cu care se 
vor cumpără pentru gospodăria 
colectivă 5 vaci de rasă Schwitz.

in afară de aceasta, adunarea 
generală a discutat și alte pro
bleme legate de inițiativa tineri
lor colectiviști din satul Ber 
lescu și a ajuns la concluzia că 
și la noi tinerii pot face încă 
multe lucruri pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Astfel, de 
ferma de oi, care anul acesta va 
ajunge la 2200 capete, vor râs 
punde in întregime tinerii. In 
acest scop pe lingă cei 7 tineri 
care lucrează acum aici, am 
mai recomandat conducerii gos
podăriei încă cina utemiști. Ei 
vor fi pregătiți special la cursul 
agrozootetiaic și vor fi reparti
zați să răspundă de mieii pentru 
prăsite.

Inițiativa tinerilor crescători 
de oi Vasile M. Drăgoi și llie 
Grosu. de a obține un spor de 
producție de 10 litri lapte anual 
de la fiecare oaie a fost îmbră
țișată de ceilalți tineri crescători 
de oi. De asemenea, organizația 
U.T.M. îi va mobiliza pe tinerii 
colectiviști la construirea saiva- 
nJui pentru 800 de oi. La 
transportul pămîntului pentru 
bulgărirea saivanului bulga 
rirea propriu-zisă a pereților, ti
nerii vor face patru sute de ore 
muncă voluntară. Sintem con
vinși că, sub conducerea orga
nizației de partid și cu sprijinul 
conducerii gospodăriei și ajutați 
permanent și concret de organi
zația U.T.M.. tinerii din gospo 
daria noastră își vor duce la în
deplinire cu cinste aceste sarcini 
pe care și le-au asumat.

nertlor care vor lucra la cele 
două construcții amintite. Vom 
face echipe de tineri construc
tori. Fiecare echipă va avea a 
tribuțiMe ei. O echipă va lucra 
la confecționarea cărămizilor, 
alta la confecționarea chirpicilor, 
alta se va ocupa de recoltarea ș» 
transportul stufului. Cînd toate 
materialele vor fi pregătite o 
brigadă de tineri va încene con
strucția. Prima construcție, a- 
aceea a îngrășătoriei pentru 1000 
porci va fi gata la 30 iunie, iar 
maternitatea pentru scroafe va fi 
terminată la I noiembrie.

Asumîndu ne această sarcină, 
ne am gîndit să urmărim în a- 
celașî timp și calificarea unor

neri în domeniul con: 
leoarece dezvoltarea 
proprietate obștească v 
necesitatea ridicării 
construcții și noi vrer 
pregătiți să le ridicăm 
de cost cît mai redus 
cesta contribuind dire 
ducerea continuă a pi 
cost al produselor anii 

această cale la creș 
obștești.

C. FLORE 
membru în birot 
ni za ției de bază 
din G.A.C, , 
Preoteasa**, corni 
gheta, raionul 

Jiului

pe 
rii

realizate de tine:
se vor cumparc

animale
de producție

ALEXANDRU COSTACHE 
secretând organizației U.T.M 

din G.A&. Baba Ana, 
regiunea Ploești

Constructori
de grajduri ieftine

De pe lotul
tineretului - 5000 kg.

torid G.A.S. și-a oMoifestaf 
bucuria de a-i prooi pe tzoen. 
de a te asigura toate riaddtelr 
necesare pentru tavătăfisrt. Ti
nerii colecimțti ser lacra to 
mod efectiv alătur-, de Bar»

porumb-siloz
la hectar peste plan

inițiativa tinerilor colectiviști 
din satul Berlescu, regiunea 
Galați, a hotărît să propună 
conducerii gospodăriei ca in sec
torul zootehnic să lucreze 11 
dintre cei mai buni utemiști.

Discuttndu-I pe utemiștii foi 
I. Sirghie și Niculae I. Brașo- 
veanu care au fost propuși să 
lucreze ca îngrijitori de oi, ute 
mista Maria Cogean a spus:

— Ii cunosc pe acești doi nte 
miști de mulți ani. Ei suit frun
tași in colectivă și în munca 
de organizație. Știți cit de 
mult iubesc ei animalele și cil 
de mult îndrăgesc meseria de 
crescător de animale. Eu am 
toată încrederea că vor fi și de 
aici înainte fruntași in muncă. 
Sint convinsă că se vor strUc 
să învețe cit mai mult, să lu
creze cit mai bme.

— Eu ii cunosc pe utemiștii 
Gheorghe V. Palade și km N. 
Pichineru — a spus Ion San 
dache — ca pe doi din cei mai 
buni și harnici tineri din gospo-

jecăvc. .Aaest incru a fost cit se 
poale de trese deoarece iu asul 
^cc». aoi n-ac! acordat atenția 
otue-iâ baze fir aere și 
3c ane -xi porarabului pentru si-

Anul trecut am obținui cite 
2.1 X 2*.ri lapte de la fiecare vacă 
. ra^ti și irite fi litri de lapte 
□e '.a : eerie oaie. Deși planul de 
xcvije:< a fost realizat, nu sin- 

îotnș: nrntțumrți deoarec? 
goeoodir a dispune de vaci de 
iB5xt Sciwitz și oi cu lînă fină 
4 care sint bune pro-
iK.loi'e dd lapte.

Gospodări noastră colectivă 
va spori anul acesta numărul de 
t>ci cu bpte cu încă 26 capete 
ș ct axă 816 oi. Ținînd seama 
de aceasta noi, tinerii, am discu-

La calificare
în G.A.S.

De curînd a avut loc o adu
nare generală deschisă a organi
zației Noastre de bază U.T.M. 
din G.A.C. „înfrățirea^ din co 
mima Batoș, raionul Reghin, în 
care s-a discutat despre contri
buția noastră, a utemiștilor și 
tinerilor colectiviști, la dezvolta
rea sectorului zootehnic. în a- 
Ceasta adunare utemiștii și ti
nerii s-au alăturat inițiativei 
famiștilon din G.atS. „Scînteia'

din satul Berlescu, regiunea Ga
lați, de a trimite pe cei mai 
buni utemiști să lucreze in sec
torul zootehnic, de a ridica ca
lificarea tinerilor crescători de 
animale, de a contribui prin 
toate mijloacele la dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

La această adunare a utemiști- 
lor și tinerilor colectiviști au 
luat parte tov. Mihai Gliga, se
cretarul comitetului comunal de

partid, am organizat o adunare 
generală deschisă a organizației 
U.T.M. la care am invitat to
varăș: din biroul de partid, din 
consi/ul de conducere al G.A.G., 
brigadieri și colectiviști fruntași.

Cunoscînd bine inițiativa tine
rilor din G.A.C. „Scînteia", sa
tul Berlescu. tinerii au purtat 
discuții ample, serioase pe pro
blemele concrete existente în 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
noastre colective.

Problema cea mai viu dezbă
tută de tineri a fost aceea a asi
gurării în acest an a unei baze 
furajere bogate și consistente 
pentru animalele gospodăriei co-

tat cu seriozitate, în adunarea 
generală deschisă» despre ceea 
ce putem face cu forțe proprii ca 
să asigurăm o bază furajeră în
destulătoare pentru animale. 
După calculele făcute a reieșit că 
pentru acest an gospodăria tre
buie să însilozeze peste 1000 de 
tone furaje pentru animale. Cu 
toate că 
nimbului 
acest an 
(19 ha.) 
trecut și 
ține 35.000 kg. porumb în medie 
la hectar, aceasta nu va asigura 
întreaga cantitate necesară* ani
malelor. Față de această situa-

suprafața destinată po- 
pentru siloz este în 

mai multi? decît dublă 
față de cea de anul 
cu toate că se vor ob-

orgamzaUa de partid pentru 
deztoiiarea economică a gospo
dina colective. Avind o expe 
nențâ propne bună și dorind să 
ooalntoe ia r*a< mane măsură 
la creșterea averu obștești, tine 
rii nosui oo?ecu\ișu au luat cu 
Boșnnțâ cu deosebit interes de 

laipatt 4e oeganizaba 
de bază L.T.M. d!n satn! Ber- 
>e»cs reguaea Galați și și-au 
maniat dbnsța să o aplice și 
o. Pentrt: aceasu tarouî organ- 
xato Ăe bază LXM. a cerut 
ciaZMi șa orgamzaț-,ei de
pvud ș« ooadacmi gospodina. 

Pe bara in^rwaSrteM* pnmne. 
noa « «momi an plan concret 
de mâsan ca pnwe la creșterea 
oonirifortKi iKJttda la dezvol 
urea sepiehdoi proprieu-e ob
ștească. Acest plan de mișun 
l-am sapus aprobăm adonării 
geaeraie desetoe a ergamzabei 
de bază L.ÎAL. la care am m- 
vuil breoi orgamrației de par
tid, mfafr-ii «oastlMiha de condu
cere al gospodârieL colectivișu 
fruntași, la referatul prezentat 
la această adunare s-a arătat 
printre altele, ci sectorul nostru 
zootehnic s-a dezxoltat mult in 
ultimii ani. Avem acum 434 
tăun ne, 1.552 ovine. 496 porcine 
1.875 păsări. 40 stupi de albine 
Perdrt animalele proprietate 
obștească s-au construit 4 graj
duri. (toi saivane, cotețe pentru 
păsări la care, foiosmdu-se male 
riale din resurse locale, s-a re
dus prețul de cost la mai potir, 
de jumătate față de costul pre 
văzut în deviz. Tinerii au con 
tribuit in mare măsură la execu 
tarea acestor construcții neapâ 
rat necesare, numărul animalelor 
proprietate obștească fiind in 
continuă creștere.

Referatul și discuțiile purtate 
de participau ți j la adunare au a 
rătat că o dată cu dezvoltarea 
șeptelului au crescut șj produc
țiile obținute de la animalele 
proprietate obștească. Totuși, rea 
lizărite obținute in această direc 
fie nu sînt încă mulțumitoare 
Anul trecut, de exemplu, s-a ob 
ținut cu 6.000 litri lapte mai pu
țin față de prevederile planului 
de producție al gospodăriei co 
lective. Analizînd cauzele care 
au provocat această situație noi 
am ajuns la concluzia că neîn- 
deplinirea planului se datorește 
unei slabe îngrijiri acordată ani 
matelor, a lipsei de preocupare 
față de asigurarea unor cantități 
suficiente de furaje de bună ca 
litate și unei slabe pregătiri pro
fesionale a îngrijitorilor.

Pentru a contribui efectiv fa 
înlăturarea deficiențelor aminti
te, organizația de bază U.T.M. a 
propus și conducerea gospodăriei 
colective a aprobat ca în sectOfRl

weetoe U he repartizați u 
lucreze. pe hngă ca 10 Uner. 
ais?am. incâ 15. care vor fj în 
Mtsi pe • perioadă de 15-20 zile 
să se cahfke la gospodăria (k 
stat Piscul Sado vei. Totodată 
noi ne-am asumat răspunderea 
asigurării unei mari cantități de 
furaje de bună calitate și ne-am 
angajat să sprijinim acțiunea ce 
se desfășoară in gospodăria noa 
stră pentru ridicarea unor con 
strucții zootehnice cît mai ieftine 
din materiale locale. De fapt, 
problema contribuției tineretului 
Ia construcțiile zootehnice a con- 
sHhrit punctul principal al dkeu 
fiilor purtate de participants la 
adunare.

Materiale ieftine avem din bel 
șag : stuf. papură, paie de orez 
— care sint foarte bune pentru 

-’copenș. putem confecționa chir- 
p«d etc.

Țmind seama de toate acestea, 
noi ne-am angajat, în cadrul a- 
danării generale deschise. in fața 
organizației de partid și a con- 
ducerii gospodăriei să construim 
în anul acesta cu forțele noastre, 
ale tineretului, o ingrășătorie 
pentru HfoO de porci șj o mater 
nitaie pentru scroafe. Folosind 
din plin materialele locale amin
tite și executind voluntar unele 
lucrări. noi am socotit că 
vom reduce prețui lor de cost la 
aproximativ jumătate față de de
viz. Am stabilit chiar un plan 
amănunțit de lucru pentru înde 
plinirea acestui obiectiv din an 
gajamentul nostru. Iată cum vom 
lucra: la baza construcțiilor 
vom pune cărămizi pe care le 
vom confecționa noi, tinerii. Zi
durile le vom clădi din chirpici, 
îar acoperișul H vom face din 
stuf pe care-1 vom recolta și 
transporta din baltă. Ne-am gîn- 
dit |i la organizarea muncii ti-

In toamna anului trecut, toți 
țăranii muncitori din comuna 
Voicești, raionul Drăgășani, ur- 
mind îndemnul partidului, s-au 
înscris în gospodăria agricolă 
colectivă din comună. In aceste 
zile colectiviștii din Voicești își 
stabilesc planurile pentru acest 
an agricol, se sfătuiesc cum 
să-și organizeze munca pentru 
traducerea în viață a indicații
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 cu privire 
la consolidarea gospodăriei și 
dezvoltarea septetului proprieta
te obștească.

krtâ de ce cei aproape 400 
de tineri colectiviști, de îndată 
ce cu citit pr?sa și cu hurt cu- 
nasință de veto roasa inițiativă 
a tMerlor colectiviști dm satul 
Berlescu, regiunea Galați, s-au 
gindlt so le urmeze exemplul, a 
plicind in practică, în gospodă
ria lor colectivă, această fru
moasă inițiativă.

In acest scop, zilele trecute, 
din inițiativa biroului organiza
ției de bază U.T.M. din gospo
dărie și sub conducerea orga
nizației de partid, a avut loc o 
adunare generală U.T.M. des
chisă la care a participat tova
rășul Vasile Cioadă instructor 
al comitetului raional de partid, 
membrii comitetului de partid 
din gospodărie, Ion Costăchescu, 
președintele gospodăriei agri
cole colective, brlgcfdieri frun
tași și colectiviști fruritași. tn 
soia arhiplină a căminului cui 
tural construit de curînd s-o vor
bit pe larg despre inițiativa ti
nerilor colectiviști din satul 
Berlescu, despre posibilitățile a 
piicării ei de către tinerii colec 
tiviști din Voicești. Astfel, pen
tru că planul de producție pe 
anul 1960 ol gospodăriei pre
vede mărirea lotului de vaci cu 
lapte de la 11, cite sint în pre 
zent, la 41, înssamnă că în scurt 
timp va moi fi nevoie de încă 
trei îngrijitori de animale. Adu
narea generală a propus ca a- 
cești trei îngrijitori să fie ute
miștii Valerian Tulea, Vasile 
Andronie și Dumitru Mihalcea.

Tot adunarea generală a mai 
propus ca turma de 400 de oi 
pe care gospodăria o va avea 
in 1960 să fie dată în grija 
unor tineri cu mult simț de răs
pundere și care se pricep la în
grijirea oilor, așa cum sînt : 
Marin Vărzaru, Marin Tudor și 
file Murrteanu. Adunarea a pro
pus de asemenea ca în secto
rul avicol, la îngrijirea celor a 
proape 1500 păsări, care se vor 
cumpăra anul acesta, să lucreze 
două dintre cele mai harnice 
utemiste Maria Rotaru și Elisa- 
beta Stanică. Conducerea gos
podăriei colective a aprobat 
toate aceste propuneri.

Discuții aprinse s-au purtat în 
legătură cu posibilitățile pe care 
le au tinerii de a realiza cît 
mai multe economii care să ducă 
la creșterea averii obștești. Ce: 
care au luat cuvîntul au 
bit pe larg despre

vor- 
căîle 

prin care poate fi redus prețul 
di cost ol construcțiilor și al 
altor lucrări de mai mare am
ploare.

Astfel, pentru că în planul de 
producție ai gospodăriei pe 
anul 1960 e prevăzută con
struirea unei mari magazii de 
cereale, a unui pătul dublu cu 
o capacitate de 40 vagoane po
rumb, a unei maternități pen
tru scroafe, a unui saivan pen
tru oi, precum și a atelierelor

de fierărie, tîmplărîe 
tinerii ou hotă rit să 
fiecare dintre ei cel 
50 ore muncă volunfr 
Ceste construcții, ceea 
semna realizarea unor 
de aproximativ 60.000 
cuvîntul în fața adun 
rale, utemistul llie Stoi 
că el se angajează Si 
numai 50 ore muncă 
ci 60 sau 70 ore per

zarea a cît mai multe 
De asemenea, pentru 
mai mult cantitatea di 
-siloz, important factor 
rea producției de cari 
te, tinerii colectiviști < 
ca în afară de cele 
porumb destinat însi 
prevăzute în planul d 
ție pe 1960, să mai 
prin muncă voluntară 
terenuri de pe Valec 
nedesțelenite pînă în 
pe care să le cultive c 
siloz, osea ce va adu 
dâ-riei un venit de a 
67.000 lei. Din întrea 
tate de porumb destii 
zării, adunarea genera 
hotărîrea ca tinerii să 
prin muncă voluntară

— Ecohomii însemna 
utemistul Virgil Grece- 
nare, mai putem reali: 
nerii, și prin săparea 
10.060 m.c. de pămînf 
Iul de pe marginea Ol 
va iriga aproape 400 
Ten. Dacă acum, iarn» 
este timpul bun, 
săpa acești 10.000 m. 
mîn't ta canalul de iri; 
înseamnă pe puțin 1 
economii.

Propunerea aceasta 
probată de întreaga 
generală ca de un s 
iar cînd s-a făcut tc 
tras concluzia că prin 
entuziastă efectuată îr 
luntar, tinerii colectiviș 
liza economii în va 
peste 190.000 Ifei. Ei
propunerea, pe care c 
gospodăriei și-a însi 
din acești bani să se c 
proximativ 30 vaci d« 
200 oi, pentru mărire< 
lui proprietate obșteas<

Considerînd această 
a tinerilor colectiviști 
important în întărirei 
mito- organizatorică 
daniei agricole colectiv 
zațta de partid din g 
și conducerea gospot 
asigurat adunarea ge 
vor acorda un 
pățit tinerilor, 
angajamentele 
:ie îndeplinite.

PETRE GH

sprijin 
pentru 
luate

aggiz-rfii.ți darnnTi
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Activitate mai bogată 
în conținut

în comuna Prejmer din regiu
nea Stalin, cei mai mulți țărani 
muncitori au pornit pe calea so
cialismului creînd o gospodărie 
agricolă colectivă și trei întovă
rășiri. în darea de seamă a co
mitetului comunal U.T.M., pre
zentată în adunarea de alegeri 
care a avut loc recent, s-a vorbit 
pe larg despre aportul adus de 
tineretul din comună, sub condu
cerea organizației de partid, la 
întărirea economico-organizato- 
rică a acestor unități socialiste.

S-a arătat astfel că, în anul 
care a trecut, urmînd exemplul 
comuniștilor, tinerii colectiviști, 
au muncit cu dragoste și price
pere, mulți dintre ei efectuînd 
peste 350 zile-muncă. Ion Moi
se, Paraschiva și Traian Bu- 
larcă, Ion Toma sînt numai cîți- 
va dintre utemiștii cu care gos
podăria colectivă se 
Prin munca har
nică a colectiviști
lor gospodăria a 
obținut recolte ridi
cate la hectar depă
șind în aproape
toate ramurile sar
cinile de producție

Utemiștii au avut, în cadrul 
planului general de producție și 
obiective speciale, pe care, așa 
cum s-a arătat în darea de sea
mă și în discuții le-au realizat 
cu succes. Ei au întreținut și re
coltat sfecla de zahăr cultivată 
pe un lot de tO hectare obți- 
nînd o producție sporită față 
de anii precedenți.

O contribuție de seamă au a- 
dus-o tinerii din gospodărie la 
pregătirea hranei pentru anima
le însilozînd, prin muncă volun
tară, o cantitate de 450 tone fu
raje. Darea de seamă a eviden
țiat, de asemenea, pe tinerii 
crescători de animale din gos
podărie care, printr-o muncă pa
sionantă, au reușit să obțină de 
la fiecare vacă o producție de 
2i500 kilograme lapte.

Relevînd aceste succese ute- 
mîștii care au luat cuvîntul pe 
marginea dării de seamă au a- 
rătat însă ca în activitatea or- 
gahizațiilor de bază U.T.M. din 
cele patru unități socialiste s-a 
manifestat și o seamă de lip
suri. Ei au criticat aspru comite
tul comunal U.T.M. pentru fap
tul că nu s-a ocupat cu toată 
răspunderea de învățămîntul a- 
grozootehnic.

~ Muncim acum în sectorul 
socialist — a spus utemistul 
Gheorghe Toma, unde se cere 
pe lingă hărnicie și o însușire 
temeinică a celor mai îhaintate 
metode de muncă, a metodelor 
științifice. Puțini tineri au fost 
însă încadrați îh cercurile 
învățămînt agrozootehnic, 
ceste cercuri n-au căpătat încă 
la noi un caracter larg, de 
masă. Tinerii nu s-au bucurat în 
acest sens de o îndrumare și un 
control permanent din partea 
comitetului comunal U.T.M.

— Prea puțin s-a ocupat co
mitetul comunal U.T.M. și de 
munca tinerilor din întovărăși
rile agricole — a spus utemistul

mîndrește.

Ovidiu Zărnescu. Există în a- 
ceste întovărășiri unii tineri 
care au o atitudine înapoiată 
față de muncă și care ar fi tre
buit de mult discutați în a- 
dunarea generală a utemiștilor.

Participanțij la adunare au 
recomandat noului comitet co
munal U.T.M. să dea o atenție 
mai mare modului în care tine
rii din întovărășirile agricole 
contribuie prin munca și activi
tatea lor la întărirea economico- 
organizatorică a acestor uni
tăți.

Analizînd activitatea organi
zației U.T.M. din comuna lor în 
spiritul problemelor ridicate 
în ședința comitetului raional 
U.T.M., în care s-au dezbătut 
sarcinile organizațiilor U.T.M. 
de la sate în perioada de iarnă, 
utemiștii înscriși la cuvînt au 
acordat o atenție deosebită pro-

Alțî utemiști care au luat cu- 
vîntul au vorbit despre activi
tatea tinerilor la căminul cul
tural. Ei au apreciat faptul că 
în cadrul căminului activează o 
seamă de formații cultural-ar- 
tistice cum sînt: corul, fanfara, 
două echipe de teatru, două 
brigăzi artistice de ag.itație care 
prezintă în fața locuitorilor co
munei programe interesante, cu 
un conținut valoros. Ei și-au 
manifestat însă, totodată, do
rința de a se organiza și alte 
acțiuni culturale de masă ca 
de exemplu seri literare, confe
rințe pe teme educative, „Joi ale 
tineretului".

— E o mare vină a comite
tului comunal U.T.M. — a spus 
utemistul Ovidiu Zărnescu — că 
n-a orgahizat îh hibd susținut 
„JOile tineretului" care sînt mult 
îndrăgite

Pe marginea adunării generale 
de dare de seamă și alegeri 

a organizației II. T. M. 
din comuna Prejmer, regiunea Stalin 

planificate.

de 
A-

blehtelor educației comuniste. 
Vorbind despre rolul și efica
citatea pe care o are în rîndu- 
rile tineretului învățămîntul po
litic U.T.M. ei au arătat necesi
tatea de a se urmări permanent 
îmbunătățirea conținutului lec- 
'țiilor ce se predau în 
cercurilor. Utemtștii au 
că comitetul comunal 
n-a controlat sistematic 
în care se desfășoară 
mîntul politic U.T.M. . 
membri ai comitetului apreciază 
activitatea cercurilor nu în pri
mul rînd după conținutul lec
țiilor ce se predau, ci după frec
vența cursanților. Dacă într-un 
cerc frecvența este bună înseam
nă după acești tovarăși, că și 
conținutul Invățămintului e la 
nivelul dorit. Utemistul Con
stantin Despu, a venit în acest 
sens, cu următorul exemplu :

— La cercul de învățămînt 
politic U.T.M. din cadrul 
tovărășirii agricole 
Nouă" a fost numită 
gandistă tovarășa Erika 
Ea își îndeplinește însă 
tă sarcină în mod formal, fără 
pasiune; lecțiile ținute de ea 
sînt șterse, fără exemple de 
viață care să le îmbogățească, 
să Ie facă mai educative. Deși 
comitetul U.T.M. cunoștea a- 
ceastă situație n-a luat nici o 
măsură.

— Comitetul comunal U.T.M. 
a privit cu superficialitate și 
concursul „Iubiți cartea", a spus 
în cuvîntul său

Acest concurs inițiat 
special 
la noi

participant!’. Cauza stă

cadrul 
arătat 

U.T.M. 
modul 

învăță- 
; unii

în- 
„Viață 
propa- 
Tiess. 
aceas-

utemista Ana
îonescu. 
în mod 
cuprinde 
de tineri . 
în faptul că membrii comitetu
lui au lăsat munca de organi
zare și de desfășurare a con
cursului numai pe seama comi
siei ca și cînd concursul n-ar 
constitui o acțihhe care intră 
direct în cadrul sarcinilor or
ganizației U.T.M. !

pentru tineret 
un număr mic

de tineri. In viitor va 
trebui — așa cum 
s-a spus și în șe
dința activului co
mitetului raional 
U.T.M. — să facem 
-.2- 5 .
adevărate serbări 

ale tinerilor, să organizăm în 
cadrul lor acțiuni variate, inte
resante și educative.

— La ședința activului 
mitetului raional U.T.M. 
spus utemistul 
năut, s-a trasat 
în această perioadă să se or
ganizeze cît mai multe excursii 
la locuri istorice, în orașele din 
regiune și din țară. De ce n-am 
organiza de exemplu o excursie 
a tinerilor din satul nostru în 
capitala patriei ?

Pentru îmbunătățirea activi
tății cultural-educative, aduna
rea generală a utemiștilor din 
comuna Prejmer a hotărît ca în 
perioada de iarnă să se orga
nizeze o seamă de acțiuni cum 
ar fi șezători, concursuri „Dru
meții veseli", întîlniri cu mun
citori și membri de partid, me
nite să dezvolte la tineri dra
gostea față de patrie și partid.

In discuțiile lor utemiștii au 
vorbit și despre unele probleme 
ale vieții interne de organiza
ție. Ei au criticat comitetul co
munal U.T.M. pentru faptul 
că n-a organizat la timp adu
nările generale U.T.M. iar a- 
tunci cînd aceste adunări au 
avut loc ele nu au dezbătut pro
bleme esențiale ale vieții de or
ganizație Utemiștii au cerut 
ca în viitor să se țină adunări 
generale pe teme de educație 
cum ar fi „Profilul moral al 
utemistului", „Disciplina de orga
nizație" etc.

Pe baza dării de seamă și a 
discuțiilor adunarea generală de 
alegere a comitetului comunal 
U.T.M. a luat o seamă de ho- 
tărîri menite să ajute la îmbu
nătățirea muncii de organizație. 
Utemiștii și-au exprimat hotă- 
rîrea, ca, sub conducerea orga
nizației de partid și aplicînd în 
viață măsurile adoptate, să 
muncească cu și mai mult en
tuziasm pentru ridicarea -activi
tății de organizație pe o treap
tă superioară.

co-
___  - a

Gheorghe Ar- 
sarcina ““ca

Ora educativă
(Urmare din pag. l-a)

La școala 77, povestește colega 
mea de liceu, în clasa unde-s 
dirigintă, erau cîțiva elevi care 
nu-și respectau cuvîntul dat. 
Una spuneau, alta făceau, li au
zeam pe cîte unul: „Mîine învăț 
la geografie". Și nu învăța. 
„Mîine aduc două kg. de fier 
vechi". A doua zi : „Am uitat". 
Ca să-i ajut să se transforme, 
ca să le educ sentimentul răs
punderii le-am programat, la o 
oră educativă, tema: „Vorba și 
fapta". O temă etică. Pentru 
pregătirea orei respective, am 
vizitat, cu clasa, două întreprin
deri industriale. Am rugat trei 
fruntași în producție să poves
tească elevilor cum muncesc, 
cum își depășesc angajamen
tele. Și muncitorii au arătat, au 
demonstrat concret, cu 
executate, puse la șir, 
copiilor. M-am retras de 
și i-am lăsat pe fruntași 
cute direct cu elevii. Să le pună 
întrebări despre învățătură, des
pre chipul cum își respectă an
gajamentele și cuvîntul dat. 
La ora educativă am a- 
nalizat învățămintele trase

------•------

piesele 
în fața 
o parte 
să dis-

din cele două vizite. Le-am 
complectat și ilustrat efectiv cu 
cîteva fragmente din „Tînara 
Gardă" a lui Fadfeev. Am trecut 
apoi la analiza vieții clasei. 
Elevii și-au criticat, foarte aspru, 
poziția în legătură cu nerespec- 
tarea făgăduielilor privitoare la 
învățătură, privitoare la unele 
activități obștești cum au fost 
colectarea fierului vechi și a ma- 
culaturei. Au scos în evidență 
cazurile pozitive ca și pe cele 
negative. Am izbutit să creez o 
nouă atmosferă în clasă, să pun 
premizele unei noi, unei tot mai 
juste comportări. Am tras con
cluzii, am dat sfaturi...

...Diriginții se străduiesc, tot 
mai mult, să cunoască multila
teral elevii, să le urmărească 
îndeaproape dezvoltarea intelec
tuală, fizică, să-i ajute la șle
fuirea făpturii morale.

Ora educativă, în școlile noa
stre, începe să-și merite în ade
văr numele. Să contribuie adică 
la desăvîrșirea morală a tinere
tului, să-i contureze trăsăturile 
esențiale ale educației comu
niste.

Patria. Lumina, înfrățirea între 
popoare, Olga Banele: Un niecț 
neobișnuit ; Republica, I. C. Fri
mu. 8 Martie. I Mai ; Ceasul s„a 
oprit la miezul nopții; MâghCru, 
13 Septembrie. Donca Simo : 
Sabie și zar; V. Aleesandri, 
Elena Pavel. Gh. Doja: Lili; 
Bucui ești. Flacăra • Revolta 
peonilor; Central: Bravul soldat 
Svejk (ambele serii); Victoria. 
Coșbuc: Mumu; Maxim Gorki, 
Miorița : Ștrengarii; Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la 
10—21); Program de filme docu. 
mentare și de desene animate; 
Tineretului: Submarinul „Vultu. 
ral**; Alex Popov: Desigur, 
Nelly; Gri vi ța: Soarta unui om; 
V. Roaită Volga, Libertății: 
Avalanșa; Unirea. Drumul Serii: 
Părinți și copii; C David, M. 
Eminescu: Lady Hamilton; Alex. 
Sahia: 
Munca, 
extraordinară l 
Arta: Haiducii 
T. Vladimiresou: 
șilor: Clntărețui 
August: Qameni și lupi (cine, 
mascop); llie Pintilie: înttlnire 
cu viața; G Bacovia: Moartea îti 

Decembrie, B Dela. 
Stelele; Aurel Vlaicu:

Agent secret la Canton;
8 Mai: O Intîmplare 

(ambele serii) j 
din Rio.Frio; 

: Andreika; Mo. 
mexican: 23

șa; 30 
vrancea: 
Poemul mării.

Semnarea planului de colaborare 
științifică între Academia 

R. P. Romîne și Academia 
bulgară de științe

Marți a avut loc la Academia 
R. P. Romîne semnarea planului 
de colaborare științifică pe anul 
1960 între Academia R. P. Ro
mîne și Academia bulgară de 
științe.

Planul prevede schimbul pe 
bază de reciprocitate a temei of 
privind cercetarea științifică pe 
anul 1960. Institutele de cercetări 
vor stabili legături directe în 
scopul schimbului de planuri 
științifice, de informații asupra 
muncii de cercetare științifică și 
asupra rezultatelor obținute. Bi
bliotecile și editurile celor două 
academii vor. încheia înțelegeri 
directe de colaborare. Gele două 
academii iși vor da reciproc con
cursul pentru procurarea de li
teratură științifică, microfilme, 
fotocopii și alte materiale și 
aparatură științifică. Planul pre
vede de asemenea schimbul de 
cercetători științifici, delegarea 
de oameni de știință care se vor 
deplasa pentru consultări, refe-

rate și conferințe, precum și 
participarea reciprocă la ma
nifestările științifice organizate 
de cele două academii.

După semnare, academicienii 
lorgu Iordan și Vladimir Gheor- 
ghiev au rostit scurte cuvîntări 
în care au subliniat însemnăta
tea colaborării științifice dintre 
cele două țări prietene.

★
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 

rim qL R.P. Bulgaria la Bucu
rești, Ivan Spasov, a oferit marți 
seara, la locuința sa, un cocktail 
cu prilejul semnării planului de 
colaborare științifică pe anul 
1960 intre Academia R.P. Ro
mine și Academia bulgară de 
științe.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii ministerelor învăța- 
mîntului și Culturii și Afacerilor 
Externe, ai Academiei R.P. Ro
mine, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Muncitorn fabricii de car
toane duplex-triplex din 
cadrul Combinatului de 
prelucrarea stufului de la 
Chișcani, și-au luat anga
jamentul ca pentru anul 
acesta să producă păste 
plan 100 tone cartoane 
duplex-triplex. în fotogra
fie : brigada de tineret 
de la fabrica de cartoane 
duplex-triplex condusă de 
tov. Obreja Maria. Acea- 

brigadă deține titlul 
brigadă fruntașă încă 
la intrarea în produc

ție a fabricii.

Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 
Romine, Chivu Stoica, 
a noului ambasador 

al Republicii 
Populare Ungare 

la București
(Agerpres)

Constituirea Comitetului
romîn pentru colaborare

și înțelegere reciproca
între popoarele din Balcani

Inmînarea unui 
academicianului P. '

i ordin bulgar 
Constantinescu-lați

Marți după-amiază, însărcina, 
tul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria la București. Ivan Spa
sov, a înmînat ordinul „Chirii 
și Metodiu", clasa I-a, acade
micianului Petre Gonstantinescu- 
lași, conferit de către Prezidiul 
Adunării Populare a R.P. Bul
garia pentru activitate însemnată 
în domeniul strîngerii legăturilor 
dintre popoarele bulgar și ro
mîn.

pri- 
ad

ia

Au luat cuvîntul cu acest 
lej însărcinatul cu afaceri 
interim al R.P. Bulgaria 
București, Ivan Spasov și acad. 
Vladimir Gheorghiev. vicepre
ședinte al Academiei bulgare de 
științe.

Acad. P. Gonstantinescu-Iași 
a mulțumit pentru înalta distinc
ție ce i-a fost acordată,

Marți 19 ianuarie 1960. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Ghivu Stoica, a primit în au
diență pe noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare, Bela 
Nemety.

La audiență a asistat adju-ne» 
ministrului Afacerilor Exfer- 
Aurel Mălnășan.

tul
ne,

Marți ia amiază a avut loc 
în Capitală k ședința de consti
tuire a Comitetului romîn pentru 
colaborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Balcani, 
înființat din inițiativa unor per
sonalități de seamă ale vieții 
publice și culturale din țara noa
stră.

La ședința de constituire a 
comitetului au lyat parte depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală, academicieni, scriitori, ac
tiviști ai organizațiilor obștești, 
reprezentanți ai cultelor, ziariști.

Din comitetul romîn pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă 
irrtre popoarele din Balcani fac 
parte: acad. Geo Bogza, depu
tat, vicepreședinte al Comitetu
lui național pentru apărarea pă
cii din R. P. Romînă, acad. 
Gheorghe Călinescu, deputat, 
acad. Emil Gondurachi, acad. 
Victor Eftimiu, prof. univ. Mihai 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Societății pentru răspîndirea 
științei și culturii, acad. lorgu 
Iordan, vicepreședinte ăl Acade
miei 
Jean 
tații 
rești, 
secretară a 
ăl femeilor
Teodor Marinescu, director ge
neral al Agenției Romîne de 
presă ,,Agerpres", Justin Moise- 
Seu, mitrdpolitul Moldovei și 
Sucevei deputat, acad. Grigore 
Moisil, președintele Societății de 
științe matematice și fizice din 
R. P. Romînă, Stelian Nițulescu, 
jurist, Nicolâe Pascu, secretar 
al Consiliului Central al Sirldica- 
telor din R. P. Romînă, Nicolae 
Rotnaiț secretar al C.G. al 
U.T.M., acad. Al. Rosetti, Radu 
Rusescu, general colonel în re
zervă, vicepreședinte 
Roșii a R. P. Romîne, 
mio'n Sfoifov, deputat, 
tele Asociației pentru 
unite din R. *P. Romînă și Al. 
Duiliu Zamfirescu, publicist.

Președinte al Comitetului ro
mîn pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între popoarele 
din Balcani a fost ales prof.

R. P. Romîne, prof. univ. 
Livescu, rectorul Universi- 

I.
Elena

Parhon“ din Bucu- 
Livezeanu, deputată, 
Consiliului ilațional 
din R. P. Romînă,

al Grucii 
acad. Si- 
președin- 
națiunile

univ. M. Ghelmegeanu, vicepre
ședinte Șt. Nițulescu, iar secret 
tar T. Marinescu.

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței de constituire, președin
tele comitetului, prbf. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, a subliniat 
că politica de dezvoltare a co
laborării prietenești între țările 
din Balcani și de transformare 
a Balcanilor într-o zonă a păcii, 
dusă de statul nostru este căi-» 
duros sprijinită de întregul po
por romîn.

Subliniind largul ecou de cart 
s-au bucurat propunerile guver
nului romîn ou privire la convo
carea unei conferințe a șefilor de 
guverne ale țărilor balcanice și 
la adoptarea unui Tratat de în
țelegere și securitate colectivă 
în Balcani, vorbitorul a arătat 
că ideea colaborării balcanice își 
face din ce în ce mai mult loc 
în viață, așa cum se întîmpll 
totdeauna cii ideile care cores
pund aspirațiilor popoarelor, in
tereselor progresului și păcii.

Comitetul își propune să con
tribuie la promovarea relațiilor 
de bună vecinătate, a schimbu
rilor multilaterale, a ounbașterii 
reciproce și colaborării priete
nești dintre țările din Balcani. 
Vorbitorul și-a exprimat convin^ 
gerea că această activitate â co
mitetului se va bucura de spri- 
jirlul activ ăl întregii Opinii 'pu
blice și al organizațiilor obștești 
din țara noastră.

Comitetul romîn pentru co
laborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani a 
hotărît să stabilească contacte 
cu comitetele și orghnisttiele sk 
milare din alte țări balcanice.

La sfîrșitid ședinței, comitetul 
a adoptat textul unei telegrame 
către guvernul R. P. Romîne, ex. 
primîndu-și întreaga sa ade
ziune față de activitatea pe care 
guvernul țârii ndastfe o desfă
șoară în vederea dezvoltării re* 
lațiilor de bună înțelegere și co
laborare între țările balcanice 
și a transformării Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii.

(Agerpres)

(Agerpres) Să fii în pas cu tehnica
IMOFMilII

too re de mecanică 
cum și un 
ții navale, 
strucții $int 
set.

(Urmare din pag. l-a) și conduce- 
luate mă-

unei moi strinse le- 
știință și practică, 
politehnic din Ga-

In scopul 
gâturi intre 
la Institutul r _ 
lăți se construiește o clâdire în 

vor fi amenajate

muzeu
Lucrările de 

intr-un stadiu

navală, pra
de construc-

con- 
cvan-

Io boro

sindi-

la creșterea mrșcirii ar
de masă din localitate.

VASILE BARAN

Foto : P. PAVft

★
Din inifiativa Constfiultri 

cal regional, la Timișoara a luat 
ființă „Studioul actorului și re
gizorului amator*, menit să con
tribuie 
tisiice

♦
sediul filialei S-R3.C
a avut loc marți o întil- 
îotre membrii «ecțiilor

filialei necionale

Baciu
ni re
științifice ale
Bacău «i prof. Dane Minh Tro, 
ri cep reședințe al Societății pen
tru râspindîrea științelor naturii 
ai tehnicii din RD. Vietnam.

Condus de mina pricepu
tă a profesoarei EmHic 
lacob, penelul creează i- 
magini minunate în acua
relă. Pioniera Florica Frie- 
derich de la Școala de 7 
ani de mflzicâ și arta 
plastica din Galați începe 
- îndrumată de profesoa
ră — să pătrundă tainele 

picturii.

pînă mai acum o lună nu 
ceau mai nimic pentru 
trenarea tinerilor la cursurile 
de minim tehnic. Organiza
rea și mobilizarea tinerilor 
erau lăsate doar în seama unor 
ingineri și tehniaem. Așa se face 
că o categorie importantă de 
tineri — aceia care nu locuiesc 
Ia Săvinești a în împrejurimi, 
au fost neglijați complet, nefnnd 
atrași la cursurile de minim teh
nic. Organizarea cursurilor de 
mi mm tehme pe schimbori ar da 
fără îndoială posibilitatea de a 
fi antrenați șt aceștia.

în conferința U.TJ4. pe tmfli 
Dtermștii de la secția I acta mă au 
arătat că in această secție an 
venit să muncească tinen dm 
foaie coițunle țăr*. cu diverse 
pregătiri. Odată cu intrarea in 
funcție a secției, cînd numărul 
fmenlor â'ngâjițî â crescut sim
țitor. cursurile de mmim tehnic 
tu ioceu: &ă mai hwcționeze. 
Or. turmai atuuci era nevoia cea 
mai acută. Abia in urma cereri
lor repetate ale atenuștilor in 
adunările generai, in cbnsfătm- 
rile de prodjeț». biroul organ 
zației U-T.M. împreună cu con
ducerea secției s-au hotărî’ să 
reorganizeze cursul de minim 
tehnic. In cadrul conferinței s-a 
mai arătat de îsemene» că prin
tre ahete, comfteml U.T.M. ar 
trebui sâ se ocupe mai mult de 
asigurarea celor mai bune con
diții pentru desfășurarea cursu
rilor de minim tehnic. împreună

fă-
an-

cu comitetul sindical 
rea uzinei, trebuie 
suri pentru a se amenaja o sală 
încăpătoare cu mobilierul nece
sar pentru ca tinerii să nu mat 
stea * "
rilor

in picioare fn timpul cursu
ri să poată să-și ia notițe.

Un .batalion** 
de specialiști 

nefolosit..
rrzinâ muncesc peste 100 de

Expozifia Ku krîniksî
Kukrîniksî e un nume popular 

în Uniunea Sovietică și popu 
laritatea lui a trecut de mult 
granițele țării Sovietice. A vorbi 
de numele Kukrîniksî la singu 
Iar e egâl cu o figura de stil, 
fiindcă, precum știe toată lumea, 
Kukrîniksî e un terțet de grafi
cieni. Ku pri a nov, Krîlov, Soko
lov, ăs’ociați pentru a constitui 
o personalitate artistică unică, 
a acționa ca o singură conștiința 
și ca un singm penel.

Expoziția de la Muzeul Simți 
conține opera Kukrîniksî-lor din 
1932 pînă în anii noștri — adu- 
oînd desigur numai o pârte ă 
creației lor foarte bogate. In 
anii dinaintea războiului, satira 
lor demasca acea cîrdășie a im 
perialiștilor împotriva tînărului 
stat sovietic, arătînd cum n-u se 
poate mai bine contradicțiile care 
dezbinau țările din cadrul acestei 
cîrdâșii. dincolo de interesul co
mun al * '
Voliițiăi.
boi de Apărare a Patriei, afi 
șele vitrinelor TASS (reedi- 
tîrid, ca fotihnlă, vitrinele 
Roslă compuse de Maiâkoveki

luptei împotriva re 
In anii Marelui Râz

în timpul Revoluției) înfierau 
i,Noua ordine europeană" și în
flăcărau populația și pe ostașii 
Armatei Sovietice în lupta contra 
fascismului. După înfringerea 
hitlerismului, Kukrîniksî arată 
agonia dezgustătoare a crimina
lilor naziști dar și incăpățînarea 
cu care ei se agață de istorie și 
primejdia de a reînvia sub oblă
duirea imperialiștilor ațîțători la 
război. In toate aceste etape sa 
tira lor clocotește de aceeași ar 
doare combativă. Fantezia me
taforelor, a asociațiilor de idei 
și de imagini se alimentează din 
tumultuosul curs ăl Evenimentelor. 
Kukrîniksî trăiesc intens viața 
politică, actele ei au o rezonanță 
imediată în creația lor Poantele 
satirice sînt nesilite, neelăborâte, 
siitiple și logice, explozive ca un 
strigă! de mînie sau un hohot 
de rîs. (Un exemplu, la îfitîni- 
plare, pentru a ’lustra ingenio
zitatea și pregnanța imaginii : 
în „Procesul de la NQrnberg", 
cifra 6 de la data 1946 capătă 
în ochii criminalilor forma de 
coșmar a unui laț amenințător 
efe vor pedepsi eriniele’ lor mon
struoase).

știu să ridiculizeze 
odios un personaj

Kukrîniksî 
și să facă 
proiectînd asupra lui ura și de- 
masoîndu-1 cu inteligență ascu
țită. In seria portretelor de că
petenii naziste mijloacele artis
tice abia țin de caricatură: nu 
deformările, exagerările ori atri
butele exterioâre sînt aici sur
sele' efectului satiric, ci scoate
rea la iveală cu multă pătrundere 
a adevăratelor caractere, cu ho- 
tărîreâ gestului cu care se 
smulge o mască minicinoasă. 
Sadismul din chipul lui Him
mler, grandomania irespon
sabilă 'din gestul oratoric al lui 
Hitler, senilitatea solemnă a 
mîinii lui Laval întinsă lamen
tabil a salut fascist, minciuna 
și slugărnicia din ochii lui Goe
ring sînt pregnante definiții por
tretistice de o impunătoare so
brietate și pătrundere artistică. 
La fel și personajele din galeria 
„Stăpînii vechii Rusii", care 
poate fi 
plastic cu ceea ce înseamnă pe 
plan literar galeria de tipuri din 
„Suflete moarte". Este locui să 
spunem că arta Kuknîniksilor

vechii Rusii", câte 
comparată, pe plan

este legată printr-o sensibilă fi
liație spirituală de ' geniul sati
ric al tuturor marilor scrii
tori ruși. Precizia diagnosti
cului psihologic descinde din 
Gogol, amărăciunea în fața 
spectacolului odios al dezu
manizării capitaliște amintește 
pe Cehov, sarcasmul expresiei se 
poate compara cu al lui Șcedrin. 
Dar patosul din imaginea Ku- 
krîniksîlor e de natura patosu
lui lui Gorki, evidențiind că ima
ginea e redată nu de un privi
tor imparțial al spectacolului^ ci 
de un om care ia poziție parti- 
ilică, combativă la lupta pentru 
progres.

în compozițiile pictate, de 
mari dimensiuni, pe teme legate 
de revoluție, există aceeași îm
binare între cunoașterea profun
dă a vieții, a temelor 
și pasiune ardentă, 
fabricantului", „Ultima 
a lui Kerenski" și alte
de înaltă ținută artistică, aflate 
cele mai multe în Galeriile Tre- 
tiakov). E interesant de urmărit

abordate 
(..Fuga 
apariție 
tablouri

cum realismul imaginii se com
pune aici din cunoaștere socială, 
pătrundere psihologică și ob
servație artistică deosebit de 
pregnantă.

Expoziția ne face și surpriza 
picturii individual semnate a 
Ktikrînicsîior. Liric, grupul se 
desparte în trei personalități di
stincte, cu particularități de 
gust și temperament. în ciuda 
acestor firești nuanțe, se văd și 
aici trăsături comune și în primul 
rînd faptul că ei iubesc a- 
nume frumusețea simplă a 
vieții, sentiment pentru care na
tura rusească 
ou peisajul ei 
Pictura celor 
peisaj (afară 
preocupare a 
portret).

Expoziția 
o dovadă a 
plastice sub : 
lui socialist i 
tică.

in uzină muncesc peste 100 de 
ingineri și tehnicieni tineri care 
ar putea sprijini în mod temei
nic ridicarea calificării tinerilor 
muncitori. Fie prin lecțiile pe 
care le-ar ține la cursurile de 
minim fehmc, fie direct la îocul 
de muncă. Desigur sînt ingineri 
și tehnicieni ca Saveluc Virgil, 
Momanu Valeriu, Cosma Aurel 
care au înțeles să sprijine cu 
toate forțele lor ridicarea califi
cării tineretului.

Comitetul U.T.M. a făcut foar
te puțin pe linia antrenării in
ginerilor și tehnicienilor la 
predarea lecțiilor ce se țin în 
cadrul cursurilor de minim teh
nic și in generai la sprijinirea 
concret! la locul de muncă a 
pregătirii tinerilor. Comitetul 
L.T.M. s-a mulțumit să încre- 
dtnțeae eitorva ingineri, sarcina 
predării lecțiilor la cursurile de 
minim tehnic și atît. Comitetul 
U.T.M. putea — și trebuie să 
facă acum acest lucru — să se 
con solie cn tinerii ingineri și teh
nicieni in scopul elaborării unui 
țrfan de măsuri concrete pentru 
ridicarea calificării tineretului.

Unor ingineri și tehnicieni li 
se poate reproșa pe bună drep
tate faptul că deși înțeleg cel 
mai bine necesitatea ridicării 
calificării profesionale a tineri
lor au rămas insensibili la va
loroasa inițiativă pornită de in
ginerii șj tehnicienii de la Hu
nedoara.

De la ingineri șj tehnicieni, 
tinerii așteaptă un ajutor mai 
substanțial. De aceea este bine 
ca fiecare să ia în răspundere 
un grup de tineri pe care să-i 
pregătească, să le urmărească 
studiul, felul cum se dezvoltă 
pentru a sezisa golurile în pre
gătirea lor și a interveni cn 
măsuri concrete.

Tinerii ingineri pot și trebuie 
sâ pună umărul serios la ridica
rea calificării tinerilor muncitori 
la nivelul tehnicii cu care este 
înzestrată uzina.

e atît de propice, 
vast și seducător, 
trei e mai ales 
de o susținută 

lui Krilov pentru

aceasta este încă 
înfloririi artelor 

semnul realismu- 
in Uniunea Sovie-

A. ARGHIR

...Și un cabinet 
tehnic formal

Dacă mergi în secțiile uzinei 
și dacă întrebi tinerii ce știu 
despre cabinetul tehnic, vor da 
din umeri nedumeriți și-ți vor 
spune;

— Avem și cabinet tehnic ?
Da, există cabinet tehnic înfiin

țai acum două luni dar care din 
păcate își trăiește viață într-un 
mod cu totul formal. Deși pre-

zența lui în Uzină era necesară 
de multă vredie, acesta a luat 
ființă așa de tîrziu pentru în 
uzină exista concepția greșită a 
unor ingineri ca dacă sînt 
tmii tovarăși care se ocupă cu 
problemele raționalizărilor și 
inovațiilor, dacă există o biblio
tecă care are și cărți tehnice nu 
mai este nevoie de cabinet teh
nic.

Dar oare activitatea unui ca
binet tehnic trebuie să se 
zume numai la șceste probleme ? 
Desigur că nu. In sarcina colec
tivului de ingineri care funcțio
nează pe lingă cabmetul tehnic 
ar trebui să intre organizarea 
unor conferințe pe diferite pro
bleme tehnice ridicate de proce
sul de producție, stimularea, or
ganizarea și dezvoltarea unei 
lar^i mișcări de inovații și rațio
nalizări, organizarea unor con
sultații în cadrul cărora ingi
nerii ar putea da lămuriri tine
rilor dornici sâ cunoască în 
profunzime diferite probleme ale 
tehnicii înaintate, să-i ajute să 
înțeleagă problemele tehnice ci
tite în diferite cărți și lucrări, și 
multe altele.

Comitetul U.T.M. împreu
nă cu cabinetul tehnic trebuie să 
organizezi pe lingă acesta din 
urmă un puternic colectiv de 
tineri ingineri care să colaboreze 
și să organizeze un program de 
expuneri pe tenie tehnice, care 
să contribuie la aprofundarea și 
îmbogățirea cunoștințelor tehnice 
ale tinerilor, să organizeze con
sultații și schimburi 
riență la locurile de

Comitetul U.T.M., 
țiile de bază U.T.M. 
nele de fire și fibre 
la Sâvinești, trebuie să se ocupe 
mai îndeaproape de ridicarea 
calificării tinerilor muncitori. 
Uzina este nouă, utihijul cu care 
este înzestrată este modern iar 
sarcinile de plan sporite. Iată de 
ce organizațiile U.T.M. trebuie să 
răspundă prin acțiuni concrete 
care să se răsfrîngă direct asupra 
creșterii productivității muncii, 
asupra lichidării rebuturilor, â- 
supra îmbunătățirii calităfii pro
duselor și a folosirii raționale 
a capacității mașinilor și insta
lațiilor cu care este înzestrată 
uzina. Numai în condițiile depli
nei stăpîniri a meseriei, a cu
noașterii și aplicării tehnicii noi. 
tinerii pot contribui mâi din 
plin la creșterea productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost a produselor, sarcini impor
tante stabilite de documentele 
Plenarei 6.6. al P.M.R. din de
cembrie 1959.

n-

de expe- 
muncâ.

organiza- 
de la Uzi- 

sintetice de



!n spiritul păcii
si al colaborării internaționale
9 9

K. E. Voroșilov, F. Kozlov 
și E. Furțeva au plecat spre India

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 19 ianuarie au părăsit 
Moscova plecind pe bordul unui 
avion Tu 104 la Delhi, într-o vi
zită de bunăvoință, Kliment Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Ekaterina Furțeva, 
deputat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Ei au plecat în India 
la invitația președintelui Rajen
dra Prasad și a guvernului a- 
cestei Republici prietene.

Pe aeroportul Vnukovo se a 
flau Averki Aristov, Nikolai Igna
tov, Otto Kuusinen. Anastas Mi- 
koian Nuritdin Muhitdinov, Mi
hail Suslov, Nikolai Șvernik, 
Piotr Pospelov, Aleksei Kosighin, 
Dmitri Poleanski, miniștri, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, di- 
plomați străini, numeroși repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Moscova.

★
(Agerpres). — Co- 

agenției TASS, 
transmite ;

DELHI 19
respondentul
P. Krecinev,

Pregătindu-se să întîmpine pe 
solii Uniunii Sovietice, capitala 
Indiei s-a îmbrăcat în haine de 
sărbătoare. Palatul președintelui, 
clădirea parlamentului și alte

Muncitori 
portuari din 

Leningrad vor 
vizita portul 

american 
Long-Beach

LENINGRAD 19 (Agerpres). 
TASS transmite : O delegație 
de muncitori portuari din Lenin
grad va participa la ceremonia 

* deschiderii noii clădiri a Direc
ției portului Long-Beach de pe 
litoralul Oceanului Pacific al 
S.U.A. care va avea loc la 12 fe
bruarie.

După cum a comunicat în scri
soarea adresată lui A. Vasiliev, 
directorul portului Leningrad, 
Charles Vicker, directorul portu
lui american, în timpul ceremo
niei, tinere americane în costu
me naționale vor vărsa în bazi
nul din fața clădirii principale a 
portului apă trimisă din porturi
le diferitelor țări ale lumii. A- 
ceasta va simboliza colaborarea 
comercială dintre țări și prietenia 
popoarelor lumii,

La rugămintea lui Charles 
Vicker zilele acestea din Lenin
grad va fi trimis un vas special 
pregătit cu apă din Neva. Vasul 
va fi expus apoi în expoziția 
permanentă creată în acest port 
american.

Martinica este o insulă si
tuată în arhipelagul Otraibe- 
lor și face parte din Antilele 
Mici. Are o suprafață de 
1.090 km. pătrațî și o popu
lație de 300.000 locuitori. 
Centrul politic și administra
tiv al insulei este orașul 
Fort de France. In prezent 
ea este în mod oficial „de
partament francez".

Sfîrșitul anului 1959 a fost 
marcat în Martinica de 
masive și violente tulbu

rări. Populația ax manifestat îm
potriva autorităților colonialiste. 
Poliția a intervenit cu brutali
tate. Numeroși demonstrași au 
fost uciși, zeci din ei au fost 
răniți. Amploarea mișcărilor a 
silit autoritățile să aducă trupe 
dintr-o insulă vecină. Au fost 
introduse restricții în circulație, 
iar apoi a fost declarată starea 
de asediu.

Analizînd mai îndeaproape e- 
venimentele petrecute în această 
insuliță din arhipelagul Cerai- 
belor (în lanțul Antalelor Mici), 
ajungem la concluzia că recen
tele tulburări fac parte dintr-un 
lung șir de mișcări ale popu
lației insulei pentru o mai lar
gă autonomie politică, pentru o 
viată mai omenească. împotriva 
colonialismului francez și a ex
ploatării capitaliștilor autohtoni. 
Căci în Martinica colonialismul 
are o vechime considerabilă. 
Este semnificativ pentru aceasta 
faptul că Martinica împreună cu 
insulele Guadelupa și Reunion 
formează așa-numitele ..vechile 
colonii**, deoarece încă din 1636 
sînt ocupate de colonialiștii 
francezi.

Cotropitorii străini au găsit 
aici cîteva mii de indigeni pe

cinstea 
muni-

Fortul

instituții de stat sînt iluminate. 
Pe principalele magistrale din 
Delhi și pe- tot parcursul de la 
aeroportul Palam pînă la palatul 
președintelui — reședința oaspe
ților sovietici — sînt arborate 
drapele indiene și sovietice și 
pancarte colorate. Locuitorii din 
Delhi, Bombay, Calcutta. Ma
dras și din alte orașe se pregă
tesc să facă o primire călduroasă 
lui K. E. Voroșilov, F, R. Koz
lov și E. A. Furțeva. In 
înalților oaspeți sovietici, 
cipalitatea orașului Delhi va or
ganiza la 24 ianuarie în ” 
Roșu — tradițional loc de adu
nări — un mare miting.

In legătură cu apropiata vizi
tă în India a președintelui Pre- 
zdiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. E. Voroșilov, la 21 
ianuarie in pavilionul sovietic de 
la Expoziția agricolă internațio
nală din Delhi se va organiza 
Ziua națională a Uniunii Sofis
tice.

Ziarele 
că la 19 
zitei în 
sovietice, 
radiodifuziune 
program special. Reportajul 
la aerodrom ilustrind sosirea 
K. E. Voroșilov, F. R. Kozlov, 
E. A. Furțeva fi a persoanelor 
care îi însoțesc va fi transmis 
de toate posturile de rodia dtn 
India.

centrale indiene publi- 
ianuarie programul vi- 
India a solilor 
Societatea indiană

pregătește

țârii
da
un
da 
lui

MOSCOVA 19 (.Agerpres . — 
TASS transmite: La Aioscova a 
fost data publicității notanrea 
C.C. ai P.C.L.S. și ConsdiuiB 
de Miniștri al U.R.S.S. ca pri
vire la măsurile de imbuna^Țrre 
continuă a asislen e: nedcale 
și ocrotirii sănătății po; _ - . 
din Uniunea Sovietică.

In iiotărire se subliniază că 
guvernul sovietic iokbește o 
parte considerabilă a fondurilor 
economisite de pe urma noii re
duceri a forțelor armate pentru 
îmbunătățirea continua a bună
stării poporului. O mare parte 
din aceste mijloace vor servi la 
îmbunătățirea asistenței medi
cale a populației.

In hotarîre se arată, printre 
altele, că volumul investițiilor 
pentru construirea în 1961 1^65 
a instituțiilor pentru ocrotirea 
sănătății, a întreprinderilor in
dustriei medico-farmaeeuf.ee, a 
institutelor de cercetan științi
fice, sporește eu încă 1 81J >.uu0.»j00 
ruble in comparație cu cifrele ce 
control ale planului septenaL

Potrivit acestei hotarir:, nu
mărul locurilor din sp tale va 
crește pînă in 1965 cu 616.000.

Hotârirea prevede elaborarea 
și aplicarea unor măsuri pentr» 

Mișcarea anticolonialistă
din Martinica

care i-au exterminat, iar apoi au 
folosit pe plantațiile 'or manca 
forțată a sclavilor negri aduși 
din Africa.

Pe francezi i-a atras fertilita
tea extraordinară a solu/j. de 
aici, pe care pot crește cele mai 
diferite plante Cu toate acestea, 
teritoriul coloniei franceze ce 
care ne ocupăm a fost folos *. 
aproape cu exclusivitate pentru 
cultivarea trestiei de zahăr, în 
care s-a specializat Astăzi, za
hărul, alături de rom și de ba
nane, constituie principalele 
produse de export ale insulei.

Deși în 1946 Martinica (și 
alături de ea Guadelupa și Reu
nion) a fost ridica 
la rangul de „de
partament francez**, 
situația ei de colo
nie continuă să se 
mențină. Întreaga 
economie a țării 
(și peste 90 la sută 
din teritoriu) se 
află sub dominația 
a zece familii des
cendente ale primi
lor colonialiști fran
cezi.

Populația insulei 
o duce din ce în 
ce mai prost fiind 
nevoită să suporte 
lipsuri și mizerie. 
Șomajul face aici 
ravagii. Astfel, după 
cum relatează săp- 
tămînâlul francez 
,1’Express*4, jumă
tate din populația 
activă a insulei șo
mează. Numeroși 
martinichezi sînt 
nevoiți să emigreze.

Uniunea Sovietică va participa 
și la construirea 

celei de-a doua părți 
a barajului de la Assuan

Schimbul de scrisori dintre Nikita Hrușciov 
și Gamal Abdel Nasser

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Raspu-i/zind la 
un mesaj al președintelui Repu
blicii , Arabe Unite, Nasser, 
Uniunea Sovietică a consimțit să 
participe la construirea celei 
de-a doua părți a barajului înalt 
de la Assuan.

In cadrul schimbului de scri
sori dintre Nikita Hrușciov și 
Gamal Abdel Nasser, dat publi
cității Ia Moscova, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a comunicat că guver
nul sovietic, călăuzindu se după 
dorința de a întări și pe 
viitor relațiile de prietenie 
dintre țări, își exprimă asenti
mentul de a participa la con
struirea celei de-a doua părți a 
barajului înalt de la Assuan, pe 
baza principiilor asupra cărora 
s-a căzut de acord în ceea ce 
privește participarea U.R.S.S. la 
construcția primei părți a bara
jului.

Fie ca construcția baraiului 
de la Assuan, scrie N. S. rfruș- 
ciov în scrisoarea adresată pre
ședintelui R.A.U., să fie un sim
bol al prieteniei trainice dintre 
țările noastre.

Noi, oamenii sovietici, se spune 
in scrisoarea șefului guvernului 
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sovietic, privim cu profundă În
țelegere și simpatie eiorturile 
popurului Republicii Araoe Uni
te îndreptate spre dezvoltarea 
economiei naționale, spre ridi
carea bunăstării sale.

N, J>. Hrușciov a exprimat 
mulțumiri pentru medalia jubilia
ra de aur „Barajul înalt de la 
Assuan", care i-a lost conferita, 
medalie instituita cu prilejul în
ceperii lucrărilor la una d^n cele 
mai mari construcții Hidrotehni
ce din lume.

in scrisoarea sa, Gamal Ab
del Nasser și-a exprimat con
vingerea că colaborarea d.nire 
inginerii și muncitorii arabi, pe 
de o parte, și inginerii sovietic:, 
pe de alta parte, la construcția 
barajului de la Assuan va con
tribui la întărirea prieteniei 
dintre popoarele Republicii Ara
be Unite și Uniunii Sovietice.

Ne bucură laptul că v-ați ex
primat asentimentul de a parti
cipa la construcția cele: de-a 
doua părți a barajului irkalt pe 
aceleași principii pe care s-a 
bazat acordul cu privire la par
ticiparea dv., la construcția pri
mei părți a barajului, scrie pre
ședintele Nasser. Nasser subli
niază că aceste principii nu im
plica nici un fel de condiții sau 
restricții.

Președintele Nasser a expri
mat mulțumiri pentru făptui că 
popoarele Uniunii Sovietice și-a 
afirmat in repetate rînduri prie
tenia iața de poporul Repubiioi 
Arabe Unite in lupta sa wf:e că 
este vorba de lupta naționali 
pentru independența și menține
rea acestei independențe, fie ci 
este vorba de eiorturile mari 
pentru construcția unei vieți it 
bune pentru toți fiii ei".

Președintei* Nasser a subti
tra: că mesa jxi he N. S. Hruș- 
oov cb prvSre la poziția gcver- 
nslx sovseLc te probtema coo- 
«L~>rțe: ceje de-a doca pteți 
a barxtix î-Xt v> face si 
ruvi h va ^tari și ax t 
recxoTserTTa pe care o r rtreșîe 
UU de peperd »:<-.eLc popend

„Condeiele otrăvite
din 6ermania Occidentală

Răsfoind presa 
străinăde..

care

ca
In

■■ gersaa al
■-C i'da-.* — ridkă 

hr S-S. Oamenii 
acesi xiar își spun

ie vtatohi'u:
ai 2saieL Astfel, după 

caz săptâminalul a-
sr3C:\ a pr. r âvara anului tre
es! o furioasă a atacat
boteZui _Eurooz* unde se reu- 
r. seri efenentek aitracoloiiia- 
bsie organ zatoere ale unui Co- 
Bitet de salvare publică clan- 
destiaâ. Populația a hiat ime
diat atitudine împotriva acelo
ra ca-e încercaseră o lovitură a- 
senăaătoare cu cea din Alge
ria.

v. șea rea anticolonialistă din 
Mar: n :a se bucură de spriji
ne' celor mai largi pături a’e 
izMectaalitâtn. Astfel, studen- 
: : din Martinica care învață in 
Franța eu adoptat la recentul 
Iar congres care a avut Ioc la 
Paris, o rezoluție în care decla
ri că sprijină cererile poporului 
rrartiuicbez privind retragerea 
Tuturor ..detașamentelor republi
cane de securitate" (politia 
franceză mifitarizată), anularea 
misirilor militare, expulzarea 
imediată de pe insulă a tuturor 
e>me- -lor rasiste și colon:alî- 
ste. eliberarea deț:nutilor și 
hipta pentru autodetermiîaare.

Evenimentele care au avut loc 
la sfirșihil anului în Martinica, 
așa după cum a declarat un re
prezentant a! Partidului Comu
nist Martinichez. se integrează 
în lupta generală a populației 
acestei insule împotriva exploa
tării capitaliste și a regimului 
colonial, rentru un nou statut 
politic al insulei, pentru drep
tul poporului de a-și lua soarta 
In propriile sale mtmi.

ION D. GOIA

Lucrările 
seminarului 
studenților 

din țările Africii
La Addis Abeba își conti

nuă lucrările seminarul stu
denților din țările Africii de 
est. de vest și centrale.

în cuvintările lor partici- 
panții ia seminar condamnă 
cu vehemență rîndultlile co
lonialiste din Congo Belgian, 
Rhodezia, Nyassaland, Uganda 
și celelalte țări coloniale. Ei 
cheamă pe toți africanii la 
unitate in lupta împotriva 
colonialismului

In cadrul seminarului au 
fost aspru condamnate poli
tica discriminării rasiale, re
partiția inechitabilă a pămîn- 
tu! ui, inegalitatea salariilor 
africanilor și europenilor cu 
aceeași calificare piveum și 
limitarea drepturilor electo
rale pentru africani.

Tinerelul sătesc 
din R P. Bulgaria 

pe șantierele 
de hidroameliorații
Tineretul bulgar, organizat 

in Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist, contribuie 
cu avint la lupta întregului 
popor pentru sporirea neînce
tată a producției industriale 
și agricole.

Anul trecut în rîndurile ti
neretului sătesc au fost crea
te 1.350 de brigăzi perma
nente și temporare din care 
au făcut parte peste 60.000 
de tineri și tinere. Aceștia au 
lucrat la construcțiile de hi
droameliorații pentru irigarea 
i 68.000 hectare de noi tere
nuri, reprezenta*nd 37 la sută 
din terenurile irigate anul 
trecut 

La Roma s-au pus recent în vînzare bi!stele pentru manifes
tările sportive din cadrul Olimpiadei, care va avea loc în acest 
an in capita'a Italiei- In fotografia noastră puteți vedea un 
grup de tineri italieni, care s-au și prezentat la ghișeu pentru a 

se asigura de pe acum cu bilete.
u

ei

„Heinrich 
schaii” 
ale 
cu 
burg din Bavar.a d 
lunar revista „Nai 
In luna decembrie ace

neonaziști dar 
nu sînt singurii. 
Există, de aseme
nea, săpîâninalul 

Huter’s Neue Welt- 
apar scr.son 

cititorilor care se încheie 
,Heil Hitler!". In orașul Co- 

Nord apare 
a Europa**.

--------- " publi
cație a glorifica! trupele S.S. 

D’.jps cum arata ziarul englez, 
o statistică recenta a dezvăluit 
că in R. F. Germană apar cu re
gularitate 30 de rare Și publi
cații neonaziste. In afară de ele 
există 42 de edituri și 19 „clu
buri ale cărții" cu caracter na
zist. Fostul general S-S^ Gille, 
scrie „Guardau-, cooduce un a- 
semenea „club” Ia Stemmen lingă 
Hanovra. Casa de ediîură Druf- 
fel Veriag est condusă de Hel
mut Sunderman, unul din ad- 
iuncții lui Dietrich, șeful presei 
lui Hitler. Această editura a pu
blicat 23 de ediții a ie scrisorilor 
lui Rudolf Hess către soția sa 
precum și cărți ale fruntașilor 
partidului nazist și foști membri 
ai S-S.-uiui. Editura Abendland 
Verlag din Wuppertal este con
dusă de S.S. istul Waldemar 
Schutz, editura Gdttinger Ver- 
lagsnastalt a publicai recent o 
biografie a lui Herman Goring, 
iar în editura Leopold Stocker 
Verlag a apărut cartea ^Adolf 
Hitler, prietenul tinereții mele”.

In încheierea articolului zia
rul „Guardian” arată că activi
tatea presei și editurilor cu ca
racter nazist din R. F. Germană 
are o influență nefastă asupra 
tineretului din această țară.

Noul tratat japono-american 
nesocotește voința de pace 

a poporului japonez
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — La 19 ianuarie s a 
semnat la Washington Tratatul 
de securitate japono-american, 
în versiunea Iui revizuită. Din 
partea Japoniei tratatul a fost 
semnat dr primul ministru K’Ș’. 
iar din partea S.U.A. — de Chr. 
Herter, secretar al Departamen
tul de Stat.

Tratatul semnat la Washing
ton îl înlocuiește pe cel încheiat 
între S.U.A. și Japonia în 1951. 
ca o completare a tratatului de 
pace separat încheiat de S.U.A. 
eu Japonia. Scopul noului tra
tat este de a accelera remilita- 
rizarea Japoniei ca principala

le conducă o manijes- 
care a>u organizat-o, • 
bunăvoință. Copiii ce- 
măcar odată pe săptă-

La Studioul de televiziune din Moscova a intrat în exploatare 
sistemul experimental de televiziune în culori. Studioul central 
de televiziune transmite filme, ca și concerte, în culori. In foto 
grafie ; tehnicieni amenajînd telecamera în vederea unei noi 

emisiuni în culori.

Cinematograf... hotel
Căscatul la cinematograf este 

cea mai obișnuită judeca
tă de valoare a spectatoru

lui. Și pentru că publicul austra
lian a fost în ultimul timp ne
voit să emită asemenea judecăți 
de valoare prea des din cauza 
proastei calități a filmelor occi
dentale care au invadat ecranele 
din Australia, ceea ce scădea se
rios veniturile proprietarilor de 
cinematografe, cineva a găsit o 
soluție. La Clermont (Australia) 
— după cum ne informează zia
rul vest-german „Deutsche Zei- 
tung** — a fost deschis un cine
matograf în care spectatorii stau 
culcați pe spate în scaune confor
tabile, ecranul fiind situat in

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
O DELEGAȚIE GUVERNAMEN

TALA A R. D. GERMANE
A SOSIT LA PHENIAN

La 19 ianuarie a sosit Ia Phe
nian, venind din R.P. Chineză, 
o delegație guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane 
condusă de Heinrich Rau, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri șt ministru a! Comerțului 
Exterior și Intergerman.

Membru delegației au fost pri
miți pe aeroport de Kim Ir, 
firim-vicepreședinte al Cabinetu- 
ui de Miniștri al R.P.D. Co

reene, și de alți reprezentanți 
de frunte ai vieții de partid și 
de stat

Kim Ir șl Heinrich Rau au 
rostit cuvîntări.

REPRESIUNI POLIȚIENEȘTI 
IN CAMERUNUL BRITANIC

Comitetul organizațiilor africa
ne de la Londra a dat publici
tății o declarație în care se 
spune că autoritățile din Came
runul britanic au întreprins re
presiuni polițienești împotriva 
populației care luptă pentru uni
ficarea cu statul independent Ca
merun creat recent.

In declarație se spune că 
scopul autorităților engleze este 
de a împiedica unificarea po
porului Camerunului și de a pre
lungi regimul ' •••-*•
merunul de 
„tutelei**.

Arestările, 
judecată, deportările și alte re
presiuni nu pot însă înăbuși

colonialist din Ca- 
Sud sub pretextul

întemnițările fără

forță de șoc a imperialismului 
american în Asia și în regiunea 
Oceanului Pacific.

Caracterizînd noul 
securitate secretarul 
Partidului Socialist 
sanuma, a arătat că el este

tratat 
general 
japonez,

de 
al 
A- 
o 

alianță îndreptată împotriva Uni
unii Sovietice, a R. P. Chineze 
și a celorlalte țări socialiste, 
încheierea tratatului dovedește 
că cercurile conducătoare japo
neze nesocotesc orientarea spre 
destindere care s-a conturat în 
relațiile internaționale și voința 
de pace a poporului japonez ex
primată în numeroase acțiuni 
de luptă. 

tavan. Bineînțeles, filmele rulea
ză aici noaptea, pînă în zori, 
cînd, contra cost, spectatorului i 
se servește micul dejun. Astfel, 
căscatul sau dormitul în timpul 
filmului este perfect motivat. 
Și bineînțeles calitatea filmului 
nu mai ara nici o importanța.

Cei fără locuință au invadat 
pur și simplu noul cinematograf 
— remarcă „Deutsche Zeitung**. 
Edilii orașului au fost puși în
tr-o adevărată încurcătură : în ce 
categorie să treacă instituția res
pectivă. La hoteluri sau cinema
tografe. Numai iubitorii filmului 
se încăpăținează să nu înțeleagă 
utilitatea unui asemenea „lăcaș 
de cultură**...

năzuința poporului din Camerun, 
spre unitatea patriei sale care 
în anul 1916 a fost împărțită 
între Anglia și Franța.

DUPĂ 17 ANI ȘI-A RECAPATAT 
MEMORIA Șl VORBIREA

total lipsit timp 
memorie, auz și 
declarat pentru 
identitatea. El a 

dispărut fără

Mitraliorul Taras Martiniuk, 
care in urma rănilor căpătate in 
timpul celui de-al ll-lea război 
mondial a fost 
de 17 ani de 
vorbire, și-a 
prima oară 
fost considerat 
urmă. In toți acești âm soldatul, 
a cărui identitate nu se cunoș
tea și ale cărui acte fuseseră 
pierdute in timpul luptelor, a 
fost supus unor tratamente me
dicale intr-o serie de orașe dm 
Uniunea Sovietică. De curind, 
medicii din orașul ucrainean 
Stalino au reușit să-l facă să-și 
recapete memoria și vorbirea.

Inapoindu-se în orașul său 
natal Makeevka, situat m apro
piere de Stalino, Taras Martiniuk 
l-a văzut pentru prima oară pe 
fiul său cel mai mic care s-a 
născut la două luni după pleca
rea sa pe front. El și-a revăzut 
și fiul cel mare, pe Martiniuk 
Mihail, in vîrstă de 20 de ani, 
pe care il văzuse pentru ultima 
oară pe vremea cînd acesta avea 
trei ani.

PROCESUL INTENTAT DE CO
LONIALIȘTII BELGIENI ÎMPO
TRIVA PREȘEDINTELUI PARTI
DULUI MIȘCAREA NAȚIONALA 

CONGOLEZA

La 18 ianuarie a început la 
Stanleyville, procesul intentat de 
autoritățile colonialiste belgiene 
lui Patrice Lumumba, președin
tele Partidului Mișcarea națio
nală congoleză, partid care se 
află în fruntea luptei pentru in
dependența națională din Congo 
Belgian.

Populația din Congo a pro
testat împotriva arestam lui Pa
trice Lumumba și a cerut să i se 
acorde locul cuvenit la confe
rința reprezentanților partidelor 
politice din Congo Belgian și ai 
guvernului belgian care se des
chide la 20 ianuarie la Bruxel
les ; dar autoritățile colonialiste 
belgiene au refuzat să satisfacă 
această revendicare populară de
oarece văd în acest partid un 
adversar hotârît al colonialismu
lui belgian. La proces Lumumba 
a fost făcut răspunzător de tul
burările care au avut loc la

Rasism
Doctorului Albert Perry din 

Carolina de Nord (S.U.A.) 
îi sînt tare dragi copiii. A su
ferit mult în 1946 la aflarea 
veștii că cîțiva cîrlionțați negri 
s au înecat făcind baie într-o apă 
curgătoare. Nu aveau acces la 
bazinul comunal destinat numai 
„pentru albi** și n-au putut rezis
ta tentației de a se bălăci în apă 
pe timp de arșiță. Cînd un grup 
de puști negri l-au rugat ca în 
calitatea sa de membru al filialei 
locale a Asociației naționale pen
tru propășirea populației de cu
loare, să ' 
tație pe 
surîs cu 
reau ca, ...
mină, să se poată și ei scălda în 
bazin fără teama morții.

De la acea manifestație Perry 
s-a întors acasă tare abătut. Ad
ministrația locală respinsese cu 
biu'ulitale pe nciuții negri pe 
motiv că „va trebui să cheltuias
că prea mult cu dezinfectarea 
bazinului după ce copiii negri 
vor face baie în el**. Pe atunci 
doctorul nu bănuia încă că huli
ganii Ku-Klux-Klanului puse
seră ochii pe el și viața-i va de* 
veni nesigură.

Nu trecu mult și în fața casei 
lui Perry au început să ardă 
noaptea sinistrele cruci. Anoni
mele care-l amenințau cu moar
tea se întețeau. Dar în noaptea 
cînd urma să fie atacat, un grup 
de 40 de tineri negri au făcut 
zid în fața casei doctorului și 
glugile cu capete de mort ale 
Ku-Klux-Klanului au trebuit să 
se facă nevăzute. * f
timp însă, sub pretext că ar fi 
provocat un avort unei femei 
albe, Perry este condamnat la 
trei ani închisoare. In timp ce 
i se judeca apelul și doctorul 
reflecta la soarta sa, iată că doi 
copii negri în vîrstă de 8 și 9 
ani sînt condamnați fără nici o 
vină la închisoare. Doctorul nu 
ezită nici o clipă. Se avîniă cu 
pasiune în apărarea copiilor. A- 
pelul i-a fost bineînțeles respins 
și pe deasupra rasiștii au cerul 
să i se retragă dreptul de a prac
tica medicina. Ziarul „New York 
Post** arată că 5,000 de locuitori 
negri din Carolina de Nord au 
semnat o petiția prin care cer 
ca lui Perry să nu i se ia acest 
drept.

Doctorul Albert Perry stă fi 
acum în dosul gratiilor.

S. VOINESCU

Peste puțin

t—•---- :

Film consacrat 
primului spărgător 
de gheață atomic 

din lume
Studioul de filme de știință 

popularizatăpopularizată din Moscova a 
realizat un film consacrat pri
mului spărgător de gheață ato
mic din lume „Lenin“. Acest 
film de știință popularizată în 
culori este denumit „Nava-ami
ral atomică**.

Stanleyviile în luna octombrie a 
anului trecut.

UN NOU TIP DE MICROSCOP 
ELECTRONIC REALIZAT 
IN. R. CEHOSLOVACA

In laboratorul de microscoape 
electronice din Brno, care func
ționează pe lingă Academia de 
Științe a R. Cehoslovace, a fost 
proiectat un nou tip de micros
cop electronic c :re poate mări de 
200.000-1.000.000 de ori. In urma 
experimentării acestui microscop 
s-a constatat că cu ajutorul său 
pot fi distinse două puncte aflate 
la o distanță de mai puțin de 
1/1.000.000 parte dintr-u,n mili
metru unul de celălalt.

BAGDAD. După cum a. 
nunță ziarul „Al Mali", in ce. 
pind cu 19 Ianuarie in Irak a 
intrat in vigoare acordul cu 
privire la acordarea de ajutor 
tehnic de către Uniunea So'Jie- 
tică Republicii Irak in construi, 
rea de centre de învățămint pen„ 
tru pregătirea de cadre califi» 
cate pentru industria națională.

PARIS. — După cum transmite 
agenția France Presse în ca. 
tastrofa de la Frejus, provocată 
de ruperea barajului Malpasse 
în noaptea de 2 spre 3 decembrie 
1959, au murit sau au dispărut 
421 persoane. Peste 2500 de fa. 
milii au avut de suferit. Pagu. 
bele populației în afara celor sil. 
ferite de stat, se cifrează la 11 
milioane de franci noi.

LEOPOLDVILLE - După cum 
anunță agenția Reuter, in pro. 
vincia Kasai (Congo Central) a 
fost proclamată starea de asediu. 
Adoptarea acestei măsuri de că. 
tre autoritățile belgiene dezminte 
versiunea oficială a „liniștirii** 
populației congoleze cu ajutorul 
represiunilor recente.

BONN. — După cum transmite 
«genți-a France Presse un purtă, 
tor de cuvînt «al Ministerului de 
Război al R F. Germane a de- 
c la nat la 19 ianuarie că Germa, 
nia occidentală a înaintat Izrae- 
lulu1 o nouă comandă de arma, 
ment. Contractu1 prevede livra, 
rea către Bundeswehr a unei 
cantități de RO.OOO obuze de 
mortiere După cum a arătat. 
purtătoru| de cuvînt. Ministerul 
de Război proiectează echiparea 
intiegulu’ Bundeswehr cu arme 
automate produse în Iznael

VARȘOVIA. — După cum a- 
nunța agenția P.A.P., ia 19 ia. 
nuarip a a-nii lo- la Varșovia o 
nouă întrevedere între ambasa. 
dorii Republicii Populare Chi. 
neze și Statelor Unite ale Ame. 
ricli.

1
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