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Iși vor îndeplini 
angajamentele
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Un grup de eleve ale Complexului școlar din Bîrlad în vizita la Fabrica de rulmenți. Strun
garul Dumitru Dulghem dă elevelor cîteva explicații. Foto : P. PAVEL

Plecarea din Capitală 
a delegațiilor 

de tineret care au 
participat ia Intilnirea 

de la Bucurețti

Tinerii mineri de la exploa
tarea carboniferă Vulcan 
mobilizați de organizația 

U.T.M. luptă pentru a traduce 
în fapte hotărîrile conferinței o- 
rășenești de partid de a obține 
în acest an importante economii, 
de a colecta cît mai mult fier 
vechi și de a extrage cît mai mult 
cărbune peste plan. 
tineret împreună cu 
vul de mineri s-au

Brigăzile de 
tot colecti- 
angajat ca

pînă la sfîrșitul anului să ex
tragă peste plan 15.000 tone căr
bune energetic și cocsificabil, și 
să dea oțelarilor peste 350 tone 
fier vechi. Numai în cadrul unei 
singure acțiuni de muncă patrio
tică 300 de tineri mineri au 
colectat din subteran peste 50 
de torx de fier vechi.

NICOLAE ROVENȚA 
maistru electrician

In cinstea zilei 
de „16 Februarie“

Vacanță în Poiana 
înzăpezită

împreună cu alți tovarăși, 
stăteam la o masă in confor
tabila cabană ,,Poiana1* (Po
iana Stalin). într-un colț al 
sălii de mese, un grup da ti
neri și tinere, veseli și gălă
gioși. La un moment dat o 
tînără cu obrajii încinși din 
pricina efortului de a-și în
vinge sfiala se desprinse din 
grup și veni la masa noas
tră :

— Permiteți vă rog, mă nu
mesc Sanda și sînt studentă 
în anul 11 la Universitatea 
„C. I. Parhonu din București, 
facultatea de matematici.

Apoi, mai ușurată, parcă !
— Știți, aceasta a fost o 

pedeapsă primită la i,popa 
prostu**...

— Incompletă pedeapsă — 
a remarcat cineva de la ma
sa noastră — ar trebui să

spuneți și ce note ați obți
nut în semestrul întîi...

— Nu acceptăm, nu accep
tăm — se auziră proteste ve
hemente din grupul jucători
lor — ce fel de pedeapsă 
mai e și asta să spui c-ai ob
ținut numai 10 la toate exa
menele sesiunii ?...

Devenită inutilă, întrebarea 
a fost retrasă dar prilejul 
unor noi și plăcute cunoștin
țe se cnease. Am cunoscut 
peste 70 de viitori., bio
logi, matematicieni, chimiști, 
filologi, juriști , studenți ai 
Universității „C. 1. Parhon" 
din București, aflați în tabără 
pentru a-și petrece aici, ca 
în fiecare an, vacanța de iar
nă. Aparatul fotografic a în
registrat cîteva momente din 
aceste zile vesele pe care vi 
le Drezentăm.

Inovațiile însemnata
rezerva interna

Lucrînd Ia mașina sa, munci
torul de tip nou, din industria 
socialistă nu se mulțu:ne?te să-și 
realizeze doar planul, ci face tot
odată o muncă de creație. El 
studiază atent procesul tehnolo
gic, mașina, să v.?dă dacă nu 
cumva poate schimba ceva ca să 
obțină cu același efort, sau, cu 
un efort mai mic o productivita
te sporită. El are conștiința că 
face acest lucru în folosul lui. al 
fabricii în care lucrează. Perfec
tion* lldu și pregătirea profesio
nală, rnulți tineri de la Uzinele 
„Republica** din Capitală se 
strădu’esc să devină inovatori. 
109 tineri, printre care frații 
Gheorghe și Minea Ene, ingi
neri, EmanoiI Gorgan, munci
tor. cercetează, caută, se apleacă 
cu interes asupra literaturii teh
nice dînd viață inovațiilor care 
aduc după ele prefaceri simți
toare.

La o lună după publicarea che
mării tinerilor ploeșteni: „Nici un 
leu risipit, fiecare leu fructificat** 
tinerii inovatori, responsabili de 
brigăzi, șefi d~ sectoare 5-au adu
nat Intr-o consfătuire organizată 
de comitetul U.T.M., în colaborare 
cu conducerea uzinei, sub directa 
conducere și îndrumare a comi
tetului de partid.

— Studiul întreprins de noi, 
arăta în cuvîntul său inginerul 
utemist Gheorghe Avram, șeful 
secției laminor 3 țoii, ne-a dez
văluit bogăția de rezerve interne 
care așteaptă să fie valorificate. 
Cite sume nu s-ar economisi 
dacă am antrena 
tineri în mișcarea 
Studiem în prezent 
călzire la cuptorul 
realiza economii la
rică. Am făcut și un mic calcul. 
Suspendînd 2 din cele 7 arză
toare economisim numai la gaz 
metan anual 130.000 lei. Ne pre
ocupă rezolvarea mai multor 
probleme tehnologice. Așa de 
exemplu, înlocuind cărămizile de 
magnezită pe vatra cuptorului 
rotativ cu cărămizi de șamotă a- 
ducem uzinei 25.000 lei economii.

Problema principală care stă 
în fața uzinei o constituie econo
misirea metalului. Și în această 
direcție ne-am îndreptat efortu-

rile. Studiind procesul tehnolo
gic, căutăm să găsim acele căi 
care fără a influența în rău ca
litatea să reducă greutatea pro
duselor. Ne frămîntă de aseme
nea problema reducerii capului 
de pahar de la laminor. 
In prezent el cîntăreșle 2,200 
kg. Se poate însă reduce. 
Făcînd această reducere cu 
numai 100 gr., economisim 

, lunar 6 tone de oțel. Evaluat în 
bani aceasta înseamnă anual e- 
conomii de 144.000 lei.

Pe comunistul Anastase Tăr- 
chilă 1 am cunoscut ca un bun 
organizator în producție, un bun 
propagandist la cercul de învăță- 
mînt politic U.T.M. Maistrul din 
secția fileta] a venit să împăr
tășească consfătuirii proiectele 
de viitor ale tinerilor.

— O să aplicăm frîne auto
mate la două mașini de filetat. 
Vom obține astfel o creștere a 
productivității 
sută. înainte 
tarea niplelor 
rul burlane.
Ne-am propus să realizăm un 
dispozitiv pentru aceste operații. 
Din calculul nostru reiese că 
vom ridica astfel productivi
tatea muncii cu circa 20 la 
sută. Nimeni nu-și • închipuie că 
aceste 
cit ai 
diem, 
ranță
o să ne ajute efectiv la realiza
rea angajamentului luat de sec
ție — 100.000 lei economii.

Aș vrea să adaug însă că sin
guri n-o să reușim. în bătălia 
economisirii fiecărui leu trebuie 
să fim umăr lîngă umăr. De a- 
ceea cerem ca laminorul de 6 
țoii să ne dea produse laminate 
corect, să nu mai fie excentrice 
așa cum s-a întîmplat. Și încă 
ceva. Fețele să fie tăiate para
lel căci altfel se uzează repede

sculele și ce cîștigăm într-o paT- 
te risipim în cealaHă.

Fiecare tînăr poate ajunge 
inovator. Această idee s-a des
prins clar din consfătuire. E ne
voie de interes, de studiu, de 
stăpînire a meseriei, de perseve
rență. E nevoie pentru aceasta 
să privești înainte, încrezător 
în forțele tale, în ajutorul colec
tivului. La prima sa inovație

LIDIA POPESCU

muncii de 10 la 
strunjirea și file- 
se făcea în atelie- 
Se pierdea timp.

și mai mulți 
da inovații! 

modul de în- 
C 5 pentru a 
energia calo-

perfecționări se fac așa 
bate din palme. O să stu- 
o să învățăm și cu sigu- 
c-o să reușim. Inovațiile

pag. Il-a

Utemistul Dima Carol ajustor 
la sculeria generală a Uzi
nelor „23 August" din Capi
tală este fruntaș în muncă. 
El depășește permanent nor

ma cu 15 la sută.

Foto : S. NICULESCU

Luni și marți au părăsit Ca
pitala delegațiile de tineret și 
studenți din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia 
și R.P.F. Iugoslavia, participan
te la întîlnirea tineretului și 
studenților din regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice care s-a 
desfășurat la București între 30 
ianuarie și 4 februarie.

La Gara de Nord și la aero
portul Băneasa oaspeții au fost 
conduși de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M., activiști ai Co
mitetului Central și ai Comite
tului orășenesc U.T.M., Bucu
rești, precum și de tineri bucu- 
reșteni.

Se pregătesc pentru 
admiterea

în învăjămîntul seral 
și fără frecventă

Peste 1.000 de tineri muncitori 
din întreprinderile industriale ale 
regiunii Hunedoara sînt înscriși 
pînă acum pentru a urma în 
amil viitor clasa a VlII-a a șco
lilor medii serale și fără frec
vență. In vederea admiterii în 
clasa a VIII-a serâlă a munci
torilor. care n-au absolvit școli 
profesion-ale, în centrele indus
trial ie au fost organizate 14 
cursuri de pregătire. La aceste 
cursuri predau profesori cu în
delungată experiență pedagogica 
și o bună pregătire profesională.

Majoritatea întreprinderilor se 
preocupă de asigurarea condiții- 

. lor necesare pentru ca viitorii 
elevi-muncitori să poată frec
venta cursurile și să se poată 
pregăti. Conducerile școlilor 
medii serale de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara și Uzinele 
„Victoria1* Calan au organizat 
cursurile de pregătire pe două 
schimburi: dimineața și seara.

(Agerpres)

artiști ama- 
cele patru 

artistice exi- 
i cadrul Ca* 

cui- 
Ar
un 
ar- 
vor

Tinerii 
tori din 
formații < 
stente în 
sei raionale de 
tură Curtea de 
geș, pregătesc 
bogat program 
tistic, pe care-l 
prezenta spectatori
lor în cinstea zilei 
de „16 Februarie'*. 
Corul format din 
peste 80 de tineri 
și-a îmbogățit reper
toriul cu noi cîntece 
revoluționare și pa
triotice. Orchestra de 
mandoline pregătește

un program de muzi
ca populara și ușoara. 
De asemenea, echipa 
de teatru a pus în

repetă o suită de 
dansuri populare cu 
caracter local prin
tre care „Ghimpele* 

„Ungurica" și alte
le. Printre tinerii 
artiști amatori care 
se străduiesc să 
interpreteze cit mai 
bine rolurile se nu
mără 
tache, 
nescu
Porceanu

Manole llie și mulți 
alții.

scenă piesa „Cei ca
re râmîn singuri11 de 
Lucia Demetrius, iar 
echipa de dansuri

Lucia Cos* 
Constanți* 

Constantin, 
Maria,

GH. BAClU 
funcționar

In vizita la o fabrică de zahăr

c urmă, 
de za-

u puțin timp în 
muncitorii Fabricii 
hăr din Bod au avut un 

grup de oaspeți puțin obișnuiți. 
Erau elevii clasei a X-a a Șco
lii medii nr. 1 din Orașul Sta
lin veniți aici pentru a cunoaște 
ciclul de producție prin care 
trece sfecla de la intrarea în fa
bricație și pînă la produsul finit 
— zahărul.

Timp de cîteva ore elevii au

primit din partea muncitorilor 
și tehnicienilor explicații amă
nunțite asupra procesului tehno
logic al fabricării zahărului.

La plecare, elevii au mulțumii 
călduros muncitorilor fabricii de 
zahăr pentru explicațiile date, 
explicații ce au dus la îmbogă
țirea cunoștințelor lor și în acest 
domeniu.

IONIȚA ION 
muncitor

La cursul agrozootehnic

In fiecare corn 
nul Bozovici; 
ință în acest an 

agrozootehnice care în 
tatea for desfășoară o bogată 
activitate. în comuna 
cel funcționează cercul 
col cu un număr de 52 cursanți 
din rîndul tinerilor țărani mun
citori și întovărășiți.

Lecțiile predate la acest cerc 
de către tov. Petrașcu Mihai, în
vățător și lector al cercului sînt 
temeinic pregătite.

La predări se folosește judi
cios materialul didactic fapt ce 
face ca lecțiile să fie cît mai a- 
tractive și educative.

n fiecare comună din raio- 
i, au luat fi- 

cursurî 
majori-

Lăpusni- 
legumi-

Pînă în prezent în cadrul cer
cului au fost predate 7 lecții pe 
baza tematicii stabilite, cum sînt 
de exemplu: „Importanța ali
mentară și economică a legume
lor", „Bazele agrotehnice în cul
tura legumelor1* și altele.

PETRAȘCU MIHAI 
țăran muncitor

„Universitarii* se duc în vizită la „politehnicienii* aflați la 
cabana Postăvarul. Nu cu tramvaiul, ca la București, ci cu 

telefericul.

(Continuare în pag. 3-a)

t

In prezent la Șantierele Na
vale dțn Constanța se 
construiește o șalupă des

tinată cercetărilor științifice. 
Construirea acestei ambarcați
uni, ce necesită o înaltă califi
care, a fost încredințată brigă
zilor de producție ale tinere
tului. Răspunzînd cu entuziasm 
sarcinii încredințate, brigada de 
producție a tineretului condusă 
de comunistul GL - 
a plicind un 
economii,

Tîrălungă 
regim sever de 

a reușit să eco
nomisească 8 tone de metal, 
să realizeze și aite economii în 
valoare de peste 12.000 lei. Tot
odată. tinerii au confecționat 
corpul șalupei cu 8 zile înainte 
de termen. Lucrările de con
strucție continuă într-un ritm

TOMA MAREȘ 
activist

Și de data aceasta bilanțul 
brigăzii condusă de ținând 
Ion Mihăilă, de la secția 
ștcnțe a Uzinelo* „I. G Fri
mu** Sinaia este bogat in 
realizări. Angajamentul aces
tei brigăzi este ca în 1960 
să realizeze cu 8000 de lei 
economii mai mult 

9, adică in 
21.500 lei.

Foto : P. POPESCU

decit 
total

te-am

Din clasă lipsea o elevă : Or. 
tansa Stănescu. In locul ei, pe 
bancă, lăsase un bilet :

„Dragă mamă,
Te rog să mă ierți dacă

supărat cît timp am trăit. N.am 
putut proceda altfel. Aș fi vrut 
să-ți spun atîtea lucruri... Adio I 
Ortansa".

întreaga clasă se tulbură 
dintr-o dată. Biletul Ortansei 
trecea dintr-o mină în alta,

— Ce s-a petrecut cu ea ? se 
întrebau, în șoaptă, tovarășele 
ei.

O elevă se ridică în picioare:
— S-o căutăm I spuse ea cu 

voce tare.
Profesoara tresări, speriată :
— Ce este, ce s-a 

fetelor ?
— Ortansa 1 E gata 

o prostie, țîșni o voce 
pele următoare, 
profesoara, 
scările ieșind 
împrâștiară care încotro, ca o 
ștafetă ramificată. Apoi se por. 
niră pe fugă de-a lungul tro
tuarelor, spre uimirea trecători
lor.

O găsiră tîrziu, în parc, pe o 
bancă, cu fruntea între palme, 
galbenă, ca și frunzele căzute 
din arbori.
- Ce-i cu tine ? Ce-ai vrut 

să faci Ortansa ?
Cu privirea pierdută undeva,

în gol, Ortansa n.auzea 
din aceste întrebări.

...Intîmplarea aceasta 
trecut cu un an în i 
Școala medie nr. 3 din 
Toată povestea pornise 
notă. Ortansa învăța bine și la 
toate materiile avea numai nota 
10. In ziua aceea însă, Ortansa 
piimise un 7. Privea zbuciumată 
carnetul și nu voia să creadă. 
Totul i se părea o catastrofă...

E pe deplin firesc ca un elev 
bun să fie supărat, să se fră- 
mînte, atunci cînd a luat o notă

niciuna

s-a pe. 
urma la 
Craiova, 
de la o

ccre-l ajuta să se îndrepte veni
se iarăși la școală nepregătit

— Nu știu, poate n-am făcut 
tot ce trebuia, se frăminta Doi
na. Am stat de vorbă și cu tatăl 
Iui... Ne face clasa de rușine...

Ortansa face acum și ea por
te din clasa în ca-e învață Doi
na. La începutul anului școlar 
s-a transferat aici, la „Frații 
Buzești**. Una dintre noile ei co
lege a întrebat-o :
- Ortansa, tu ci plins vreo, 

dată dintr-un asemenea motiv ?

întîmplat

să facă 
și, în cli- 

în frunte cu 
elevele coborîră 

în stradă și se

mică. Dar între sensul uneî a- 
semenea frămîntări care duce 
în cele din urmă la concluzii 
limpezi pentru munca de viitor 
și între izbucnirea Ortansei e- 
xistâ o deosebire esențială.

...Acum cîteva zile, într.una 
din sălile clasei a X-a de la 
Școala medie „Frații Buzești", 
din același oraș, o elevă plin* 
gea cu sughițuri.

— Lasă, Doina, vom scoate-o 
noi la capăt, încercau s-o li
niștească tovarășele ei.

Utemista Doina Ivan era ne. 
căjitâ pentru că unul dintre 
elevi, indisclplinat șl leneș, pe

Ortansa a privit-o cu 
mari :
- De ce să plîng ? 
întrebarea i se păruse 

dreptul stupidă.
— Fiecare, dacă învață, | 

tru el învață. Cred că eu...
In adevăr, Ortansa învață 

cu voința omului care vrea cu 
tot dinadinsul să săvîrșească un 
lucru bun. Studiază reviste de 
fizică și matematici, rezolvă aca
să, în timpul liber, zeci și sute 
de probleme. Puține eleve din 
școală au notele Ortansei. Pen
tru perseverența cu care învață, 
Ortansa e apreciată de colege*.

ochi

de-a

penr

le ei. Dar aceleași colege au 
față de ea și resentimente.

— E o fire închisă, nepriete
noasă. Se iubește numai pe ea.

Vorbindu-mi despre Ortansa 
elevele făceau o comparație în
tre ea și Doina Ivan. Amîndouă 
învață la fel de bine ; sînt ega
le. Din punct de vedere al ca
racterului însă se deosebesc. 
Pe Doina colegele o iubesc. O 
simt aproape de ele, ii $imt a- 
jutorul.
- Doina nu ține nimic numai 

pentru ea. Mereu se frămîntă să 
dea și altora din ceea ce știe.

Cufundată în sfera propriilor 
ei inteese, Ortansa n-a ajutat 
niciodată din inimă pe nimeni, 
nici acolo la Școala medie nr. 
3, nici aici, la „Frații Buzești". 
Ortansa se simte chiar bine a- 
tunci, cînd, în întreaga clasă, 
strălucește numai ea. Nu numai 
că nu-și ajută colegele dar o și 
supără succesele lor. Cînd Ge- 
novăva Jenescu sau Magdalena 
Popescu obțineau nota 10, Or
tansa răbufnea, neputind să-și 
ascundă vanitatea rănită :•

— Cum și tu ar luat 10 ?
In ochii Ortansei nota aceasta 

atîț de frumoasă scădea atunci, 
dintr-o dată, ca valoare. Un

V. BARAN

(Continuare în pag. 3-*)

La gura sobeî... Fetele preferă versul de Topîrceanu iar băieții, 
o ubîzâ*. Chestie de temperament.

Plaje în hanorac...
Fotoreportaj: E. DASCALU



In S.M.T. a venit
Șu- 

rn ai 
că

uzați 
meca- 

Po-
pescu.
U.T.M. Astea 
5 sau 6. Pe 
reparăm noi. 
trebuie — și

secretarul 
sînt puține, 
celelalte însă 
Avem tot ce 
mașini, și

primavara...

In cercurile
politice U.T. M.

In plină iarnă, cu viscol și — Cum să le reparăm noi? 
zăpadă, la S.M.T. Filiași se sini- au întrebat unii mai neîncre- 
te apropierea primăverii. Totuși zători Doar nu sntem specia- 
mci gînd să se topească zăpe- liști în toatp problemele. Ce ne 
Im’ ni'a _înTăzn,^J11C3 njcl utn facem cu arborii cotiți care sînt 

i i 3 stricați ?. îi îndreptăm cu cio
canul ? Dar cu pompele de in
jecție ce ne facem ?

— Pe cele cu arborii* 
le trimitem la centrul 
nic, le-a răspuns Tănase 

organizației 
vrțo 

le 
ne 

mate-

ghiocel să-și scoată capul de 
sub nea. Primăvara se simte 
însă aici în ceea ce fac oame
nii, în pregătirile lor febrile 
pentru, acest eveniment. Nu, iar
na n-a însemnat pentru nici- 
unul din cei 104 tineri mecani
zatori de la această stațiune o 
vacanță. Ba, ca să folosim o 
expresie a secretarului organi
zației U.T.M., „lupta continuă".

— E vorba în primul rînd, 
îmi explică el, de lupta pentru 
economii. In anul care a trecut 
tinerii noștri au reușit să rea
lizeze economii în valoare de 
191.600 lei. Odată cu venirea 
în stațiune, noi n-am socotit în
cheiată lupta aceasta. Dimpotrivă, 
am început să ne gîndim cum 
vom putea spori aceste econo
mii în timpul campaniei de re
parații. Problema asta și-a pus-o 
fiecare.

M-am convins apoi imediat că 
tinerii mecanizatori de aici nu 
numai că s-au gîndit la acea
sta, dar au și trecut la fapte.

Ga de obicei, pînă anul tre
cut, S.M.T. Filiași trimitea ma
joritatea tractoarelor pentru re
parat Centrului mecanic din 
Craiova. Asta însemna desigur 
cheltuieli serioase pentru repa
rarea lor și pentru transport. 
Anul trecut, după terminarea 
campaniei de toamnă, cei 104 
tineri mecanizatori s-au întru
nit într-o ședință de producție, 
convocată de către conducerea 
stațiunii. Aici biroul U.T.M. a 
eeru^ utemiștilor să lupte cu toa
te forțele pentru a îndeplini plă
nui de măsuri al organizației de 
partid și conducerii S.M.T. de 
a se repara tractoarele cu mij
loace proprii.

tre ei, de dimineață pînă sea
ră, în marea hală a ațeljeț-ului 
mecanic, tinerii au lucrat cu sîr- 
guință, cu atenție, cu spirit gos
podăresc;. Demont.au tractoarele, 
le curățau piesa cu piesă, le cău
tau defectele, se sfătuiau între 
e.i, se ajutau. Inginerul meca
nic Ion Boții# era mereu lîngă 
ei. Au avut desigur de învins 
destule greutăți!

— Ne trebuie piese de schimb, 
ne trebuie șuruburi, au început 
să ceară unii.

Intr-adevăr, majoritatea 
ruburilor erau uzate și nu 
puteau fi folosite. Iată însă

și pricepere. Dacă încer- 
nu se poate să nu reușim.

rial, 
căm , . _

Marea majoritate a utemiș’tilor 
și tinerilor n-au dat înapoi. 
Au pornit de la început hotă- 
rîți la treabă.

Și, intr-adevăr, la Centrul 
mecanic au fost trimise numai 
6 tractoare, cele care aveau u- 
zați arborii-motor. Restul de 
57 de tractoare au rămas să fie 
reparate în atelierul S.M.T.-ului, 
de către tinerii mecanizatori, cu 
mijloace proprii.

Să repari 57 de tractoare nu-i 
un lucru prea ușor. Dar tinerii 
tractoriști erau hotăriți să ducă 
la capăt hotărîrea, să înfăptu
iască propria lor inițiativă. Pen
tru o cît mai bună desfășurare 
a lucrărilor ei s-au împărțit în 
11 echipe, fiecare echipă con
dusă de către cei mai calificați 
mecanizatori. întreeîndu^se în

pnul dintre tractoriștii, Stan 
Sprîncu, n-a fost de acord cu ei.

— Eu cred că nu trebuie să 
luăm nici un șurub de la ma
gazie. Asta înseamnă bani în 
plus. Eu m-am convins că ma
joritatea pieselor de schimb u- 
zate le putem folosi din nou.

Mulți l-au privit mirați.
— Cum să le folosim din nou 

dacă sînt uzate ?
— Uite cum, le-a răspuns el, 

Le adăugăm plin de sudură și 
le ajustăm la strung.

Stan Sprîncu tocmai citise 
într-o revistă de specialitate des
pre metoda aceasta de recuperare 
a pieselor. Tinerii au pus-o în 
practică și iată că au obținut re
zultate neașteptat de bune. Ma
joritatea pieselor uzate, în afară 
de cămășile cilindrilor și seg- 
menții pistoanelor, au fost re
cuperate astfel, realizjndu-se nu-

mai prin această metodă econo
mii în valoare de 16.500 lei.

Dar aceasta n-a fost singuri 
inițiativă. Simțindu-se mai răs
punzători ca oriclnd pentru tot 
ceea ce fac, ca niște adevăr ați 
gospodari, țineri ca Ion Neniu, 
Petre Constanți nescu, Dumitru 
Dioșaii, Gheorghe Stanciu, Ște
fan PasGu și alții au venit fie
care cu cîte o propunere de im
portanță mai mică sau mai 
mare. Tînărul Ștefan Pascu de 
pildă a ajuns la concluzia câ 
dacă pompa de injecție e bine 
curățată șl dacă segmenții se 
fixează pe piston cu deschizătu
rile la 180 grade u’pa față de 
alta, cu același consum de com
bustibil un motor poate dez
volta o «putere mai mațe chiar 
decît cea inițială. De pildă, el 
a reușit ca un K-D. de 35 C.P. 
pe care l-a reparat, să dezvolte 
42 C.P., asta pentru că forța 
exploziei interne a motorului e 
mai bine folosită,

...In miez de iarnă la S.M.T. 
Filiași se simte parcă suflul 
proaspăt al primăverii. Pe plat
formele de lucru se află :1 ri
mele cinci tractoare demontate, 
la care se lucrează intens. Ti
nerii forfotesc în jurul lor. cio
cănesc. înșurubează. Strungul 
zbîrnîie într-una, mușcînd dm 
fier cu un scrîșnet dur. Pe plat
forma de probă un tractor re
parat duduie de zor. Alături, tc- 
varășul Tănase Popescu, secre
tarul organizației U.T.M., reca- 

rea- 
plu- 
re- 

parate de ținerii mecanizator: cu 
mijloace proprii, ceea ce înseam
nă 82.000 lei economii.

— Și lupta continuă la pri
măvară, a adăugat el închizînd 
carnețel^.

In sera gospodăriei colective 
din Ghimbcv regiunea Stalin 
muncesc 
utemiștii

cu multă pasiune 
Duck Hontz și Chir

Rrtta.

Foto : I. ANDREI

Tatăl și fiica 
in întrecere

un 
de 

Za-

pitulează dintr-un carnețel 
lizările: 52 tractoare, 50 
guri, 15 semănători, toate

de iarnă, tinerii ln-In zilele 
tovă’ășiți din comuna Poiana, 
raionul Răcari s-au obișnuit 
să vină adesea la căminul 
cultural unde își petrec tim
pul cu folos, citind sau jucind 

șah.

Comoara
din Potîngeni

1 Cînd am afirmat că la gos
podăria agricolă colectivă 
„Biruința" din comuna Po
tîngeni, regiunea Iași, ge află 
o comcuiră, interlocutoarea 
mea a recut mai întîi ochii 
mari de uimire, a stat o clipă 
pe gînduri, apoi, crezînd că 
a înțeles greșit, a repetat ca 
un ecou cele spuse, tran
sformând prin adăugarea unui 
semn de întrebare, afirmația 
în interogație î

— Cum, o comoară în sa
tul nostru ?

— Da, da, o adevărată co
moară !

— Imposibil, a răspuns 
de data aceasta, revenindu-și 
din uimirea inițială, sigură 
pe sine, tovarășa Elena Prăz- 
nxciuc, secretara organizației 
de bază U.T.M. din gospodă
rie, cu care stăteam de vorbă. 
Dacă ar fi existat în satul 
nostru o asemenea comoară, 
credeți că ar fi rămas ea ne
știută pînă acum, n-o desco
peream noi ? Nu, nu ! 
se poate.

Repetîndu-i că totuși 
descoperit o comoară în 
muna Potîngeni și că 
chiar dispus s-o fac cunoscută 
oricui, chiar și biroului or
ganizației de bază U.T.M. 
din gospodărie, secretara a 
devenit dintr-odată extrem 
de interesată și uimită în a- 
celași timp :

— Nu serios, chiar ați 
coperit o comoară ? La 
în Potîngeni ? Păi, asta 
ceva grozav ! Niciodată 
s-a mai descoperit așa 
în satul nostru, 
comoară 1 Cine 
gîndit vreodată 
aici sub nasul 
afle asemenea „ , 
unde este, departe de locul 
pe care ne aflăm noi acuma ?

— Nu, nu-i chiar 
parte de aici, am 
noi tovarășei Elena

Nu

am 
co- 

sînt

des- 
noi, 
este 
nu 

ceva 
Auzi colo, o 
s-ar mai fi 
ca tocmai 

nostru să se 
bogăție ? Și

așa de- 
răspuns 
Prăzni-

Nicolce Slav (Bujorel) este unul 
dint-e cei mai buni colectiviști 
din echipa de tineret a brigăzii 
a IV-a de cîmp de la G.A.C.

comuna 
Bucureșt'.

„Gh. Dimitrov" din 
Cuza Vodă, regiunea

foto : G MIMAI

ciuc și pentru a-i satisface 
curiozitatea am învitat-o cu 
amabilitate la locul cu pri
cina.

Am 
Sub 
văita 
prelung, care te înfiora. Un
deva, departe. intr-un pocn 
singuratic croncănea o cioară 
Frigul ne pătrundea nemiîâa- 
Am cotit pe o ulița. Apoi pe 
o altă ulița. Cu glasul plin 
de emoție, tovarășa Prâmiciuc 
a șoptit într-o vreme : ^Știți, 
acum îmi explic cum ați des
coperit comoara. E o vreme 
ca într-un roman al lui Jack 
London pe care l-am citit eu 
de curînd. Știți, acolo unde 
povestește despre 
de aur. Ați avut noroc. Nu
mai pe un așa timp iese au
rul la iveală“. Continuam si 
mergem. Același mister îm
prejur. Țiuitul unei crengi 
crăpate de ger. In depărtare 
ca niște fantome din basm, 
niște mogîldețe enorme x 
grajdurile gospodăriei colec
tive. O apucăm pe o pîrtie 
care, din cîte putem observa, 
e arareori folosită de om. 
Urcăm. Drumul e anevoioa. 
Și, dintr-odată, ne pomenim 
pe vîrful unei movile acope
rite de zăpada.

— Am ajuns. Iată 
moara !

Tovarășa secretari se 
cu atenție »n jurul ei, se 
la movila de zăpadă pe 
stă, se uită la cerul inexpre
siv de iarnă, apoi iarăși îm
prejurul ei, iarăși la movila 
de zăpadă, și în cele din 
urmă, nedumerită, la mine. 
Apoi, dintr-odată luminîn- 
du-se :

— Da, acuma înțeleg totul, 
limbi ea. V-a păcălit cineva.

— Nu, nu m-a păcălit ni
meni, o asigur.

— Păi atunci unde-i co
moara.

— Chiar aici, sub zăpadă.
Tovarășa Prăzniciuc nu mii 

știe ce să creadă.
— Și ce fel de comoară e 

asta ?
— Păi, uite, sâ-ți explic. 

Sînt aici cîteva mii de kilo
grame de porumb, cîteva mii 
de kilograme de grîu.

— Bine, se miră ea. dar 
aici eu știu precis câ nu e 
decît o grămadă mare de gu
noi de grajd, de vreo 30—40 
de tone.

— Păi asta e comoara, gu
noiul acesta de grajd pe care 
nu l folosiți. Nu zac aici nefo
losite sporuri însemnate de 
recoltă ?

— Da, asta e adevărat. Am 
învățat despre asta și la cer
cul agrotehnic. îngînă ea dusă 
pe gînduri. Și cred c am fi 
putut, într-adevăr, să ducem 
comoara asta pe cîmp. Sigur 
că da...

Pe urmă se mai gîndește 
puțin și adăugă :

— Dar știți ce, am să le 
trag și eu o păcăleală straș
nică băieților. Le spun că am 
descoperit o comoară și-i aduc 
aici sâ le-o arăt. Să vedem, 
le place gluma ?

Intr-adevăr, sîntein și noi 
curioși să auzim dacă tineri
lor colectiviști din Potîngeni 
o să le placă gluma asta și, 
mai ales, dacă au de gînd s-o 
ia în ...serios.

PETRE GHELMEZ

pornit Era 
bocanci 
cu un

zăpada 
glas subțire $i

fl. DIAGONU

căutătorii

Foto : M. SCARLAT

Era în urmă cu peste 
an. în dimineața aceea 
iarnă, comunistul Costică 
haria de la GAS. Șoldănești 
se îndrepta cu pași mari spre 
sectorul zootehnic Dumbrava. 
Era însoțit de fiica sa Vero
nica, o codană de 17 ani. Ce
lor care-l întrebau încotro au 
plecat, Costică Zaharia le răs
pundea cu mîndrie :

— începi nd de azi am o 
noua tovarășă de muncă, pe 
Veronica ! Harnică e, carte 
știe, peste un an va fi frun
tașă.

După puțină vreme, ute
mista Veronica Zaharia, cu 
ajutorul tatălui său și al in
ginerului zootehnist, deveni o 
bună crescătoare de animale. 
C urî nd i se încredințară două
sprezece vaci de lapte, adica 
tot atâtea cîte îngrijea și ta
tăl ei.

Și totuși utemista Veronica 
Zaharia nu era mulțumită. 
Dorea să reducă mereu prețul 
de cost al laptelui. Pentru a- 
ceasta începu să citească cărți 
de specialitate. Pînă seara 
târziu în camera sa nu se 
stingea lumina.

De data aceasta, tatăl a ur
mai exemplul fiicei.

Au început să cerceteze îm
preună cărțile tehnice.

în aceeași perioadă, fiica 
fi-a chemat tatăl la întrecere.

La 15 noiembrie 1959 ute
mista Veronica Zaharia a 
reușii să îndeplinească pla
nul anual fi-n plus chiar să 
• fepMMÎ • economie de 3800 
lei, mai mult decît. tatăl ei.

Comunistul Csssticâ Zaha
ria însă nu e supărat pentru 
aceasta. Dimpotrivă.

fl. 6RACIUN 
corespondent voluntar

(Material primit în cadrul 
Concursului pentru corespon
denții voluntari).

Oaspeții au devenit
de-ai casei

Comitetul U.T.M. din comuna 
Gorneni, raionul Domnești, re
giunea București a deschis acum 
vreo două luni și ceva trei 
cercuri de învățămint politic: 
unui la S.M.T., altul la G.A.C. 
„Filimon Sîrbu" și al treilea în 
întovărășirea agrieplă din satul 
Chita. Deschiderea învățămîntu- 
lui politic s-a făcut la un loc 
cu toți cursanții din cele trei 
cercuri, la care au fost invitați 
și tovarăși din comitetul cornul, 
nai de partid, din organizațiile 
de bază de partid, precum și 
membri din conducerea unități
lor respective. La deschidere li 
s-a arătat cursanților impor
tanța însușirii temeinice a mate
rialului predat la fiecare cerc. 
Comitetul comunal U.T.M. s-a 
angajat ca sub conducerea or
ganizației de partid să îndrume 
permanent învățământul politic și 
să-l lege de sarcinile economice 
și de producție specifice fiecărei 
unități în parte.

în ce măsură a reușit comite
tul comunal U.Ț.M. Gorneni să 
facă acest lucru pînă în prezent ?

La S.M.T., 22 de utemiști frec
ventează cercul de învățămint 
politic „Curs seral anul 1“, al 
cărui propagandist este tractoris
tul fruntaș Ion Roată. Pînă 
acum, la acest cerc s-au ținut 
două lecții șj seminariile respec
tive. Participarea cursanților la 
seminarii a fost fructuoasă, fie
care adueîndu-și o contribuție 
importantă la elucidarea proble
melor ridicate. Un merit al or
ganizației de bază U.T.M. de 
aici a fost acela că a știut să 
împletească învățămîntul politic 
cu sarcinile de producție. Cu 
sprijinul organizației U.T.M. și 
îndrumat de comunistul Vasile 
Lozneanu, propagandist la invă- 
țămîntul politic de partid, pro
pagandistul Ion Roată a reușit 
să se prezinte în fața cursanți
lor bine pregătiț, să inițieze la 
seminarii discuții interesante și 
bogate în conținut. El se intere
sează îndeaproape de modul cum 
studiază individual fiecare 
cursant și în același timp, caută 
să afle cum se achită fiecare de 
sarcinile de producție.

Chiulangiii, sînt discutați după 
orele de învățămint politic. Ca
zul utemistului Eugen Iliescu 
care se sustrăgea atît de la sar
cinile de producție, cit și de la 
cele de organizație a fost discu
tat după seminarul lecției în
tâia. Cursanții au adus la cu
noștința biroului organizației 
U.T.M. acest lucru și s-a hotă
rît ca utemistțil Iliescu să fie 
discutat într-o ședință a biroului 
organizației U.T.M. Acest spirit 
bun în care s-a desfășurat în
vățământul politic a avut un e- 
fect pozitiv, influențînd și el creș
terea contribuției tinerilor in 
producție. Pînă la data de 31 ia
nuarie cele 41 de tractoare, 49 
de pluguri șj alte mașini și 
unelte agricole au fost reparate 
cu 11 zile înainte de termenul 
fixat și cu o zi înainte față de 
angajamentul organizației U.T.M.

La următoarele lecții și semi
narii cursanții și-au propus să 
discute pe lingă temele teoretice * 
propriu-zise și probleme legate 
de pregătirea campaniei agri
cole de primăvară, de reducerea 
prețului de cost pe hantru, de 
economisirea de carburanți și 
piese de schimb. în felul acesta 
lecțiile și seminariile acestui 
cerc de învățămint politic de
vin tot mai atractive, mai inte
resante, mai legate de specificul 
mttncM.

Din păcate însă nu același lu
cru se poate spune și despre 
cercul de învățămint politic „Să 
ne cunoaștem patria" din G.Ă.G»

„Filimon Sîrbu". La acest ceri 
sînt înscriși 17 utemiști și tineri 
colectiviști, iar propagandist ești 
utemista Voica Crăciun, sala
riată la sfatul popular comunal 
Pînă acum aici nu s-a ținut de 

»cît o singură lecție. Cum s-ai 
desfășurat predarea lecției și se 
minarul ? Propagandista a citi 
lecția din carte, apoi le-a spu:

a 
lecția din carte, apoi le-a spu: 
cursanților să se pregăteasc; 
pentru seminar. în ziua stabi 
lită tinerii colectiviști au veni 
la seminar. Propagandista a pili 
citeva întrebări, au răspuns oî 
țiva și cu asta a luat sfîrșit se 
minarul. Printre cei care au par 
ticipat la acest seminar a fos 
și tînărul Ilie Petre din sectort 
zootehnic. El s-a scuzat că n 
a putut învăța, că are mult d 
lucru în sectorul zootehnic. M< 
mulți cursanți au ridicat atum 
problema că, într-adevăr, î 
sectorul zootehnic sînt multe d 
făcut. Aici există lipsuri serioas 
în ce privește îngrijirea animal* 
lor, furajarea lor la timp și pr< 
ducția de lapte scăzută. Ar 
fost firesc deci ca lecțiile și sem 
nariile învățăminlului politic s 
fie strins legate și de aceste pr< 
bleme ele reflectînd situația coi 
cretă din locul de muncă al un< 
cursanți. Acest lucru trebuia f 
cut cu atit mai mult cu cît PI 
nara C.C. al P.M.R. din 3— 
decembrie 1959 pune sarcini de> 
sebit de importante în fața o: 
menilor muncii din agri^ultui 
ou privire la dezvoltarea șepl 
lului de animale proprietate o 
ștească, a dezvoltării suprafeț 
lor cu porumb siloz — baza sp 
ririi producției de lapte și cam 

Organizația de bază U.T./ 
din G.A.C. însă nu a făcut r 
mic în această direcție. Membi 
biroului organizației de ba 
U.T.M. (secretar Ion Draga: 
s-au mulțumit să vină ca orica 
cursant la lecție, să dea răspu 
suri dacă sînt întrebați și at 
Deși organizația de partid i 
ajutat să îmbogățească conțin 
tul învățăoiîntului politic, si 
lege mai mult de problemele 
producție concrete ale gospod 
riei, membrii biroului organiz 
ției țJ»T.M. n-au făcut acest 1 
cru. Drn această cauză lecțiile 
seminariile continuă să fie 
noste, lipsite de dezbateri vii.

In ce privește cercul de înv 
țămînt politjc U.T.M. din î 
tovărășirea agricolă din sal 
Chita, acesta n-a ținut nici o h 
jie.

Membrii comitetului U.T.. 
în frunte cu secretarul său, F 
rea Bădulescu, n-au comtro 
niciodată felul cum organizați 
de bază U.T.M. din comu 
îi mobilizează pe cursanți, 
s-au interesat cum se pregări 
propagandiștii, cum se desiășc 
ră discuțiile.

De aceste lipsuri se face vii 
vat și Comitetul raional U.T. 
Domnești. Deși cunoaște situa 
învățămrntului politic U.T.M. < 
Gorneni, acesta nu a luat nici 
fel de măsuri concrete. De ( 
rînd, în comună a fost tovari 
Maria Teodorescu, secretar 
comitetului raional U.T.M. în 
scop ? Să se intereseze cum 
desfășoară învățământul poli 
U.T.M. în G.A.C. „Filimon S 
bu“. Despre toate cele arăt 
mai sus a aflat și dinsa. Li 
notat într-un carnet și... 
tors la raion. încolo, 
E datoria Comitetului 
U.T.M. Domnești să ia 
eficace și concrete

s-a
nirr 

raioi 
măs 
pen

a îmbunătăți conținutul lecții 
și seminar iilor acolo unde învă 
mântui politic se desfășoară îr 
la un nivel scăzut.

NICOLAE BARBE

în

uiți 
uita 
care

țăranilor individuali. între re- 
niturile personale ale colecti
viștilor ți ale țăranilor indivi
duali este o deosebire eridea
li. Țăranii individuali văd asta. 
La adunarea de dare de sea
mă a gospodăriei colective au 
fost incitați și foarte mulți tineri 
țărani individuali. Ei au aflat 
acolo foarte multe lucruri noi 
despre gospodăria colectivă.

Antohi Trandafir s-a înscris 
acum cîteva zile. EL împreună 
cu părinții, țiia dinainte multe 
lucruri despre gospodărie co
lectivă. Toate evenimenteie pe
trecute acolo. tot ce se întâmpla 
mai deosebit, momentele mai im
portante din viața colectiviștilor, 
recoltarea, avansurile, împărțirea 
veniturilor, nunțile tinerilor co- 
lectâvifti. casele noi ce se ridi
cau iu fiecare an, toate se petre
ceau sub ochii lor.

Da. știau multe despre gospo
dărie. Știau din ce au văzut ei 
cu ochii lor. știau din ce au 
afini in nenumăratele seri in 
care se adunau la căminul cul
tural tineri colectiviști și tineri 
cu gospodărie individuală. Iată 
insătlcă fiind acolo, de față, 
la adunarea colectiviștilor, a- 
lunci cind gospodăria încheia 
bilanțul realizărilor pe 
an de zile și cind puneau 
cale treburile pentru încă
an deacum încolo, Trandafir An-
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tohi s-a pomenit dintr-odată 
mijlocul unor oameni preocupați 
de treburi importante privind 
bunul mers al întregii lor gos
podării, privind perspectivele 
gospodăriei, oameni care nu 
mai priveau acum numai ce 
se află in coșarul lor de acasă, 
d se ocupau de o avere co
mună. A înțeles acolo ce în
seamnă averea aceasta comună 
pentru colectiviști. Ei vorbeau 
despre ea ca despre ceva de la 
care vine totul. S-a vorbit mult 
despre dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.

— Vom cumpăra încă 30 de 
raci, 500 de oi — spuneau co
lectiviștii. Asta înseamnă că or 
să crească cerniturile noastre. 
Ca să obținem de la vacile noa
stre producții mari avem nevoie 
de porumb-siloz. O să semănăm 
acum in primăvară 80 
tare cu porumb-siloz.

I-au plăcut mult lui 
fir Antohi socotelile 
Socoteli de buni gospodari, 
altfel, acolo unde se apucă 
judece mai multe capete nu se 
poate să nu iasă un lucru bun.

Alături de Antohi au mai stat 
la adunarea aceea și mulți alți 
tineri cu gospodărie individuală : 
Gheorghe Moraru, Vasile Mora
ru, Gheorghe Ferțu. Și fiecare 
a ascultat ce se vorbea acolo, 
a înțeles relațiile de muncă și 
de viață, felul în care își pun 
la cale treburile lor gospodărești 
colectiviștii.

Pe Vasile Moraru l-a înain
tat organizarea muncii. I-a plă
cut cind s-a vorbit de o mai bună 
organizare a brigăzilor și echi
pelor, de repartizarea atribuțiilor 
fiecăruia. Se gindiea atunci : 
„Aici, la colectivă, oamenii știu 
să-și organizeze munca, de aceea 
fac lucrurile îintotdeauna cu 
temei. Mi-ar place să lucrez și 
eu Ca ei“.

I-a auzit acolo pe colectiviști 
spunînd că 
să aplice 
științifice de lucrare a pămînt,u- 
lui și de creștere a animalelor.

Ce minunat lucru l Să nu mai 
lucrezi pămîntul la întâmplare, 
ci să știi precis ce trebuie să 
faci, ți să faci ea samînța pe

de hec-

Tronda- 
acestea.

De 
so

vor de acum încolo 
mai mult metodele

cqre o semeni tu să-ți aducă re
colte mari. Să wu-ți mai fie așa 
de mult teamă că nu plouă, că 
e arșiță și că n-ai semănat destul 
de adine. Să vezi lucrînd pe mii 
de hectare mașini care fac cele 
mai migăloase treburi...

Intr-o seară le-a vorbit tor la 
căminul cultural un inginer des
pre cum se va face agricultura 
în viitor. A citit și intr-un ziar 
despre asta. Și uite că aici la 
gospodăria colectivă lucrurile a- 
cestea se și realizează. Oamenii 
vorbesc despre ele, le planifică. 
Nu visează ca mine, le planifică, 
pentru că ei nu au ca mine 2 
hectare de pămînt pe care abia 
te invîrtești cu boii și nu sînt 
singuri ca mine...

Răsucindu-și în mîini căciula, 
încă la multe lucruri s-a gîndit 
atunci Vasule Moraru.

Tot ce știuse el despre gospo
dăria polectivă, întâlnirile da 
pînă acum cu colectiviștii, tot C9

s au străduit cu muh tâmp îna
inte să-i explice agitatorii, tot 
ce a aflat la serile de întrebări 
și răspunsuri, de la echipa ar
tistică, în sfîrșit tot ce văzuse se 
st ring ea acum într-o singură 
imagine. îi plăcea, și-i erau 
foarte apropiați oamenii, gospo
dăria. Aproape că i-a părut rău 
în seara aceea că s-a despărțit 
de discuțiile de acolo, de lumea 
în care trăise cîteva ore și că se 
întorcea la viața lui îngustă și 
mărunțită, la strimtele hotare ale 
gospodăriei individuale.

Hotărît lucru, adunarea aceea 
le-a limpezit țăranilor indivi
duali invitați tot ce voiau să 
știe despre gospodăria colecti
vă, i-a introdus în viața de fie
care zi a gospodăriei. Și le-a 
plăcut.

Nu-i de mirare că în ultimele 
săptămîni au cerut să intre în 
gospodăria colectivă încă 80 de 
noi familii.

Cei mai buni la cînfec
și

La căminul cultu
ral din comtina Po- 
pești-Palanga din ra
ionul Costești a avut 
loc zilele trecute o 
mare manifestație ar- 
tistică-culturală. Au 
venit aici să partici
pe la trecerea în re
vistă a formațiilor 
artistice de amatori, 
în cadrul „Sărbătorii 
primăverii", patru co
ruri, o brigadă ar
tistică de agitație, 
șapte echipe de dan
suri, nouăsprezece 
soliști vocali și in
strumentali din cp- 
comunele Slobozia-

la dansuri

na-

Trăznitu, Po.peștî- 
Palanga, Rîca.

îmbrăcați în fru
moase costume 
ți on ale, membrii for
mațiilor artistice ale
căminelor culturale 
au «interpretat cânte
ce și dansuri din di
ferite regiuni ale ță
rii. Brigada artistică 
de agitație a căminu
lui cultural din comu
na Rîca a popularizat 
pe fruntașii comunei 
și i-a satirizat pe cei 
codași la diferite ac
țiuni de folos obștesc. 
Soliștii vocali și cei 
instrumentali

cultural din comu-

Toma I. (Salin, Ele 
Vlaicu, Ion Const; 
tin și alții au ferr 
cat pe cei preze 
prin măiestria 
care au mterpre 
frumoasele cânt 
populare. Acești 
liștâ, carurile din 
munele Rîca și 5 
bozia-Trăznitu și 1 
gada artistică de a 
tație din comuna 
ca, au fost seiec 
nate pentru faza 
ională a concursu

GHEORGHE DR 
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Vacile de lapte ale fermei zootehnice de la G.A.C „Olga Ban clc“ din Palazul Mare, regiunea Constanța se bucură de o în
grijire atentă, ceea ce face ca producția de lapte să sporeos că de la lună la lună.

Demont.au


VIAȚA DE ORGANIZAȚiE

Referatul
în adunarea generală

Adunarea generală a organi
zației de bază U.T.M. este un 
mijloc important de educare 
co minjstă a tineretului. De a- 
ceea, se înțelege, ea trebuie 
pregătită cu deosebită grijă. 
In cajrul pregătirii adunării 
generale un loc important îl 
ocupă alegerea judicioasă a 
problemelor care sînt puse în 
discuție, alegerea ded a or- 
dinei de zi. Am să tnă refer în 
acest articol la fekil în care 
întocmim noi referatele care 
urmează a fi prezentate în fața 
utemiștilor în adunarea gene
rală.

în organizația de bază 
U.T.M. nr. 25 — strungărie-va
goane — în adunarea gene
rală din luna decembrie a 
anului trecut, cînd s-a dis
cutat despre contribuția ti
nerilor la realizarea planuțui 
pe anul 1959 și sarcinile ce le 
revin pentru anul i960, utemis- 
tul Arsenie Mircea a propus ca 
în viitoarea adunare să se dis
cute despre îmbunătățirea dis
ciplinei tinerilor în producție. 
Cniar în acea adunare s-a sta
bilit și colectivul care va în
tocmi referatul: membrii bi
roului organizației U.T.M., d- 
țiva inoyatori și cîțiva ute- 
miști fruntași în producție. A- 
ceștia au cercetat situația din 
secție și au cules — pe viu cum 
se spune — tot materialul de 
care aveau nevoie pentru în
tocmirea referatului. Pe bașa 
unor fapte și exemple concrete 
referatul prezentat în adunare 
a scos la iveală experiența po
zitivă dobîndită în producție de 
organizația U.T.M., metodele 
folosite de tinerii fruntași din 
secție în lupta pentru creșterea 
productivității muncii, reduce
rea continuă a prețului de cost 
și realizarea a cît mai multe 
economii. Referatul a criticat 
■însă slaba preocupare a orga
nizației U.TJVl. pentru educa
rea tinerilor muncitori în spiri
tul disciplinei socialiste față 
de muncă și față de avutul ob
ștesc. In referat s;a vorbit, de 
exemplu, despre unii tineri cum 
sînt Vasile Bălașu, Ion Despa, 
Ion Greceanu și alții care nu 
sprijină acțiunea celorlalți ti
neri de a realiza economii, lă- 
sînd uneori mașinile să meargă 
în gol sau nu sînt atenți în 
timpul lucrului și din această 
cauză dau produse de slabă 
calitate. Referatul a făcut tot
odată și propuneri concrete 
pentru remedierea lipsurilor 
semnalate. Așa a fost propu
nerea de a se organiza cîteva 
acțiuni politice de masă pentru 
a imprima la tinerii muncitori 
spiritul gospodăresc în produc
ție, sau propunerea ca acei ti
neri certați cu disciplina șă fie 
dați în seama unor utemiști 
fruntași în producție care să-i 
ajute să se îndrepte.

în alte cazuri întocmirea re
feratelor care urmează să fie 
expuse în adunarea generală 
se încredințează unor specia
liști în domeniul respectiv. Așa 
de pildă, în organizația de 
bază din secția tîmplărie-clase 
s-a hotărît să se țină o adunare 
cu tema: prețul de cost și 
căile reducerii lui. Sarcina în
tocmirii referatului a fost în
credințată tînărului inginer 
Ștefan Nlculăescu. Referatul a 
Uipurit înainte de toate noțiu
nea de preț de cost, elemen
tele și căile de reducere a lui. 
dar a avut și un pronunțat 
caracter practic. El demonstra 
că acei tineri care dau lucru de 
bună calitate, care se preo
cupă de realizarea unor impor
tante economii contribuie ne
mijlocit la reducerea prețului 
de cost. Și. dimpotrivă, tineri 
ca Nicolae Ivașcu, Qumitru Du
mitru, care dau lucru de proas- 

(Urmare din pag. I-a)

dacă ar 
colegele 

ca și ea 
muncit și

suferi ca 
urma, sâ 
plan cu

asemenea 10, luat și de alții, 
parcă nici nu-i mai trebuia. Ar 
fi vrut 10 plus sau 11 
fi existat. De parcă 
care obțineau o notă 
n-ar fi învățat, n-ar fi 
ele din toată inima.

Ortansa nu poate 
cineva s-o ajungă din 
se situeze pe același . 
ea- Lipsa ei de ajutor capătă, 
in chipul acesta, o altă semni
ficație : dispreț pentru munca și 
personalitatea colegilor, dorința 
de a-și menține strălucirea prin 
insuccesele altora.

Odată, cu prilejul unei între
ceri între clase, elevele și-au 
propus crearea unor cercuri de 
matematică șl fizică. Ortansa, 
ca cea mai bună dintre ele, a 
fost rugată să participe :
- Eu studiez acasă, le-a răs

puns ea. Nu pot să vin.
— Bine dar e vorba de întrea

ga clasă..,
— Știu, o fi, credeți-mă însă 

că nu pot.
întrecerea fie ea la învățătu

ră, fie în munca de producție, 
caracteristică pentru societatea 
noastră, presupune avint, înflă
cărare, dar și obligația profund 
umană de a ridica mereu ală
turi de tine și pe alții. Nicio
dată insă Ortansa n-a cunoscut 
satisfacția de a-ți fi ajutat tova
rășii. Sufletul i-a tremurat tot
deauna numai pentru succesul 
ei personal.

Cîndva, intr-o recreație au 
venit la banca ei două colege. 
Studiaseră multă vreme o pro
blemă de matematică dar nu-i 
cjăs'seră rezolvarea. 

tă calitate, fac risipă de mate
riale, contribuie la umflarea 
prețului de cost. Referatul a 
trezit un interes deosebit și a 
fost urmat de discuții vii.

Avem birouri de organizații 
U.T.M. care, fiind receptive ia 
preocupările tineretului, reu
șesc să aducă în discuția adu
nărilor generale probleme care 
— deși par mărunte la prima 
vedere — au un mare efect 
educativ. Aș vrea să dau în 
acest sens exemplul biroulu’ 
U.T.M. din organizația nr. 
17-sculărie. In această orga
nizație sînt foarte mulți tineri, 
proasj>eți absolvenți ai școlii 
profesionale, care de puțină 
vreme au propriul lor salariu 
și pe care nu totdeauna știu cum 
să și-1 gospodărească. în spe
cial Dumitru Chirițoiu le-a dat 
mult de furcă membrilor birou
lui U.T.M., din acest punct de 
vedere. Umbla îmbrăcat negli
jent, n-avea niciodată bani în

Tribuna 
secretarului 
organizației 

de bază U. T. M.

prpble- 
totoda- 
semni- 
lipsuri 
la acei 

se-

buzunar. Iar de ciștigat, căști- 
ga lunar în jurul a 1.000 lei. Ge 
făcea cu banii ? Membrii bi
roului au hotârit să-i facă o 
vizită acasă. Cele aflate n-au 
fost prea îmbucurătoare. Du
mitru, care n-avea mai mult de 
17 ani, stătea în gazdă și ni
meni nu-1 controla cum trăiește. 
Totuși gazda le-a spus că 
pierde nopțile în societatea 
unor indivizi mult mai mari 
decît el, cu o moralitate dubi
oasă. Din discuția cu Dumitru 
a reieșit că cea mai mare parte 
din cîștigul lui se ducea pe 
băutură. Dar Dumitru Ghiri- 
țoiu nu era singurul caz de a- 
cest fel. Așa s-a născut id^ea 
organizării unei adunări gene
rale cu tema: „Gum își gos
podăresc tinerii salariul".

Pentru întocmirea acestui 
referat membrii biroului or
ganizației U.T.M. au discutat 
cu maiștri din secție, i-au vi
zitat pe tinerii în cauză aca
să sau la cămin, au stat de 
vorbă cu prietenii și cunoșcu- 
ții lor, stringînd astfel multe 
fapte interesante despre mo
dul în care tinerii muncitori 
își gospodăresc salariile. Dar 
ocupîndu-se de această 
mă, referatul sublinia 
tă un fapt deosebit de 
ficativ și anume că 
se manifestă tocmai 
tineri care au goluri 
rioase în pregătirea lor poli
tică și culturală. Ba mai mult 
referatul dovedea prin exem
ple convingătoare că la unii 
tineri lipsa spiritului gospodă
resc se manifestă nu numai 
în viața lor personală ci și în 
producție, la locul lor de mun
că. Pe marginea acestui re
ferat s-au purtat discuții am
ple și interesante. Adunarea a 
avut un puternic rol educativ 
asupra tinerilor muncitori.

Aș putea da încă multe e- 
xemple asemănătoare, dar cred 
că și acestea sînt suficiente 
pentru a dovedi necesitatea în
tocmirii unor referate bine do
cumentate cu exemple convin
gătoare pentru temele ce se 
discută în adunările generale. 
Pentru că se mai întîmplă și 
altfel : ordinea de zi este bine 
stabilită, dar pentru că refe
ratul a fost prost întocmit, lip
sit de exemple concrete și con
vingătoare, de idei, adunarea 
generală nu și-a atins scopul 
pentru care a fost convocată.

E g o
— Sâ mergem la O lansa au 

hotârit ele. Dacâ nu vom reuși 
s-o rezolvăm nici cu ajutorul ei 
atunci îl vom ruga pe tovară
șul profesor.

Veneau cu Inima deschisă, ca 
la o coiegâ. Nu bănuiau însă 
câ le va întoarce spatele :

— Ce vreți șâ vâ fac eu ? 
zolvați-o cum vâ pricepeți I

Altădată a fost rugată 
scrie un articol la gazeta 
perete desp'e metodele pe care 
le folosește ea la învățătură. S-a 
scuzat că n-are timp.

De unde și cum au luat naș* 
tere în caracterul Ortansei ase
menea trăsături care-i îneacă 
ceea ce are bun și admirabil 
în manifestări egoiste ?

Ortansa a învățat bine încă 
din primii ani de școclă și pă- 
*inții nu și-au făcut, în această 
direcție, nici un fel de proble
me. De la o vreme însă, tatăl 
ei, un om vicios, intrat prin a- 
pucăturile sole în conflict cu 
societatea, venea mereu acasă 
beat, amenințînd familia cu a- 
bandonul- întreaga educație în 
familie a Ortansei a rămas pe 
seama mamei care, găsind pur 
terea să se despartă de soț n-a 
reușiț însă să-și învingă dure
rea pricinuită de o asemenea 
stare.
- Să faceți carieră 1 și-a po- 

■ățuit ea mereu copiii. Să nu 
depindeți de nimeni pe lumea 
asta. Ați văzut cum s-a purtat 
bătăi vostru cu mine, cu voi... 
Să răzbiți singuri, asta-i totul 
în viață, nu vă uitați înlături !

Astfel de sfaturi, mereu repe 
tate, au sădit în sufletul Ortan
sei o dorință oarbă de a t ăi 
numai pentru ea, fără să țină 
seama de nimeni și de nimic-

însemnată rezervă internă

Foto : AGERPRES

►

Inovațiile
(Urmare din pag. I-a)

(Agerpres)

au 
în

de 
de

ce 
s-îa

februarie a 
agronomic 

din Capi- 
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fondului a-

DUMITRU BURLAGU
U.T.M. 

„Grivița

O imagine a blocurilor cvar
talului I din noul onaș mun

citoresc Onești.

irigații de uni- 
socialist-coopera- 
obținerii de re-

secretarul comitetului 
Atelierele C.F.R.

Roșie"

organizații- 
ve, la edu- 

a tineri-

(Agerpres)

Pescarii

S

Re-

să 
de

află înrădăcinat 
care trebuie înlă-

Din păcate mai avem și ase
menea cazuri. Un asemenea e- 
xemplu îi constituie adunarea 
generală din luna decembrie 
ținută în organizația de bază 
U.T.M. — armătură. Biroul 
U.T.M. de aici nu s-a consultat 
cu nimeni, a fixat la ordinea 
de zi a adunării o temă la în? 
tîmplare: „analiză asupra mun
cii desfășurate". Lăsînd ța o 
parte faptul că în această or
ganizație se analizase multi
lateral activitatea cu puțin timp 
în urmă în adunarea de ale
geri și deci nu era utilă acum 
o nouă analiză (mai curînd se 
cuvenea o analiză a felului în 
care au fost îndeplinite hotă- 
rîrile adunării de alegeri) dar, 
chiar și așa, darea de seamă
înșira pe cîteva pagini 
s-a făcut și ce nu 
făcut în organizația lor și 
nu analiza în mod serios 
nici o latură a muncii de 
organizație. Firește că întocmit 
astfel, referatul n-a putut trezi 
interesul utemiștilor, n-a putut 
stimula discuții aprinse. Și în 
alte organizații de bază ca 
cele din secțiile triple-valve, 
cilindri, reparații generale etc, 
adunările generale nu aduc în 
discuția utemiștilor teme va
riate, se întocmesc referate sla
be, neanalitice, care nu sînt 
de natură să ajute la îmbună
tățirea activității organizații
lor U.T.M. respective, la edu
carea multilaterală 
lor.

Comitetul U.T.M.
relor,

al atelie- 
cunoscînd importanța 

acestei probleme, a început 
în ultimul timp să acorde mai 
mult ajutor organizațiilor 
U.TM de secții, în stabilirea 
temelor pentru adunările ge
nerale, în alcătuirea unor refe
rate ample, analitice, care să 
pună în discuție problemele ma
jore din viața și activitatea 
utemiștilor. Numai în felul a- 
cesta adunările generale își vor 
exercita rolul lor educativ.

Refugiindu-se tot mai mult 
lumea ei interioară Ortansa 
devenit în ce'e din urmă orgo
lioasă și rec.

In toate clasele în care a în
vățat, colegii și profesorii Ortan
sei au observat la ea manifes
tări egoiste. Ince'cînd însă să 
le explice, cei mai mulți dintre 
ei le-au pus pe seama unei așa 
zise mîndrii exagerate : „Așa e 
Ortansa, mîndră“. Părerea a- 
ceasta pornită dintr-un mod su
perficial de a analiza fenomene
le și care a împiedicat vreme 
îndelungată colectivul să acțio
neze in mod direct asupra edu
cației Ortansei i-a GÎ'mentat și 
mai mult egoismul. Și numai a- 
tunci cînd acest egoism a iz
bucnit în chip violent, colectivul 
a înțeles că ’n ca-acteru1 aces
tei fete se 
ceva putred 
turat.

Ortansa se 
independentă 
își închipuie că nu are nevoie 
de nimeni. învață b:ne și clasa 
nu-și face probleme cu ea. Așa 
să fie ? Firește că nu. Ortansa 
primește în fond ajutorul celor
lalți, al profesorilor, al școlii. 
Chia- dacă acum* ea nu are ne
voie de ajutorul colege'or în 
ceea ce privește cartea, ele o 
pot ajuta să înțeleagă 
unde, după cum se vede, 
pricep mai bine decit ea Cînd 
elevii au găsit biletul ei pe 
bancă, ca o seînteie electrică 
a trecut prin inimile lor îngri
jorarea. O știau egoistă și ne
prietenoasă dar n-au lăsat-o 
singură. Spontan, ca un singur 
om, tovarășii' ei au plecat s-o 
caute, să afle ce s-a pet'ecut 
cu ea.

Consfătuirea pa fără 
privind ameliorarea 

fondului agricol
In zilele de 8—9 

avut loc la Institutul 
„Nicolae Bălcesculi 
tală consfătuirea pe 
tema : „Ameliorarea__ _ „
gricol prin lucrări de îmbunătă
țiri funciare", organizată de Mi
nisterul Agriculturii în colabo
rare cu Consiliul Central A.S.I.T.

Au fost dezbătute probleme 
ale îmbunătățirilor funciare în 
țara noastră, măsuri necesare 
pentru folosirea rațională a te
renurilor ameliorate și a celor 
amenajate prin 
tățile agricole 
țiste în șpppul 
colte mari.

Consfătuirea a adoptat o se
rie de recomandări menite să 
contribuie la realizarea planu
lui de îmbunătățiri funciare pe 
anul 1960

Nu există om în societatea 
noastră care să nu fie dator co
lectivului în care trăiește.

Stăteam de vorbă cu Or
tansa. Eleva aceasta care în
vață atit de bine mi-a făcut o 
confesiune. în sufletul ei, păs
trează, ferit cu grijă, un vis ne
bănuit de frumos : dorește să 
devină inginer constructor de 
nave cosmice. E un vis măreț, 
pe măsura vremurilor noastre, 
propriu generației de tineri care 
vor vedea cu ochii lor înfăptui
rea comunismului.

O lansa vorbea cj multă în
flăcărare despre acest vis al ei-

Să presupunem, Ortansa, că 
cu puterea ta de muncă, cu ca
litățile cu care ai fost înzestra
tă vei reuși să-ți realizezi visul 
dorit, păstrîndu-ți mai departe 
egoismul. Poftim, imaginează-ți 
chiar că te și afli acolo, pe o 
stație interplanetară, în infinit 
Apa’ate extraordinare reproduc 
pe pămîntul de pe care ai ple
cat fiecare mișcare a ta. întrea
ga lume te urmărește încorda
tă... Dar acolo, în stația ce ți-o 
imaginezi se află neapărat și 
alți oameni : biologi, cFimiști, 
astronomi... Poate chiar și Doi
na Ivan sau Genoveva Țenescu. 
Și iată, datorită unui calcul gre
șit ș-a creat pe neașteptate o 
situație dramatică. Cineva îți 
cere ajuto-ul. E o asemenea 
împrejurare care solicită dintr-o 
dată și la cel' mai înalt g'ad 
tot ce-i omenesc : creierului să 
i-a o hotărîre de o f-acțiune de 
secundă, inimii să declanșeze 
întreaga ei căldură. Și totuși vai, 
Ortansa, tu închizi ochii :

— Fiecare pent'u el I
Văzduhul înghite cuvintele

0 hotărîre a Consiliului de Miniștri 
privind reorganizarea exploatării 

și întreținerii parcului auto
Ca urmare a ritmului de dez

voltare economică și industrială 
a țării, transparturiile auto 
cunoscut o largă dezvoltare 
ultimii ani.

Datorită creșterii parcului 
autovehicule și a cerințelor 
transport mereu mai mari, ac. 
tuala organizare a exploatării și 
a întreținerii parcului auto a de
venit necorespunzătoare.

Plenara C.C. ai P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 a trasat sar
cini cu privire la îmbunătățirea 
transporturilor auto și elimina
rea cauzelor j:are mențin prețul 
de cost ridicat al acestor tran
sporturi. Pentru realizarea aces- 
țor sarcini, Consiliul de Miniș
tri a aprobat printr-o hptȘrîre 
măsuri privind reorganizarea ac
tivității de exploatare auto și 
școaterea din parc a autovehicq- 

mistuindu-le odată cu oamenii 
care ți-au cerut să-i ajuți.

La ce-ar mai folosi atunci vi 
sul tău ? Pentru cine ai vrut 
să-4 realizezi ? Numai pentru 
tine, pentru gloria ta persona
lă ? Nu, Ortansa, pe asemenea 
căi egoiste visul tău s-ar reali
za intr-un chip straniu, neome
nesc.

Nu poți înfăptui idei mari 
dacă nu ai tu însăți un suflet 
mere !

Firește Ortansa e încă destul 
de tînără, departe, prin virsta 
ei, de a fi un om finit din punct 
de vedere al formării caracteru
lui. Sîntem convinși că ajutată, 
în primul rind de mama ei, care 
va înțelege că e Tn interesul 
fiicei sale s-o educe într-un spi
rit sănătos, ajutată de orgeni- 
gația U.T.M. din școala, de co
leg: și profesori care apropun- 
du-se cu grijă și căldură de ea, 
îi vor sădi in suflet dragostea 
pentru colectivul în oare învață, 
Ortansa va străluci, alături de 
calitățile ce le are și pIntr-un 
caracter frumos, printr-o atitudi
ne morclâ înaintată. Faptele re
latate de colegele ei ridică însă 
o problemă deosebit de impor
tantă pentru educația comunis
tă a tineretului. E vorba de a- 
cele trăsături, egoismul și indi
vidualismul, incompatibile cu 
modala societății noastre, dar 
care se mai manifestă încă în 
comportarea unor tineri greșii 
educați și față de care organi
zațiile U.T.M. nu manifestă toa
tă grija.

Ziarul „Scînteia tineretului" 
invită pe cititorii săi la o discu
ție pe această temă. 

lelor vechi și de diferite tipuri, 
precum și organizarea reparații
lor capitale în ateliere mari, în
zestrate cu utilaje perfecționate, 
care să fie în măsură să asigure 
reparațiile capitale pe bază de 
procese tehnologice avansate, la 
un preț de cost cît m.ai redus și 
de bună calitate.

(Agerpres)

strungarul comunist Vasile Că- 
lătoaie a ajuns parcurgind un 
drum lung. Dar odată ajuns la 
capătul său a văzut că sînt multe 
probleme de rezolvat la care 
poate contribui și el. O inovație 
l-a îndemnat către alta și în 
1959 a fost autorul a 7 inovații 
dintre care 3 au adus economii 
de 50.173 lei. în consfătuire, Că- 
lătoaie a arătat că împreună cu 
un colectiv din atelierul ajustaj 
laminorul de 6 țoii e pe cale să 
realizeze un dispozitiv pentru 
rectificarea rolelor de la mașina 
de îndreptat.

Comunistul Emanoil Gorgan, 
muncitor la secția bunuri de lțirg 
consum este și el autor a 9 ino
vații. 4 din acestea au adus e- 
conomii de 29.735 lei. El s-a ri
dicat la titlul de inovator tot 
printr-un studiu aprofundat, tot 
datorită interesului ce-1 mani
festă pentrii tehnică.

Dispozitivul care înlocuiește 
tăierea țevii la mașină prin 
ștanțare. realizat în secție, aduce 
economii anuale de 64.000 lei.

------ •-------

Patna. București. Libertății:
Secretul carului; RepubJca,
I. C. Frimu, Gheorghe Doja. 1 
Mai: V-a fost în zadar ; Ma. 
gberu. Elena Pavel, Moșilor. N. 
Bă’cescu : IGî lo sută alibi; V. 
Alecsandri, Lumina. înfrățirea 
între popoare. Olga Banele : Des. 

prietenul meu; Central. 
Lai: Haiducii din Rio-

Victoria' Donca Simo, 
G. Coșbuc : Sînge alb ; 13 Sep. 
tembrie Flacăra : Părinți și 
copii; Maxim Gork; : TniilnL 
re cu viața; Timpuri Noi. Alex. 
Popov : Program de filme docu. 
men tare Și de desene animate ; 
Tineretului: 7n căutarea comorii: 
8 Martie. Floreasca : Ștrengarii; 
Grivița : Bravul soldat Stvejtt 
(a ir bele serii) : V Roaită G. Ba. 
covia, 30 Decembrie : Ceasul sui 
oprit la miezul nopții ; Cultural; 
Poemul mării; Unirea. 16 Fe
bruarie: Mumu ; C. David: ML. 
siune periculoasă. A’ex Sabia. 
Drumul serii : Lili; Munca : An. 
dreika ; T Vladimirescu : Balada 
voinicului; Miorița : Revolta 
oeonilor ; 23 August: Mizerabilii 
(seria I-a - Cinemascop) ; Iiie 
Pintilie : Soarta unui om;

Tenis de masă
După campionatele internațio

nale de tenis de masă ale ora
șului Budapesta, încheiate du
minică seara, federația maghia
ră a alcătuit ecltpele R. P. Un
gare care vor întâlni sîir.bștă la 
București echipele R. P.-Romine. 
Lotul cuprinde pe F. Sido, Z. 
Berczik, L. Foeldy, Z. Budony, 
Eva Koczian, Lidia Mossoczi, și 
Ițpna Kerekesne.

Volei,
In sjla sporturilor Eloreasc» 

începe astăzi primul campionat 
internațional feroviar feminin de 
vplei organizat jn cinstea Zilei 
ceferiștilor. La această intere
santă întrecere sportivă parti
cipă echipe din 6 țări: U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă, R. P. Ungară 
Și R. P. Română. Deschiderea 
festivă a campionatului va avea 
loc la ora 16, iar primuj meci ; 
U.R.S.S.-R. P. Bulgaria, la ora 
16,30. In continuare se va dis
puta meciul dintre selecționatele 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. 
In componența echipelor partici
pante figurează numeroase jucă
toare bine cunoscute în voleiul 
internațional.

Pentru a asista la această 
competiție, au sosit în Capitală 
Karl Kaiser (Austria), secretar 
general al Uniunii sportive in
ternaționale a feroviarilor 
(U.S.I.C.) și E. Kahiembach 
(R. D. Germană), membru în 
comisia tehnică permanentă a 
U.S.I.C.

Competiții de masă
In timpul sezonului sportiv de 

iarnă numeroși tineri din cen
trele muncitorești și satele re
giunii Hunedoara participă la 
concursuri de schi, patinaj, ho
chei și săniuțe. în orașul Lu-

Alte 2 dispozitive realizate în 
această secție vor aduce 100.0(H) 
lei economii.

Nu există secție în uzină în 
care tinerii să nu se frămînte 
pentru perfecționarea proceselor 
tehnologice, pentru îmbunătăți
rea muncii, pentru realizarea de 
econpmii.

Inginerul utemist Ene Minea a 
anunțat consfătuirea că grupul 
de ingineri de la finisaj studiază 
realizarea a două inovații care 
vor aduce uzinei economii anua
le de 550.000 lei.

Aceste cîteva exemple ilustrea
ză faptul că tinerii uzinei, edu
cați de partid, mobilizați de or
ganizația U.T.M., sînt hoMrîți 
să-și pună toată capacitatea în 
slujba perfecționării muncii și 
realizării de economii.

Organizația U.T.M. are dato
ria să mențină trează această 
dorință a tinerilor. Ea trebuie 
să sprijine dezvoltarea capaci
tății creatoare, să organizeze a- 
jutorarea tinerilor muncitori. O 
seamă de măsuri au fost luate. 
S-au ținut două ședințe cu ino
vatorii și tehnicienii. S-au sta
bilit grupe de tineri in frunte cu

Simbătă, 13 februarie
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A. ALOV ți V. NAUMOV 
Imaginea:
F. DOBRONRAVOV 
Muzica :
N. KARETNIKOV

peni s-a deschis recent un nou 
patinoar, iar la Sebeș au loc cu 
regulariiate meciuri de hochei 
între echipele din regiune. Ca
banele din Munții Straja și Pa
ring g^zțiuiesc la fiecare sfîrșit 
de săptămînă sute de muncitori 
care vin aici să se întreacă in 
competiții de schi și săniuțe.

' Atletism
O serie de rezultate excelente 

au fost înregistrate în concursul 
atletic pe teren acoperit desfă
șurat recent la ștadionul de iarnă 
din Leningrad. Campionul 
U.R.S.Ș. la ilO m garduri, Ana- 
tolii Mihailov, s-a dovedit la fel 
de bun și în proba de 100 m 
plat pe care a cîștigat-o cu tim
pul de 10”4fl0. Aceasta este cea 
mai bună performanță piondială 
realizată pe terpn acoperit. Tot 
în concursul de la Leningrad Ta
mara Press a aruncat greutatea 
la 16,2% m, iar Nina Kofova a 
sărit la înălțime 1,60 m.

Handbal
In sala sporturilor de la Fio- 

reasca au continuat marți între
cerile din cadrul turneului femi
nin al campionatului republican 
de handbal îiț 7. țață rezultatele 
înregistrate : Știința București— 
C.S.M. Sibiu 10-8 ; Rapid—Știin
ța Timișoara 5-2; Cetatea 
Bucur—C.S. Tg. Mureș 9-8.

Patinaj
Spectacolul pe gheață „Toată 

lumea pe patine* care urma să 
aibă loc duminica trecută pe pa
tinoarul artificial „23 August" 
se va desfășura joi 11 februarie 
de la ora 19.

ingineri care să studieze pro
bleme din planul tematic al uzi
nei și să le rezolve, s-au organi
zai cursuri de minim tehnic. 
Dar cu aceasta nu s-a ter
minat acțiunile comitetului 
U.Ț.M. Inovatorii trebuie îndru
mați, ajutați. Studiul lor tre
buie bine organizat. Concursu
rile tehnice, întîlnirile „Cine știe, 
cîștigă", măsuri preconizate de 
organizația țJ.T.M. vor sprijini 
mult pe tineri, le vor îmbogăți 
cunoștințele profesionale, teh
nice. întărirea legăturii din
tre membrii comitetului U.T.M. 
și personalul cabinetului tehnic 
va veni de asemenea în spriji
nul dezvoltării mișcării de ino
vații în uzină.

★
Pe baza studiului făcut în ul

timele zile, luînd în considerație 
toate posibilitățile prin care 
se pot face economii, tineretul 
din fabrică și-a sporit an
gajamentul inițial cu 500.000 
lei. In acest an, tinerii vor rea
liza în producție și prjn acțiuni 
de muncă patriotică, economii 
în valoare de 4.500.000 lei dintre 
care 1.000.000 lei prin inovații.
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In spiritul destinderii 
și colaborării

Vizita președintelui Gronchi 
în V. R. S. S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 9 februarie conducătorii 
sovietici s-au intîlnit din nou cu 
președintele Republicii Italia, 
Giovanni Gronchi.

Din partea sovietică la convor
bire au participat K. E. Voroși- 
lov, N. S. Hrușciov, A. A. Gro- 
miko, iar din partea italiană 
Giuseppe Pella, ministrul Afa
cerilor Externe al Italiei.

Semnarea acordului 
de colaborare culturală 

dintre U. R. S. S. 
și Italia

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La y tebruarie 
a fost semnat la Moscova acor
dul cu plivire la colaborarea 
culturală dintre U.R.S.S. și Ita
lia. Acordul fixează buzele cola
borării sovieto-itdliene în do
meniul culturii, artei, științei, 
tehnicii și sportului.

A fost instituită o comisie 
mixtă pentru aplicarea schimbu
lui cultural.

Acordul a fost semnat de 
Gheorghi Jukov. președintele 
Comitetului de stat pentru re
lații culturale cu țările străine 
și Giuseppe Pella, ministrul A- 
facerilor Externe a! Italiei.

La semnarea acordului au 
fost de față KHmenl Voroșilov, 
Nikita Hrușciov și alți conducă
tori sovietici, Giovanni Gronchi, 
președintele Republicii Italia.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite :
în seara zilei de 9 februarie, 

președintele Republicii I tafta, 
Giovanni Gronchi, a fost invita
tul Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S la recepția oferită 
în Palatul Mare al Kremlinului.

împreună cu președintele au 
participat la recepție soția și fiul 
său, Giuseppe Pella, ministrul 
Afacerilor Externe al Italiei, 
contele Luca Pietromarchi, am
basadorul Italiei în Uniunea So
vietică și ceilalți oameni de stat 
care îl însoțesc pe președinte în 
vizita sa în Uniunea Sovietică.

Conferința de presă 
a Iui Chr. Herter

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— TASS transmite: In cadrul 
conferinței de presă de la 8 fe
bruarie a secretarului de stat al 
S.U.A. Chr. Herter, corespon
denții au manifestat un viu inte
res față de poziția Statelor 
Unite in problema dezarmării și 
încetării experiențelor cu arma 
nucleara.

Râspunzind corespondenților, 
Herter a declarat ca guvernul 
Statelor Unite speră că în curind 
va prezenta noi propuneri in 
aceste probleme și a adaugat că 
puterile occidentale sînt pe punc
tul de a-și pune de acord pozi
țiile. Herter a arătat printre 
altele. că reprezentanții Angliei 
și Canadei au și sosit la Wa
shington pentru a participa ia 
elaborarea propunerilor puterilor 
occidentale la apropiata ședință 
de la Geneva a Comitetului ce
lor zece țări.

Răspunzind la întrebarea da ă 
Republica Populară Chineză tre
buie să fie atrasă să participe 
la tratativele cu privire ia in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară și la dezarmare, secre
tarul de stat a declarat că 
odată realizat un asemenea a- 
cord el va avea o valoare prac
tică numai dacă i se vor alătura 
și alte state, inclusiv Republica

0 hoîărîre a G. C. al P.C.U.S. 
și a Consiliului do Miniștri al U.R.S.S.

in domeniul muncii științifice
MOSCOVA 9 (Agerpreș). — 

TASS transmite : Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S au adoptat 
o hotărîre „Cu privire la mă
surile pentru îmbunătățirea cali
tății disertațiilor și a procedurii 
de acordare a gradelor și titlu
rilor științifice".

în hotărire se subliniază că 
în prezent, in instituțiile științi
fice și in instituțiile de învăță- 
mint superior dm U.R.S.S., lu
crează peste 300.000 de lucrători 
științifici și cadre didactice și că 
planul septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
(1959-1965) prevede un vast pro
gram de lucrări de cercetări 
științifice, concentrarea forțelor 
și mijloacelor științifice in sec
toarele cele mai importante care 
prezintă o mare însemnătate teo
retică și practică.

C.C. al P.C.U.S și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au obli
gat instituțiile corespunzătoare 
să fie și mai exigente in atesta
rea lucrătorilor științifici și ca
drelor didactice. în hotărire se 
spune că gradele și titlurile 
științifice trebuie să se acorde 
numai pentru lucrările care pre
zintă însemnătate științifică.

f rj^Tm sJS un

Din partea Uniunii Sovietice 
la recepție se aflau Kliment Vo
roșilov, pieședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S S., 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alți conducători so
vietici, miniștri ai U.R.S.S., de- 
putați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., mareșali ai Uniunii 
Sovietice, oameni de știință și 
cultură, precum și diploma ți 
străini.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite;

In dupâ-amiaza de 9 fe
bruarie președintele Giovanni

Comunicatul comun sovieto-italian
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite :
in comunicatul comun sovie- 

to-italian, dat publicității la 9 
februarie, in legătură cu vizita 
olicială în U.R.S.S. a președin
telui Republicii Italia, Giovanni 
Gronchi, se spune că cele două 
părți au examinat situația in
ternaționala insistjnd asupra pro
blemelor celor mai importante 
și confruntindu-și punctele de 
vedere.

în cursul vizitei a avut loc 
un larg schimb de păreri între 
Kliment Voroșilov și Nikita 
Hrușciov pe de o parte, și Gio
vanni Gronchi, pe de altă parte, 
cu participarea miniștrilor Afa
cerilor Externe, Andrei Gromîko 
și Giuseppe Pella.

în comunicat se arată că a 
fost confirmata necesitatea de a 
se asigura pacea in condițiile 
securității și progresului eco
nomic și social al popoarelor. A 
fost discutată multilateral doc
trina coexistenței pașnice ba
zată pe principiul excluderii răz
boiului ca mijloc de rezolvare a 
problemelor internaționale liti
gioase și pe principiul neames
tecului în treburile interne ale 
altor state.

Au fost examinate cu o deo
sebita atenție, se spune in comu-

Populară Chineză Herter a rele
vat însă că, după părerea gu
vernului american, cele trei pu
teri care duc acum la Geneva 
tratative cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleara, trebuie mai întii sa a- 
jungâ la o înțelegere intre ele 
și numai apoi să examineze pro
blema atragerii altor țari la 
a'est acord

Amintind de planurile S.U.A. 
de a efectua in Louisiana o se
rie de explozii subterane cu ma
terii explosive clasice pentru a 
studia posibilitățile de a efec
tua in secret experiențe nucleare 
subterane, un corespondent l-a 
întrebat pe Herter dacă guver
nul ^Statelor Unite intenționează 
să invite experți sovietici să a- 
siste la aceste explozii experi
mentale. Herter 3 răspuns că 
guvernul american nu a studiat 
această problemă Totuși el nu 
exclude posibilitatea trimiterii 
unei invitații corespunzătoare 
Uniunii Sovietice.

în cadnil conferinței de presă 
s a acordat o mare atenție si 
polemicii duse acum în Statele 
Unite în problema rămînerii în 
urmă a S U.A față de Uniunea 
Sovietică în cucerirea spațiului 
cosmic.

teoretică și practică, care conțin 
noi concluzii științifice, genera
lizări teoretice și descoperiri 
științifice, precum și pentru ma
nualele didactice de calitate, care 
au fost publicate.

S-a stabilit ca la disertațiile 
în domeniul științelor aplicate, 
înainte de susținerea lor, in 
ai ră de referatele referenților 
oficiali trebuie sa fie prezentat, 
de asinienea, co.eferatul unei în
treprinderi fruntașe, al cărei pro
fil de producție corespunde te
mei disertației. La disertațiile in 
problemele teoretice ale științe
lor naturii și umaniste, trebuie 
sa f:e prezentat de asemenea un 
referat din partea instituției de 
cercetări științific* respective. •

Potrivit hotăririi, in cadrul 
Comisiei superioare de diplome 
au fost create secții pe disci
pline științifice.

Prez diuiui Comisiei superioare 
de diplome i se recomandă să 
revizuiască componența comisii
lor de experți, reînnoind în fie
care an o treime din numărul 
membrilor lor. La activitatea 
comisiilor de experți vor fi a- 
trași pe larg oameni de știință 
și specialiști din producție cu 
înaltă calificare.

internaționale

Gronchi a vizitat Universitatea 
din Moscova unde a fost primit 
în mod călduros de Viaceslav 
Eliutin, ministrul Invățămintului 
Superior și mediu de Specialita
te, de academicianul Ivan Pe- 
trovski șj de alții Președintele 
a vizitat muzeul de agricultură, 
laboratoare biblioteci și căminul 
studenților.

In aula unfversității a avut 
loc o adunare solemnă la care 
Consiliul științific al universită
ții i-a conferit lui Giovanni 
Gronchi titlul de doctor honoris 
causa pentru lucrările sale re
marcabile în domeniul jurispru- 
dențeu 

nicat, problemele dezarmării și 
securității europene. Cele doua 
părți Ș*-au exprimat couvmge- 
r<a ier mă ca mijlocul cel u.ai 
sigur de menținere și conso- 
Laare a păcii este dezarmarea 
generala și totala in condițiile 
unui control corespunzător, că 
obținerea unor rezultate couere- 
te în domeniul dezarmăm va 
contribui la întărirea încrederii 
între state și la reducerea sub
stanțiala a poverii cheltuielilor 
militare.

Cele două părți au examinat, 
de as.meiKa, problema relațiilor 
italo sovietice in scopul studie
rii posibilității îmbunătățirii și 
dezvoltării lor in diferite do
menii, in special in domeniul 
economic și cultural.

Această vizita — se spune in 
încheierea comunicatului — a 
permis să se releve posibilită
țile îmbunătățirii continue a 
relațiilor dintre cele două țâri, 
ca mijloc de întărire a colabo
rării internaționale, colaborare 
bazată pe o mai mare iin-redere 
și însuflețită de năzuință co
mună a tuturor popoarelor spre 
o pace îndelungata, întemeiată 
pe dreptate, progres și respect 
reciproc.

Vizita lui A. I. Mikoian
în Cuba

HAVANA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite: La 8 iebrua- 
ne A. 1. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
Institutul național pentru reior. 
ma agrara dm Cuba (I.N.R.A.) 
meiul sâ traduca în viața una din 
cele mai importante legi ale 
revoluției din Cuba — legea cu 
privire la reiorma agrară.

Oaspetele sovietic a fost sa
lutat cu căldură de directorul 
LN R.A., Antonio Numez Jime
nez, precum și de alți conducă
tori ai acestei importante orga
nizații de stat din Cubi.

După ce s-a interesat în med 
amănunțit de activitatea institu
tului in domeniul transformării 
revoluționare a relațiilor funcia. 
re din Cuba, A. I. Mikoian a 
stat de vorbă cu colaboratorii 
institutului care l-au insoțit. Con
ducătorii I.N.R.A au vorbit lui 
A. 1. Mikoian despre greutățile 
de care se izbesc noile coope
rative agricole.

A. I Mikoian a salutat hotă- 
rîrea Cubei de a înfăptui re
forma agrară și industrializarea 
tării arătind că fără industria
lizare și fără entuziasmul ne 
care el l-a văzut pretutindeni în 
Cuba nu se poate construi o 
viață nouă. Vă urez, a spus in 
încheiere A. 1. Mikoian. ca re
voluția dv. să aducă multe roa
de întregului popor. Pentru a- 
ceasta a arătat A L Mikoian. 
este necesară o singură condiție 
— pace în întreaga lume.

HAVANA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 februa
rie Osvaldo Dorticos. președin
tele Republicii Cuba, a oferit 
in Palatul prezidențial o recep
ție în cinstea lui A. I Mikoian, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

------o------

Arestarea 
unor ultracolonialițti 

in Algeria
PARIS 9 (Agejpres). — A- 

g nția France Presse anunță că 
la Alger a fost arestat A. De 
Serigny, directorul ziarului 
uitr .colonialist „L’Echo d’Alger", 
pentru rolul pe care l-a jucat 
in dezlănțuirea și desfășurarea 
rebeliunii antiguvernamentale de 
la Alger. A fost de asemenea 
arestat Sapin-Lignieres, coman
dantul unităților teritoriale for
mate din rezerviști. împreună cu 
o parte din oamenii săi el s-a 
aflat pe baricadele rebelilor ul- 
tracolonialiști.

Agenția France Presse rela
tează câ atît în Franța cît și în 
Algeria continuă cercetările în 
legătură eu complotul antiguver
namental în care se încadrează 
și rebeliunea din Algeria.
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N. S. Hrușciov 
a acceptat invitația 
de a vizita Guineea

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a acceptat 
invitația făcută de Seku Ture, 
președintele republicii și guver
nului din Guineea, de a face o 
vizită oficială în această țară. 
Reprezentanțele diplomatice ale 
celor două țări vor pune de a- 
cord data vizitei.

Ziarele din Moscova au pu
blicat textul invitației adresate 
lui N. S. Hrușciov de a vizita 
Guineea și a răspunsului lui 
N. 8. hrușciov. In răspunsul 
său N. S. Hrușciov scrie : Îm
părtășesc întrutotul părerea uv. 
in ceea ce privește importanța 
menținerii și dezvoltării con
tactelor personale pentru cauza 
întăririi înțelegerii și a colaboră
rii care leagă țările noastre.

N. S. Hrușciov anunță de a- 
semenea câ uniunea Sovietică 
va fi bucuroasă să primească pe 
Seku Ture, președintele repu
blicii și guvernului din Guineea, 
la orice dată care ii convine. Țin 
să vă încredințez, scrie N. S. 
Hrușciov lui ăeku Ture, eâ a- 
tunci cind veți vizita din nou 
Uniunea Sovietici, ața cum am 
convenit la intilnirea noastră 
din Canea*. vi se vor pute la 
dispoziție cele mai largi posi
bilități pentru ca si cunoașteți 
și mai bine viața popoarelor 
L R S-S. ți veți h primit pe pi- 
mintul sovietic ca ua oaspete 
de seamă ți scump.

A fost precizat 
programul viz. tei lui 

N. S. Htu.ciov 
in Franța

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS trsnsmite: La 9 februarie 
președintele Consiliului de Miniș
tri al lj.R.S.S., N. S. Hrușrxw, 
l a primit pe ambasadorul ț r.n- 
ței in Lniunea Sovietici, Mau
rice Dejean, și a avui cu ei o 
convorbire. A fost precizat pro
gramul vizitei lui N. S. Hruțcm 
in Franța.

La convorbire a participat 
A. A. Gromto. ministral Afoce- 
nlor Externe al L.R.S-S.

La recepție ou participat pri
mul mimslru al Cubei, Fidel 
Castro, membri ai guvernului 
cuban, precum și colaboratori 
ai Expozi.iei sovietice din Ha
vana.

Recepția a decurs într-o st- 
mosierd de caldă prietenie.

HAVANA 9 (Agerpres). — 
TA^S transmite: Li 8 februa
rie A. 1. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a făcut o v-zita 
cunoscutului scriitor american 
Ernest Hemingway, la locuința 
sa din Hav.na. Ernest Heming
way și soția sa Mary Heming
way au primit cu multă căldură 
și cordialitate pe înaltul oas
pete sovietic. Convorbirea prie
tenească a durat aproape o oră. 
A. 1. Mikoian a oferit in dar lui 
Ernest Hemingway operele scrii
torului în două volume editate 
în U.R.S.S.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
COCKTAIL OFERIT DE MINIS- 

TRUL R. P. ROMINE 
LA LONDRA

Luni seara, Petre Bălăeeanu, 
ministrul R. P. Romine la Lon
dra, a oferit un cocktail cu pri
lejul prezenței în Marea Brit. nie 
a tovarășilor Ion Pas și Georgă 
Ivașcu, participanți la cea de-a 
treia conferință internațională 
„ a mesei rotunde" consacrată 
problemelor dezarmării. Au luat 
parte deputății Konni Zilliacus 
și John Baird, D. N. Pritt, pre
ședintele de onoare al Comitetu
lui englez pentru apărarea păcii, 
președintele Asociației britanice 
pentru legăturile culturale cu 
U.R.S.S., Gordon Shaeffar, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Comitetului englez pentru a- 
părarea păcii, reprezentanți ai 
Ministerului de Externe britan'.c, 
ai B.B.C-ului, ai societății de 
televiziune „Independent Televi
sion News", oameni de artă și 
cultură, ziariști.

COCKTAIL LA AM3ASADA 
R. P. ROMINE DIN VARȘOVIA

în cadrul dezvoltării legături
lor culturale dintre R. P Romînă 
și R. P. Polonă criticul drama
tic Vicu Mîndra, redactor șef 
adjunct al revistei „Gazeta Lite
rară", și scriitorul Traian Co- 
șovei au vizitat timp de trei săp- 
tămîni orașele Varșovia, Craco. 
via, Nowa Huța, Wroclaw și 
Gdansk.

Cu prilejul încheierii vizitei 
scriitorilor romîni în R P. Po-. 
lonă în seara zilei de 8 februa
rie a.c. la Ambasada R. P. Ro
mine din Varșovia a avut loc un 
cocktail. Au fost d? față Leon 
Krticzkowski, președintele Cerni
și?! culturale a C.C. al P.M.U.P., 
Michal Rușinek, secretar general 

Seminarul studenților 
din țările Africii

Seminarul studenților din 
țările Africii de est, de rest, 
și centrale care s-a desfășu
rat la Addis Abeba între 11 
ianuarie și 8 februarie și-a 
încheiat lucrările. Partici- 
panții la seminar au discutat 
o serie de probleme impor
tante care stau in fața țărilor 
africane in etapa actuală : e- 
liberanea Africii de colo
nialism și imperialism, dez
voltarea din punct de vedere 
politic, economic și social 
a țărilor africane. dezvolta
rea sistemului de învăță- 
mint. precum și alte pro
bleme.

îndeplinirea planului 
de dezvoltare a 

economiei naționale 
a R. P. Polone

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. a transmis co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică a R. P Polone cu pri
vire la îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1959. în comunicat se 
arail câ planul producției glo
bale a industriei socializate a 
fost îndeplinit în proporție de 
10IJ5 ia sută. Producția globală 
a sporit cu 9 la sută, din care 
producția mijloacelor de pro- 
du<*:e cu aproximativ II la 
s_iă. iar producția mijloacelor 
de aonsum — cu aproximativ 6 
la sută. In 1959 s a accelerat 
ritmul de creștere al producției 
în industria chimică și construe- 
^are de mașini și in siderurgie. 
In comparație cu anii precedenți 
r '~de creștere în industria 
ușcarâ și alimentară a fost mai 
lent- Potrivit datelor prelimi- 
rire. in comparație cu 1958 pro- 
d'jcția globală a agriculturii s-a 
r rsvc*. cu 13 la sută Inves- 
f economia națională au
f»: 1959 de aproximativ 82,9
■Tiarde zloțL

Funeraliile acad. I. Kurceatov

Aci s-a deschis expex pe sc-« de «a Hc«c-»c

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 februa
rie au avut loc la Moscova fu
neraliile academicianului Igor 
Rurceatov, eminent fizician so
vietic, membru al Prezidiului A- 
cadetniei de Științe a U.R.S.S. 
Urna cu cenușa academicianului 
Kurceatov a fost așezată in zi
dul Kremlinului.

In Piața Roșie a avut loc 
un miting de doliu la care au 
participat conducătorii Partidu
lui comunist și guvernului so
vietic.

al Pen Clubului polonez, și nu
meroși alți reprezentanți ai artei 
și literaturii poloneze, ziariști.

ALEGERILE DIN BIRMANIA

Deși rezultatele definitive ale 
alegerilor in Camera Deputați- 
lor a Parlamentului Birman nu 
se cunosc încă, este limpede că 
victoria a revenit Ligii „pure 
antifasciste" a libertății poporu
lui, in frunte cu fostul priin-mi- 
nistru U Nu.

Potrivit constituției, guvernul 
poate fi format de partiduî care 
a obținut 126 din totalul de 2o0 
locuri în Camera deputaților. 
Membrii partidului lui U Nu au 
obținut deja 134 de mandate de 
deputat.

DESCOPERIREA UNEI CONSPI
RAȚII ANTIGUVERNAMENTALE 

IN VENEZUELA

Autoritățile venezueliene au 
anunțat că în ultimele 48 de ore 
au fost arestate 13 persoane a- 
cuzate că au conspirat răstur
narea actualului guvern demo
crat din Venezuela Poliția a 
descoperit, la raziile făcute, un 
depozit de grenade de mînă, 
bombe incendiare și lacrimoge
ne. precum și două aparate de 
radiotransmisie.

Potrivit comunicatului autori
tăților. printre cei arestați se 
află Antonio Ramia, un cunos
cut om de afaceri din Caracas, 
care se ocupa cu strîngerea 
fondurilor pentru organizația 
subversivă.

PROGRAM ÎMPOTRIVA 
ANALFABETISMULUI 

IN IRAK
Cotidianul „Irak Times** re

latează că Ministerul învățămân

Protectorii Ini Trujillo
Noaptea trecuta, Trujillo a 

dormit mai liniștit decît 
de obicei. Nu luase nici 

un narcotic, ci se mulțumise sâ 
privescă pe cei 4000 soldați a- 
mericani debarcați în grabă la 
Ciudad Trujillo. 4000 de baio
nete nu-s multe la un popor de 
2.698.000 de locuitori. De fapt, 
i-ar fi trebuit 2.698.000 de sol
dați americani înarmați pină în 
dinți. Cite unul pentru fiecare 
dominican. Dar cum o aseme
nea cerere nu poate fi luată în 
serios nici măcar la Washington, 
a trebuit să se mulțumească cu 
cei 4000 de yankei. Cu ei in Iu- 
rul palatului și pe străzile ca
pitalei se simte parcă mai în 
siguranță.

Trujillo se simte 
la fel de liniștit ca 
pe un vulcan ce 
stă gata să erupă. 
Doar în cîteva zile 
a a rest-1 vreo 5000 
de pesoane acu- 
zindu-le de „com
plot". Pînă și pe 
președintele Curții 
Supreme l-a desti
tuit Institutele de 
invățămînf superior le a în
chis. Dacă ar putea ar azvîrll 
pe toți dominicanii in temniță. 
De 30 de ani stăpînește Trujillo 
Republica Dominicană. Nicio
dată, însă, nu și a simțit atît de 
aproape sfîrșitul.

Ah, cît de nerecunoscători sînt 
dominicanii. Cum nu știu ei să-l 
prețuiască pe „binefăcătorul na
țiunii", precum semnează Tru
jillo cu modestie documentele 
oficiale. Trujillo îșî spune 
„binefăcătorul națiunii". Poporul 
îi spune „binefăcătorul... pro
priei sale familii". Dictatorul do-

în nuiDăle Comite tul m Cen
tral ai P.C.U.S^ CoosC ici ui de 
Miniștri și Prezidișlai Sovietu
lui Suprem a] U RS^. a kut 
cuvînțui Dmitn UstinoT. vke- 
preș-dfnte 4! Cons-k-'.a: de Mi
niștri al LLR S-S- TX.n partea 
Acaden^ei de Științe a U.R-S-S. 
a luat cuvlntul academx.ar.ji 
Aleksandr .Nesmeianov, din par
tea oamenilor mundi din Mos
cova — Evgher.i Ragozin, se
cretar a! Comitetului Orășenesc 
de Partid.

tului din Irak a elaborat un pro
gram de mare amploare pentru 
lupta împotriva analfabetismu
lui.

Conform acestui program, 
toate școlile primare și medii se 
vor transforma, in timpul va
canței de vară, în centre de al
fabetizare pentru adulți.

în Irak, ca urmare a domi
nației coloniale, numărul neș
tiutorilor de carte atinge aproa
pe 80 la sută din populație. 

De curînd, Paul Robeson a inmînat medalia de aur a Consiliului Mondial a! Păcii renumi
tului ansamblu sovietic „Beriozka",
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minican i-a dăruit poporului... 
1870 de monumente. Bineînțeles, 
monumente ce-l înfățișează pe el 
însuși. Tot dumnealui i-a mai dă
ruit poporului și... inscripțiile cu 
neon de pe clădirile publice : 
„Dumnezeu și Trujillo", și cele 
de pe fațadele spitalelor : „Nu
mai Trujillo vă vindecă". Dar 
poporul dovedește ingratitudine 
față de asemenea binefaceri.

Dacă poporul e nemulțumit, 
în schimb sînt mulțumiți ...mem
brii familiei lui Trujillo. Familia 
dictatorului dominican dispune 
în bănci străine de un miliard 
de dolari. Trujillo și rudele lui 
dețin monopolul sării, tutunului, 
societăților de asigu'cre și fa
bricilor de bere. Oameni plini 

de modestie, rudele lui Trujillo 
au lăsat și altora destule oase 
de ros. Acești „alții" sînt fincn- 
cia'ii americani. Doar nu era 
Trujillo să-și nemulțumească toc
mai protectorii. De aceia, i-a a- 
vut mereu în grijă. Urmarea : 
beneficiile americane au atins 
proporții scandaloase. In vremea 
acecsta, un popor întreg era în
colțit de mizerie. Inscripțiile cu 
neon din Ciudad T'ujillo nu pu
teau tămădui boala aceasta..,

Cele 1870 de monumente șl 
reclamele ce glorifică pe 
„binefăcătorul națiunii" nu-1 pot 
salva pe Trujillo de mînia popu
lară. Un corespondent al lui 
„New York Times" sc ia că „în 
întreaga republică populația 
manifestă o puternică nemulțu
mire care a început să zguduie 
din temelii regimul de dictatură 
în fruntea căruia se află din 
1930 Rafaelo Trujillo".

Washingtonul încearcă să-și 
salveze protejatul. Cei 4000 de 
infanteriști marini au acest rol 
de neinvidiat. Dacă intevenția 
americană se va dovedi inefica
ce, dacă regimul dictatorului 
dominican nu va supraviețui fu
riei populare, atunci baionetele 
americane vor trebui să impună 
un olt Trujillo la fel de docil. 
Frazele frumoase desp'e nea
mestecul în treburile interne ale 
altor țări au fost date uitării la 
Departamentul de Stat al S.U.A.

Poporul dominican nu poate 
fi amăgit cu monumente și nici 
i-tm dat cu baionete. Vremea 
cind un Trujillo putea să dom
nească cu ajutorul tunurilor de 
pe vasele americane a trecut

EUGENIU OBREA ceri.

Năravuri rasiste
Aknss l-a căutat în 

localurile fastuoase 
destinate „albilor". 
Lezz.s — nicăieri. A- 
âresindu se sindicatu
lui muzicanților albi, 
corespondentul en- 
gjez fn uwbeptat cu 
eareeare bruschețe 
amaui spre sindi- 
cw:s- mxx.canfilor de 
csloare. Aici a dat 
de mftrnmealisSul de 
jezz George Lewis...

Conrorbtreu dintre 
ei a portei de la în
cepui . amprenta" lo
cului. Lewis, la in
siste ațele lai A Loss. 
c redat unele mc.ii- 
festăr. joceate ale nâ- 
rururilor rasiste.

— Dscă un șofer 
de taxi alb m-ar ac
cepta ca pasager, a 
spus el, și-ar pierde 
permisul de condu
cere...

Amărăciunea lui a 
devenit sfâșietoare 
cind discuția s-a po
larizat in jurul vie
ții sale de familie.

— Soția mea ? Da.

-r Akm, c^-
I r^p^denx al

«
«rtl «
rixitese Netr-Oriemt- 
Detiptr. l-a ist.ze-zzz2 
reaarsrde larahltf l 
caa’idereti de tafî 
Istn/tu drept • 
jumds* fnamsi ia 
complexa!
na ; aici pir
L-eî unele morenri 
desuete de pe Umpal 
cind .\ncOrlew ere 
reședințe coloniei 
franceze Louisiana. 
John A kw a fost 
insă atras de faima 
de „oraș al jazului'* 
ce a căpătat această 
denumire în deosebi 
după ce numeroși 
sclavi negri s-au sta
bilit aici.

El a stat de vorbă 
cu George Lewis, cla
rinetist. Lewis, ia 
Europa, ar putea um
ple orice sală, dar 
la New-Orleans nă
ravurile rasiste îi fac 
viața imposibilă.

Muzicieni
Răspunzind invitației Institu

tului național de arte frumoase, 
la 8 februarie au sosit la Mexi
co, compozitorul Aram Haciatu- 
rian, președintele Asociației pen
tru prietenia și colaborarea cul

îngrijorare 
în rîndul 

părinților englezi

Calitatea filmelor produse în 
serie la Hollywood, a pro
gramelor de televiziune 

făcute in S.U.A. și difuzate în 
Occident, ar trebui să producă 
îngrijorare — scrie „New York 
Times" din 20 ianurie. In.An
glia, de pildă, presa a început 
d^ja să se alarmeze de efectul 
dăunător al acestor filme, mai 
ales asupra persoanelor care 
„sînt incapabile de o judecată 
matură" — cum spune C. A. Le- 
jeanne de la săptămînalul en
glez „Observer". Din aceste fil
me nu pot să tragi decît ase
menea concluzii: căsătoriile sînt 
doar un simplu preludiu la di
vorț, beția este principala insti
tuție națională îndrăgită atît de 
bărbați cît și de femei etc.

In ultimul timp la redacțiile 
ziarelor engleze se primesc ne
numărate scrisori cu plîngeri 
împotriva violenței și sadismu
lui pe care le propovăduiesc fil
mele și programele de televizi
une importate din S.U.A. Pă-» 
rinții se întreabă îngrijorați de 
ce este necesar ca orice film cu 
cowboy sau dedectivi să aibă cel 
puțin o scenă în care un om 
este bătut p:nă-și pierde cuno
ștința.

S. V.

Elocvența 
unei statistici

O statistică recentă a 
U.N.E.S.C.O. a scos în e- 
vidiență amănunte intere

sante despre situația culturii în 
timpurile moderne.

Mai întîi se desprinde consta
tarea că aproape jisjiătate din 
numărul adulților care trăiesc 
pe glob sînt analfabeți. Recor
dul il deține desigur continen
tul african, unde ca urmare a 
consecințelor colonialismului pro
porția de analfabetism, se ridică 
la 85 la sută. Mozambicul, colo
nie portugheză pare a fi campi
oană mondială a neștiinței de 
carbe : 98 la sută din populație 
e analfabetă. Nici în cuprinsul 
fruntariilor „puterii protectoare" 
a acestei colonii situația nu e 
chiar atît de strălucită : Portu
galia se află in fruntea clasa’ 
mentului european cu o propor
ție de 44 la sută de analfabetism.

în ce privește editarea de ti
părituri, U.N.E.S.C.O constată 
că în fruntea țărilor producătoare 
de cărți se găsește U.R.S.S, 
(25.000 titluri). în același timp, 
în S..V.A. s-au tipărit numai 
13-000 titluri. Cel mai mult au 
fost traduse în limbi străine lu
crările lui Lenin — 331 tradu- 

în locul unde este 
ea înmormîntată se 
află un gard care o 
desparte de oamenii 
albi înmormântați. 
Nici cimitirile nu 
le-au lăsat in pace... 

Acesta este New- 
Orleans, despre care 
afinele organizațiilor 
turistice americane a- 
nunțâ pe un ton em
fatic că ar fi dat lu
mii ritmul jazului. 
Barierele rasiale ce 
s-au interpus intre 
oamenii de culoare 
fi restul populației 
au avut însă un efect 
contrar celui dorit 
de .nudiști".

Akass are perfectă 
dreptate să conchidă 
câ rasiștii de aici sînt 
cei care te izbesc 
prin îngustimea spi
ritului și prin lipsa 
de civilizație. Cil ii 
privește pe oamenii 
de culoare ei iși țin 
capul sus, dind dova
dă de respect de sine.

V. URUM

sovietici în Mexic
turală cu țările Americii Latine 
și violoniștii Leonid Kogan și 
Elizabeta Chilels.

Muzicienii sovietici vor rămî- 
ne in Mexic trei săptămîni și 
vor da cîteva concerte.


