
Cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 

la conferința organizației 
regionale de partid Cluj

TOVARĂȘI,

dcitatea comuniștilor 
jlva problemele și de 
* masele largi de o

Permiteți-mi ca 
itetului Central 
.uncitoresc Romîn să adresez un 
Iduros salut conferinței orga- 
zației regionale de partid Cluj, 
legaților la conferință și prin 
r tuturor membrilor de partid, 
turor oamenilor muncii din 
giune. (Aplauze puternice, 
r lungite).
Din darea de seamă, prezen
tă de Comitetul regional de 
irtid, ca și din dezbaterile care 
i avut loc aici, rezultă că or. 
.nizațiile de partid din re
unea Gluj Îndeplinesc cu cin. 
i sarcinile trasate prin hotărî- 
e Congresului al Il-lea al 
rtidului, ale plenarelor Gomi- 
lului Central. Organizația re- 
onală de partid Gluj repre- 
îtă un puternic detașament al 
rtidului nostru. (Aplauze). 
Lucrările conferinței au arătat 

membrii de partid se ocupă 
deaproape și cu mai multă 
mpetență de problemele eco- 
unice și ale condițiilor de trai 
e celor ce muncesc; a crescut 
Iul organizațiilor de partid In 
nducerea economiei, s-a lntă- 

legătura partidului cu ma
le, încrederea acestora In po- 
ica partidului j a crescut că
ței tatea comuniștilor de a re- 
jLva problemele și de a mobi. 
’ masele largi de oameni ai 
uncii In lupta pentru dezvol. 
rea economiei naționale.

tn numele So
il Partidului

Sarcinile dezvoltării industriei socialiste 
în centrul atenției organizațiilor de partid

La importantele rezultate do. 
ndite tn dezvoltarea social-e- 
momică a țârii, cu care po- 
>rul muncitor din țara noastră 
■e dreptul să se mindrească, o 
mtribuție de seamă au dat-o 
imenii muncii din regiunea 
luj.
Producția globală industrială 
regiunii a crescut în perioada 
48—1959 de circa 6 ori ți re. 
ezintă circa 5 la sută dta pro- 
icția industrială globală a ță- 
i. Partidul și statul au alocat 
giunii Gluj în anii 1951—1959 
vestiții în valoare de oirca 4,5 
iliarde lei, din care 70 la sută 
ntru industrie.
S-au construit 25 unități m- 
istriale noi, Intre care „Car- 
tchim", „Tehnofrig", „Silica”- 
îrda, s-au reconstruit și înzes. 
at cu mașini și utilaje mo- 
rne circa 30 de întreprinderi, 
tre care „Uzinele Sodice“- 
:na Mureș, „Uzinele Chimice"- 
trda, „Industria Sirmei"-Cîmpia 
trzii. Fabrica de ciment Tur- 
i, Fabrica de încălțăminte 
lerbak Janos", întreprinderile 
ilectroceramica“-Turda, Uzi- 
Je de mașini „Unirea"-Ciuj și 
tele.
Vizitînd zilele trecute uzinele 
lerbak Janoș", „Unirea- și 
ehnofrig” am fost impresiona,i 
ordinea și spiritul gospoda

re, de preocuparea cadrelor de 
nducere pentru ridicarea ni
lului tehnic al întreprinderilor 
pentru fabricarea unor pro

se de înaltă calitate, de grija 
ntru ridicarea nivelului tehnic 
cadrelor existente și pentru 

egătirea de cadre tinere, cu o 
altă calificare.
Sîntem convinși că asemenea 
sături sînt comune și altor 
reprinderi din regiune ; aceas- 
rezultâ din faptul că planul 

rducției industriale In regiune 
așa cum s-a aratat la con- 

ința — a fost realizat in pro- 
rție de peste 102 la sută, in- 
prinderile diod peste plan 
arfuri în valoare de aproape 63 
lioane lei.
Gameiui muncii din regiune 
răspuns cu elan la chemarea 

narei Comitetului Central din 
ie 1959 de a-și mări efortu- 
: pentru descoperirea și valo- 
carea rezervelor interne de a 
ține economii peste plan. In- 
jlinindu-și angajamentele, ei 
realizat cifra de plan la re- 

cerea prețului de cost și au 
t peste plain. In 1959, econo- 
i în valoare de 105 milioane 
, cu 41 milioane lei mai mult 
:ît s-au angajat. Toate aces- 
i sint rezultatul eforturilor 
puse de colectivele de munci- 
i, tehnicieni și ingineri, de 
;ar>izațiile sindicale Și U.T.M. 
î regiunea Cluj, conduse in 
>tă șt în muncă de organiza, 
e de partid. Pentru aceste re- 
tate frumoase îi felicităm din 
ită inima I (Aplauze prelungi.

Nu putem trece însă peste 
itul că în activitatea gospodâ- 
tscă și economică a organelor 
partid și de stat din regiune, 
organizațiilor sindicale șl
T.M., există și deficiențe se- 
ase, din care o parte au fost 
nnalate în darea de seamă 
in dezbaterile conferinței.

Dincolo de constatarea fmbtr- 
rătoare că planul de stat pe 
sarablul regiunii a fost reali- 
: și depășit, un număr de in- 
prinderi au rămas în urmă, 

și-au îndeplinit planul de 
xlucție. La „Uzinele Chimice" 
î Turda, planul a fost reali- 
t tn proporție de numai 80,5 
sută; la întreprinderea reg:o- 

lă de industrializare a cărnii 
in proporție de 95 la sută ; 
întreprinderea minieră Baia 
Arieș — numai 94 la sută, 

serie de întreprindrri nu nu
li că nu și-au realizat planul 

reducere a prețului de cost, 
r ai> avut pierderi care se 
lică Ia o sumă totală de circa 
de milioane lei.

Un lucru pe care nu-1 poți pri-

In întreaga țară au fost ob
ținute, sub conducerea partidului 
realizări deosebit de însemnate 
care demonstrează, odată mai 
mult, capacitatea oamenilor 
muncii, în frunte cu eroica noa
stră clasă muncitoare, de a asi
gura mersul mereu ascendent al 
țării pe drumul construcției so
cialiste.

După cum vă este cunoscut, 
directivele trasate de Congresul 
al 11-lea al partidului care pre
văd creșterea producției globale 
industriale cu 60-65 la sută ta 
anii 1956—1960, se realizea
ză, iar la numeroase pro
duse industriale, — oțel, mo
toare electrice, tractoare ți alte 
mașini, zahăr, ulei și alte pro
duse de consum — se depășesc 
creindu-se condiții favorabile 
pentru obținerea unor ritmuri 
mai înalte de dezvoltare econo
mică In anii următori.

Gele mai de seamă realizări 
au fost obținute In ramurile 
principale ale industriei, de care 
depind mersul rapid Înainte al 
întregii economii naționale ți 
înflorirea social-economică a 
țării.

In anul 1960 industria siderur
gică produce de peste 2 ori mai 
mult oțel decit în 1955 ți de 
peste 2 ori mai multe laminate ; 
volumul producției siderurgice 
este de aproape 7 ori mai mare 
decît în 1938.

Industria construcțiilor de ma
șini, care stă la baza progresu- 

vi liniștit, este faptul că indicele 
efectiv de folosire a timpului la 
mașinile-unelte pe anul 1959, a 
fost încă scăzut. Aceasta trebuie 
să ne dea de gîndit, spre a ve
dea ce este de făcut pentru uti
lizarea complectă a capacităților 
de producție existente și îmbu
nătățirea continuă a indicilor <je 
folosire a utilajelor de producție.

Uzinele „Industria Sirmei"- 
Cimp.a Turzii x bucură, in ge
neral, de o apreciere bună, pe 
care colectivul valoros de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
această întreprindere o merită pe 
deplin. Dar nu întotdeauna în
treprinderea respectă termenele 
de livrare și sortimentul coman
dat, iar uneori nu ține seama 
de obligația de a da o produc
ție de bună calitate. Muncitorii 
mineri și forestieri au avut, de 
pildă, unele greutăți din cauza 
calității necorespunzătoare a sir. 
mei pentru cablurile de tracți
une, furnizată de „Industria 
Sirmei" exploatărilor miniere și 
forestiere.

Nu in toate întreprinderile din 
regiune se duce cu consecvență 
lupta pentru reducerea consumu
lui specific de materii prime și 
materiale ceea ce grevează pre
țul de cost al produselor.

în ce privește lupta împotri
va rebuturilor și a pierderilor, 
ați ascultat cuvîntarea tovară
șului secretar al comitetului de 
partid de la „Fabrica de Por- 
țelan“-Gluj, din care a reieșit 
că în această fabrică rebuturi
le reprezintă un procent ri
dicat. “ 
buit 
din 
te 
stat, 
mai < 
rilor ? Organizațiile de 
au dreptul de control 
conducerii întreprinderii .. 
buie să exercite acest drept în 
mod efectiv.

Procente atît de ridicate 
rebuturi nu există, dutiă cite 
știm, în alte întreprinderi din 
regiune, dar sînt numeroase tn. 
treprinderile în care nu se duce 
încă cu toată fermitatea lupta 
pentru înlăturarea pierderilor 
provenite din rebutare.

Am ridicat aceste problema 
convins fiind că organele șl or
ganizațiile de partid, sindicala 
și de U.T.M., membrii de partid 
vor studia cauzele, factorii care 
influențează negativ asupra ac-

De ce oare 
organizația de 

întreprindere să 
controlul organelor 
pentru a începe o 

serioasă împotriva

a tre- 
partid 
aștep- 

de 
luptă 

rebutu- 
partid 

asupra 
și tre-

de

Pentru lărgirea și consolidarea sectorului socialist 
al agriculturii, pentru sporirea producției agricole 
TOVARĂȘI,

In lucrările conferinței regio
nale de partid un loc important 
l-au avut problemele agriculturii. 
Se poate spune cu satisfacție că 
organizațiile de partid din regiu
nea Cluj au aplicat in mod just 
politica partidului de transforma
re socialistă a agriculturii, des- 
fășurînd în mijlocul maselor ță
rănești o largă și răbdătoare 
muncă politică. Organizațiile de 
partid, comuniștii, au făcut bine 
că au pus în centrul activității 
pentru lărgirea sectorului socia
list din agricultură preocuparea 
pentru întărirea economică-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor existente. 
Munca politică a organizațiilor 
de partid Iși dă roade întărind 
alianța muncitorească-țărăneas- 
că. Sectorul socialist in agricul
tură cuprindea la I martie 83 la 
sută din numărul total al gos
podăriilor țărănești și .80,1 la 
sută din suprafața agricolă din 
regiunea Cluj. Țăranii muncitori 
se conving din experiență și din 
rezultatele economice ale gos
podăriilor colective bine orga
nizate și bine conduse, că sin
gura cale care duce U o viață 
îmbelșugată și fericită este ca* 

lui tehnic în întreaga economie 
națională, produce anul acesta 
de peste 2 ori mai mult decît 
tn 1955; în industria chimică 
producția crește în 1960 de 2,3 
ori față de 1955.

Se îndeplinesc cu aproape un 
an mai devreme principalele pre
vederi ale planului de electrificare 
pentru etapa de 10 ani, 195!— 
1960.

Realizări de mare însemnă
tate au fost obținute în industria 
bunurilor de consum, ceea ce se 
resimte în mod pozitiv în apro
vizionarea populației de la o- 
rașe și sate.

In agricultură, sarcina trasată 
de Congresul al 11-lea al parti, 
dului, ca in 1960 sectorul so
cialist să devină preponderent 
ca suprafață și ca producție mar
fă, a fost realizată încă de la 
sfîrșitul anului 1959. Sectorul 
socialist al agriculturii cuprindea 
la 1 martie a.c. 76,6% din su
prafața arabilă a țării și 76,4% 
din totalul familiilor țărănești.

Pentru a dezvolta agricultura 
și a veni în ajutorul țărănimii, 
statul democrat-popular a inves
tit In anii 1956—1959 aproape 
9 miliarde de lei destinate dez
voltării bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii, ceea ce a 
avut drept urmare ridicarea ni
velului de mecanizare a agri
culturii, aplicarea mai bună a 
regulilor agrotehnice înaintate, 
creșterea producției principale, 
lor culturi agricole.

tivității economice, gospodărești 
și Iși vor Îndrepta forțele pen
tru lichidarea stărilor negative 
semnalate, pentru realizarea șl 
depășirea planului de stat la toți 
indicii.

Comitetul regional de partid, 
organele locale și organizațiile 
de partid din fiecare întreprin
dere au datoria să pătrundă 
mult mai adine, mai activ și cu 
mai multă competență în pro
blemele de producție. Folosind 
bogata experiență pozitivă pe 
care au acumulat-o și care con
stituie un bun prețios al parti
dului, să analizeze temeinic 
cauzele concrete ale deficiente
lor în producție și, sprijinin- 
du-se pe muncitorii, tehnicienii 
și inginerii membri și nemem. 
bri de partid cu cea mai mare 
experiență, care-și iubesc între
prinderea și doresc s-o vadă 
întreprindere exemplară să al
cătuiască un plan concret de 
măsuri, pe întreprindere, pe sec
ție. pe mașină, pentru a cărui 
realizare să mobilizeze inițiati
va și energia creatoare a oa
menilor muncii din întreprin
dere.

Pe primul plan trebuie să stea 
problemele rentabilității, astfel 
Incit să obținem o producție 
mare, de bună calitate și cu un 
preț de cost redus. Pentru fie
care organizație de partid, pen
tru colectivul de muncitori, teh
nicieni din fiecare întreprinde
re, problema calității produc- 
ției, cucerirea autorității pe pia
ță pentru „Marca Fabricii" tre
buie să fie o chestiune de onoa
re. Aceasta este In interesul 
statului democrat-popular, în 
interesul fiecărui om al muncii, 
căci de aceasta depinde în cea 
mai mare măsură crearea con
dițiilor pentru dezvoltarea mai 
departe a forțelor de producție 
și pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Mă voi opri un moment la 
unele probleme ale industriei 
locale, întrucît această industrie 
are un rol deosebit de însemnat 
în valorificarea resurselor loca
le, In vederea îmbunătățirii a- 
provizlonării șl a confortului 
gospodăresc al populației.

Este un lucru pozitiv că tn 
regiunea Cluj a luat ființă și 
s-a dezvoltat un număr mare 
de întreprinderi ale industriei 
locale. Dar Industria locală din 

necesar să ducem mai

lea transformării socialiste a 
agriculturii. (Aplauze prelun
gite).

Comitetul regional de partid 
trebuie să vegheze mai departe 
ca procesul de transformare so
cialistă a agriculturii să conti
nue cu respectarea deplină a li- 
berului consimțămînt al țărani
lor muncitori, combătind cu se
veritate orice încercare de a se 
încălca 
mental al politicii partidului la 
sate.

Este 
departe o muncă temeinică pen
tru întărirea economică a gos
podăriilor agricole colective, pre
cum și a întovărășirilor agri
cole, care sînt o primă treaptă 
către forma superioară —- gos
podăria colectivă — spre care 
țăranii întovărășiți evoluează 
după ce se conving prin munca 
comună de avantajele agriculturii 
socialiste. Organizațiile de par
tid să sprijine cu răbdare fie
care pas al țărănimii pe acest 
drum, fără să forțeze proce
sul de trecere a întovărășirii la 
gospodăria colectivă.

Partidul pune în fața noa
stră cu deosebită putere ca pro
blemă de mare importanță, spo
rirea considerabilă , producției 

acest principiu funda-

regiunea Cluj nu și-a îndeplinit 
planul de producție, mai dă 
încă produse de slabă calitate, 
lucrează la un preț de cost ri
dicat, produce un număr res- 
ștrîns de sortimente.

Organele de partid și de 
stat din regiunea Cluj nu 
acordă atenția cuvenită in
dustriei locale și nu efectuează 
un control sistematic și califi
cat asupra modului în care sînt 
folosite materialele și combus
tibilul. Numai la 7 întreprinderi 
de industrie locală, controlate 
în ultimul timp, s-au consumat 
nerational, în anul 1959, mate
riale și combustibil în valoare 
de peste 700.000 lei. Această 
stare de lucruri aduce daune 
statului și populației muncitoa
re. Este necesar ca industria lo
cală să-și ridice nivelul tehnic, 
să dea o producție variată, de 
calitate superioară și ieftină, 
dacă vrem să obținem o bună 
apreciere din partea populației 
consumatoare și să lărgim po
sibilitățile de acumulare pentru 
noi investiții.

Să se studieze temeinic cau
zele deficientelor din fiecare în
treprindere, să se întocmească 
pentru fiecare unitate un pro
gram cu sarcini clare și preci
se pe care oamenii muncii să 
și-1 însușească și să lupte pen- 

, iru realizarea Iui.

TOVARĂȘI,

După plenara din noiembrie
1958 a Comitetului Central al 
partidului, care a luat un șir de 
măsuri'importante pentru extin
derea construcțiilor de locuințe 
și reducerea prețului de cost al 
apartamentelor, în regiunea 
Cluj, ca și în întreaga țară, au 
fost scoase la iveală mari re- 
zerve prin care s-au redus costu
rile construcțiilor. S-a construit 
un volum mai mare de locuințe, 
care au fost predate spre folo
sință oamenilor muncit Perfi
dul a luat serios in mină pro
blema construcțiilor de locuin
țe, ceea ce a avut un puternic 
ecou în rindurile cetățenilor.

In regiunea Cluj, pianul con
strucțiilor de locuințe a fost în
1959 îndeplinit și depășit, dîn- 
du-se in folosință oamenilor 
muncii peste 1.200 apartamente. 
Totuși acest număr este mult 
prea mic față de nevoile în 
continuă creștere. Să ținem sea
ma că populația Clujului și a 
celorlalte centre muncitorești a 
sporit considerabil și va mai 
spori în anii viitori, ceea ce ne 
obligă să mărim an de an și 
volumul și ritmul construcțiilor. 
An de an să construim mai 
mult, mai repede, mai ieftin — 
să satisfacem intr-o măsură 
crescindă cerințele oamenilor 
muncii I Spre aceasta trebuie să 
se indrepte principalele fonduri 
destinate scopuri or social-cul- 
turale. Problema locuințelor tă
mâie mat de pa rte punctul 
nevralgic spre care trebue 
sa avem concentrată aten
ția. Nu este prtblemă mat 
arzătoare ca problema locuințe
lor. Comitetul Central obligă 
toate organele de partid, de stat 
și economice, să depună eforturi 
mari, perseverente, de zi cu zi, 
pentru a lichida cu hotărire in 
anii ce vin răminerea in urmă 
în domeniul construcției de lo
cuințe. (Aplauze).

Organele ne partid și comite
tele executive ale sfaturilor 
populare din regiunea Cluj nu 
au vegheat ca reducerea prețu
lui de cost al construcțiilor de 
locuințe să se facă fără a se 
dauna calității și confortului lo
cuințelor. In unele cazuri s-au 
construit apartamente neîncăpă
toare, fără dependințe, și cu de
fecte de construcție. Comitetul 
regional al partidului, organiza
țiile de partid, comuniștii din 
întreprinderile de construcții de 
locuințe au obligația să comba
tă cu toată hotarîrea orice ten
dință de umflare a prețului de 
cost ca și de neglijare a calită
ții construcțiilor, asigurind res
pectarea riguroasă a hotărîrilor 
Comitetului Central de a se con- 
strui locuințe bune, confortabile 
ți la un preț de cost redus.

egricole vegetale și animale, 
pentru a crea un belșug de pro
duse agro-alimentare.

Partidul orientează agricultu
ra pe calea dezvoltării intensive 
și multilaterale a producției a- 
gricole. Avem permanent în ve
dere că baza dezvoltării între
gii producții agricole o consti
tuie producția de cereale, mai 
ales de grîu și de porumb, căci 
aceasta permite să asigurăm un 
puternic avînt al creșterii anima
lelor, pentru a avea mai multă 
carne, lapte, ouă necesare îm
bunătățirii aprovizionării popu
lației.

Din darea de seamă rezultă 
că in regiunea Cluj s-au obți
nut In 1959 producții medii la 
hectar de 1.420 kg. griu, 1.780 
kg, porumb, 20.360 kg. sfeclă de 
Zahăr. Unele gospodării colec
tive și întovărășiri agricole din 
regiiipe au realizat însă Ia hec
tar producții mult mai mari, 
care alung pînă la aproape 3.000 
kg- grîu, 3.300-4.500 kg. porumb, 
35-40.000 kg. sfeclă de
Aceste recolte ne arată ce posi
bilități mari există în regiune 
pentru sporirea producției la

zahăr.

(Continuare in pag. 2-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

mererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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RĂSPUNSUL
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine 
la Apelul Sovietului Suprem al LLR<S«S« 

din 15 ianuarie 1960 adresat 
parlamentelor și guvernelor 

tuturor țărilor lumii

Un aspect de muncă In secția 
separatori a Uzinei „Bectro- 

putere’ din Craiova
Foto : N. STELORIAN

------•------

Pe șantierul liniei 
electrice Bicaz - Suceava

Pentru scurtarea termenului 
de executare a liniei electrice 
de 110 kV Bicaz—Suceava și a 
reducerii costului ei, muncitorii 
de la întreprinderea de con
strucții și montaje energetice 
din Bacău au Început lucrările 
din 5 puncte ale traseului ace
stei linii.

Pînă acum s-au executat peste 
30 la sută din fundațiile stâl
pilor și a început turnarea be
tonului la fundațiile pentru stîl- 
pij din albia rîului Moldova. 
Au fost transportate de aseme
nea cantități însemnate de ba
last, stil pi și alte materiale. In 
munca lor constructorii sînt 
sprijiniți îndeaproape de oameni 
ai muncii din comunele și sa
tele situate în apropierea tra
seului liniei, care mobilizați de 
sfaturile populare efectuează 
prin muncă voluntară diferite 
lucrări. Astfel numai țăranii 
muncitori din patru comune ’ 
au transportat pînă acum peste 
500 m.c. de balast și au săpat 
gropi pentru fundațiile stilpi- 
lor.

Prin construirea acestei litri, 
regiunea Suceava va fi legată 
la sistemul energetic național, 
asigunndu-se astfel energia e- 
lectncă necesară noilor combi
nate chimice și de industriali
zare a lemnului și întreprinde
rilor industriale existente In 
această parte a țării Totodată 
se creeizâ noi posibilități pen
tru îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrici a unor locali
tăți din .Moldova.

(Agerpres)

Tinerii Szekefy Alexandru, 
Comșa Ion, Klein Maria ți 
Szabo Ion de ka uzina „Vitro- 
metan- din Mediaș discuta 
în cabinetul tehnic o noua 

inovație

Foto: P. PAVEL

In ziua de 16 martie a.c. a 
avut loc o ședință a Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne prezidată de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne luind cunoștință de Apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 15 ianuarie 
1960 adresat parlamentelor și guvernelor tuturor 
statelor lumii, cu privire la adoptarea de măsuri 
practice pentru reducerea forțelor armate, salută 
această nouă inițiativă pusă in slujba ușurării 
poverii Înarmărilor și înlăturării amenințării da 
război.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne constată că, datorită politicii consec
vente de pace a U.R.S.S., a celorlalte țări so
cialiste și a altor țări iubitoare de pace, încor
darea in relațiile internaționale a slăbit in ulti
ma vreme, iar perspectivele pentru întărirea 
păcii s-au îmbunătățit.

Cu toate schimbările pozitive intervenite In 
ultimul timp in situația internațională, mai ac
ționează încă in lume forțe care urmăresc men
ținerea și sporirea încordării internaționale, cum 
sint cercurile militariste revanșarde din Repu
blica Federală Germană, care înarmează febril 
Bundeswehrul și au trecut la crearea de baze 
militare pe teritoriul altor state.

In actualele împrejurări internaționale, dez
voltarea armelor de distrugere in masă și cursa 
înarmărilor constituie piedica cea mai Însem
nată in calea stabilirii unei atmosfere de Încre
dere intre state și sursa principală a primejdiei 
unui nou război mondial distrugător.

In asemenea împrejurări, numai dezarmarea 
generală și totală reprezintă cea mai sigură ga
ranție pentru înlăturarea pericolului de război 
și pentru excluderea definitivă a războaielor din 
relațiile internaționale, pentru triumlul coexisten
ței pașnice și pentru dezvoltarea continuă a co
laborării multilaterale și a înțelegerii intre 
toate popoarele lumii.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine împărtășește intrutotul punctul de ve
dere al Sovietului Suprem al U.R.S.S că in 
preajma începerii tratativelor intre state tn pro- 
b emi dezarmării generale și totale, adoptarea 
de măsuri practice, unilaterale de dezarmare are 
o deosebită importanță și poate influența suc
cesul acestor tratative. De acera Prezidiul Mirii 
Adunări Naționale a R.P. Romine iși exprimă

Sovietice Socialiste din 15 ia
nuarie 1960, adresat parlamen- 
telor și guvernelor tuturor țări
lor lumii.

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a adoptat tn unanimitate 
următorul răspuns:

deosebita sa satisfacție pentru legea adoptată 
de Sovietul Suprem al U.R.S.S. „Cu privire ia 
o nouă și importantă reducere a forțelor armate 
ale U.R.S.S.".

Reducindu-șl In mod unilateral forțele sale 
armate cu 1.200.000 de oameni, după alte redu
ceri care au Însumat in ultimii patru ani 
2.140.000 de oameni, Uniunea Sovietică a adus 
o nouă șl importantă contribuție concretă la re
zolvarea problemei dezarmării, la traducerea in 
viață a măreței sarcini de apărare și consoli
dare a păcii, oferind astfel un nou exemplu tutu
ror statelor și in special acelora care dispun de 
mari forțe militare.

Acționind in conformitate cu interesele po
porului romîn pe linia slăbirii încordării inter
naționale, R.P. Romînă a redus în ultimii ani 
efectivul forțelor armate cu 115.000 oameni, iar 
cheltuielile pentru apărare prevăzute in bugetul 
de stat al R.P. Romîne pe anul 1960 repre
zintă numai 6,3 la sută din totalul cheltuielilor 
bugetare. De asemenea, prin eforturile și iniția
tivele sale în domeniul colaborării cu alte state, 
R.P. Romină contribuie activ la lupta comună 
a tuturor popoarelor pentru menținerea și Întă
rirea păcii in lume. Participînd la lucrările Co
mitetului celor zece state pentru dezarmare, 
care au început la Geneva, R.P. Romină va 
milita pentru realizarea unei înțelegeri care 
să ducă la înfăptuirea dezarmării generale și 
totale.

Alături de toate celelalte popoare ale lumii, po
porul romin iși exprimă speranța că conferința 
la nivel înalt a celor patru mari puteri, care 
urmează să aibă loc in curînd, va duce la acțiuni 
concrete comune indreptate in primul rind spre 
realizarea năzuinței fierbinți a întregii omeniri: 
dezarmarea generală și totală.

Exprimind interesele fundamentale de pace și 
progres ale poporului romin, năzuințele sale 
către o lume eliberată de povara înarmărilor și 
flagelul războaielor. Prezidiul Marii Adunări 
Naționale și Guvernul Republicii Populare Ro
mîne aprobă cu căldură, sprijină noua Inițiativă 
de pace a Uniunii Sovietice și cheamă parla
mentele tuturor țărilor să urmeze nobilul exem
plu al U.R.S.S.

DIN VIATA SI VHIUA 
IIVI I II III IPI

Grupe de
Pentru p cit mai bună în

sușire a materiei predate la 
orele de curs fi a unei te
meinice pregătiri pentru exa
menul de maturitate în clasa 
a Xl-a A a Școlii Medii 
nr. 1 „Mircea cel Bătrin** 
din Constanța din inițiativa 
organizației de bază U.T.M. 
s-au înființat grupe de în
trajutorare la învățătură. A- 

In cadrul ședinței tov. Mihail 
Cruceau u, președintele Comisiei 
tie Politică Externă a Marii A- 
dunări Naționale, a prezentat 
raportul Comisiei și un proiect 
de răspuns la Apelul Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor

întrajutorare la
ceste grupe cuprind atît elevi 
buni la învățătură cit fi din 
cei mai slabi.

Elevii din fiecare grupă 
se pregătesc împreună d« 
două sau trei ori pe săptă- 
mină. Am hotărît ca în ca
drul grupei să ne pregătim 
în special la matematici ți 
fizică.

învățătură
Rezultatele n-au întârziat 

să se arate : notele la aceste 
materii sînt din ce în ce mai 
bune.

Grupele funcționează sub 
îndrumarea biroului organi
zației de bază UT.M. din 
clasă ți a tov. diriginte Elena 
Jitea, care ne ajută la pro
curarea materialelor necesare 
studiului.

stavrositu VASILE 
elev

Au amenajat o 
bază sportivă

Tinerii din comuna Săpata 
de Jos, raionul Gostești, re. 
giunea Pitești au amenajat 
de curînd o nouă bază spor, 
tivă formată din: groapă de 
sărituri, bare paralele, inele, 
pista tip G.M.A., un teren de 
volei etc. Toate acestea au 
fost amenajate prin muncă 
voluntară de către brigada 
utemistă de muncă patriotică 
condusă de utemistul Stănes- 
cu Florea, învățător la Școa
la elementară de 4 ani din 
comuna Dealul Bradului.

Pe acest teren întilnești 
acum zilnic numeroși tineri 
ce execută sărituri In lungi
me, în Înălțime, exerciții la 
barele paralele etc. Cel mai 
iubit sport pentru tinerii 
din Săpata este în prezent 
voleiul.

Printre iubitorii acestui 
sport se numără și tinerii: 
Dincă Maria, Gh. Stan, Ion 
Diaconescu, Ioana Stânescu 
și mulți alții. întrecerile de 
atletism și de volei sint ur
mărite de toți țăranii cu un 
viu interes. Ele au intrat tn 
tradiția satului ca ceva obiș
nuit șj plăcut.

GH. IONESCU
activist ol Comitetului raionul

U.T.M. Coslejti



Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
fUrirmn din pag. l-a) 

hectar. Pe aceasta trebuie să pu
nem accent 1

Gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole să se întreacă 
pentru a da producții cit mai 
mari. Aceasta este în interesul 
țărănimii muncitoare, în intere
sul statului, în interesul celor ce 
muncesc. Organizațiile de partid 
trebuie să studieze și să acțio
neze pentru generalizarea în 
toate gospodăriile agricole co
lective și în întovărășiri a odor 
maj bune metode folosite de gos
podăriile colective și întovărăși
rile care au realizat producții 
mari. Atingerea unor asemenea 
obiective este de conceput numai 
dacă organele și organizațiile 
de partid, comuniștii mobilizează 
masele Și pășesc in fruntea lor, 
conduoînd țărănimea, care ur
mează partidul cu încredere căci 
întotdeauna partidul a condus 
pe oamenii muncii la victorie.

In regiunea Sluj există o va
loroasă tradiție de creștere a 
animalelor și mai ales a vacilor 
de lapte. Totuși, numărul de 
vite, și mai ales numărul de 
vite proprietate obștească în 
gospodării colective este mic 
rață de posibilitățile regiunii. 
Unele gospodării colective nu au 
nici o vacă proprietate obștească. 
Parcă nici nu-ți vine a crede 1 
Hotărît lucra, ceva nu este în 
regulă aici I

Este de remarcat că în confe
rința regională de partid pre
ședintele gospodăriei colective 
din Romtoaș — tov. Mastan ~■ 
a dat un exemplu bun de preo
cupare pentru dezvoltarea creș
terii animalelor. El a arătat cum 
gospodăria oolectivă și-a mărit 
turma obștească prin prăsiiă 
proprie și cum îți propune să 
sporească în oontinuare numărul 
vacilor. Dar eu sint convins că 
înșiși colectiviștii vor ajunge la 
concluzia că sarcinile pe care și 
le-au propus stat și ele prea 
mici. Exemplul colectiviștilor din 
Romînaș va fi fără îndoială 
„molipsitor" și pentru alte gos
podării colective. Doar este știut 
că veniturile cele mai mari le 
obțin acele gospodării colective 
care se ddzvolta multilateral, iar 
dezvoltarea multilaterală nu »st«

fiosibilă fără oreșterea animat
or, care este unul din cele mai 

bogate izvoare de venituri. Sint 
oare interesați țăranii muncitori 
din gospodăriile colective să-și 
sporească veniturile ? Desigur 
că toți vor răspunde în cor „da“! 
(Animație).

Galitatea șeptelului din re
giune s-a îmbunătățit în ultimii 
ani prin ameliorarea raselor lo- 
oale cu rase mai productive. A- 
ceasta a dus Ia creșterea pro
ductivității animalelor, la mări
rea producției de lapte carne și 
lină. Rezultatele obținute pi-nă a- 
cum sînrt însă cu mult sub posibi
litățile pe care le are regiunea 
Sluj pentru oreșterea animalelor.

Din păcate, considerabilele re- 
zerve de creștere a producției a- 
nimaliere, pe calea sporirii pro
ducției de porumb pentru siloz, 
nu sînt folosite decît ta mă
sură foarte mică.

In anul 1959 au fost culti
vate în regiunea ®luj numai 
2.600 ha. de porumb pentru si
loz, de pe care s-a obținut 52.000 
tone de porumb însilozat, ceea ce 
este eu totul nesatisfăcător față 
de nevoile de furajare a anima
lelor.

Pentru mărirea șeptelului și 
pentru creșterea productivității 
lui este necesar ca ta regiunea 
Sluj să sporească cu mult su
prafețele cultivate cu porumb- 
siloz și să se aplice măsurile 
agrotehnice avansate la această 
cultură. Nu există nici un furaj 
care să fie atît de bogat în uni
tăți nutritive și de economie 
cum este porumbul însilozat

Recolte bogate de porumb pen
tru siloz se pot obține și ta zo
nele submuntoase, unde porum
bul cultivat pentru boabe nn a- 
junge, In mod obișnuit, la ma
turitate.

TOVARĂȘI,

Partidul a procedat Just acor- 
dind o atenție deosebită gospo
dăriilor agricole de stat După 
cum știți, în gospodăriile de stat 
sint complect mecanizate lucră
rile la cultura griului și cea m»i 
mare parte a lucrărilor cerute 
de cultura porumbului. Datorită

dotării cu utilaj agricol și înca
drării cu specialiști și muncitori 
calificați, gospodăriile agricole 
de stat au devenit în ultimii ani 
una din principalele surse de 
constituire a fondului central de 
cereale, carne, lapte și alte pro
duse agricole.

In 1959 gospodăriile agricole 
de stat au livrat statului 36 la 
sută din fondul central la griu, 
22 la sută la carne, aproape 20 
la sută la lapte de vacă.

Gospodăriile de stat din re
giunea Oltij și-au încheiat acti
vitatea economică pe anul 1959 
cu un beneficiu. ,pe ansamblu, de 
4,5 milioane lei. Dacă privim 
însă mai îndeaproape la rezul
tatele economice ale gospodă
riilor de stat din regiunea Gluj, 
constatăm o situație care va tre
bui serios analizată. Unele gos
podării de stat, printre care 
G.A.S.-Oluj, G.A.S.-Bistrița au 
avut pierderi. Trebuie să termi
năm o dată cu lipsa de rentabi
litate a unor gospodării agricole 
de statl Toate gospodăriile de 
stat sînt dotate cu utilaj agri
col modern, cu cadre de agro
nomi și zootehnicieai. Deci ni
mic nu poate justifica starea de 
lucruri nesatisfăcătoare din ri
nele gospodării agricole de stat 
— oare, după cum se știe, sint 
menite să fie exemple de gospo
dărire socialistă.

Una din primele sarcini aie 
organelor de partid din regiune 
este acee» de a analiza ca-zzele 
pentru care unele tam gos
podăriile de stat die regiune 
sint deficitare și a !tia firi 
întirziere masori practice de E- 
chidara a deficiențelor, inainti-id 
propuneri coreseuczătoare orga
nelor tutelare y inprind pentru 
aplicarea mâsuritor și propune
rilor adoptate.

O mare răspundere revine 
consiliilor de conducere ale gos
podăriilor agricole de stat, Cn 
care jac parte și organizaseră de 
partid. De activitatea lor. de fe
lul cum își îndeplinesc îndatori
rile depinde în mare măsură li
chidarea deficiențelor ror.satate 
ta activitatea goapodiridor a- 
gricoie de stat

ani, oei mai mulți sînt munci- 
tori din producție, reprezentind 
ramurile de baza ale economiei.

Creșterea rindurilor organiza
țiilor de partid și întărirea con
tinuă a simburelui muncitoresc, 
compoziția tot mai bună a orga
nelor de partid, au avut roiul 
hotărîtor în îmbunătățirea acti
vității organizațiilor noastre de 
partid, in creșterea eficacității 
muncii pe care o desfășoară, a 
competenței și capacității lor de 
mobilizare.

Organizația de partid a re
giunii Cdui este una din organi
zațiile puternice ale partidului 
nostru care se achită cu cinste 
de sarcinile mari ce-i stau in față, 
luptă cu perseverență pentru tra
ducerea în viață a hotăririlor și 
directivelor Comitetului Cen
tral. Aceasta reiese din rezul
tatele obținute de comitetul re
gional, de comitetele raionale 
și orășenești de partid In munca 
de conducere a economie. In ac
tivitate» organizatorică y poli- 
t.co-ideologica. Rezultatele obți
nute se reflectă și ta creșterea 
numerică a membrilor de par: c 
ia perioada 1959—lftoO de căra 
ae ocupi conferința noastră, rit 
și ta faptul ci din totalul men-- 
briior de partid circa 47 ta auU 
sînt muodtori iar peste 24 ta 
sută sita țărani muootori-

ta domeniul întărire. rtafc- 
rifor parttauhr săracă oare *ă 
ia fața orgaoriațra. ragKiax 
Sluj este, înainte de toate, ce 
a munci in continuare P<*- 
primirea ta parul a celor 
ocstonă, cnstiți și ax=c
«hot-e monoton, Indeoeebt ct 

de baza ata M wy. 

d^pram ta 

dirnra .irate rteeerzxd și te- 
tosaritaU W>ad seaca «> * 
iapeta că ta regale tata teta 
state Mdiți ăocauate fc 
cateă care a- an orgateteU 
de partid; de a prtas ta jertta 
tari ierta tai devocap ra -zei ao-
daanulta, dta itodinar mg* 
nertaar « tetxsdecstar. ace fa
de jt=aU și cStari.

Orgar-rr tae de parte! reem 
să se eălaazeasci și pe eider 
ducă utatoațtae repetate aie oca. 
duceri: de partid că ta parțăta-î 
nos-u priaiazâ nc -mtarta, = 
calitatea vambrOor de par-âd. 
hrtărire» kr de a tac-și rit» 
forțele perfru a dure î» ndețd 
nere saranG» care le tata feca- 
dințate street» e
combatrsitaeea lor ta teta dea-

■

Obiective mărețe
în opera de construcție socialistă

O altă problemă deosebit de 
importantă a vieții de partid, 
asupra căreia consider necesar 
să atrag atenția conferinței re
gionale de partid și comitetului 
regional de partid, este proble
ma cadrelor.

Este cunoscută munca pe 
care o depune partidul nostru 
pentru formarea și promovarea 
de cadre. Sute de mii de mem
bri de partid și oameni ai mun
cii fără de partid au fost tri
miși în munoi de răspundere în 
toate sectoarele vieții de partid, 
de stat, economice, culturale și 
obștești. Alături de cadrele cu 
experiență mai îndelungată 
partidul a promovat cu îndrăz
neală un număr mare de cadre 
tinere, cu perspectivă și trebuie 
spus că o mare parte a lor se 
achită în bune condițluni de 
sarcinile, adeseori foarte com
plexe, ce le-au fost încredințate.

Organizația regională de par
tid Cluj are mai multe posibili
tăți de creștere și ridicare de 
cadre decît cea mai mare parte 
a regiunilor țării, datorită exis
tenței în această regiune a unor 
întreprinderi industriale impor. 
tente, a numeroase institute de 
Invățâmlnt superior și de cerce
tări științifice. In regiunea Cluj 
exista zeci de mii de membri și 
candidați de partid, un larg ac
tiv sindical și de U.T.M., un 
mare număr de muncitori cali
ficați. ingineri și tehnicieni, oa. 
meni de știință și oultură — o 
armată de oameni minunați, a- 
tașați cauzei construirii socte- 
Irsmoloi. oameni care urmează 
eu încredere și devotament per
fidul nostru. Aceasta este sursa 
de oadre noi pe care trebuie s-o 
folosească din plin organele șl 
organizațiile noastre de partid 
și de stat, aplicind n consec
ventă principiile leniniste ta o- 
peri de selecționare și promo
vare a cadrelor și acordind tot 
aintonil aces'.or cadre ta vede
rea creșterii competenta iar. 
pregătirii lor politice și prole- 
șocaie, rezolvării cu succes a 
aarcmitor eare li M incredin- 
taaxă.

In tatervenții'.e tar. unii din
tre delegeți s-au referit la pro- 
b'emele act-vititii comitetului 
tegwoal de partid, a comitete
lor -aioaate ta orășenești. la 

ta metodele Iar de mun- 
«4 Acestea stat probleme de 
■are iușt.nnitate ta am fi fost 
bcoroși dacă ele ar fi ocupat 
m tac aa' mare ta dezbaterile 
iitet'tari ratare regioeait și 
dată delegat:: le-ar fi tratat eu

«nai mult spirit critic șl auto
critic.

Tovarășul Duca, prim secre
tar al Comitetului orășenesc 
Cluj s-a referit in cuvîntul său 
la o serie de aspecte interesan
te din activitatea organizației 
de partid a orașului Cluj.

El s-a ocupat de asemenea 
de succesele obținute de orga
nizațiile de partid din regiunea 
Cluj în opera de transformare 
socialistă a agriculturii. Se știe 
însă că problemele agriculturii 
nu ocupă locul central în acti
vitatea Comitetului orășenesc 
Cluj. Ar fi fost poate mai bine 
dacă tov. Duca s-ar fi ocupat 
mai pe larg de activitatea în
treprinderilor din industria re
publicană, de industria locală, 
de numeroasele instituții de 
știință, cultură și învățămînt 
din orașul Cluj, Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît o serie de vor
bitori au făcut observații criti
ce ou privire la activitatea co
mitetului orășenesc de partid tn 
aceste sectoare și ar fi fost ca
zul ca tovarășul Duca să fi luat 
poziție la ooniferință față de 
aceste critici. (Animație),

Trebuie relevate unele propu
neri valoroase, care au foet fă
cute de către delegați, îndeo
sebi în ce privește necesitatea 
lărgirii schimbului de experien
ță între organele de partid în 
scopul perfecționării metodelor 
de activitate, înlăturării mani
festărilor de birocratism, crește, 
rii operativității tn acordarea 
de ajutor organelor și organi
zațiilor de partid, unităților e* 
conomke, organizațiilor de 
masă.

O propunere interesantă, care 
merită să fie luată în conside
rație a făeut In această privință 
tov. Feczko Adalbert, directorul 
întreprinderii Carbochim. El a 
sugerat Comitetului orășenesc 
Cluj să organizeze un schimb 
de experiență eu Comitetul oră
șenesc Turda cu privire la con
ducerea ăe partid a întreprinde
rilor industriale.

Noi recomandăm Comitetului 
regional de partid Cluj să stu
dieze cu atenție valoroasele pro. 
puneri făcute tn conferință de 
către mai multi delegați. H ta 
fără întirziere măsuri în vede
rea aplicării hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de conferință, să 
manifeste exigență și tenacitate 
In lupta pentru aplicarea hotă- 
riri'.or. să exercite un control 
sistematic asupra organelor de 
partid, de stat și economice.TOVARĂȘI,

Vă este cunoscut că, pe baza 
directivelor Biroului Politic al 
Comitetului Central al partidu
lui, se elaborează și vor fi su- 
fuse dezbaterii Congresului al 
H-lea al partidului planul de 

dezvoltare economica pe șase 
ani (1960—1965) și schița de 
dezvoltare în perspectivă a eco
nomiei țării ptaâ în 1975.

Proiectul planului economic de 
șase ani se sprijină pe realiză
rile de uriașă însemnătate ob
ținute, sub conducerea partidu. 
lui nostru, de olasa muncitoare, 
de țărănime, de intelectualitatea 
progresistă, în opere de con
struire a socialismului.

Sarcina fundamentală pe care 
partidul o pune In fața poporu
lui muncitor în perioada 1960 
— 1965 este terminarea, in linii 
mari, a construirii socialismului, 
trecerea într-o etapă nouă, aceea 
a desăvîrșirii construcției socia
liste.

Linia generală pe care o vom 
urma pentru realizarea acestei 
sarcini istorice este continuarea 
susținută a politicii de industria
lizare a țării, punînd în centrul 
ei dezvoltarea industriei grele, 
cu pivotul ei, industria construc
toare de mașini. Numai realiza
rea unui ritm înalt de industria
lizare ne va permite ca într-o 
perioadă cit mai scurtă să ega
lăm nivelul țărilor industriale 
mai avansate din punct de ve
dere al producției și consumului 
calculat pe locuitor.

Proiectul planului economic 
de șase ani prevede sporirea 
considerabilă a producției indus
triei energetice, siderurgiei, con
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, lemnului și materialelor 
de construcții, industriei bunu
rilor de consum, ca și dezvolta
rea intensivă și multilaterală a 
producției agricole.

Ne propunem, tovarăși, să in
troducem tehnica țea mai nouă 
in toate ramurile economiei na
ționale, să extindem mecanizarea 
și automatizarea complexă a pro
ducției și desăvârșirea proceselor 
tehnologice, specializarea și co
operarea in industrie, spre a rea- 
liza o producție de inaltă ca
litate, care să satisfacă într-o 
măsură crescîndă, nevoile mate
riale și culturale ale popu
lației.

In cadrul planului economic 
pe perioada 1960—1965, regiu
nea Oluj va cunoaște o nouă și 
puternică înflorire, care va 
schimba și mai mult înfățișarea 
regiunii și va ridica considerabil 
bunăstarea populației muncitoa
re. Producția globală industria
lă va crește de aproape două 
ori și jumătate. O mare dezvol

tare o vor lua întreprinderile me
talurgice, între care urinele: 
„Unirea", „Tehnofrig", ..Armă, 
tura", „Industria S jmei“-Ctmp:a 
Turzii și altele.

Producția industriei dansxre 
va crește de aproape două ari 
prin dezvoltarea uaasi de pre- 
duse sadice Ocna Mureta-z. 
fabricii de medriareenie „Tera- 
pia'-Gto; și a altar tatreyris- 
deri. Pentru fabrica de atacat 
d»r. Turda se prevede o creștere 
de peste două ori și umăîate a 
capacității de producție.

Io orașul Gherla se ecxsiru- 
iețte un complex pentru indus
trializarea superioară a lemnu
lui, iar în raionul Cimpeni, slab 
dezvoltat industrial, se va mân 
cu mai mult de două ori și ju
mătate capac ta tea actualei fa
brici de cherestea, ta cadrul că
reia se va construi o secție de 
mobilă cu o mare capacitate. Ca
pacitatea de producție a Urine
lor „Herbăk linos* va fi kt 
1965, de cel puțin două ori 
mai mare decît astăzi.

Continujndu-se intens construc
țiile de locuințe, se va tinde la 
lichidarea situației încordate 
de astăzi. In domeniul cultural, 
vor fi construite noi școli, ci
nematografe, cămine pentru stu- 
denți.

Desigur, prevederile plaaJui 
economic pe anii 1960—1965 nu 
pot fi considerate încă defini
tive, proiectul planului urwnd 
a fi dezbătut pe larg de oamenii 
muncii și apoi supus Congre
sului al llldea al Partidului 
Muncitoresc Romtn. Dar ele a- 
rată de pe acum direcția și ru
mul de dezvoltare a economiei 
naționale. în perspectivă.

Planul economic de șase ani 
cuprinde sarcini mărețe a căror 
realizare va însemna un pas ho- 
tăritor pe calea construirii socia
lismului in țara noastră. (A- 
plauze).

TOVARĂȘI,

Sarcina principală care stă 
astazi in fața noastră este mo- 
bilizarea tuturor oamenilor mun
cii, a tuturor resurselor pentru 
realizarea planului de stat pe 
anul 1960. Anul 1960 este pri
mul an din perioada planului 
economic pe 6 ara — și de a- 
ceea realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an are 
o deosebită însemnătate pentru 
întreaga perioadă 1960—1965. 
Caracteristic pentru planul de 
stat pe 1960 este ritmul înalt 
de dezvoltare a economiei na
ționale. în anul 1960, produc
ția industrială va crește cu 14 
la sută.

Putem să vă comunicăm, pe 
baza datelor de plnă acum, că 
oamenii muncii, in frunte cu

clasa muncitoare, au îndeplinit 
planul producției globale indus
triale pe primele două Huni ale 
amdtd curent in omocr’se de 
1015 1* sută, reaSzjntau-se 8» 
acest fel o proferte istesiatA 
■a. sare ca pante 17 te atta

îs hrtfle -ac-ane asr-a- 
rie r= fost pmteuse rate iui 
*■500 teree fentă, peste XI 
sooe oțel. I6JW tone rvw-e. 
peste O-JOO m, p țesăîix- de 
bmraac și alta predase Acasce 
prime rezultate ne arata că aa 
creează de pe acum ctxitațde 
pentru Indepiinrea și depăși
rea planunu de stat pe aaai 
19601

Oamec icr armai ±n reg-u- 
nea Cluj le revm sarrin-; arați 
pentru amJ 1900. Producția glo
bală :gdustr>*u urmează să 
crească, In aceasta regwae, ca 
11 ta sută fața de anul re
cul Atanctor inginer y teri- 
n oenii, in aduzxănle de pre
lucrare a sarcxtilcr de pan.și aa 
luat angajamentul sa aec-șeas- 
ca cu «o milioane ta suma de 
95 milioane lei triata ca sar
cină de plan in domemui reăt- 
cerii preiulta de cost. Regiunea 
Cluj nu a rămas in urmă, d 
a realizat cn succes pianul pro
duct» industriale din regi-ne 
pe lunâie ianuarie și feoruarse-

Oameoii munci: lucrează cu 
ta sufle tine pentru a grăbi pu
nerea în funcțiune a noilor în
treprinderi, și a nodor utilaje și 
agregate din întreprinderile e- 
zistenie care vor da prodoefie 
încă In acest ac.

Partidul cheamă pe oamenii 
muncii să valorifice eh. ma: de
plin marile rezerve interne e- 
xistente In economia națională.

în lupta pentru realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1960 
să folosim dt mai complect ca- 
paritățile de producție exis
tente ; să reducem consumul 
specific la materii prime, ma
teriale, combustibil, să asigu
răm progresul tehnic ta toate 
ramurile economiei naționale.

In stabilirea volumului și sor
timentelor producției să ținem 
seama de necesitățile reale ale 
pieței interne ca și de cerințele 
reale de export, dind bătălia 
pentru producerea unor mărfuri, 
de înaltă calitate, la nivelul ce
lor mai exigente cerințe ale co
merțului exterior.

Sîntem convinși că oamenii 
muncii, în frunte cu olasa mun
citoare, Iși vor concentra toate 
forțele pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 1960, in lupta 
pentru făurirea vieții socialiste, 
îmbelșugate a poporului munci
tor. (Aplauze furtunoase).

Activitatea ideologică 
la nivelul marilor cerințe actuale

Probleme ale muncii de partid

TOVARĂȘI,

ta lupta pentru traducerea în 
viață a liniei politice a partidu
lui privind dezvoltarea industri
ei socialiste și transformarea so 
oialistă a agriculturii, a crescut 
rolul organizator și mobilizator 
al organelor și organizațiilor de 
partid.

Un mare aport au adus orga
nele locale de partid la întoc
mirea propunerilor pentru planul

de 6 ani al dezvoltării econo
miei naționale. Ele au analizat 
posibilitățile dezvoltării eco
nomice a regiunilor cu multă 
■seriozitate și competență.

Avem un partid puternic, com
bativ, disciplinat, sudat printr-o 
unitate și coeziune de nezdrun
cinat, urmat cu încredere și dra
goste de masele de oameni ai 
muncii, un partid le care eu toții 
ne putem mîndri. (Aplauze pu
ternice).

Ga expresie a prestigiului cres- 
clnd al partidului nostru și a le

găturilor sale cu masele celor ce 
muncesc, rindurite partidului au 
crescut an de an, ajungind la 
sfirșitul anului 1959 la 807.140 
membri și candidați de partid, 
cu cca. 200 de mii mai mulți 
decît avea in peripada Congre
sului al !I-lea al Partidului; pes
te 51 la sută din membrii de 
partid sînt muncitori,' peste 21 la 
sută țărani muncitori, circa 24 
la sută intelectuali și funcțio
nari.

Dintre noii membri și candi
dați de partid primiți în ultimii

Vi este casocst cd par^S: 
sosiră se șreecagâ tete» de 
•cttaitatea 4ectagkă și de 
m<K» po..-jco-ed»--i: ii te ro- 
dar-le oametatar ■aorii Piacs- 

lor de partid și a oamenfer 
tEsac:; -.emembr. de nartid, a 
latețectuaCtifii. operoe ri»s-c- 

priod an neszeat tezanr de r— - 
dire ta de esperenți re-.ataț-a- 
nară O targa rasatadec o- 
aosc batăririte pertdatas aosws 
ta ahe docamrte de parti A 
fost erata o rețea de școh și 
cursnr de partid: aresa. eartea. 
radtote a rrereatogra-». așe- 
ajala e caltwate rasp-ndesc 
ca tara ta cele «a largi mase 
a e pcpoealaL

RerutiaMe muncii poRtico- 
ectentrve desfășarate de partid 
se reflecte ta creșterea anstiin- 
|e aameaiior muacu și lărgirea 
oruoamte lor de ca'-tnrâ. in 
formarea atitadmii socialiste, în 
rnaaeă șl Ia viata de toate zi
lele, ia actiTa particirare a mi
ll oaselor de oameni ei muncii 
Ia opera de construire a soci a- 
lismahn.

In darea de ramă a comlte- 
Uxui regional și in intervențiile 
unor delegați au fost prezentate 
rezultatele pozitive obținute de 
organizația regională Cluj, de 
comitete! regional, de comitetele 
raionale și orășenești ta munca 
de propagandă, de agitație și de 
răspiooire a culturii Ținînd 
rama de faptul că ta regiunea 
voastră partidul dispune de nu
meroase cadre bine pregătite din 
punct de vedere politic-ideologic, 
considerăm că aveți depline po
sibilități pentru a îmbunătăți 
continuu munca politică și cul
turală a organizațiilor de partid 
și a organizațiilor de masă, a 
cuprinde în această muncă mase 
tot mai largi de muncitori și 
țărani, a asigura o legătură mai 
strînsă a propagandei, agitației, 
presei, cu sarcinile concrete ele 
construcției economice și a ri
dica nivelul muncii de propa
gandă a marxism-leninismului, 
tnlăturind confuziile și defor
mările care se mai strecoară în 
propaganda prin viu grai și în 
scris.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată educării tineretului 
muncitoresc, țărănesc și studios, 
utilizind din plin posibilitățile 
largi create de regimul nostru 
pentru satisfacerea setei de cul
tură șl a gustului de frumos ai 
tineretului nostru.

Avem un tineret admirabil, 
entuziast, plin de viață, ta în
treprinderile clujene pe care 
le-am vizitat, am avut prilejul 
să stau de vorbă cu un număr 
de tineri și tinere, care mun

cesc re jm.*■ ian ta dba^gatie ta 
m iltai Tte iu ii ir Jteejt ,itatn. 
asteitfi ssrepn-aer-re respee- 
tse fc-Vre e sock ■■»-
ca ie tetrepr-spere ca restate- 
ra, arsitad șw1. serale.

Orgamzat'i'e de oartid și sub 
fadrxcarea tor irga th rațiile 
U T-M. trebuie să folosească din 
plia spiritul de inițiativă și e- 
lanu! propriu tineretului, pentru 
ca tineri: din întreprinderi, 
gospodării agricole de stat, 
SJ4t -ori, gospodării «gricoie 
colective să aducă un aoort tot 
ma: mare Ia realizarea sarcini
lor ta domen ul sporirii produc
ție -rto-rsl-ale y agricole și al 
dezvoltării sectorului socialist al 
agrieu’turit

Extinderea și rat-lsree între
prinderilor existente, construirea 
de Intreprtaderi noi fac nece
sar an natnâr spent de munci
tor: cu o bună calificare profe
sională Ca toate acestea, șco- 
file proies-onale tehnice și de 
maiștri n« se bucură tocă de 
atattia cuvenită din fartea or
ganelor noastre de oartid și 
L'.T.M. Este necesar ca ele să 
fie luate sub controlul oerma- 
nent al organelor și organiza
țiilor de partid și U.T.M.. asi- 
gurindo-se bona desfășurare a 
procesate: de tavătămlnt din a- 
ceste școli și justa îmbinare a 
învățături; cu calificarea ia lo
cul de muncă.

Clujul este un centru impor
tant de formare a cadrelor de 
specialiști pentru numeroase 
ramuri al« industriei, agricultu
rii. sănătății publice, culturii. 
Aici funcționează o sarie de im
portante institute de învătămint 
superior, unde învață umăr la 
umăr, stedenti romini, maghiari 
și de alte naționalități : Univer
sitatea „Babeș-Botyai". Institutul 
Medico-Farmaceutic, Institutul 
Politehnic, Institutul Agronomic.

Am ascultat cu mare plăcere 
cuvintarea tov. Pândele, student 
la Universitatea „Babeș-Bolyai", 
eare a înfățișat viața și învăță
tura studenților ta cuvinte eali 
de, pline de recunoștință pentru 
grija pe care o manifestă parti
dul fată de tineret in gefleral, 
și față de studențime în spe
ciei. El ne-a vorbii despre rela
țiile de prietenie, colegialitate, 
ajutor și sprijin reciproc ce s-au 
înfiripat între studenții romini 

'■și cei maghiari de la Universi
tatea ..Babeș-Bolyai". De aceleași 
sentimente a fost animată cu- 
vintarea unui alt student al a- 

"'cestei universități tov Berecki 
Mihaly, oare a mulțumit partidu
lui pentru ajutorul acordat tine
retului studios și pentru condi
țiile de trai ce-i sînt asigurate 
șl a povestit despre bogata ac
tivitate culturală șl obștească 
desfășurată laolaltă cu studenții 
romini și maghiari.

Da. ta- by mrAși. Par4ete y . 
Bere»;.- • Lnir la satar. 
ta ■ ni să treiutî y să 
dț taJailK st-taeați roofoi, 
maghiari y Se lire nafionahtifi. 
tar-* intre voi o prietenie, și o 
fra(te pentru toată '
plauia furtunoase).

Tov. Pândele ne-a 
întrevăd pe curind

aiaa

viața! (A.

spus că ei 
perspectiva 

unor nunți studențești. Mărturi
sesc că și mie mi-ar face plăcere 
să joc la o astfel de nuntă I 
(Risete, aplauze).

Produc multă satisfacție da
tele cu privire la rezultatele bune 
obținute în învățătură de studen
ții din Cluj. Aceste rezultate 
cinstesc studențimea clujeană și 
odată cu ea cadrele didactice din 
Institutele de învăță mint su- 
perior. Noi ii felicităm atît pe 
unii cît și pe alții pentru rezul
tatele obținute și le derim să 
depună noi și nof eforturi in a- 
ceastă direcție, astfel ca insti
tutele de invățămint superior din 
Gluj să dea patriei cadre cu o 
înaltă calificare de 
capabile să valorifice 
cunoștințele pe care 
mulat (Aplauze).

Stntem convinși că angaja
mentele luate In fața conferinței 
de toy. Daicovicju exprimă vo
ința și hotărîrea unanimă a în
tregului corp didactic de la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" de a 
ridica și mai mult prestigiul a- 
cestui important focar de cul
tură socialistă.

Un rod minunat al politicii 
leniniste a partidului nostru, al 
muncii educative desfășurate de 
partid, este frăția dintre poporul 
romiq și minoritățile naționale. 
Secole de-a rfndul clasele exploa. 
tatoare au cultivat naționalismul 
și șovinismul, ura și 
între oamenii muncii 
de alte naționalități, 
națională. îndată după 
partidul nostru și.a pus sarcina 
de a lichida această blestemată 
moștenire a trecutului. Pe a- 
ceasta cale partidul nostru a ob
ținut succese remarcabile dato
rită atitudinii sale hotărite, in
transigente de combatere a na
ționalismului și apvinismului, a 
oricăror atitudini oportuniste șt 
șovăielnice față de naționalism.

Astăzi, oriunde te-ai duce tn 
regiunea Gluj, ca și ta alte re
giuni ale țării, la fabrici; uzine, 
mine, in gospodării agricole co
lective sau 
de stat, tn 
învățămînt 
cu plăcere 
fără deosebire de 
muncesc cot la cot, înfrățiți tn 
munca comună de construire a 
socialismului. (Aplauze puter
nice).

Desigur, ar ti naiv să ne tn-

specialitate 
tei practică 
le-au acu-

dușmănia 
romini șt 

izolarea 
eliberare.

gospodării agricole 
instituții de știință, 

și cultură, constați 
cum oamenii muncit 

naționalitate

chipuim că am lichidat definitiv 
cu orice influențe ale naționalis. 
muliii. Din cînd in cînd elemen-^ 
tele șovine mai . '
(iile noastre, pentru a vedea in 
ce măsură sint tari sau slabe. 
Asemenea încercări trebuie să 
primească un răspuns ferm, 
clar și categorie. Noi trebuie sa 
le răspundem prin intensificarea 
muncii de educare a oamenilor 
muncii în spiritul patriotismului 
socialist, al internaționalismului 
proletar, să cimentam tot mai 
puternic prietenia frățească între 
poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare din patria noastră. 
(Aplauze prelungite).

Aotivitatea pe care o desfă
șoară intelectualitatea din re
giunea Cluj se bucură de stima 
și considerația noastră. Prețuim 
rezultatele bune obținute de o 
serie de oameni de știință din 
Cluj în diferite ramuri ale acti
vității științifice — chimie, fizică, 
științe tehnice, matematică, bio
logie, științe medicale, istorie, 
lingvistică. Este îmbucurător că 
un număr de oameni de știință 
și cadre didactice au stabilit le
gături cu întreprinderile so
cialiste și le acordă ajut°r ta re
zolvarea problemelor de produc
ție. Dar rezultatele obținute de 
cercetătorii noștri științifici nu 
trebuie să ducă la automulțu- 
mire. Oamenii de știință din 
Gluj, ca și cei din întreaga țară, 
trebuie să-și consacre toate cu
noștințele și tot talentul pentru 
ca cercetările științifice sa răs
pundă în tot mai mare măsură 
necesităților vitale ale dezvol
tării economiei, să dea lucrări 
științifice la nivelul realizărilor 
științei și tehnicii moderne, să-și 
concentreze eforturile asupra o- 
bieotivelor celor mai importante 
pentru cercetarea fundamentală 
în ramurile respective ale știin
ței și pentru economia noastră 
națională.

Considerăm justificată critica 
adusă tn conferință de tovarășa 
Raluoa Ripan unor conducători 
de întreprinderi care se lasă greu 
convinși de a face loc în între
prinderea lor experimentării unor 
procedee sau metode elaborate 
de cercetătorii științifici. Atît e- 
conomia noastră, cit și știința 
nu vor avea decît de ciștigat de 
pe urma stringerii legăturilor 
dintre institutele de cercetări și 
întreprinderi. Aceste legături ar 
pute» juca un rol pozitiv și In 
lichidarea acelei rămîneri în ur- 
mă a unei părți a oadrelor noas
tre inginerești față de dezvol
tarea rapidă a științei și tehnicii 
moderne, semnalată de ' 
Ripan.

In darea de seamă a 
tutui regional se relevă 
dreptate importanta 
partidutei de a generaliza tn- 
vățimîBtu! idec’ogic în rtnduri- 
te catarefor didactice de taste 
gradele. cRș; a mtacfi dmfagtee 
ta rtataurite mtetectualității In 
genera: Studierea Învățături: 
marxist-teniniste. a filozofiei 
materialiste fructifică gîndirea 
științifică oricare ar fi dome
niu! de care se ocupă, dă răs
puns la marile intreb-i-: pe care 
ie pune dezvoltarea științei con- 
temporane șl la care nu poate 
să răspundă nici una din teorii
le filozofice Idealiste, vechi sau 
noi. Munca ideologică în rîndur 
rile intelectualității în vederea 
însușirii de către ea a filozofiei 
tnarxlsf-leniniste este cu atît 
mai importantă cu cît o bună 
parte dintre intelectuali sînt de 
veche formație.

Combaterea științifică, princi. 
piaiă a concepțiilor retrograde 
care au circulat în trecut în 
rindurile intelectualității și de a 
căror influentă unii oameni de 
cultură nu s-au eliberat încă in 
întregime, dezvăluirea caracte- 
rului antiștiințific. obscurantist 
a tot felul de „sisteme" filozo
fice idealiste, mistice combate
rea feluritelor teorii cu substrat 
nationalist în probleme de is
torie, limbă, literatură, care mai 
exercită o anumită înrîurire a- 
supr-a unei părți înapoiate ide- 
ologicește a vechii intelectuali
tăți romine și maghiare — con
stituie o sarcină importantă s 
organizațiilor noastre de partid 
în domeniul muncii ideologice.

Poziția partidului nostru fată 
de vechea intelectualitate este 
bine cunoscută Ea a fost pre
cizată cu toată claritatea la cel 
de-al H-lea Congres al partidu
lui nostru Partidul nostru a 
manifestat și manifestă multă 
înțelegere și răbdare față ite 
vechii intelectuali, ajutîndu-i să 
se elibereze de balastul vechi
lor concepții și să-și însușească 
concepția noastră, matertalist- 
diaiectică. asupra lumii șl soci
etății. Tn același timp partidul 
combate cu intransigentă orice 
influente aie ideologiei străine, 
orice tendințe de ..împăcare" a 
'deologjel proletariatului revolu
ționar cu ideologia burgheză.

Rezultate valoroase au obți
nut și muiți dintre creatorii ta 
domeniul literaturii și ir tei din 
orașul șj regiunea Clui ale că. 
ror opere stat prețuite nu nu
mai la ei acasă cl tn întreaga 
tară Relevînd aceste rezultate, 
organele și organizațiile de par
tid trebuie să combată si să 
critice cu tărie ruptura 
tă care se manifestă in 
unora dintre scriitori și 
slaba reflectare a operei 
struire a socialismului și a e- 
roilor acestei opere, oamenii sim
pli ai patriei noastre tendințele 
de refugiere tn trecut .au într-o 
tematică îngustă lipsită de 
semnele distinctive ale epocii 
pe care o trăim neglijarea con
ținutului operei de artă de dra
gul unei pretinse originalități ta 
formă.

Înecarea pozi-

tovarășa

comite- 
pe bună 
hotăririi

de via- 
creația 
artiști.

de con-

Unele pubTicatii period 
Cluj neglijează multe 
afectele realității noasta 

„Xemporane. Cu ■ perfectă 
‘lățire a critic» l aici to- 
Gall Ernest pe acei scriit 
fug deviată, de realitate, 
In mijlocul oamenilor 
nu se str |d uiesc să cu 
viața și preocupările lor. 
de scriitori devin în m< 
vitabil sterpi in activita 
creatoare; ei pot stlrni i 
ția ieftină a cîtorva snc 
poporul — acela căruia 
să i se adreseze orice O; 
artă veritabilă — fi resf 

Considerăm că una d 
mai prețioase forme ale 
ideologice în rindurile 
tualitătii este dezbatere: 
că a problemelor de id 
de creație științifică și a

Aceasta este de altfel 
ma cea mai indicată pe: 
mascarea în fața cercuri 
§i de oameni de cultură 
inii unor elemente dur 

se socialismului și P 
muncitor. După cum ști 
s-a procedat nu de mid 
cîțiva strigoi ai trecutul: 
pîngărind calitatea de 
cultură și de cetățean s 
noastre, au căutat șă ct 
ze și să ponegrească 
nostru și munca sa or 

Oamenii de cultură < 
noastră au țintuit la st 
famiei aceste element 
declarau cu cinism că le 
șine că fac parte din poț 
min, denumindu-1 „po 
rîndași".

Popor de rîndași? 
nostru este un popor 
tor, harnic și înzestrat, 
por care ține oapul sus, 
spre soare, lumină, via 
cită. (Aplauze furtunoas 

Comitetul regional d 
ținînd seama de cor 
tea și diversitatea pre 
muncii ideologice și po 
la rezultatele obținute | 
cum, trebuie, să elabor 
ansamblu de măsuri co: 
vederea dezvoltării și tr 
țiril activității ideologi» 
nanelor și organizațiilor 
tîd, potrivit cu cerințele 
ale fiecărei categorii d« 

......................... al
t

ai muncii, careia i se 
propaganda noastră

TOVARAȘI,

Realizările obținute
nii muncii, sub conduce 
tidului Muncitoresc Rom 
trează unitatea de nezt 
a poporului în jurul ț 
și guvernului și confiri 
tețea politicii partidulu 
a cărei aplicare masei: 
tcare luptă cu abnegaț 
siderind-o pe drept cu 
pria lor pnfitică (Aplau 

Trebuie să «ubiiniem.
eă aceste realizări nu i 
cu putință fără putem 
jin economie, tehnic și 
primit din partea Unlur 
tice, care ne-a livrat 
echipamente industriale 
ordin, necesare prograt 
stni de industrializare, 
însemnătate pentru ere 
zei materia le-tehnice < 
lismului în țara noasl 
relațiile de colaborare 
ajutorare tovărășească, 
cite între toate țările 
socialist. (Aplauze).

Ne apropiem de un 
de mare însemnătate 
partidului nostru —

e 
I 
c 

IlI-lea Congres al I 
Muncitoresc Romin.

Făcînd bilanțul re 
obținute în anii dintre 
sul al H-lea și Congr 
lli-lea ai partidului, 
planu) de dezvoltare a < 
naționale pe 6 ani și 
de dezvoltare tn persp< 
economiei tării ptnă 1 
Congresul va mobil 
meni! muncii la lupta p« 
lizarea de noi victorii 
de construire a socialis

Astăzi, ptnă și advei 
cialismului sînt nevoifi’ 
noască strălucitele suci 
Uniunii Sovietice, ale 
țări ale lagărului soci 
ractia pe care ideile 
mului o exercită asupi 
lor de milioane de oai 
pretutindeni Oamenii r 
pretutindeni se conving 
fn ce mai mult de su 
tea socialismului asupi 
talismului. de inevit 
victoriei depline a ideii 
lismului în întreaga lu 
poarele lumii dau o 
preciere luptei consei 
care U.R.S.S. șl celelr 
socialiste 0 duc pentru i 
omenirii pacea.

Experiența proprie a 
lui nostru confirmă inc 
justețea ideilor măi 
marxism-leninismului 
drumului luminos al sc 
lui, pe care merg oami 
cii călăuziți de partid.

Ne exprimăm convin; 
organizația de partid, i 
brii de partid din regiu 
împreună cu tot parti 
frunte cu Comitetul Ce 
munci fără să-și prec 
forțele tn vederea înfăpi 
cinilor mărețe ale consl 
cialismului (Aplauze p

Trăiască partidul nas 
conducător 
lui nostru I (Aplauze 
se).

Trăiască poporul nos 
citor și patria noastră 
Republica Populară 
(Aplauze furtunoase).

Trăiască farul călău 
partidului nostru — ma 
ninismul I (Aplauze puți 
vații).

încercat al



O problemă în atenția organizației U. T. M.

Viața căminiștilor
xistă în Reșița un colț 
care face o notă a- 
parte în ansamblul arhi

tectonic al orașului. Este vor
ba de cartierul de dincolo de 
gară, construit în anii noștri 
și în car? se îmbină armonios 
vilele cochete cu complexul șco
lar unde învață sute de ucenici, 
în care se ridică acum un în
treg cvartal de blocuri moder
ne. în acest cartier se află și 
col mai mare dintre căminele 
pentru nefamiliști aparținînd 
Combinatului Metalurgic Reșița. 
Căminul „23 August“ț locuit de 
aproape 1.000 de muncitori, este 
un bloc mare și elegant, cu 
holuri și coridoare frumoase, cu 
camere simetrice, avînd 4—5 pa- 
tu ;, pline de aer și lumină. 
Construit cu maximum de gri
jă pentru cei ce-l vor locui. că
minul este înzestrat cu tot con
fortul : In toate camerele sînt 
instalate difuzoare ; la fiecare 
et?.j sint băi și spălătoare, ofi
cii în care se poate pregăti o 
gustare ; căminul are spălăto
rie mecanică, un atelier pentru 
repararea rufăriei, un punct a- 
limentar, frizerie, un club la 
care se găsesc jocuri de șah și 
ping-pong, o bibliotecă care 
numără peste 2.000 volume. 
Deci le-au fost create căminiș
tilor condiții optime pentru a 
trăi o viață frumoasă, atît pe 
plan gospodăresc, să zicem, cit 
și pe plan spiritual.

Marea majoritate a căminiș
tilor o formează tinerii. Cum 
trăiesc ei, cum se ocupă orga
nizația U.T.M. de viața lor ?

Am vizitat căminul într-o 
după-amiază obișnuită dintr-o 
zi a săptămînii. La club cîțiva 
băieți jucau șah și ping-pong, 
iar alții, în sala de lectură a 
bibliotecii, participau la o șeză
toare literară. Peste o sută de 
căminiști erau la cursurile liceu
lui seral. Desigur se mai găseau 
tineri care vizionau filmele 
din oraș, ori participau la 
activități de la Palatul culturii. 
Dar ceilalți cum își ocu
pau timpul > In unele ca
mere am găsi-t băieți care ci
teau ziare și cărți, oare ascul-

Un aspect din biblioteca Com
plexului școlar din B:rlod.

Foto : AGERPRES

------•------

Scrisori către prietenii 
sovietici

Interesul orescînd pe care-l 
manifestă oamenii muncii din 
regiunea Iași pentru viața și 
realizările constructorilor comu
nismului se oglindește și în fap
tul că tot mai multe colective 
de muncitori din industrie și a- 
gricultură, colective de elevi iau 
legătura cu unități similare din 
U.R.S.S. Muncitorii Fabricii de 
țigarete din Iași, de exemplu, 
s-au adresat de curînd muncito
rilor Fabricii de tutun ,,Dzerjin- 
ski“ din Vilnius rugindu-i să le 
împărtășească di^ experiența lor 
în fabricarea țigaretelor. Aseme
nea scrisori au adresat unor u- 
nîtăți similare din Uniunea So
vietică și muncitorii de la Ate
lierele G.F.R. Pașcani, gospodă
ria agricolă de stat Murgeai, 
elevii Școlii nr. 1 din Iași.

(Ager preș) 

Fursecurile pregătite în secția menaj a Centrului școlar din 
Oradea trec un prim examen,

Foto ; P. POP

tau muzică. Așa, de pildă, în ca- 
mera 424 pe una din noptiere se 
afla „Gazeta literară", pe un pat 
rămăsese deschis romanul „Mar
tin Arrowsmith". Și în alte ca
mere se găseau ziare, reviste 
cărți de școală și de literatură. 
Dar am găsit și tineri care 
nu făceau pur și simplu 
nimic. O succintă anchetă 
printre aceștia a scos la lumină 
următoarea realitate: nici cu o zi, 
ori cu mai multe zile în urmă 
n-au făcut mare lucru și mai 
ales, nu știu ce ar putea face 
în timpul lor liber. Vin din 
uzină, se spală, și dacă nu se 
ocupă de tîrguieli ori de prepa
rarea dejunului, stau. îndeobște, 
în camerele locuite de acești 
băieți, domnește dezordinea, 
n-ai să întîlnești pe noptiera 
nici unuia o carte ori un ziar -r 
mai curînd sticle care trădează- 
că în ajun a avut loc și un

Printre tinerii muncitori 
ce locuiesc în căminul 

„23 August" 
din Reșița

mic chef. Așa trăiesc tinerii 
din camerele 419, 441, 418, deși 
alături de ei numeroși tineri pă
strează ordinea și curățenia, își 
înfrumusețează camerele tr^ns- 
formindu-le în locuințe plăcute, 
intime. Chiar la intrarea în că
min există un panou cu fotogra
fiile căminiștilor fruntași cu în- 
demnuri de a se urma exemplul 
lor, dar pe lingă care cei din ca
merele citate mai sus trec indi 
ferenti.

Căminul are un comitet 
care — prin tradiție — a moș- 
tenit sarcina de a se ocupa de 
problemele gospodărești {n pri
mul rind, și in al doilea rind 
de a aplana diferite conflicte 
Ivite între locatari, de a chema 
la ordine pe acei care încalcă 
regulamentul de funcționare. 
Această de a doua atribu- 
țiune e singura care intră la ca
pitolul „educație" și toată lumea 
pare satisfăcută.

Așa cum arătam la început, 
căminul oferă toate condițiile 
unui trai civilizat. Cu toate a- 
cestea nu se poate spune că 
el este gospodărit așa cum se 
cuvine. Un personal numeros 
se îngrijește de curățenie. Doi 
administratori conduc această 
operație nu lipsită de greutăți. 
Spun nu lipsită de greutăți, 
pentru că mat sînt tineri care 
din lipsă de educație se poartă 
fără grijă față de bunurile incre. 
dințate, nu păstrează ordinea și 
curățenia; unele camere n-au 
chei, mai dispar uneori becuri 
de pe coridoare se face risipă 
de curent electric și apă.

De ce se întîmplă aceste 
lucruri ?

Un număr mare dintre tine
rii care locuiesc la cămin au 
ieșit de puțină vreme de sub 
aripa părintească și și-au în
ceput viața lor proprie, inde
pendentă. Lucruri pe care aca
să le făceau sub controlul pă
rinților ori nu le făceau de loc, 
aici trebuie să le facă ajutați 
de tovarășii cu mai multă ex
periență și spirit gospodăresc. 
Gu aceștia munca de educație 
trebuie să se înceapă uneori de 
la formarea celor mai elemen
tare deprinderi. Ma mult decit 
atit, tinerii aceștia nu știa încă 
să-și gospodărească propria lor 
viață și atunci desigur că nu 
pot contribui nici la buna 
întreținere a căminului. Am 
găsit tineri care nu măninc* 
la cantină — fără aă poa

Succese ale brigăzilor de producție 
ale tineretului din Capitală

ComuniMul Dumitre Badea, 
cunoscut fruntaș în producție 
de la tainele „*Tudor Vladimi- 
reacu" din Capitali, a preluat 
de curînd conducerea unei 
brigăzi de tineri din secția au
tobuse, care avea rezultate sla
be în producție. Dumitru Badea 
s-a angajat să-i sprijine pe mem
brii brigăzii împărtișindu-le din 
experiența lui pentru a-i situa 
în rîndurile fruntașilor. El și-a 
respectat angajamentul. Expli- 
cînd cu răbdare fiecărui mun
citor operațiile pe care are de 
executat la montarea geamurilor 
de la autobuse, demonstrindu-le 
practic unele metode înaintate 
de organizare a muncii, mem
brii brigăzii și-au ridicat califi
carea, obținînd acum frumoase 
succese în producție. 

tă argumenta serios din ee 
cauză n-o fac — și care con
sumă munți întregi de con
serve. Alții, mai „gospodari", 
folosesc oficiile din cămin pen
tru a-și găti mîncare, care — 
evident — este de un gust’ și 
de o consistență îndoielnică. 
Deși acești tineri cîștigă foarte 
bine, (nici unul nu are sala
riu sub 800—1000 lei) lipsiți de 
control, s-au obișnuit să se 
hrănească dezordonat, la în- 
tîmplare. Aici ar avea un cu- 
vînt greu de spus comitetul 
de cămin, responsabilii de etaj 
și de camere dacă și-ar înțe
lege cu adevărat menirea. Invă- 
țind să-și gospodărească pro
pria lor viață, tinerii ar învăța 
să prețuiască și să păstreze și 
casa in care locuiesc.
Trebuie spus că nici comite
tul U.T.M, pe complex (mulți 
membri ai comitetului locuiesc
în cămin) n-au analizat se
rios de multă vreme cum se 
desfășoară munca educativă
în cămin, nu controlează și nu 
îndrumă comitetul de cămin — 
lăsind aceasta în sarcina ser
viciului administrativ al Com
binatului, care răspunde de 
cămine.

Viața din cămin a tineretului 
— privită sub toate aspectele 
sale — este o problemă care 
trebuie să stea in centrul aten
ției organizației U.T.M. din 
Combinat, căreia nu-i poate fi 
totuna cum trăiesc tinerii după 
ce părăsesc locul de muncă.

Ge ar putea face organizația 
U.T.M. ? In primul rind ar tre
bui să ajute comitetul de că
min să-și înțeleagă pe deplin 
rolul și să înceapă să se ocupe 
serios de problemele cu adevă
rat gospodărești pe care i le 
ridică realitatea din cămin. Și 
în această direcție se pot face 
multe lucruri interesante, ca de 
pildă: întreceri pentru cea mai 
bine întreținută cameră, etaj, 
convorbiri între tineri asupra 
felului cum își chibzuiesc sala
riul, conferințe despre rolul a- 
limentației în păstrarea sănă
tății etc. Tot în legătură cu a- 
ceâsta s-ar putea sugera admi
nistrației să organizeze in in
cinta ori in apropierea căminu
lui un bufet, la care tinerii să 
găsească preparate hrănitoare. 
De asemenea, o sucursală a 
unei cooperative unde tinerii 
să-și poată spăla și întreține 
lenjeria, hainele.

Tot comitetul de cămin ar 
trebui să se ocupe de organi
zarea timpului liber al cămi
niștilor, oferindu-le o gamă va
riată de activități educative la 
club. De asemenea, pe locul vi
ran de lingă cămin (pe care 
au rămas datorită unor ne
cunoscute împrejurări niște ba
răci de pe vremea ci nd se con
struia întregul cartier) s-ar pu
tea amenaja prin munca volun
tară a căminiștilor o bază spor
tivă unde aceștia și-ar putea 
petrece frumos multe ore libere. 
Șl, în sfîrșit, comitetul de cămin 
ar putea da o mină de ajutor 
administrației în ceea ce pri
vește înfrumusețarea căminului; 
lipsesc florile pe culoare și ho
luri, tablouri frumoase, anumite 
ornamente care ar putea fi exe
cutate chiar de tineri fără chel- 
tuidi. care ar da căminului o 
notă permanentă de prospețime, 
de tinerețe, mai intimă.

Toak acestea se pot realiza, 
dacă comitetul L'.T.M. va pă
răsi atitudinea sa rezerva ti 
fața de căminul in care locuiesc 
atiția linen, cu problemele și 
preocupărite lor. acord iod arii 
vstăți acesteia toată atenția pe 
care o mentă.

M. VlDRAȘei

„Inimă de momi* este poves
tea uneia din milioanele de fe
mei aovietice care in anii războ
iului și-au făcui pe deplin da
toria in spatele frontului și care 
muncesc cu avânt, acum, in vre
mea construcției desfășurate a 
comunismului pentru fericirea 
copiilor lor, a întregului popor.

Ceea ce este de remarcat in 
primul rind la acest film, e sti
lul original al regizorului Barnet, 
stil pe care l-am numi agitato
ric. Intr-adevăr, se poate spune 
că Barnet lucrează ca un agita
tor care se adresează conștiinței 
oamenilor care, dind exemplul 
suferințelor acestei mame, mo
bilizează pe spectatori la lupta 
împotriva războiului nedrept, 
pentru ca asemenea lucruri să 
nu se mai repete.

Stilul agitatoric al lui Bârnei 
este cit se poate de convingător 
deoarece se bazează in primul 
rind pe fapte (dialogul este foar 
te redus în acest film), lăsind 
pe spectator să tragă singur con-
aluziile din înlănțuirea diverse
lor întâmplări sau ciocnirea lor.
Veai, de pildă, în film cum se

Semnarea planului 
de colaborare 

științifică pe anul 1960 
intre Academiile 

R. P. Romine 
și R. Cehoslovace

Miercuri la amiază, la Acade
mia R.P. Romine, a evul loc 
semnarea olanului de colaborare 
științifică pe anul 1960 între 
Academia R.P. Romîne și Aca
demia Cehoslovacă de Științe și 
Academia Slovacă de Științe.

La semnare eu participat aca
demicienii Iorgu Iordan, I. S. 
Gheorghiu și Gh. Ionescu-Si- 
sești, vicepreședinți ai Acade
miei R. P. Romîne, Șt. Milcu,
V. Malinschi., St. S. Nicol au, 
C. D. Nenitescu și Gr. Moisil, 
membri ai Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne. alți academicieni 
și membri corespondenți ai Aca
demiei. precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au participat membrii delega
ției Academiei Cehoslovace și ai 
Academiei Slovace de Științe: 
prof. Jaroslav Kozesnik. condu
cătorul delegației, acad. Arnold 
Jirasek, prof. Wiliam Thurzo, 
prof. Julius Dolanski și Bojena 
Hudicova

Au fost de față Ivan Roh-afl 
Ilkiv, ambasadorul Republicii 
Cehoslovace la București și 
membri ai Ambasadei.

Planul de colaborare științi
fică a fost semnat, din partea 
Academiei R. P. Romîne, de 
acad. St. Milcu, secretar prim 
al Academiei, iar din partea 
Academiilor de științe Ceho
slovacă și Slovacă — de prof. 
Jaroslav Kozesnik, membru co
respondent și secretar general 
științific al Academiei Ceho
slovace de Științe.

Planul de colaborare prevede, 
între altele, acordarea de ajutor 
reciproc în rezolvarea unor pro
bleme științifice de interes co
mun. Unitățile științifice care 
vor colabora, vor schimba, pe 
bază de reciprocitate, planuri de 
lucru

Academiile vor sprijini lărgi
rea schimbului de experiență și 
e schimbului de materiale între 
institutele de cercetări similare. 
De asemenea, se prevede acor
darea de sprijin reciproc pentru 
procurarea de materiale, apara
te, literatură de specialitate, fo
tocopii, microfilme, care servesc 
scopurilor științifice. Academiile 
vor invita colaboratori științifici 
la congrese, conferințe și alte 
manifestări cu caracter știin
țific.

In anexa planului se prevăd 
o serie de teme de colaborare 
din domeniile : astronomiei, seis
mologiei, biologiei, științelor a- 
gricole, energeticii, endocrinolo
giei, psihologiei, istoriei, științe
lor tehnice, fizicii semiconductor 
rilor etc.

După semnare, acad. St. Milcu 
și prof. Jaroslav Kozesnik au 
rostit scurte cuvintări.

O scenă din Him

n i in ă de mamă66
plimbă mama prin orașul înflo
rit, cu copiii de mină și, imediat 
după aceea, vezi avioanele fas
ciste, năpustindu-se asupra vieții 
pașnice, bombele care cad uci
gătoare. Unde era o casă in cons
trucție, sint după bombardament 
ziduri core se dărimă intr-un nor 
de praf, unde era un parc al 
copiilor a rămas doar un caru- 
ssel cu căluții de lemn mutilați, 
deasupra unui parc zboară ba
loanele pe care le-au scăpat din 
mînuțe copiii uciși de mitralie
rele piloților fasciști.

Toată tragedia războiului nu 
reușește insă să dezarmeze pe 
oamenii sovietici. Dimpotrivă. 
Annușkăi, de pildă, îi moare 
bărbatul pe front, i se sfirșește 
un copil grav bolnav în brațe 
dar cu vitejia și dîrzenia carac
teristică femeii sovietice, nu dă 
înapoi, ci muncește mai îndir- 
jită pentru victorie. Ce poate fi 
mai revelator pentru caracterul 
acestei femei decit faptul că ea 
naște in timpul unui bombarda
ment intr-un șunț, pentru a se 
scula imediat și a porni, înfrin- 
gindu-și groaznicele dureri, spre

Un atac la poaria echipei cehoslovace.

Dacă cele două etape ale re
turului campionatului republi
can de fotbal, nu ne-au dat prea 
multă satisfacție, evoluția lotu
lui reprezentativ in compania 
puternicei formații cehoslovace 
Spartak Hradek Kralove, ne-a 
reconfortat.

Aceasta nu atit pentru victo
ria cucerită de selecționata no a 
stră cu 2—0, dealtfel insuficient 
de concludentă pentru superiori
tatea in jocul de cimp și mai ca 
seamă in finalizarea acțiunilor 
la poartă — ci pentru că am vă
zut la lucru o echipa destul de 
omogenă, care a practicat un 
fotbal clar.

Apariția pe teren a lotului 
fără o seamă de ..veterani" Con
stantin, Tătaru, NunweiUer, Po 
pa a fost primită oarecum cu re 
zerve Chiar din primele minut" 
însă Seredai, Raksi, Greavu și 
I. Lazăr, au spulberat rezervele. 
Selecționabilii pun stăpinire pe 
joc și inițiază atacuri bine inspi
rate, ce pun la grea încercare 
poarta formației cehoslovace. în
tr-o formă foarte bună portarul 
echipei oaspe, salvează goluri 
gata făcute. Datorită bunei legă
turi dintre compartimente, îna
intarea selecționatei este toi 
mai mult prezentă în careul oas
peților — asaltindu-le poarta, cu 
șuturi puternice — și ceea ce 
trebuie subliniat multe din un
ghiuri destul de dificile.

Apărarea oaspeților se des
curci din ce în ce mai dificil și 
cedează in prima repriză de 
două ori. Autorii golurilor Sere

un loc unde să-și adăpostească 
noul născut de schije și gloanțe.

Annușka face parte dintre pri
mii locuitori care se întorc aproa
pe a doua zi după eliberare, în 
orașul de baștină. Femeia se apu
că de muncă și se dedică în în
tregime creșterii și educării celor 
trei copii. Deși a suferit atit, 
Annușka nu numai că nu și-a 
împietrit inima, nu numai că are

Cronica 
filmului

răbdare să-și educe copiii, dar 
dovedește blindețe și înțelegere 
față de greșelile lor, blindețea 
și înțelegerea necesare pentfu a 
se impune în ochii copiilor ca 
părinte și prieten, pentru a fi 
ascultată. Greutățile cu care se 
luptă Annușka nu s-au sfîrșit, 
chiar copiii ei îi dau necazuri 
cărora trebuie să le facă față cu 
tărie. Și mama reușește să-și le

Foto i R. VASILt

Selecționabilii au dat satisfacție 
în primul meci de verificare

dai în minutul 12 și Dinulescu 
in minutul 41, care au finalizat 
inspirat două acțiuni colective 
ale echipei noastre.

In cea de a doua repriză se
lecționata divizionari joacă la 
fel de însuflețit' Scorul (deși «- 
tacanții noștri au creat faze 
dare de gol, dintre care două 
,,bare“) cămine neschimbat da
torită pe de o parte unui plus 
de siguranță în intervențiile t- 
părătorilor oaspeți cit și inter
vențiilor prompte, deosebit de 
inspirate și spectaculoase ale 
portarului Jindra.

Spectatorii au plecai mulțu
miți de la această întâlnire — 
aplaudind pe jucători la „scenă 
deschisă".

După meci am ținut să cu
noaștem părerea antrenorului fe
deral la fotbal ANGELO NICU- 
LESCU despre această primă 
confruntare publică a lotului re
prezentativ de fotbal — care 
ne-a declarat :

„Merită a fi apreciată partici
parea activă a selecționatei divi
zionare (Voinescu, Greavu, I- 
Lazăr, Soare, Jenei, Al. Vasile, 
Hașoti, Seredai, Dinulescu (Dri- 
dea) Mateianu (Raksi) în reali
zarea unui joc colectiv, la un 
nivel tehnic promițător. Pregăti
rea fizică bună le-a îngăduit se- 
lecționabiililor «ă rezolve echita
bil, la un nivel corespunzător, 
procedeele tehnice. Executarea 
corespunzătoare a paselor direc
te. a creat apreciabile combina
ții, o finalizare evident mai bună 
pe spațiul porții- Scorul nu edi

cuiască băiatul de beție, s-o în
drume în calea intortochiată a 
dragostei pe fiica ei, Nina. Intr-o 
secundă aparatul de filmat mi- 
nuit de operatorul V. Masevici 
ne arată cum se hotărăște Sașa 
s-o asculte pe mama lui, argu- 
mentîndu-ne hotărirea luată de 
băiatul cel mare al Annușkăi. 
Vedem intîi cum strălucește în 
vitrină o motocicletă nouă-nouță 
și apoi ni se arată vitrina unui 
magazin de confecții, pentru ca 
tă-l zărim apoi pe Sașa la raio
nul de rochii. A rezistat tentației 
de a-și cumpăra motocicleta din 
prima cu care a fost răsplătit, și 
s-a decis să cumpere rochii de 
vară pentru surorile lui, știind 
că astfel va face bucurie mamei.

Pasiunea pe care o pune in 
educația copiilor ei Annușka, 
este atît de puternică incit și 
Vovka, băiatul unei femei des
compuse vine la ea și recunos- 
cindu-și lipsurile de caracter da
torită creșterii ce i-a dat-o mai- 
că-sa, cere să-l primească drept 
unul de al casei. Astfel și Vovka 

fică pe deplin superioritatea e- 
chipei noastre. Ne putem îngă
dui să afirmăm că acum dispunem 
de un lot puternic oa valoare, 
numeros ca efectiv ceea ce ne va 
ere< posibilitatea să formăm 
pentru viitoarele confruntări in
ternaționale o reprezentativă 
bună.

Să nu scăpăm din vedere ce 
mai trebuie făcut și anume : să 
sporim grija pentru o și mai 
bună pregătire fizică multilate
rală, precum și pentru precizia 
în pasă cu demarcare. pentru 
precizie în trasul 1« poartă și 
insfîrșit cea mai mare atenție la 
o cit mai perfectă omogenizare**.

Așa dar, acum in preajma u- 
nor întâlniri destul de dificile 
pentru reprezentativa noastră, 
avem motive să sperăm intr-o 
comportare bună așa cum o do
rește fiecare pasionat al sportu
lui cu balonul rotund din țora 
noastră.

V. RANGA

Peste 100 de sportivi și spor
tive au participai la concursul 
de sărituri în .apă pentru pre- 
nuuil ziarului „Komsomodskaia 
Pravda". In mare formă s-a pre
zentat campioana europeană Ni
nel Kmtova, clasată pe primuil 
loc atît la trambulină cit și la 
săriturile din turn. In competi
ția masculină, Iuri Ka*zakov a 
câștigat la trambulină cu 147,17 
puncte în ’timp oe la sărituri din 
turn Evghenii lașin, un tînăr 
debutant dm oraștM Astrahan, 
i-a învins pe favoriții întrecerii 
realizînd 148,49 puncte.

★

Duminică 20 martie va avea 
loc la Praga întîlniTea interna
țională de volei dintre echipele 
masculine ale cluburilor Rapid 
București și Slavia Praga, con- 
tind pentru turul doi a-l „Cupei 
campionilor europeni*. Im vede
rea acestei întîlniri echipa Ra
pid a părăsit miercuri Capitala 
plecînd La Praga. Din lotul e- 
chipei fac parte printre alții 
H. Niccdau, A. Drăgan, J. Po- 
nova, V. Pavel și Gh. Munteanu.

★
La 27 martie va avea loc în 

sala sporturilor de la Floreasca 
fntîlnirea de box dintre echipele 
duburHor C.C.A. și Metalul M.I.G. 
-Acest meci constituie un ultim 
criteriu de verificare a echipei 
C.C.A. în vederea întîlnirii pe 
care o va susține la 2 aprilie în 
Capitală cu valoroasa echipă 
Vorwărts (R. D. Germană). în 
prezent boxerii militari își con
tinuă antrenamentele sub îndru
marea lui Gh. Fiat. Din lot fac 
parte M. Dobrescu, N. Mîndrea- 
nu, V. Șchiopu, Iiie Fiorea, Gh. 
Anghel. .Al Podaru. O. Baciu, 
Al. Peiti, Șerbu Neacșu și alții.

se îndreaptă iar Sașa care gre
șise grav, nu numai că iși recu
noaște abaterea și iși depășește 
rătăcirile mergind apoi pe un 
drum drept, dar, ințelegindu-și 
datoria, pleacă împreună cu alți 
comsomoliști spre a munci pe 
păminturde înțclenile, la che
marea partidului. Pe peron, 
mama cîștigă un nou copil în 
momentul plecării lui Sașa iu
bita acestuia care se alătură fa
miliei și care-l va aștepta cu 
dragoste pe băiat.

Nu poți decit să-ți exprimi 
admirația față die talentata actri
ță Skobțeva care, in rolul Annuș
kăi, a dezvăluit printr-un joc 
sobru o mare gamă de sentimen
te, întreaga durere a mamei în 
fața încercărilor grele prin care 
a trecut, dar și speranța ei nes
tinsă, umanismul și dîrzenia ei. 
„Inimă de mamă" este un poem 
cinematografic închinat mamei 
sovietice, un film de-o mare va
loare etică.

B. DUM1TRES6U

Solemnitatea 
înmînării unor 

decorații la Prezidiul 
Marii Adunări 

Naționale
Miercuri Ia amiază a avut 

loc la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale solemnitatea înmînă
rii unor decorații.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cui- 
turii, Vasile Posteucă, prim 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare, Niki Ata- 
nasiu prim secretar ai Asociației 
oamenilor de aria din instituțiile 
teatrale și muzicale, Tanți Co
cea, artistă emerită.

Au fost de față Ivan Rohal 
cii clase I-a artistului poporului 
Costache Antoniu, pentru activi
tate îndelungată și merite deo
sebite în domeniul teatrului, cu 
prilejul îmiplinirti. a 60 de ani 
de viață și 40 de ani de activi, 
tate artistică.

Pentru merite deosebite ale 
unor lucrători din instituțiile în. 
drumate și controlate de Comi
tetul de stat pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare și 
de Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, in executarel 
lucrărilor de proiectare și con. 
structie a spitalului de la Phe
nian din R.P.D. Coreeană, s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa 
IlI-a tov. Belu Blunter și Me
dalia Muncii tovarășilor Mihai 
Ghibu, Iulian Arhire, Mihaf 
Gupca, Virgil Cojan, Iosif 
Tompi, Constantin Stănescu, 
Gheorghe Mihalache, Pe vei Do- 
dan, Vasile Neagu, Constantin 
Cristea, Dumitru Tănase, Valen
tin Arvunescu, Constantin Popa, 
Mihail Anastasescu, Bogriatt 
Cotam, Marcu Arivei, Alexan. 
dru Săndulescu.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a felicitat călduros pe cei 
decorați, urîndu-le noi succes* 
in activitatea de viitor.

Tovarășii Gostache Antoniu și 
Belu Blumer au mulțumit, î» 
numele celor decorați, pentiw 
înaltele distincții primite

(Agerpres)

Lo școala populară de artă di« 
Pitești.

Foto : N. STELORIAN 
------•------

A început însămînfare*
sfeclei de zahăr

A început însămințarea sfeclit 
de zahăr, cultură mult extinsț 
in ultimii ani in țara noastră și 
cu mari posibilități de sporire < 
producției la hectar. Anul trecut 
s-a obținut cea mai mare pro
ducția realizată pînă acum I< 
prima dată materia primă nece
sară fabricării unor cantități de 
zahăr care să acopere consumul 
crescind al populației.

Producția de zahăr pe cap de 
locuitor a fost in anul 1959 de 
aproape 3 ori mai mare decit 
în 1938.

Anul acesta sfecla de zahăr se 
cultivă pe aproximativ 200.000 
de ha., suprafață aproape egală 
cu cea din anul trecut. Condi
țiile de mărire a producției sint 
însă mult îmbunătățite. Aproape 
întreaga suprafață ce va fi in- 
sămînțată aparține sectorului 
ce permite aplicarea unei agro- 
agricol socialist cooperatist, ceea 
ce permite aplicarea unei agro
tehnici mai hune.

Concomitent cu lucrările pen
tru mărirea recoltei de sfeclă de 
zahăr, la Luduș și Bucecea se 
desfășoară intens construcția a 
două fabrici de zahăr cu o ca
pacitate de prelucrare de 2.000 
tone fiecare. în 24 de ore. Se 
îmbunătățește totodată procesul 
de fabricație în întreprinderile 
existente, iar la fabricile de za
hăr de la Sascut și Chitila se 
mărește și capacitate de pro
ducție.

Numai pînă la data de 20 
martie 1960 se mai primesc 

înscrieri pentru

CROAZIERA
pe MAREA NEAGRA

cu motonava Transilvania 
Escale la: Odesa și Yalta 

Plecarea din portul Constanța 
la 1 aprilie ort.

Informații și înscrieri la toate 
agențiile O.N.T. Garpați



Franța în 
lui N. S.

Lucrările conferinței 
Comitetului celor 10 state

pentru dezarmare de la Geneva
’ GENEVA 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Miercuri dimineață 
membrii Comitetului celor 10 
state pentru dezarmare s-au în- 
trunit în prima ședință ordinară 
închisă sub președinția șefului 
delegației bulgare M. Taraba- 
nov. Șeful delegației britanice, 
David Ormsby Gore, a prezen
tat planul puterilor occidentale. 
Semnificativ este faptul că de

Conferința 
a lui V* A» Zorin

unde inițial se intitula: „Plan 
de dezarmare generali*. după 
prima ședință autoni lui* au sim
țit nevoia să-i schimbe titula
tura. El apare acum sub denu
mirea de „Plan de dezarmare 
generală și cuprinzătoare*4 deși 
nu este deloc mai cuprinzător 
decit in urmă cu 24 de ore.

După încheierea ședinței, zia
riștii s-au intilnit la conferința 
de presă organizată de delega- 

de presă

sovietici. Cu acest prilej.

GENEVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Problemele 
care sînt discutate astăzi în 
Comitetul celor zece state pen. 
tru dezarmare, a declarat V. A. 
Zorim, în cadrul conferinței de 
presă de la Palatul Națiunilor, 
prezintă o însemnătate excepțio
nală pe plan internațional. S-a 
predat comitetului pentru o exa
minare amănunțită propunerea 
sovietică cu privire la dezarma
rea generală și totală.rea generala și totală, care a 
fost prezentată de N.' S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, 
la 18 septembrie 1959 la sesiu« 
nea Adunării Generate a O.N.U,

Programul sovietic de dezar. 
mare prevede înfăptuirea totali
tății măsurilor pentru dezarmare 
generală și totală în trei etape 
în cursul unei perioade de pa
tru ani sub un control interna- 
țional corespunzător.

Expihnînd programul sovietic 
de dezarmare, șeful delegației 
sovietice a arătat că Uniunea 
Sovietică pornește de la premiza 
că încă înainte de începerea 
înfăptuirii acestui program se 
va realiza un acord cu privire 
la încetarea totală a experiențe
lor cu toate tipurile de arme 
nucleare și că prin aceasta se 
va face primul pas spre înceta, 
rea cursei înarmărilor nucleare 
și spre începerea dezarmării 
nucleare,

Ga măsură pentru prima eta
pă a programului de dezarmare 
generală și tota-lă, a continuat 
.V. A. Zorin, este indicat să se 
prevadă reducerea efectivului 
tortelor armate ale U.R.S.S., 
S.U.A, și R.P.Chineze la nive
lul de 1.700.000 de oameni, ale 
Marii Britanii și Franței — la 
650.000 de oameni, iar a’.e tu
turor celorlalte state — la ni- 
veluri asupra cărora se va că- 
dea de acord la o sesiune spe- 
cială a Adunării Generale a 
O.N.U. sau la o conferință mon
dială pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Experiența arată că este pu
țin probabil ca pentru reduce
rea forțelor armate în aceste 
proporții să fie nevoie de mai 
mult de un an sau cel mult un 
an și jumătate. Reducerea for
țelor armate ale Uniunii Sovie
tice în 1955—1958 cu 2.140.000 
de oameni a necesitat aproxima
tiv 3 ani sau, cu alte cuvinte, 
Intr-un an s-a efectuat o redu
cere de aproximativ 700.000 de 
oameni.

O asemenea reducere impor
tantă a forțelor armate va do-tanti a forțelor armate va 
vedi că marile puteri a-u in-i
tenția serioasă de a lichida în
cordarea internațională, că sînt

hotărite sâ promoveze o politici 
de pace și de instaurare a unei 
adevarate încrederi între state. 

Referindu-se la controlul asu
pra reducerii forțelor armate, 
V. A. Zorin a subliniat că acest 
control trebuie să garanteze în
deplinirea de către toate statele 
a obligațiilor corespunzătoare. 
Se propune crearea unui or
gan internațional de control că
ruia statele să-i prezinte infor
mații despre forțele lor armate 
și armamentele clasice. Aleca- 
nismul de control va începe să 
funcționeze simultan cu înce- 
perea desființării forțelor ar
mate care urmează să fie reduse 
în cursul primei etape, pentru a 
se asigUx-a verificarea de către 
controlori internaționali a apli
cării precise și consecvente a 
măsurilor stabilite de comun 
acord în ceea ce privește acea
stă reducere.

In cea de-a doua etapă a 
dezarmării generale și totale 
statele vor lichida ultimele lor 
forțe armate, vor lichida toate 
bazele militare aflate pe terito
rii străine, vor retrage în ca
drul frontierelor lor naționale și 
vor desființa toate unitățile 
care se află în prezent pe te- 
Xitorii străine.

Pentru lichidarea totală a for
țelor armate va ajunge i^n an 
și jumătate, cel mult doi ani, 
In acest timp se vor putea în
făptui pe deplin și măsuri ca 
lichidarea bazelor de pe terito
riile altor țări, retragerea de pe 
aceste teritorii a trupelor 
străine în interiorul’ frontierelor 
naționale și dizolvarea acestor 
trupe, precum și încetarea pro
ducției tuturor arma meritelor 
clasice. Măsurile dia această 
etapă vor fi efectuate sub a- 
celași control internațional se
ver ca și măsurile din prima 
etapă.

in cea de-a treia etapă, în 
conformitate cu programai sovie
tic de dezarmare generală și 
totală trebuie să ne distruse 
toate tipurile de arme nucleare 
și arme rachetă și trebuie să 
fie complet terminată lichidarea 
întregii mașini de război a sta- 
tel or. înfăptuirea programului 
măsurilor din cea de-a treia 
etapă nu poate implica mari 
greutăți și pentru ea va fi ne
voie de aproximativ un an. 
După părerea noastră, a spus 
V. A. Zorin în încheiere, acesta 
este nu numai un program radi
cal prin conținutul său pentru 
rezolvarea problemei dezarmă
rii în timpul cel mai scurt dar 
și un program întrutotui rea
list.

Pa . - . - -
șeful delegației, \alerian Zorin, 
a expus trăsăturile principale 
ale planului sovietic. întrebat 
fimd ce părere are despre invi
tația ia răbdare lansată in pri
ma ședință de delegatul brita
nic, V. Zorin a răspuns: „Sînt 
de acord cu d-1 Ormsby Gore și 
îi voi urma sfatul. De aceea nu 
mă voi pronunța asupra planu
lui occidental. Delegația sovie
tici ii va examina insă intr-un 
timp mai scurt decit acela care 
le-a trebuit occidentalilor pen
tru a se pronunța asupra pro
punerilor făcute de guvernul 
nostru".

După cum se știe au trecut 
mai bine de 6 luni de "tind pu
terile vestice ezită să ia poziție 
față de planul de dezarmare ai 
Uniunii Sovietice.

La întrebarea: „Ce părere 
aveți despre faptul că planul 
occidental nu prevede termene?" 
— șeful delegației sovietice a 
răspuns: „Prin definiție un 
plan trebuie să cuprindă ter
mene. Altminteri, cum ar putea 
fi urmărită aplicarea principii
lor lui ? Un asemenea docu
ment nici nu poate fi conside
rat plan, ci doar o invitație la 
tratative fără sfîrșit“.

V, Zorin a subliniat 
loarea planului sovietic constă 
tocmai în caracterul lui ; 1‘ \
realist, bazat pe o judicioasă 
analiză. Aceasta reiese chiar 
din termenele fixate pentru fie
care fază, ca și din faptul că 
pentru fiecare etapă este pre
văzut un sistem de control co
respunzător. Planul sovietic ține 
seama de interesele tuturor sta
telor ; de aceea el este accep
tabil pentru toate.

„Considerați încetarea expe
riențelor cu arma nucleară 
drept o condiție a unui acord 
asupra dezarmării ?" a întrebat 
un ziarist occidental.

„Noi nu punem nici o condi
ție prealabilă — a explicat șe
ful delegației sovietice, dar tre
buie să începem cu ceva. Dacă 
vom începe cu aceasta va fi 
foarte bine".

Precizările hii V. A. Zorln au 
făcut o puternică impresie asu
pra ziariștilor prezenți.

★
Următoarea ședință a confe

rinței Comitetului celor 10 state 
va avea loc in dimineața uiei 
de 17 marve.

PARIS 16. — Corespondentul 
Agerpres la Paris transmite: La 
Paris, ca de altfel și în cele
lalte localități din Franța, se 
așteaptă cu interes publicarea 
noului program al vizitei tova
rășului N. S. Hrușciov. După 
cum s-a anunțat luni, aceasta 
va începe peste o săptămînă. Ia 
23 martie. In cercurile ziariști
lor se consideră că datele prin
cipale ale noului traseu vor fi 
cunoscute în următoarele două 
zile

începînd de luni, îndată cu 
fixarea călătoriei între 23 mar
tie și 3 aprilie, au avut loc mai 
multe întrevederi între repre
zentanții celor două țări, pro
gramul inițial avînd să sufere 
unele modificări ținînd seama 
că N. S. Hrușciov are de data 
aceasta Ia dispoziție cu trei zile 
mai puțin. Vizita nu poate fi 
prelungită după 3 aprilie, deoa
rece generalul De Gaulle tre
buie să sosească în ziua urmă
toare la Londra.

In orice caz, programul șe
derii lui N. S. Hrușciov la Pa
ris și apoi la Rambouillet — 
unde vor avea loc întrevederile

așteptarea 
Hrușciov
cu generalul De Gaulle — va 
rămine probabil același. Mai 
mult decît atit, cei doi condu
cători vor avea la dispoziție o 
jumătate de zi în plus. In 
schimb organizatorii vizitei au 
de soluționat programul călăto
riei in țară

La aeroportul Orly, totul este 
gata pentru primirea de mier
curi. A rămas doar să se mai 
înalțe steagurile celor două 
țări, arborate însă în nenumărate 
alte locuri. Pe șoseaua națională 
nr. 7. pe care o va parcurge cor. 
tegiui oficial sub steaguri au 
fost fixate pancarte, pe care 
stâ scris „Bun sosit lui Nikjta 
Hrușciov. Trăiască prietenia 
franco-sovietică !**. O impresie 
deosebită a făcut în același 
timp în capitala Franței și me
sajul trimis de N. S. Hrușciov 
reprezentanților celor zece țări 
care discută la Geneva începînd 
de marți problema dezarmării, 
mesaj în care este reafirmata 
dorm ța guvernului sovietic 
a se a.*-^ge la o dezarmare 
nerală. înlături nd 
dea-jna pericolul 
război.

pentru 
unui

de 
gc- 
tot- 
nou

că va-

practic,

Declarațiile președintelui Eisenhower
WASHINGTON 16 (Agerpres). 

—- TASS transmite : La 16 mar
tie a avut loc, după o întreru
pere de o lună, o conferință de 
presă a președintelui S.U.A.

Au fost puse o serie de între
bări în legătură cu tratativele 
care au avut loc la 15 martie 
între el și cancelarul R.F.G., Ar 
denauer, precum și în legătură 
cu poziția S.U.A. în problema 
Berlinului. în răspunsurile sale, 
Eisenhower a subliniat că în ur
ma convorbirii sale cu Adenauer 
nu s-au produs nici un fel de 
schimbări în politica celor două 
părți în această problemă. Re- 
ferindu-se la problema Berlinu
lui, președintele a declarat din 
nou că Statele Unite nu văd po
sibilitatea găsirii unei soluții per; 
manente a problemei Berlinului 
în afara rezolvării totale a pro
blemei Germaniei scindate. El a 
subliniat însă că S.U.A. ar face 
o mare greșeală dacă ar renunț

ța la a duce tratative în proble
ma Berlinului.

Un corespondent l-a rugat pe 
președinte să vorbească despre 
propunerile sovietice cu privire 
la dezarmare prezentate la 15 
martie în ședința Comitetului ce
lor 10 state de la Geneva. Ei
senhower a refuzat să comen
teze aceste propuneri și a decla
rat doar că, după părerea sa, 
planul de dezarmare propus de 
Occident este mai bun.

Răspunzînd la întrebarea da
că Statele Unite vor fi de acord 
să ducă tratative cu China în 
problema dezarmării, așa cum 
se prevede în propunerile sovie
tice, Eisenhower a spus că dacă 
tratativele cu privire la dezar
mare vor ajunge la stadiul a- 
plicărid lor practice, Statele U- 
nite vor trebui fără îndoială să 
ducă tratative cu guvernul Re
publicii Populare Chineze î-n le
gătură cu reducerea forțelor ar
mate.

VARȘOVIA. - La 16 februa. 
r.c a sosit la Varșovia intr-o vi. 
zltă de prietenie de.egația de 
partid și guvernamentală a R. P, 
Ungare, condusă de Janos Na. 
dar, primsecretar al C.C. al 
P.M.S.U.

DELHI. — La 16 martie, cu 
prilejul unei conferințe de presă 
Jawaharbi Nehru a declarat că 
împărtășește întrutotui părerea 
lui N. S. Hrușciov că întrevede, 
rile și tratativele pe care le-au 
avut la Delhi au fost utile cau
zei prieteniei indianu-sovietice.

PHENIAN. — Poporul coreean 
sărbătorește sub semnul prie.e. 
niei crescânde cu poporul sovie
tic cea de-a II-a aniversare a 
semnării acordului de colaborare 
economică și culturală dintre 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej in țar^ au loc adu
nări și reuniuni consacrata fr
ees tei date importance.

BAGDAD. — La 16 martie se 
împlinește un an de La semnarea 
acordului de colaborare econo
mică Și tehnică între U.R.S.S. 
și Republic^ Irak. Semnarea a- 
cestui acord reprezintă o etapă 
importantă în dezvoltarea și în
tărirea prieteniei și înțelegerii 
dintre cele două țări.

ACCRA. — La 15 martie Adu. 
narea Constituantă a G han ei a 
adoptat hotărirea de a proclama 
Republica Ghana, modificînd ac
tuala constituție a țării. Această 
hotărîre urmează să fie supusă 
unui plebiscit popular, care va 
avea loc intre 19 și 22 aprilie 
a.c.

LONDRA. — La 16 martie în 
Camera Comunelor deputății la
buriști eu protestat din nou îm
potriva intenției guvernului en
glez de a pune la dispoziție for. 
țek>r armate vest-germane baze 
pe teritoriul Angliei.

Astăzi se deschide la Geneva 
a doua Conferință a NaținmJor 
Lnrte asupra dreptului mini. 
Participă delegați din aproape 
90 de țări.

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov

D. Eisenhorver
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a adresat 
la 16 martie președintelui S.U.A., 
Dwight Eisenhower, un mesaj 
în care îi mulțumește profund 
pentru salvarea celor patru sol
dați sovietici, care timp de multe 
zile au înfruntat cu curaj fur
tunile și lipsurile ta Oceanul 
Pacific.

Oamenii soviet id, se spune în 
mesaj, consideră comportarea 
nobilă a marinarilor americani, 
atitudinea plină de grijă a au
torităților americane față de ti
nerii sovietici, o expresie a re
lațiilor de prieterwe care se dez
voltă între cele două țări.

Aș dori, se subliniază în me
saj, ca aceasta să contribuie la 
cauza dezvoltării continue a re
lațiilor dintre statele noastre, 
căreia atît dumneavoastră cît și 
eu i-am consacrat destul tm.p în 
cursul recentelor convorbiri d;n 
S.U.A. și în numele căreia, sper, 
că nici unul dirrtre noi nu-?i va 
cruța eforturile ta cursul apro
piatelor noastre întilniri.

ȘefuJ guvernului sovietic a a- 
dresat o telegramă hii George 
Christopher. prkDarul orașxui 
San Francisco.

Oame±- sorietict se spene 
printre altele 5a leieg-ami, na 
ror —ta akradati acțkoea rraa- 
tutarâ a =i*r oariter aroercaa 
șt căldura pe care pcpc'.ara o- 
rașulut Sac Francisco a mas- 
festat-o fată de cei sahrațL

Mareșahi Malinorski, Erâis- 
trî Apărării al UR-SJS., a a-

Opinia publică din Grecia 
intensifică lupta 

pentru eliberarea lui Manolis Glezos
ATENA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: Opinia publi
că din Grecia intensifies lupta 
pentru eliberarea lui Manoi.s 
Glezos și a tuturor democrați
lor, pentru democrație în Gre
cia

Du-pă cum informează ziarul 
„Foni tu Egaleos*4, un mare 
grup de compatrioți ai lui Gle
zos, locuitori ai insulei Naxos, 
au adresat ministrului de Jus
tiție al Greciei o scrisoare în 
care cer eliberarea lui Glezos.

Opinia publică greacă protes
tează împotriva samavolniciei 
autorităților care a-u expulzat 
din Grecia pe Assennato și 
Lambert, reprezentanți ai Corni, 
tetului internațional pentru a- 
părarea lui Manolis Glezos și 
pe Cruichi, reprezentantul Or
ganizației Internaționale a Zia
riștilor, care au venit la Ate
na pentru a asista la dezbaterea 
procesului la Tribunalul Suprem 
al Greciei.

Ziarul „Foni tu Egaleos*4, in
formează că Averaff, ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei, 
i-a declarat consilierului amba
sadei franceze, care a făcut un

demers în legătură cu eiouizarea 
din Grecia a jnristuhii francez 
Lambert, câ guvernul grec a 
luat o hotârire speciali în care 
se arați că este ndezirabilâ 
prezența in Grecia a persoane
lor care vin în țară Iu legătură 
cu process: lui Glezos refuzin- 
du-li-se viza de intram in tară.

Intr-o dec tara tie publicați In 
ziarul «Ețetteros*. Comitetul de 

• luptă pentru restabilirea și a- 
părarea legilor democratice și a 
constituției ccodamâ guvernul 
pentru această hotirire. Califi* 
cind acțiunile autorităților ca 
fiind samavolnice, comitetul 
cere guvernului sâ nu recurgă 
pe viitor la acțiuni care sabori- 
nează democrația și compromit 
Grecia.

de

dresat la rît)dul său lui Thomas 
S. Gales, ministrul de Război al 
S.ILL, o telegramă prin care 
sint transmise mulțumiri com an- 
dantnku și echipajului portavio- 
cukx atnerican „Rearsarge44 pen
tru salvarea vieții celor patru 
mâkuri sovietici.

Telegrama adresată de N. S. 
Hrușcov militarilor sovietici sal
vați de marinarii americani cu- 
; i - -:e calde de admira
ție fațA de fapta eroică a celor 
patru os Uși sovietici.

MOSCOF.4 16. — Corespon- 
dentui Agerpres transmite : 
DrauauTu/gia română se bucură 
de o largă popularitate in 
Uuinea Sovietica. In ultimii 
am pa scenele teatrelor din 
Moacoaa u foM prezentate șase 
p.ree Fwiaeyti, iar la Lenin- 

ți alte orașe din 
L\RS^. alta nouă piese. „O 
srriB> ■ i p-.erdutâ" de 1. L. Cn- 
rafale • /«■( iaaaiei ia reper- 
temui a 42 de teatre dia Uniu
nea Saaietseâ iar piesa ^Steaua 
fără zame* de M. Sebeatin a 
fast jnruZâ ia 49 de teatre.

La Cana Frieteaâei Popoarelor 
• fast iarhiaotâ dramaturgiei 
rouuae • seară orgeoczutâ de 
Consiliul de conducere ol Aso
ciației de Prietenie Soviet o-Ro
mâne.

Scriitorul I. Konstantinovsky 
care a tradus în limba rusă o 
serie de piese românești a vor
bit despre dezvoltarea drama
turgiei românești. Regizorul Kras- 
nianski, artist emerit al 
RSJ'.S.R., a relatai despre 
munca colectivului de artiști de 
la Teatrul de satiră din Mos
cova pentru punerea în scenă a 
piesei lui Mihail Sebastian „Ul
tima oră"*.

In încheierea acestei seri li
terare reușite s-au prezentat 
scene din spectacolul „Nota zero 
la purtare" de V. Stoenescu și 
O. Sana, precum ți filmul romi- 
nesc ,băieții noștri**.

★
LENINGRAD 16 (Agerpres). 

— TASS transmite: Pianistul 
Valentin Gheorghiu și violonis
tul Ștefan Gheorghiu care între
prind un turneu în U.R.S.S., au 
susținut la 15 martie un con
cert în sala mică a filarmoni
cii din Leningrad, fiind întâm
pinați cu o deosebită simpatie 
de către publicul leningrădean.

—•—
După vizita Iul Strauss 

in Grecia
ATENA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 16 martie 
a plecat din Grecia Strauss, mi
nistrul de Război al R.F.G., care 
timp de șase zile a dus tratative 
cu reprezentanți oficiali greci și 
a vizitat construcții militare și 
întreprinderi ale industriei de 
război din Grecia.

Strauss și-a exprimat speran
ța că în urma vizitei sale se va 
stabili o mai strinsă colaborare 
militară, politică și economică 
între Grecia și Germania Occi
dentală In cadrul N.A.T.O.

După cum rezultă din decla
rațiile făcute de Strauss în Gre
cia, în cursul tratativelor el a 
ridicat fa fața guvernului grec 
problema eventualei folosiri de 
către Bundeswehr a 
litare ale 
create in 
făcuta la 
subliniat 
man este interesat 
bazelor N.A-T.O. d-t 
ropei occidentaie și, 
din Grecia, pentru 
Bunde swehru lui.

Se emnoațta că ia p-eienJ 
pentru cheltuielile milstare sa 
consumă anual ia lame sama 
de ÎOO .OOOJOM 009 dolari. Ia 
legătură cu posibilitățile uriașe 
ce s-ar detch-d. omenirii 
si nd acești bani ta scăpări paș
nice, daci ar fi acceptate pro
punerile Uniunii Soăietice cu 
privire la dezarmarea tonali 
ți generali, revista „Tinere
tul lumii"* a deschis o intere
santă anchetă ia rândurile citi- 
torilor săi. „Imaginați vâ câ «:■- 
teți ministru de fiaante intr-oa 
guvern care ar avea la d.ypnri- 
ție cei o sută de miliarde de do
lari. scrie revista. Ce ați fire 
cu acești bani ?“

Scrisorile au început m so
sească la redacție din cele mai 
diferite colțuri ale laatu. lată 
dtera răspunsuri.

PĂREREA UNUI MEDIC

a bazelor mi- 
N.A-T.O- care pot fi 
Grecia. Ia declarația 
16 .martie, Strauss a 

că guvernul vest-ger- 
* i folosirea 

țările Eu- 
indeosebi 
instruirea

Conducătorul leprozeriei din 
St. Antoine (Africa de răsărit), 
doctorul Feron. scrie : „Trata- 
meritul medical al unui le pros in 
prima fază, până la însănătoșirea 
sa, revine la cel puțin 50 de 
mărci (din R.F.G.) s»n circa 113 
dolari. Dacă am «re» banii folo
siți pentru construirea unei sin
gure fortărețe zburătoare. 
900.000 de leproși din această 
țari n-ar mm putrezi de vii'*.

SPAȚIILE VERZI DIN PARIS

Roger B rem ier din Bourg 
Saint Andeol (Franța) « trimis o 
•cruoore in care, printre altele, 
se referi la creditul de 2.155 mi
lioane de franci solicitați firi 
succes de dl. Eyrand, directorul

Mama din
O știre ce ne-a zguduit în

treaga ființa. O știre pe care 
consternați am recitit-o de cî
teva ori. O știre cum nu ne-a 
mai fost dat vreodată să aflăm.

La Nagasaki s-a născut un 
copil fără creier. Un copil a că
rui viață s-a stins după 24 de 
ore. Nu poți reaminti faptul 
fără să te cutremuri. Mă gin
ți esc Iq mama acestui copil. E 
tinâră. Are doar 28 de ani. 
Nu-i știu numele, dar îmi închi
pui că a așteptat cu emoție și 
dragoste să-și strîngă la piept 
copilul pe care l-a purtat în 
pintecele ei, căruia i-a dat via
ță. De unde sâ știe sărmana că 
poartă pentru totdeauna pece
tea blestemată a acelei zile de 
august 1945 cind o bombă ato
mică americană a fost aruncată 
la Nagasaki ? Pe atunci ea era 
o fetișcana ce abia părăsise 
păpușile. Avea 13 ani și visa, 
poate, la o viață plină de bucu
rii. Radiațiile atomice au atins-o 
Insă. Moment fatal. Atunci a 
fost condamnată la suferință 
fără capăt Iar acum... Acum îșl 
privește copilul fără creieri

Cutremurătoarea veste din 
Nagasaki țe poartă cu gîndul 
către Geneva. Acolo, în orașul 
cu străzi liniștite de pe malul 
Lemcnului, se discută problema 
dezarmării și problema încetării 
experiențelor cu arme nucleare. 
Va fi eliberată omenirea de pri
mejdia războiului atomic, de 
primejdia unor noi Hiroșime șl 
Nagasaki ? întrebarea aceasta 

împreună cu indure- 
din Nagasaki, toți 

! bună credință din 
din Nagasaki ar 

fie citită de zeci șl 
diplomaților occi-

și-o pun, I 
rata mamă 
oamenii de 
lume. Știrea 
trebui sâ le 
sute de ori 
den ta li.

De ce T
Nu-i exclus ca In clipa In 

care mama din Nagasaki năștea 
copilul fârâ creier, intr-unui din 
laboratoarele Pentagonului sâ 
se fi pregătit o experiență ato
mică.

Relata recent agenția ameri
cană „Associated Press“ ca sa- 
venții americani „atomiști și 
specialiști în armament continuă 
sâ elaboreze măsuri preliminare 
pentru reluarea rapidă a expe- 
riențelor (cu orme nucleare,

Nagasaki
n.r.) de îndată ce vor primi or
dinul". Washington-ul nu a re
nunțat la cursa înarmărilor ato
mice, ba chiar încearcă să și 
„legalizeze44 unele explozii ex
perimentale nucleare. Planul 
occidental prezentat comitetului 
celor 10 ocolește problema in
terzicerii experiențelor cu arme 
nucleare.

IntîmpJător ? Niei gînd. Astfel 
se dezvăluie 
popoarele le condamnă, 
tru câ

Nici 
Nici
Nici

copilului fârâ creier, 
îngrozitoarea știre 

gasaki răsună 
un teribil act de acuzare la a- 
dresa acelora care fac din 
„moartea atomica44 un business 
rentabil și un instrument al unei 
politici aventuriere.

I

In cîteva rîndurl

omenirea nu 
Hiroșima. 
Nagasaki, 
pe nefericita

intenții pe care
Pen- 

uitâ nimic.

mama a

de la Na- 
pretutindeni ca

EUGENIU OBREA

Clan Kai-și simte pesemne cd 
n-o s-o mai ducă mult și 
a început să se gindească 

la ce-l așteaptă pe „lumea c-o- 
laltă"... Senila marionetă din 
Taivan a dec.arat recent în „per- 
lamenlul" său că ii este rușine 
la gindul că va trebui să Se in» 
fățișeze in ceruri, la strămoșii 
săi, cu „regretul și mustrarea de 
conștiință** că... „nu a eliberat 
încă China de comunism'’.

Vorbele lui amintesc de poves
tea iepurelui acela beat care se 
plimba urlind prin pădure: „Un. 
de-i leul să mă răfuiesc cu el, 
să.l fac bucățele...** Și cind sui 
văzut față-n față cu leul a mu. 
rit de frică...

7ntr.o scrisoare trimisă re. 
vistei italiene de tineret 
„Nuova generazione" de 

cercul „D'Arduin** din Merano se 
arată condițiile crunte de exploa
tare la care sînt supuși uceni
cii în Italia. Printre alte practici 
neomenoase ale patronilor care 
se folosesc de munca nenormatd 
și prost plătită a ucenicilor, este 
și prelungirea stadiului de uce
nicie pînă la 5 ani.

Comerț cu diplome

După recenta descoperire
făcută la Chicago în legă
tură cu activitatea gan- 

gsterească a polițiștilor, presa 
americană ne oferă acum o nouă 
mostră a moravurilor din S.U.A. 
De data aceasta este atinsă o 
latură foarte sensibilă a vieții 
americane : învățămîntul.

Ziarul „New York Times” re
latează că o nouă anchetă „dez
văluie că studenții au plătit 
pînă la 3.000 de dolari pentru 
elaborarea de teze necesare 
unor titluri academice. Se de
clară că s-au plătit taxe de 50 
pînă la 500 dolari pentru ela
borarea de teze trimestriale sau, 
in unele cazuri, de teze de 
cență. Pentru taxe 
un student aflat la 
poate chiar angaja 
care să participe în 
la examenul final**.

Afacerile mergeau strună, 
ciorii de bani gata se îmbulzeau 
la agențiile specializate mai di
hai decit la universități. De 
„binefacerile” acestor agenții au 
început să profite nu numai 
Etudenți. „Un profesor de la o 
instituție de învățământ din sud- 
vestul S.U.A, — scrie ziarul 
„World Telegram and Sun“ — 
a plătit 1250 dolari pentru reela- 
borarea unei teze de doctorat. 
El a trimis respectivului și o 
scrisoare de mulțumire, anunțând 
că a obținut titlul solicitat".

In felul acesta comerțul ca

li- 
echivalente, 

strâmtoare 
o persoană 
locul său

Fe-

S. V.

titluri „academice44 a trecut cu 
„brio" examenul oricărui început 
de afaceri. Din simple agenții 
s-au făcut întreprinderi de „școli 
superioare44. In scurt timp ele 
s au înmulțit ca ciupercile după 
ploaie. Ancheta a dovedit că 
există 200 de astfel de între
prinderi, care activează în 37 
de state ale Americii. întreprin
derile au luat o asemenea extin
dere îneît patronii lor au în
ceput să caute noi piețe de 
desfacere. Astfel, s-a ajuns ca 
titlurile „academice" să devină 
un produs de export.

Din ziarul vest-german „Die 
Tat“ aflăm că în Germania Oc
cidentală se bucură de o deo
sebită căutare titlurile de „doc
tor" obținute de la obscurele 
„școli superioare44 din S.U.A. 
„Trimițindu-se prin mandat poș
tal suma de cel puțin 150 do
lari — scrie ziarul — se pri
mește titlul academic la domi
ciliu". Aceste „școli superioare*4 
pun la 
,,doctor44 
pînd cu 
dc pildă 
naturii, hipnoza, știința buruie
nilor și chiar „doctor în meta
fizică" (prețul de cost : 250 do
lari, spune amintitul ziar vest 
german) și pînă la titluri în 
domeniul unor științe universal 
recunoscute.

dispoziție titluri de 
la liberă alegere, înce- 
unele cam ciudate ca 
chiromanție, medicina

LUCIAN ROLEA

Tineri muncitori din raionul Halle (R. D. Germană) iși petrec concediul in localități pitorești 
de munte.

Dacă s-ar pune capăt 
cheltuielilor militare...

Tineri din toată lumea sprijină propunerile sovietice 
privind dezarmarea generală și totală

Artelor Frumoase ți Arhitecturii, 
pentru refacerea spațiilor verzi 
din Paris. „Aș scoate carnetul de 
cecuri, iți imaginează Roger, ca
litatea de m:mstru al finanțelor, 
ți aș semna un cec de 2.300 de 
milioane, să spunem, pentru a 
face treburile cum se cuvine...

Ce aț cheltui in acest fel ? O 
sumă de 4.6OOJOOO de dolari, să 
zicem, ceea ce echivalează costul 
a trei bombardiere tip B 26, care 
sint de pățite din punct de vedere 
tehnic înainte a fi terminate I 
Frumusețea Parisului, merită sa
crificiul a 3 bombardiere sortite 
oricum să devină fier vechi...**

„AȘ FINANȚA REFORMA 
AGRARA-

O tinărâ din Caracas (Venezu
ela), Gisela Barrios, se gindețte 
la viața îngrozitoare a compatrio- 
ților ei de la sate atunci cind 
scrie : „Dat fiind ci sint născută 
ți trăiesc intr-o țari slab dezvol
tată. o mare parte din buget l-aț 
dedica reformei agrare. Cred că 
reforma agrară ar putea face ca 
țăranii din patria mea să ducă o 
viață omenească.

Am putea aduce apa în 62 la 
sută din gospodăriile țărănești, 
care nu au apă în prezent ; ani propunteri ale cititorilor, 
putea m ne ocupăm de cei 50 la 
sută din copiii de la țară care 
n-eu trecut niciodată poarta unei 
școli".

„AM NEVOIE DOAR DE
18 MILIARDE1'

„Vreți să știți ce aș face dacă 
aș fi... să spunem, dacă aș avea 
100 de miliarde de dolari, pentru 
că „ministru** sună prea oficial, 
scrie tinărul muncitor construc
tor Serghei Kostomarov, din la- 
kuțk, U.R.SS.

Sincer vorbind, nu știu. Eu 
n-aș avea nevoie decit de 18 mi
liarde...** Serghei explică apoi că 
acești bani i-ar dedica realizării 
grandiosului proiect al inginerilor 
sovietici care prevede construirea 
unui baraj în strîmtoarea Behring 
pentru încălzirea regiunilor 
dice.

ANCHETA CONTINUA

Numeroase alte scrisori 
cele mai diverse țări sosesc
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nor-

din 
con*

tinuu la redacția „Tineretul lu
mii1*, Alături de aceste păreri ți 

revista 
publică ți diferite date luate din 
statisticile UNESCO și din uite 
surse oficiale. Cu 100 de miliar
de de dolari, scrie revista, s-nr 
putea plăti salariul a 80 de mi
lioane de învățători, adică de trei 
ori numărul necesar pentru li
chidarea analfabetismului în 
lume.

Și alte cifre sînt tot atit de e- 
dificatoam : In India mor anual 
200.000 de persoane, victime a!e 
holerei, 20.000 din cauza mușcă 
turilor de șarpe, 1300.000 din 
cauza paludismului ți 500.000 din 
cauza tuberculozei. în 32 de țâri 
din lumea capitolului care be
neficiază de ajutorul U.N .1-C.E-F. 
există un medic la 30.000 de 
persoane. Or. construcția unui 
spital echivalează cu un avion 
de vinăioare mediu.

In timp ce un tanc costă tot 
atit cit construirea unei școli, in 
lur.\e există 860 de milioane d» 
copii și adolescenți intre 5 și 19 
ani din care numai 30 la sută au 
posibilitatea să frecventeze școa
la primară. Un plug reprezintă

circa jumătate din costul unei mi
traliere moderne, iar 250 de mi
lioane de familii de țărani din 
lumea capitalului folosesc încă 
sapa și coasa in locul pluguri
lor și mașinilor agricole.

Douăzeci de milioane de oa
meni își fac serviciul militar sOu 
sint angajați in forțele armute 
din întreaga lume. A plicind un 
program de dezarmare, s-ar pu
tea folosi capacitățile acestor 
oameni in dezvoltarea construc
țiilor pașnice, a științei, tehni
cii și culturii, în- producerea de 
noi bunuri pentru populație.

Perspective intr-adevăr gran
dioase s-ar deschide in fața ome
nirii dacă și statele occidentale ar 
păși pe calea dezarmării gene
rale și totale, propusă de 
Uniunea Sovietică. începerea 
conferinței comitetului celor 10 
state pentru dezarmare a prile
juit tineretului iubitor de pace 
al lumii, tuturor popoarelor, o 
nouă manifestare a dorinței lor 
de a se elimina definitiv pri
mejdia războiului din viața so
cietății, pe calea dezarmării ge
nerale și totale.

Scriind revistei „Tineretul lu- 
mii** în cadrul anchetei privitoa
re la folosirea fondurilor elibera
te prin dezarmarea totală și ge
nerală, tinerii din cele mai diver
se colțuri 
părtășesc 
cele mai 
arzătoare
pașnic, ferii de urgiile războiu
lui; este încă un avertisment de 
care cercurile agresive trebuie să 
fini seama. Tineretul lumii, toa
te popoarele apără cu energie 
pocea.

ale pămintului iți im- 
odată cu gândurile lor 
îndrăznețe ți speranța 
intr-un viitor luminos.
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