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trainică pentru noi succese în anul viitor Deschiderea la București
a Sesiunii Prezidiului

Consiliului Mondial al Păcii
în Expunerea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., subliniindu-se succe
sele obținute de poporul nostru 
muncitor în îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul 
acesta, se arată : „O impor
tanță deosebită are faptul că 
se realizează creșteri însemna
te în toate ramurile indus 
triale și îndeosebi în ramurile 
hotăritoare pentru industriali
zarea socialistă, în industria 
construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor — o 
creștere de 20 la sută, în in
dustria siderurgică — de 30 la 
sută. în industria energiei e- 
lectrice — de 14 la suta.

Succese însemnate au fost 
obțînute în anul acesta de 
către oțelării patriei noastre. 
L-am rugat să ne vorbească 
despre aceste succese și despre 
sarcinile care stau în fața in
dustriei noastre siiderurgice în 
anul viitor pe tovarășul Du
mitru Stănescu, director gene
ral al Direcției Generale a Si
derurgiei din Ministerul In
dustriei Grele.

— Aș vrea să încep citind 
cuvintele tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej rostite la 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului, care vorbesc deo
sebit de grăitor despre grija 
pe care o acordă partidul nos
tru dezvoltării industriei side
rurgice : „...de creșterea con
tinuă a producției de oțel de
pinde in cea mai mare măsu
ră înzestrarea tehnică a tutu
ror ramurilor economiei na
ționale și sporirea volumului 
construcțiilor”. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din in
dustria noastră siderurgică au 
înțeles pe deplin marea im
portanță pe care o are pentru 
întreaga economie creșterea 
producției de oțel și au luptat 
cu toată însuflețirea să dea 
viață acestei sarcini trasată de 
partid. Astfel, în primele zece 
luni ale anului 1960 toate uzi
nele care posedă cuptoare 
Martin sau oțelării electrice 
și-au îndeplinit și depășit pla
nul, iar după calculele noas
tre planul anual la -producția 
de oțel va fi nu numai înde
plinit, dar și serios depășit. 
Cuvinte de laudă trebuie 
spuse în legătură cu acest suc
ces pentru oțelării de la Hu
nedoara și Uzinele „Industria 
Sir mii" din Câmpia Turzii, ale 
căror realizări se evidențiază 
în mod deosebit. Trebuie sub
liniat de asemenea că la suc
cesele oțelarilor noștri o con
tribuție serioasă și-a adus ti
neretul de pe întreg cuprinsul 
patriei prin acțiunea de co
lectare a fierului vechi. Tre
nuri întregi de metale vechi 
colectate de tineri au plecat 
spre oțelăriile Hunedoarei și 
Reșiței în anul acesta.

în anul 1961 producția de 
oțel a țării noastre va atinge 
cifra de 2.100.000 tone, adică 
cu peste 300.000 tone mai mult 
decît în 1960. Faptul este de o 
însemnătate deosebită, dacă 
ne gîndim ce importanță 
mare are o asemenea creștere 
pentru economia țării noastre. 
Pentru a înțelege aceasta și 
pentru a ne da mai bine sea
ma de sarcinile care ne revin, 
trebuie spus că numai crește
rea de la un an la altul (de 
la 1960 la 1961) reprezintă mai 
mult decît întreaga producție 
de oțel a vechii Romînii bur-

Se reduce 
prețul de cost 
al metalului

in acest an, la Combinatul si
derurgic din Hunedoara au fost 
aplicate în procesul de produc' 
ție 275 de inovații și raționali
zări, intrecînd astfel realizările 
anului trecut.

Mișcarea inovatorilor și rațio- 
nalizatorilor a contribuit mult la 
reducerea prețului de cost al 
metalului. Din cele 20 de mili
oane lei economii realizate anul 
acesta peste plan de siderurgiștii 
hunedoreni, mai mult de 9 mi
lioane au fost obținute ca rezul
tat al aplicării inovațiilor. Pro
punerea aplicată recent pentru 
recondiționarea cilindrilor de la
minor la laminoarele vechi aduce 
combinatului economii anuale 
în valoare de peste 2 milioane 
lei. De asemenea, inovația pri
vind armarea interioară a lin- 
gotierelor cu plasă metalică a 
dus la sporirea simțitoare a du
ratei de utilizare a acestora.

(Agerpres)
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Proletari din toate țările, uniți-văl

ului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

ghezo-moșierești în anul 1938, 
an de vîrf pentru economia 
capitalistă. Cele 300.000 tone 
de oțel care se vor produce în 
plus în 1961 față de anul a- 
cesta înseamnă nu mai puțin 
de 100.000 tractoare sau 
150.000 strunguri, sau 2.400 lo
comotive electrice. Iată deci 
că pentru toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii din indus
tria noastră siderurgică sarci
nile sporesc considerabil. Tu
turor oțelarilor noștri, dintre 
care foarte mulți sînt tineri, le 
revine sarcina de a și ridica cu 
și mai multă perseverență ca
lificarea profesională. Tehnica 
elaborării șarjelor de oțel de
vine astăzi cu adevărat o pro
blemă de știință și artă, iar 
priceperea de a da oțel de ca
litate superioară se obține nu
mai prin învățătură. Iată, de 
mulți ani, la Hunedoara se 
organizează în fiecare săptă- 
mînă „Joia oțelarilor0, unde 
se pun în discuție probleme 
concrete de producție ale oțe
larilor, se dezbat noile metode 
avansate de obținere a unui 
oțel de calitate superioară. 
Această inițiativă, alături de 
alte forme de ridicare a cali
ficării, trebuie să fie extinsă 
și la celelalte oțelării din 
țară. Tot legat de calificare — 
o problemă deosebit de însem
nată pentru oțelari — aș vrea 
să adaug că sarcina de a se 
reduce consumurile specifice 
de metal din industria con
structoare de mașini poate fi 
îndeplinită în special prin îm
bunătățirea calității oțelurilor.

Industria noastră siderurgi
că așteaptă de la tinere
tul patriei un sprijin serios 
în anul viitor în ceea ce pri
vește procurarea materiei 
prime necesare : fonta, și mai 
ales fierul vechi fără de care 
oțelăriile Martin nu-și pot du
ce existența. Aproape 150.000 
tone fier vechi sînt necesare 
numai pentru a se putea rea
liza creșterea de 300.000 tone 
a producției de oțel în anul 
viitor. Pentru întreaga pro
ducție de oțel sînt necesare 
însă alte sute de mii de tone 
de fier vechi. O mare parte 
din această cantitate stă în 
sarcina tineretului de a o tri
mite oțelăriilor patriei. E o 
sarcină de mare însemnătate 
patriotică și sîntem convinși 
că tinerii patriei noastre se 
vor achita de ea cu cinste.

2.400 locomotive electrice
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de la instalația de 
înainte se realizau

Masele plastice 
folosite în construcția 

de mașini
în industria constructoare de 

mașini se folosesc pe scară din 
ce în ce mai largă masele plas
tice ca înlocuitori ai materiilor 
prime scumpe. Aceasta acțiune 
duce la obținerea unor mari eco
nomii de metal și alte materiale, 
precum și la îmbunătățirea cali
tății și a aspectului produselor.

La semănătorile universale și 
la cele de porumb, de exemplu, 
metalurgiștii de la Uzinele „Va
sile Roaită” folosesc 24 de repere 
din mase plastice. Confecționarea 
din material plastic a cilindru
lui distribuitor de semințe al a- 
cestor mașini dă posibilitate să 
se economisească aproape 7 kg 
de fontă la fiecare bucată. Și 
muncitorii de la întreprinderea 
„Dealul Spirei” utilizează masele 
plastice la confecționarea a 26 
de repere ale mașinii pentru 
combaterea dăunătorilor. Cu 8 kg 
de mase plastice ei înlocuiesc la 
fiecare mașină 48 de kg de me
tale neferoase. Din textoliț — 
material plastic superior — me- 
talurgiștiî de la Uzinele „Mao 
Țze-dun” confecționează lagărele 
de alunecare 
pompaj care 
din bronz.

Cu succes 
masele plastice și în construcția 
mijloacelor de transport. Piesele 
decorative de la ferestrele auto
buzelor ..Tudor Vladimir eseu”, 
panourile interioare cu margini 
de aluminiu au fost înlocuite cu 
mase plastice și plăci fibrolem- 
noase, economisindu-se astfel mai 
mult de 4 kg la fiecare produs. 
La vagoanele de călători și con
strucțiile navale se folosesc, de 
asemenea, importante cantități 
de mase plastice pentru confec
ționarea armăturilor interioare.

se întrebuințează

(A ger preș)

KLUSCK OSVALD, 
șef de echipă 

Combinatul Siderurgic 
Hunedoara

TALENTE CARE SE AFIRMĂ

Balaș, 
spor-

fim la

Ne bucurăm cînd 
de la o mare compe
tiție sportivă, să zi
cem olimpică, ne so
sesc vești despre per
formanțele sportivilor 
noștri. Am urmărit 
ani de-a rîndul fie
care centimetru săltat 
de ștacheta peste care 
sare Iolanda ” 
uimind lumea 
tului.

Se cuvine să 
fel de atenți față de 
cei care abia își a- 
nunță viitoarele suc
cese.

Talentul sportiv 
iată-1 izbucnind cu 
ușurință exact de 
acolo de unde-1 aș
tepți, din mijlocul 
tinerei generații.

Din satul Poșo- 
loanca, regiunea 0- 
radea, a pornit să 
concureze la „Cupa 
agriculturii” tînărul 
Carol Szasz, în vîrstă

ani. El 
înălți-

de numai 15 
a săriț acolo 
mea de 1,75 m, afir- 
mîndu-și deosebite 
calități sportive : de
tentă. viteză, forță. 
La 15 ani să sari 1,75 
m e grozav, nu ?

El n-a avut pînă 
acum o pregătire 
sportivă. E un talent 
pe care Comisia re
gională U.C.F.S. ar 
trebui să-1 încredin
țeze unor pedagogi 
sportivi pricepuți.

Un elev al Școlii 
Sportive din Giurgiu, 
avînd abia 16 ani, a 
sărit 1,95 m. îl chea
mă Alexandru Spiri
don. Sîntem convinși 
că ne vom mai întîlni 
des de acum încolo 
cu numele acestui tî- 
năr care-și începe 
acum seria perfor
manțelor sale atletice. 
Pe Stadionul tinere
tului din București

Cine folosește echipamentul sportiv?
Ion Comanescu, președintele 

asociației sportive de p& lingă 
Atelierele centrale Cimpina, are 
foarte mulți prieteni... Și nu 
uită niciodată să-și „ajute** prie
tenii, căci și aceștia la riadul lor 
îl „ajută** pe el: nu-l critică, 
îl... apreciază în fiecare ședință 
a asociației, îl plimbă cu moto
cicleta etc. De la cine puteau 
Gh. Sandu și A. Dobre să îm
prumute cite o bicicletă din in
ventarul asociației dacă nu 
tovarășul președinte ?

— De ce să nu vă dau 
le-a răspuns președintele, 
și voi ați făcut ciclism în tine
rețe. Și cei doi au primit bicicle
tele, pe care nici nu au de gînd 
deocamdată să le mai restituie. 
Cînd tinerii din secția de ciclism 
au cerut biciclete să se antrene
ze, președintele i a apostrofat:

— Mai întîi să deveniți și voi 
cicliști fruntași și pe urmă să 
aveți pretenții la biciclete.

într-o zi au venit la președin
te alți... prieteni

— Frate Comănescu, ce faci 
tu cu hainele de piele pentru 
motocicliști, pe care le ai în ma

arbitrii au scris bucu
roși în carnetele lor 
săritura de 1,72 m. 
pe care au realizat-o 
elevii bucureștenj A. 
Ciocan și I. Simio- 
tnescu.

La campionatul de 
atletism al Capitalei, 
cîștigătorul probei de 
săritură în înălțime 
n-a ridicat cu mult 
mai sus ștacheta 
(1,80). E cazul să fa
cem o comparație...

Izvorul tinerelor 
talente sportive este 
acum deosebit de bo
gat. E un fapt pe 
care trebuie să-1 reți
nă Federația romînă 
de atletism, pe care 
am dori să o vedem 
lucrînd cu atenție la 
descoperirea de noi 
și cît mai multe ta
lente atletice și ocu- 
pîndu-se cu grija 
necesară de creșterea 
l'or.

gazie ? Știi bine, fi noi avem 
motociclete.

A doua zi hainele nu mai 
existau în magazie. Să nu cre
deți cumva că prietenii președin
telui, posesori de motociclete, 
și-au pus în gînd să participe lu 
vreun concurs moto. Ei sini mo
dești, se mărginesc doar să poar
te echipamentul sportiv al aso
ciației.

Și in timp ce prietenii distrug 
echipamentul, tinerii de la Ate
lierele centrale Cimpina nu sini 
antrenați să practice sportul.

Se cuvine pentru asta să i-o 
spunem președintelui Comănescu 
de la obraz: filantrop, filantrop, 
dar nu cu echipamentul asocia
ției, bun obștesc.

55F L A C Ă R A£e
Cercul literar al tinerelor condeie din Hunedoara —

în urmă cu cîțiva ani, un 
grup de tineri entuziaști, iubi
tori ai literaturii, ei înșiși mi- 
nuitori ai condeiului, cu spri
jinul comitetului orășenesc de 
partid, au constituit un cerc 
literar. L-au botezat simplu — 
„Flacăra". în semn de omagiu 
adus celor care luptă cu focul, 
care plămădesc oțelul Hune
doarei socialiste.

Greutățile inerente începu
tului au fost depășite. Din an 
în an, cercul literar „Flacăra" 
a obținut rezultate tot mai 
frumoase. Tinerii discută as
tăzi cu competență cele mai 
actuale probleme literare, 
creația lor a devenit cunos
cută și apreciată nu numai în 
Hunedoara ci și în regiune și 
în întreaga țară.

Putem spune că cercul lite
rar din Hunedoara a început 
să se maturizeze, să devină un 
laborator de lucru în adevăra
tul înțeles al cuvîntului. In 
fiecare simbătă după amiază 
la clubul „Siderurgistul" are 
loc ședința cercului literar. Se 
citesc și se discută reportaje, 
poezii, piese de teatru, tinerii 
scriitori iau cunoștință de 
cele mai noi apariții, poartă 
discuții pe marginea articole* 

La ora de lucrări 
în atelierul de 
al școlii Nr. 28 „Dr. Petru 
Groza" din Capitala. Elevii 
clasei a V-a ascultă atenți 
explicațiile profesorului mai

stru Vasile Oprea.

Utemîstul Petre Biba este 
responsabilul unei brigăzi 
fruntașe din atelierul ajustaj- 
montaj al Întreprinderii 
„Electrotehnica" din Capita
lă. El dă montorului Sandu 
loan îndrumările tehnice ne
cesare privind montarea apa
ratelor de raze ultraviolete.

Foto : AGERPRES 

lor de critică și teorie literară 
apărute în presa de specidli- 
tate. Cine sînt acești tineri ? 
Comunistul Mircea Tuță, mun
citorul Cornel Cristache, ele
vul Victor Niță, operatoarea 
Catinca Spătaru. Numele lor 
sînt o mîndrie a cercului lite
rar. Colaborarea tinerilor 
scriitori din „Orașul flăcări
lor1 la culegerea literară 
editată de Casa regională 
a creației populare a con
tribuit efectiv la ridicarea ca
lității acesteia. Poezia lui Vic
tor Niță „Am crescut cu tine 
Hunedoară" a dat și titlul vo
lumului. Mircea Tuță a sem
nat valoroasa povestire „Dea
supra prăpastiei**, Ion Drăgă- 
nescu versuri închinate parti
dului, Catinca Spătaru repor
taje despre oțelari, Mircea 
Neagu un portret al Eroului 
Muncii Socialiste, Ștefan 
Tripșă, iar Mircea Enescu o 
schiță, inspirată din viața unui 
șantier de construcție.

Au încercat apoi alte satis
facții. Tinerii scriitori hunedo
reni și-au văzut numele tipă
rit și în publicațiile centrale 
„Luceafărul", „Tribuna1*. Re
cent Victor Niță a obținut 
premiul 1 pe țară la con-

trecut 
Consi- 
de la 

anul

Azi dimineață se deschide 
la București sesiunea Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Păcii. 
Pe ordinea de zi a sesiunii, ale 
cărei lucrări vor dura două zile, 
figurează, printre altele, exami
narea situației politice interna
ționale și bilanțul activității 
desfășurate de forțele păcii în 
lume în perioada care a 
de la sesiunea Biroului 
fiului Mondial al Păcii 
Stockholm, în luna iulie 
acesta. După cum se știe, la 
această sesiune Biroul Consiliu
lui Mondial a lansat un apel în 
favoarea dezarmării, care a 
avut un larg ecou în opinia pu
blică mondială și a dat naștere 

numeroase acțiuni și inițiative 
special în legătură cu actua- 
sesiune a Adunării Generale 
O.N.U.

In cadrul sesiunii de la Bucu
rești, Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii va stabili obiecti
vele activității sale pentru pe-

Sisteme moderne

de armare în abataje
In ultimele luni, în exploa

tările carbonifere din trustul 
„Muntenia" au fost armate cu 
inele de bolțari speciali și cu 
ancore metalice galerii și a- 
bataje frontale însumînd cir
ca 8000 m. 1.

Folosirea acestor sisteme 
moderne de armare are nu
meroase avantaje față de ar
marea cu lemn. Durata de 
exploatare a galeriilor crește 
simțitor, iar cheltuielile de 
întreținere se reduc. Totoda
tă, se economisesc cantități 
însemnate de material lem
nos. Numai prin armarea me
talică în exploatările Filipeștii 
de Pădure, Doicești. Ojasca și 
Ceptura s-au economisit mai 
mult de 3000 m. c. lemn de 
mină.

cursul tinerilor poeți orga
nizat de redacția „Scînteia ti
neretului".

Lucrările membrilor cercu
lui literar „Flacăra" sînt inspi
rate din temele actualității. A 
rămas de domeniul trecutului 
timpul cînd se mai citeau în 
ședințele de lucru poezii des
pre fluturi și flori și în care 
se vorbea despre o dragoste 
pierdută.

Realizările obținute de cer
cul literar se datoresc atmos
ferei serioase de muncă, pe 
care, sub îndrumarea comi
tetului orășenesc P.M.R., con
ducerea cercului a imprimat-o 
activității acestuia. Lucrările 
prezentate se dezbat cu exi
gență și spirit de răspundere.

Tinerii scriitori hunedoreni 
țin la mândria cercului lor, nu 
vor să știrbească autoritatea 
pe care acesta și-a cîștigat-o. 
Nu vor să înșele așteptările 
tovarășilor lor. In planul de 
muncă cercul literar și-a pre
văzut obiective clare izvorîte 
din documentele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. O 
problemă care va sta în per
manență în atenția biroului 
cercului este ridicarea nive
lului politic al creatorilort 

problema ținerii 
sesiuni a Consiliului 

al Păcii și va fi sta-bi- 
marilor aniversari cul

ca ror sărbătorire o va

rioada viitoare. Totodată, va fl 
examinată 
viitoarei 
Mondial 
lită lista 
turale a
recomanda pentru anul 1961.

In vederea sesiunii, la Bucu
rești au sosit numeroase perso
nalități printre care prof. John 
Bernal (Marea Britain ie), preșe
dintele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, Isabelle Blu
me (Belgia) ; Catherine Cole 
(S.U.A.); d-na Yves Farge (Fran
ța) ; Ilya Ehrenburg (U.R.S.S.) t 
prof. Y. Hira.no (Japonia) ; se
natorul Velio Spano (Italia) ; 
Pandit Sande rial (India) ; depu
tatul D. Velasco (Brazilia) ; 
deputatul O. Dluski (Polonia) ; 
pastorul J. Endicott (Canada).

Urmează să mai sosească a Iți 
membri ai Prezidiului sau invi
tați, printre care scriitorul sovie
tic A. Korneiciuk și Mamou - 
dou Toure din Guineea.

Datorită reducerii consumu
lui de lemn de mină, de ener
gie electrică și gospodăririi 
mai bune a materialelor, mi
nerii din exploatările trustu
lui „Muntenia" au realizat în 
primele zece luni ale acestui 
an economii la prețul de cost 
în valoare de 2.165.000 de lei.

O nouă stafie 
C. F. R.

în construcfie

multe

în stația C.F.R. Roșiori- 
Nord a început recent con
strucția noii gări de călători, 
care va cuprinde mai 
clădiri.

în clădirea destinată 
virii călătorilor vor fi 
najate case de bilete, săli de 
așteptare, camera „mama și 
copilul**, restaurant, bufet, 
bar etc. în corpul afectat ser
viciilor de exploatare au fost 
prevăzute spații speciale pen
tru autogara I.R.T.A. și pen
tru un oficiu P.T.T.R.

Arhitectura noii*gări este 
modernă, încadrîndu-se in li
nii generale în aspectul sta
țiilor nou construite pe linia 
București—Roșiori—Craiova.

Constructorii secției 
construcții C.F.R., care 
cută lucrarea, muncesc 
spor pentru a da noua 
în exploatare înainte de ter
menul planificat. Pînă acum, 
cj. au turnat fundațiile noii 
construcții, scheletul de be- 
ton armat la primul nivel și 
au început lucrările la nive
lul superior.

deser-
amt>-

23 
exe- 

cu 
gară

(Agerpres)

Citiți
Pag. 2-a

Măsura muncii 
tractoristului 
— recolta!

prin încadrarea acestora în 
formele de învățămint po
litic, însușirea elementelor 
esteticii marxiste și a unei 
culturi cît mai bogate.

Cercul literar va fi legat în 
și mai mare măsură de viață, 
prin participarea membrilor 
săi la acțiunile culturale im
portante, ca elaborarea texte
lor pentru brigăzile de agita
ție ale combinatului, organi
zarea de seri literare închina
te fruntașilor în producție, vi
zite la locul de muncă etc.

înainte de eliberarea țării 
noastre nici nu putea fi vorba 
de o mișcare literară în re
giunea Hunedoara. Aceasta 
s-a născut odată cu Hunedoara 
socialistă, crește și se afirmă 
odată cu ea.

C. CLEMENTE

Citiți în pag.
„Din creația 

tinerilor poeți 
hunedoreni’

* <

Hira.no


MĂSURA MUNCII TRACTORISTULUI - RECOLTA I
— Despre calitatea muncii tinerilor mecanizatori de la S. M. T. Ciulnifa —

„O atenția deosebită trebuie acordată îmbunătățirii muncii 
S.M.T.-urilor pentru executarea arăturilor la adîsicimea corespun
zătoare salului ți culturilor...

„.Munca S. M. T. - urilor trebuie apreciată după calitatea 
lucrărilor executate, după producția obținută la hectar pe 
terenurile lucrate de ele".

(Din Exounerea tovar ășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 31 octombrie - 1 
noiembrie 1960).

Petre Țifreo, u-nd dintre fruntașii pe stațiune la calitate și la îndeplinirea pionului.

laborarea strinsâ dintre mecani
zatori și colectiviști este o con
diție de prima necesitate in 
aplicarea concretă a agroteh
nicii.

lată, în cazul brigăzii de trac
toare de la G.A.C. UA1 IHea 
Congres ol P.M.R.", fructificate 
bine posibilitățile de colabora
re între mecanizatori și colecti
viști pentru obținerea unor re
colte mari.

Există, deci, o experiență 
bună in această direcție. Ea 
nu este insă suficient fructifi
cată, generalizată. De aceea se 
intîmplă ca la Mărculești, 
Gimbășani, Dragalina, unde 
colaborarea dintre colectiviști 
și mecanizatori este nesatisiâ- 
câtoore. Lo Drog ol inc, de 
exemplu, din cauza lipsei unui 
plan comun de lucru al brigă
zii de tractoare și al brigăzilor 
de cimp ale GXC, tractoriștii 
au pierdut mult timp prețios de 
.ucru, din cauză că terenul n-a 
fost eliberat la timp de coceni

în vederea executării ogoarelor 
adinei de toamnă.

La Gimbășani și Mărculești, 
datorită activității slabe desfă
șurate de șefii de brigadă, de 
grupele U.T.M. din brigăzile de 
aici, unii tractoriști au executat 
lucrări de proastă calitate, 
fapt care i-a nemulțumit pe co
lectiviști.

Asemenea situații care dău
nează prestigiului stațiunii nu 
trebuie să se mai repete. Or
ganizația de bază U.T.M. din 
S.M.T., prin munca politică pe 
care o desfășoară în rindul ti
nerilor mecanizatori, trebuie să 
creeze o puternică opinie îm
potriva celor ce calcă disciplina 
de producție, a celor ce alear
gă după hantri in detrimentul 
calității lucrărilor. Ea trebuie să 
sprijine in același timp acțiu
nea desfășurată de organizația 
de partid, de conducerea sta 
țiunii pentru o colaborare mai 
rodnică intre brigăzile de trac
toare și brigăzile de dmp ale 
GAG

ARICIUL față-n față cu...
ii

Interviu pe tema

comisia de recepție. Totul e să 
treci de comisie, să faci intr-un 
fel sâ ieși la capăt... Intr-un. 
cuvint, calitatea e ceva care te 
încurcă la hantri.

Ariciul î Va să zică așa. Atunci 
ce este un hantru ?

Matei Ion : Hantrul înseamnă 
o anumită sumă de bani. E la 
mintea cocoșului...

Ariciul : Nu și la mintea... 
Ariciului. însfirșit. Ce înseamnă 
la dumneavoastră recoltă ?

Matei Ion : N-am înțeles. 
Parcă am auzit ceva despre re
colte. Daci nu mă înșel la unii 
tractoriști care au făcut multi 
hantri le-au ieșit recolte mici. 
Vă rog. dar asta n-are niei-o im
portanți. Recolta e treaba co
lectiviștilor. Așa ci n-am ce să 
răspund la această întrebare.

Ariciul : Bine, dar dumnea
voastră aveți memrea să lucrați

Discuții fructuoase între mecanizatori și colectiviști au loc 
adesea la gospodăria colectivă din comuna Constantin Brin- 

coveanu.

La ordinea zilei;

Calificarea

Părerile

colaborării
colectiviștilor...

- Sînteți mulțumiți de calitatea 
lucrărilor mecanizate î

Răspunde Marin Constantin țș 
președintele gospodăriei colec
tive „Al H-leo Congres al 
P.M.R.** din comuna Constantin 
Brîncovecnu, raionul Slobozia.
- Da, sîntem în general mulțu

miți. Băieții au muncit bine și se 
poate spune că ne-au fost de 
mare ajutor. Am obținut anul a 
eesta producții mari. Am avut 
planificată o producție de gnu

1.700 kg. Am obținut 2050. 
orz om planificat 1.700 kg. 
hectar șl-am obținut 1.890. 
porumb am planificat 2.800 
boabe la hectar și-am 

37600.
Noi am fast mulțumiți 

aceste producții pe care, 
drept, nu le speram. Nu 
ram pentru că om avut aproape 
patru luni de secetă. Secretul 
trebuie căutat în lucrarea bună 
a părnîntului.

- Au respectat întotdeauna 
tractoriștii timpul optim și norme
le tehnice ?
• Au fost și cîteva cazuri în 

care nu s-au respectat nor
mele dor în general tractoriștii 
au lucrat conștiincios. Am obser
vat chiar un Interes deosebit 
din partea lor pentru executa
rea la timp a lucrărilor. Ei au 
venit întotdeauna la noi și 
ne-cu spus că sînt gata să 
execute lucrările și ne-cu în
trebat dacă noi sintem pregă
tiți cu toate cele necesare. Și 
nu ne-am surprins nepregătiți 
unii pe alții. Anul acesta om 
executat toate lucrările in timpul 
stabilit. Cînd a fost cazul ou 
lucrat și noaptea băieții. Avem 
băieți pricepuți și harnici in 
brigadă. Noi, însă, tot am pus 
un om din consiliul de con
ducere eare verifică tot timpul 
adînclmec arăturilor,

• Se întîmplă să nu se 
pecte adlncimea î

— In general nu. 
cînd sa arat Izlazul, 
bult să se refacă o 
de arătură. S-a mai 
odată că Buda Ion un 
nou din brigadă, n-a 
viteza de mers 
Fusese băiatul 
venit mal 
rămînă în 
găsit de 
hantri în
In dauna producției noastre. 
Așa că iată, sînt băieți foarte 
buni tractoriștii dar.., tot mai 
e nevoie de un om oare să 
verifice bine lucrările.

- Ce așteptați pe viitor din 
partea tractoriștilor î

de 
Ui 
la 
La 
kg. scos

res

O detă, 
a tre- 
porțiune 

întimplat 
tractorist 
respectat 

la însămi nțat 
la o nuntă, a 
ș|.q vrut să nu 
cu hantrii. Șl a 

să câștige 
deci

ttaiu 
urmă 

cuviință 
dauna calității.

Bineînțeles, noi le-om cere 
ne dovedească efl nu maj «

nevoie sâ ținem un om care să 
meargă în urma tractorului și 
să verifice calitatea lucrului. 
Am vrea să desființăm bastonul 
Î rad at pe care fierarul nostru

a făcut special pentru asta.
Atunci cînd un tractorist, să 

zicem Buda Ion, a făcut o lu
crare proastă, să nu mai fie ne
voie să-i atragem noi atenția c 
el singur să-și ia seama și să 
vrea s-o refacă. Noi să-i spu
nem : măi băiete, mai las-o 
încolo că n-o fi foc. O brazdă 
proastă ce contează I Dar e 
nimic I Sâ întocncă tractorul ș 
să ne spună „Tovarășe președin
te, eu refac lucrarea".

De fapt, noi glumim ocum 
dar Intr-adevăr așa ar trebui să 
stea lucrurile I Este vorbo de o 
agricultură socialistă, ino’.ntată 
care țintește să smulgă pama
tului recoltele cele mai mari c- 
putință.

..$i ale mecanizatorilor

— Colaborați cu gospodăria 
colectiva î
- In primul rind - răspunde 

Necgu Ștefan, șeful brigăzii de 
tractoriști care deservește gos
podăria — noi am colaborat cu 
colectiviștii ca sa obțină reco te 
mari. Doar asta este misiunea 
noastră, o mecanizatorilor, cc 
de pe urma pomintu.’ui lucrat 
de noi, să iasă recolte cit mai 
bogate, să simtă oamenii cu 
adevărat ce in seam nă agricul
tură socialistă, înaintată, făcu
tă cu ajutorul mașinilor. In 
ce privește munco noastră 
de zi cu zi am avut grijă să 
colaborăm strins cu gospodăria 
colectivă la rezolvarea tuturor 
problemelor. De aceea noi am 
fost de față aproape întotdea
una la ședințele zHnke de pla* 
ntfieore a muncii pe a doua zi, 
oare se țineau ia gospodăria 
colectivă. Acei o ne spuneam și 
noi observațiile, dorințele, fă
ceam să fie împlinite cerințele 
noastre cc să ne putem 
cum trebuie munca, să 
să respectăm normativele, 
optimi de lucru. Și a dat 
bune colaborarea
- Deci colectiviștii v-au 

țeles necesitățile ?
- întotdeauna. Acum 

abia începusem
vom avea 

eliberate 
însămînță- 
au și ve- 
gospodâ- 

șiau

face 
putem 
timpii 
roade

noastră.

toamnă, 
să ne gîndim dacă 
din timp terenurile 
pentru arăturile și 
rile de toamnă, că 
n|t tovarășii de la
rit să ne anunțe cum 
planificat ei eliberarea terenuri
lor, pe ce tarlale vom începe 
mal întîl lucrările și cum se vor

per-Și așa a fost Am avut în 
manențâ suprafețe mari el be
rate pe cere om crot și-am se
mănat cu toate cc poci ta tea. 
Colectiviștii au lucrat serios 
pentru asta. Ziua recoltau 
porumbul și noaptea tăiau co
cenii. Co sa nu pierdem noi 
timpul cu ascuțitul fiasco' ce 
jlug tocmai la centru, io S.M.T, 
ou venit colectiviști și ne-cu 
propus să ne oscirtă ei fto e.e 
de plug, la fierăria gospodarei. 
A fost un ajutor focrte bun pen
tru nou

Și docâ s-cu obținut recolte 
mori asta e urmarea acestor 
<ucruri pe cc’e vi le-am $o^s 
pină ocum. Colectiv: șt: ne-cu 
cerut so ie exec-tom un volum 
mare de lucrări ir.eeonieate. 
Le-am făcut toata ardturite. în
sămi nțâriie, gropot, discu t, sepa 
rotativă, prășit mecanic de Vei 
ori la porumb, -eeoltctul pă- 
iooselor, inșii azotul furajelor, 
transporturi. Am avut muh de 
lucru. Am făcut față o toate 
aceste lucrări și ne mindrim că 
din brazdele trase de noi au 
crescut reco.’te mari.

Stiaeioin : fia briga-

adinei mile și timpii optimi de 
executare pentru a asigura re
colte mari. Este • chestiune de 
■onștiință a tractoristului...

Hantromanii : (in cor) Sfoo-

Cîteva învățăminte

Din răspunsurile date se des
prinde o concluzie deosebit de 
însemnată. Succesul marilor re
colte este asigurat prin calitatea 
buna a lucrărilor mecanizate, 
prin respectarea strictă a ter
menelor de executare și a nor
mativelor.

In primul rind răspund de 
respectarea întocmai a acestor 
cerințe mecanizatorii, care tre
buie să pună pe primul plan 
calitatea muncii lor. In al doi
lea rind, colectiviștii trebuie să 
le asigure mecanizatorilor cele 
mai bune condiții de lucru. Co-

Matei Ioa : Se începem, dar. 
. xw a-«r pmtee, as n!esa • •>-*— 

Aridei : E «ert. Drjpaa xveae 
fmcb m re rarerCare esm 

părerea dumn^czozstri despre 
rișeeă ?

Matei Ion : Viteza esfe ceea ce 
care foci mai mnili hmntn.

Aridul : Aveți u exemple ? 
Matej Un : Cum nu! En. 

de psldi. la iraâwrîas am men 
ia început normal. Pe urmă am 
văzut ci n-meam hantrii pe 
care-i visam, și afonei om mirii 
viteza. Și așa r-ca înmulțit și 
hantrii 
mă mir 
acum •

Tudor
da l-a). Doț.-mi vote. Am și eu 
un exemplu foarte bun. La ară
turi. de pildă. Ca sâ ari la edîn- 
eiaaea de 29—90 de cm, cum scrie 
te carte (și ceai se cere de alt
fel). înseamnă m mergi foarte 
încet. încet de tot. adică nu așa 
de repede ce m faci ăți hantri 
poftești ! Dar sa să vedem dacă 
reglezi plugul oleacă mai sus ? 
Se schimbi socoteala. Mergi cu 
tractorul sbimiuid și hantrii vin 
unu după altul, unu după altul...

Dearu ten. Tenea Leon. Oprea 
Zamfir (din brigada e ll-a) în 
cor : Și aoi avem un exemplu. 
La discuit, noi...

Ariciul : Știu, ați discuit nu
mai la suprafață ca si faceți mai 
mulți hantri...

Ei în cor : Exact !
Ariciul : Bine, hantri ca han

tri, dar ce părere aveți despre 
calitatea lucrărilor ?

Hantromanii : (stinjeniți) Mi 
rog... chestiunea asta privește

Arienii (strigi) : Conștiincio
zitate !

Hantromasii : sfooor...
Arinul : (recurge la vechiul 

truc) Hantri !
Hintromanii : Da, imediat, 

ascultăm !...
Arinul : Mai bine ați asculta 

de sfaturile care vi se dau în 
legătură cu calitatea lucrărilor pe 
care le executați. Să alergați 
lupă calitate și nu după hantri. 
Conducerea stațiunii va face ra
portul între hantrii pe care iuți 
realizat și calitatea lucrărilor și 
râ va răsplăti după merit !

(In sală s-a așternut o tăcere 
grară. Hantromania a fost scăl
dată într-o lumină nu tocmai... 
luminoasă. Dealtfel, Ariciul lasă 
cititorilor latitudinea să judece 
singuri această ciudată manie 
despre care n-au chibzuit la timp 
tovarășii din comitetul U.T.M. al 
stațiunii).

■ Hll, )a hantri

La S.M.T. Ciulnița lucrările 
din cîmp (ogoarele adinei de 
toamnă) se apropie de sfîrștt. 
In ourînd mecanizatorii de 
aici se vor întâlni cu toții la 
centrul stațiunii unde timp de 
aproximativ trei luni vor lu
cra la reparații și vor parti
cipa la cursurile de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. 
In legătură cu această proble- 
bă — calificarea — am purtat 
discuții atît cu tovarășii din 
conducere^ stațiunii, cit și cu 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din S.M.T.

Iată ce am aflat:

Tractoristul — 
un bun mecanic...
Ne-am adresat mai intii tc 

-. arășulu: Gheorghe Voicu, in
giner mecanic-șef al stațiunii.

— Ce v-ați propus să urmă
riți mod deosebit cu oca 
zii cursurilor de calificare din 
iarna aceasta ?

— Bineînțeles că scopul 
principal al acestor cursuri 
este acela de a completa, de 
a îmbogăți cunoștințele pro
fesionale ale tuturor tracto
riștilor din stațiunea noastră.

Ne am propus totuși șj ceva 
mai deosebit, mai de amă 
nunt La S.M.T. Ciulnița lu
crează 98 de tractoriști. Din 
aceștia, insă, numai 24 au o 
calificare superioară, fiind în
cadrați ca mecanici. Important 
este ca, în funcție de vechi
me și de gradul de cunoștințe 
profesionale, toți tractoriștii 
să ajungă mecanici. De a 
ceea ne-am propus ca în ur
ma cursurilor din iarnă să 
promovăm în această catego
rie superioară de calificare 
încă 16 tractoriști. Ocupîn- 
du-ne de ei, nu vom neglija 
însă pregătirea celorlalți, aju- 
tîndu-i în egală măsură să și 
perfecționeze cunoștințele pro
fesionale.

Este bine cunoscut faptul 
că repetiția este mama știin
ței. Vom trece deci în revis
tă noțiunile cunoscute, veri- 
ficînd în felul acesta gradul 
în care au fost ele însușite de 
către mecanizatori. Atenția 
principală o vom îndrepta în
să spre cunoașterea mașinilor 
noi cu care a fost înzestrată 
stafiunea noastră.

— Și cum v ați gindit să or
ganizați aceste cursuri pentru 
ca ele să dea rezultatele scon
tate ?

— Spre deosebire de anul 
trecut, vom pune acum un 
accent deosebit pe exemplifi
carea practică. Vom organiza 
scurte cursuri, ca la facultate. 
Apoi, impărțiți pe grupe, trac
toriștii vor trece la aplicarea 
practică. în ateliere, a învăță
mintelor căpătate la lecțiile 
teoretice. De fiecare grupă se 
vor ocupa cîte unul din noi, 
profesorii — eu, inginerul me 
canic principal. mecanicul 
controlor, șeful de atelier.

La alcătuirea grupelor vom 
ține seama de repartizarea 
oamenilor în brigăzi și de gra
dul lor de pregătire. Vor fi 
formate grupe separate pen
tru șefii de brigadă, și sepa
rate pentru tractoriști.

—și un bun 
agrotehnician

Pregătirea profesională a 
mecanizatorilor nu se rezumă 
numai la cunoașterea de către 
aceștia a mașinilor cu care 
sînt dotate brigăzile. Ei tre
buie să fie în același timp 
buni cunoscători ai metodelor

agrotehnice înaintate, pe care 
să le aplice în scopul obține
rii unor producții mari pe te
renurile gospodăriilor colec
tive pe care le deservesc. în 
legătură cu această latură a 
pregătirii profesionale a me
canizatorilor. ne-am adresat 
tovarășului Avram Zel-igman, 
inginer agronom șef al S.M.T.:

— P« ce veți pune accentul, 
din punct de vedere agroteh
nic, în pregătirea mecanizato
rilor ?

— Pe două din lucrările 
principale : arături și însă- 
mînțări. Nu le-am ales la în
tâmplare. In primul rînd de 
calitatea lor depind, în cea 
mai mare măsură, recoltele. 
In al doilea rînd, din desfășu
rarea procesului de producție, 
in anul acesta, am obsen’at câ 
mai sînt unii mecanizatori — 
în deosebi din cei mai noi — 
care nu stăpînesc bine teh
nica acestor lucrări și nici nu 
cunosc suficient importanța 
lor agrotehnică. Din această 
cauză tractoristul Ștefan Flo- 
rescu, de exemplu, din bri
gada a T a a făcut multe gre
șuri la însămînțări, iar Neacșu 
Gheorghe a executat arături 
superficiale pe ogoarele colec
tiviștilor din Cosîmbești. Așa
dar, începînd cu arăturile de 
insămînțare și terminînd cu 
arăturile adinei de toamnă 
vom parcurge împreună cu 
mecanizatorii tot complexul 
lucrărilor agricole dintr-un 
ciclu de producție, insistînd 
asupra celor amintite.

Totodată, pentru a preîntîm- 
pina goana după hantri în 
detrimentul calității lucrări
lor, vom înarma tractoriștii 
cu o serie de cunoștințe de 
economie agrară: corelația din
tre plan, hantri și producție, 
căile creșterii productivității 
muncii și cele ale reducerii 
prețului de cost.

— In ce măsură ați prevă
zut folosirea bibliografiei de

specialitate în studiul indivi
dual al mecanizatorilor ?

— La acest capitol sîntem 
deficitari. In stațiune există 
o bibliotecă, care însă n a mai 
fost îmbogățită cu cărți noi 
de mai multă vreme. Vino- 
vați de această situație sin
tem noi, în primul rînd noi, 
specialiștii din conducerea sta
țiunii. Ne-am mulțumit cu 
făptui că stațiunea este abo
nată la cîteva reviste.

Dar chiar dacă am avea o 
colecție întreagă din aceste 
publicații nu este suficient. 
Exploatarea parcului de ma
șini șj tractoare — care se îm
bogățește necontenit cu noi 
mașini — necesită mereu cu
noștințe noi, necesită aplica
rea neîntârziată pe scară lar
gă a experienței înaintate 
dobîndite de mecanizatorii 
fruntași din stațiunile de ma
șini și tractoare din țara noas
tră. Din păcate publicațiile în 
legătură cu această experiență 
sînt prea puține și unele din 
ele prea generale. Aici princi
pala vină o poartă Editura A- 
grosilvică de stat de la care, 
pe viitor, așteptăm mai multe 
și mai bune lucrări de acest 
fel.

Cu ajutorul 
celor mai bine 

pregătiți
în legătură cu preocuparea 

organizației de bază U.T.M. 
din stațiune față de ridicarea 
nivelului cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor mecani
zatori ne-a vorbit tovarășul 
Dumitru Mihai, secretarul or
ganizației de bază U.T.M.

— Cu sprijinul și sub în
drumarea organizației de par
tid, am reușit, spre deosebire 
de anul trecut, să stabilim 
cîteva obiective specifice mun
cii noastre, de care să ne ocu
păm îndeaproape. Astfel, de 
curînd, în cadrul unei ședin
țe de birou, am hotărît ca de 
frecvența la cursuri a tineri
lor mecanizatori să se ocupe 
și să răspundă organizatorii 
de grupă U.T.M. din brigăzi.

Pentru că printre noi se mai 
află încă vreo 20-25 de trac
toriști cu o calificare mai sla
bă — este vorba de începător 
rii în meserie — am încredin
țat utemiștilor cu cea mai bu
nă pregătire profesională (în
deosebi celor cu calificare de 
mecanici) sarcina de a se o- 
cupa de calificarea acestor ti
neri. Ei vor fac© parte din a- 
celeași grupe la lecțiile prac
tice și vor conspecta împreu
nă materialul bibliografie. 
Calificativele pe care Ie vor 
primi la examenul de la sfir- 
șitul cursurilor acești tracto
riști mai slab pregătiți din 
punct de vedere profesional, 
vor oglindi și munca pe care 
au dopus-o cei ce au primit 
sarcina să i ajute la învăță
tură. Și pentru că a venit vor
ba de examenele ce vor avea 
loc la terminarea cursurilor 
de iarnă, vreau să mai vor
besc despre o măsură pe care 
a luat-o organizația de bază 
U.T.M. înainte de aceste exa 
mene vom organiza un con
curs „Cine știe, cîștigă* a că
rui temă va fi materia preda
tă la cursuri. Prin organiza
rea acestui concurs urmărim 
stimularea interesului tineri
lor mecanizatori față de lecții, 
el constituind în același timp 
un bun prilej pentru recapi
tularea cunoștințelor.

Pagină realizată de !

N. SIMIONESCU și 
M. CARANFIL

*• Da, strașnică arătură I Brigadierul Constantin Enqche • mul
țumit de arătura făcută de Nicolae Staneiu,

rtndul tarlalele eliberate pe care 
pol să putem lucra neîntrerupt.
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Vd recomandam filmul I

„Să prețuim
• 1 • CCiubirea

— „Katia, mă iubești t“ — „Da, Stepan, te iubesc !”.
Iată ce și-au spus zidarul Stepan și țesătoare» Katia In fața 

clădirii Oficiului Stării Civile, cu cîteva zile înaintea unei cere
monii solemne care avea să-i unească pentru toată viața. Ciți 
tineri asemenea lor nu-1 privesc și nu-1 invidiază. Dar e prea 
devreme pentru invidie. Fericirea nu cade de-a gata din cer, 
ea trebuie cucerită, prețuită, păstrată. Dragostea trebuie să se 
dovedească destul de tare pentru a face față la cele mai grele 
încercări.

Ce încercări se pot ivi în viața unei fete obișnuite, a Katiei T 
Iată că se pot întlmpla totuși lapte care aruncă o lumină întu
necată asupra latei. Cei care o cunosc, camsomoliștii din jurul 
ei, știu că e nevinovată și îi iau apărarea. Dar Stepan, iubitul 
Katiei, unde se află în aceste momente, de ce nu se aude 
tocmai glasul lui, cînd fata are nevoie de o mîngîiere și o 
îmbărbătare ? De ce se ferește el să dea ochii cu cea care 
trebuia să-i devină tovarășă pentru toată viața, de ce o bă
nuiește de fapte nedemne, de ce nu încearcă să lămurească 
lucrurile ?

Informație
Marți 22 noiembrie 1960, 

vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Alexandru 
Bîrlădeanu, a primit pe pre
ședintele Comitetului Franța- 
Europa de Est și vicepre
ședinte al Centrului național 
de comerț exterior, fost se
cretar de stat pentru proble
mele economice externe, Max 
Flechet, însoțit de directorul 
relațiilor internaționale în 
Consiliul național al patro
natului francez și director al 
Comitetului Franța-Europa de 
Est, Claude Evain.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost de față ministrul 
Comerțului, Gogu Rădulescu, 
și consilierul economic al Le
gației R.P. Române la Paris, 
Mircea Petrescu.

Au mai fost de față mini
strul Franței la București, 
Pierre Paul Bouffanais și 
consilierul comercial al Lega- 
țied Franței, Marc Jeandet

★
în aceeași zi, ministrul Co

merțului al R.P, Române, 
Gogu Rădulescu, a primit pe 
industriașul Max Flechet și 
pe ceilalți membri ai delega
ției franceze.

Au fost de față Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co
merțului, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul 
Comerțului.

A asistat Pierre Paul Bouf
fanais, ministrul Franței la 
București.

★
Ministrul Franței la București, 

Pierre Paul Bouffanais a oferit 
marți seara, în saloanele legației, 
un cocteil în cinstea delegației 
franceze care se află in țara noas
tră.

Au Juaș parte membrii delega
ției franceze în frunte cu indus
triașul Max Flechet, președinte
le Comitetului Franța-Europa de 
Est și vicepreședinte al Centru
lui national de comerț exterior, 
fost secretar de stat pentru pro
blemele economice externe.

Au participat Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, Al. Lăza- 
reanu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere e- 
conomice, ai Camerei de Comerț, 
academicieni și alți oameni de 
cultură, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

-—•-----

Deschiderea 
„Sâptâmînii 
economiei**

In sala Teatrului C.C.S. 
din Capitală a avut loc marți 
seara o festivitate cu prilejul 
deschiderii ,.Săptămânii eco
nomiei" care se organizează 
în fiecare an între 23 șj 30 
noiembrie.

A luat cuvîntul tov. Iulian 
Văcărel, secretar general în 
Ministerul Finanțelor, care a 
arătat printre altele că în 
urma creșterii veniturilor bă
nești ale populației, acțiunea 
de economisire a căpătat un 
larg caracter de masă. Numă
rul depunătorilor depășește in 
prezent cifra de 3.800.000 față 
de 321.000 depunători cîți erau 
în anul 1938. Soldul depuneri
lor la casele de economii este 
astăzi de 8 ori mai mare decît 
în 1955.

Adunări de deschidere a 
„Săptăminii economiei, au a- 
vut loc in toate centrele regio
nale și raionale din țară.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de a 16«a aniversări 
a eliberării poporului albanez 

de sub jugul fascist
Cu prilejul apropiatei sărbă

toriri a celei de-a 16 a aniver
sări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist, marți 22 noiembrie 
a avut loc la Ambasada R. P. 
Albania o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți

«i presei centrale ți corespon
denți ai presei străine.

Ambasadorul R. P. Albania, 
Hasan Alimerka, a vorbit des
pre succesele obținute de po. 
porul albanez in construirea so
cialismului.

La Muzeul regional de istorie 
a P.M.R. din Ploești vin zil
nic tineri vizitatori. In foto
grafie : cursanții cercului 
politic U.T.M. - curs seral 
anul I - de la Nodul C.F.R. 
Ploești, fac o vizitâ — lecție 

la acest «muzeu.
Foto : N. STELORIAN

Au trecut cîteva zile de cînd Stepan n-a dat nici un semn 
de viață. Odată insă a venit și, ferindu-se să se întîlnească cu 
fata căreia ii declarase dragoste, i-a lăsat, fără un cuvînt, 
acordeonul pe care i-1 dăruise ea, în cameră — semn că nu vrea 
să mai știe de ea. Dar Katia, curajoasă și cinstită, s-a dus la 
el, nu s-a sfiit să-l privească în față și i-a înapoiat inelul primit 
la logodnă. Dacă n-ai încredere in omui cel mai apropiat, nu 
meriți nici dragostea lui 1

Ah, Stepan, Stepan amarnic ai greșit. De abia acum, cînd 
Zina îți povestește adevărul, recunoaște că ea era vinovată de 
faptul pentru care era bănuită Katia, îți dai seama cit de 
urîtă a fost purtarea ta. Ai vrea s-o cauți pe fată, să-i ceri 
iertare, dar unde este ea acum ? Și-apoi va putea ea să uite 
jignirea pe care l-ai adus-o, te va mai putea iubi ca înainte ?

Iată la ce întrebări, la ce probleme interesante de viață 
răspunde filmul „Să prețuim iubirea” și iată de ce v-am pre
zentat cîteva scene din acest film, îndemnîndu-vă să vă duceți 
să-l vedeți cu siguranța că vă recojpandăm o operă de artă 
din care veți învăța multe lucruri ce interesează și pasionează 
pe orice tânăr.

Cocteil la Ambasada R. P. Bulgaria cu prilejul 
turneului orchestrei simfonice 

a radiodifuziunii bulgare în jara noastră
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria la Bucu
rești. Ivan Kinov a oferit marți 
la locuința sa un cocteil cu 
prilejul vizitei la București a 
orchestrei simfonice de stat a 
radiodifuziunii bulgare, în 
frunte cu dirijorul Vasil Ște- 
fanov.

Au luat parte Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului și Culturii, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Uniunii compozitorilor, muzi
cieni și alți oameni de artă și 
cultură.

(Agerpres)

Casa raionala de cultură „Grigore Preoteasa* din comuna
Novaci, regiunea Craiova, dată recent In folosința, a devenit 

centru de atracție pentru săteni.
Foto i AGERPRES

A apărut: 
„PRESA NOASTRĂ" 

Revista Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R.

Anul V. Nr. 10 (54) I960 
CUPRINSUL

A doua întâlnire mondială a 
ziariștilor de la Baden.
— Desfășurarea lucrărilor. — 
Intervențiile făcute în nu
mele delegației Uniunii Zia
riștilor din R.P.R.

Rezoluțiile votate :
— Rezoluția cu privire la 
Comitetul internațional de 
cooperare a ziariștilor. — 
Rezoluția generală. — Rezo 
luția cu privire la etica pro
fesională. — Rezoluția eu 
privire la contactele libere.
— Rezoluția cu privire la si
tuația presei și radiodifuziu
nii în țările slab dezvoltate.
— Rezoluția cu privire la or
ganizarea unei anchete asu
pra condițiilor de muncă ale 
ziariștilor.

A 80-a aniversare a lui Mi
hail Sadoveanu
- CONST. ANTIP : Tinere
țe fără bătrânețe.
- SAVIN BRATU : Din pu
blicistica lui Mihail Sado 
veanu.

PETRU VINTILĂ: Despre 
prietenul meu Terentie Gu
tei.

ION BABICI: Organe de pre
să ale P.C.R. apărute la Dof- 
tana.

PAUL MARIAN: Probleme ale 
tehnicii noi în paginile unor 
ziare locale.

C PRISACARTJ: Tehnica 
nouă la Agerpres.

I. FELEA : Așa grăit-au zia
rele în toamna anului 1920...

N. MIHĂESCU : Limba și sti
lul cîtorva ziare regionale.

J. VORNIC: Ziaristul și poli
grafia.

AL. NICHITA: Pentru o lar
gă dezbatere a problemelor 
propagandei tehnico-științifi- 
ce în presă.

L ANDREESCU : Activitatea 
murdară a Asociației inter- 
americane de presă.

— Din activitatea Uniunii Zia
riștilor din R.P.R.

— Din cuprinsul revistelor U- 
niunilor de ziariști frățești 
(Maria Moseu : „Le jouma- 
liste democratiQue" nr. 9-10 ; 
M. Goroviță: „Sovietskaia 
peciati” nr. 9).

— Documentare — De peste 
hotare

DIN CREAȚIA TINERILOR POEȚI HUNEDOREHI

Numele lui LenîiH
Pe arcul de triumf al libertății. 
Pe-al primăverii mele curcubeu. 
Pe fiecare treaptă-a fericirii 
Pe care calcă astăzi pasul meu.

In saltu-nscris de fiecare zi 
Spre zorii noi ai zilei viitoare. 
Pe steaguri, in refrenul înălțat 
Din avintate piepturi de tractoare.

Pe panglica imaculată-a Păcii, 
Pe piscul înspre care zilnic sui, 
In simetria gindurilor lumii 
Citesc numele lui.

ION DRAGANESCU

Fuma liștii
Am intrat intr-un vîrtej cumplit de larmă, 
parcâ-n țărm stâncos de mare 
valuri zbuciumate creasta-și sfarmă 
și huiesc, apoi, pînă departe-n zare. 
Veghind furnalele dogoritoare 
unde-n clocot se frămîntă lut de soare, 
fuinaiișiii n schelele geometrice anină 
curcubeie frînte de lumină.

Ei poartâ-n ochi, pe haine și pe frunți 
învolburarea rîuiul de fontă spumegîndâ, 
ori salutul soarelui de după munți 
cade într-o lunecare blinda.

String palmele bătătorite, grele, 
aspre ca d$uă cîmpii secetoase, 
palmele în care adună roiuri de stele 
să le răsfire apoi pe drumuri, 
cînd scâldați în flăcări, se-ntorc spre case. 
String palmele bătătorite, grele, 
și dau în lături porțile inimii mele.
Azi, palmele lor, 
ca niște cîntece armonioase, 
năvalnic bat ia porțile inimii mele.

VICTOR NIȚA

Nocturna
Orașul scăldat în raze de foc, 
împrăștie pe boltă 
Un joc
De săgetătoare lumini. 
Noaptea s-a oprit în loc 
Ca să-și anine 
In cosița-mpletită din fum, 
Diamantine, 
Superbe steluțe, 
Din inima omului 
Ce poartă-n ochi 
Un sclipăt de-oțel 
Fierbinte, 
Ca șarja dată de el.

CORNEL CRISTACHE

In curînd pe ecranele Capitalei 
Un nou film romînesc în culori 

DARCLfE
Regia: MIHAI IACOB
Scenariul : CONSTANTIN CIR.4 AN și IONEL HRISTEA 
In rolul Haricleel Darclee: SILVIA FOROVICL 
Vocea : ARTA FLORESCU

Corespondența dv.
Se îndrumează greu Și eu întârziere daca adresa, 

scrisă citeț și complet

„Săpt
Cultivarea spiritului gospo. 

dăresc, al spiritului de econo
mie in rindul tinerilor munci
tori din țara noastră este o 
problemă strins legată de for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste. în anii puterii 
populare asemenea trăsături se 
dezvoltă tot mai mult in rîn- 
dul tinerilor din patria noas
tră. Ele reflectă în primul rind 
grija cu care tinerii dezvoltă 
mișcarea pentru realizarea de 
noi economii în producție, pen
tru reducerea prețului de cost 
al produselor. Deprinzîndu-se 
să gospodărească cu grijă ma
teria primă, să devină buni 
gospodari ai locului de muncă, 
tinerii invață 
sească, să-și 
mai cu grijă 
bani ciștigațl 
muncii depuse.

Realizările importante obți
nute in. dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei, mersul 
ascendent pe calea construc
ției socialiste au asigurat baza 
materială pentru creșterea con
tinuă a bunăstării oamenilor 
muncii. Ca urmare a măsuri, 
lor sistematice luate de partid 
și guvern pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii au crescut 
simțitor disponibilitățile bă
nești, s-au creat deci noi con
diții pentru dezvoltarea acți
unii de economisire în țara 
noastră, fapt care a făcut să 
crească și numărul celor care 
depun economiile la C.E.C. E- 
conomisjnd banii la C.E.C. oa
menii înțeleg că și pe această 
cale sprijină opera de con
strucție socialistă deoarece a- 
cești bani contribuie la dez’

să-și economi- 
gospodărească 

și propriii lor 
ca răsplată a

îna
voltarea economiei naționale 
și la realizarea diferitelor ac
țiuni social-culturale.

Până în prezent în țara noa
stră aproape 4.000.000 de cetă
țeni dintre care numeroși ti
neri economisesc bani pe li
brete de C.E.C. In plus, există 
și un număr important de de
punători care economisesc pe 
obligațiuni C.E.C. Numai în 
mediul sătesc există în total 
pe țară aproape 1.150.000 depu
nători. Un calcul ne arată că 
în Capitală există un libret de 
economii C.E.C. la doi locui
tori, în regiunea Stalin un 
libret la 3 locuitori, iar în re
giunea Constanța un libret la 
4 locuitori. De asemenea soldul 
general al depunerilor calculat 
Pe locuitori a crescut în pri
mele 9 luni ale anului cu 34.2 
la sută, față de cel existent la 
31 decembrie 1959. Aceste cifre 
ilustrează încrederea pe care 
oamenii muncii o acordă păs
trării banilor economisiți la 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni.

Nicicând în trecutul întune
cat, sub regimul burghezo- 
moșieresc, oamenii muncii 
n-au avut posibilitatea să 
economisească sume de bani 
provenite din munca lor. 
Care muncitor sau funcționar 
S'ar fi putut gândi să pună 
ceva de-o part© cînd el abia 
reușea să câștige atît cît să nu 
moară de foame ?

Oamenii muncii știu că la 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni banii sînt în deplină 
siguranță și sporesc prin do- 
bînzi sau cîștiguri. Statul ga
rantează sumele depuse, pă- 
•trează secretul operațiunilor,

economiei"
Iar la cerere se restituie ime* 
diat de către unitățile exis
tente în întreaga țară orice 
sumă depusă.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a devenit in anii 
de democrație populară o in
stituție pusă in slujba poporu
lui. Ea îndeplinește astăzi o 
importantă funcție eu caracter 
politic-economic și social-edu- 
cativ.

Păstrarea economiilor la 
C.E.C. înseamnă prin urmare 
și o contribuție in plus la o- 
pera de construire a socialis
mului în țara noastră. Statul 
democrat-popular fructifică e- 
canoraiile depuse temporar la 
C.E.C. de oamenii muncii in 
interesul dezvoltării întregii 
economii naționale. Depuneri
le cu regularitate și în special 
cele pe bază de cansimtămînt 
scris, reprezintă o acțiune de 
interes general, o acțiune pa
triotică care îmbină in mod 
armonios interesele depunăto
rilor cu interesele generale ale 
statului. Pe de altă parte eco
nomiile dezvoltă simțul gospo
dăresc față de avutul personal 
și obștesc, sînt surse pentru 
satisfacerea unor cerințe mate
riale din ce în ce mai mari.

In fiecare an se organizează 
în țara noastră „Săptămina e- 
cnnomteW. Anul acesta Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
— C.E.C. — organizează „Săp
tămâna economiei" între 23 
noiembrie și 30 noiembrie, 
cînd vor avea loc o seamă de 
acțiuni menite că dezvolt® și 
mai mult spiritul gospodăresc 
față de avutul personal și ob

ștesc. Această săptămînĂ con
stituie pentru organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi un 
nou prilej de a educa tinere
tul în spiritul realizării de cît 
mai multe economii in pro
ducție, în spiritul administră
rii cu chibzuială a bugetului 
personal. Să facem din fiecare 
tânăr un depunător activ la 
CE.C.

C. BANCILA

■gp

Pentru ca să ajungă corespondența sigur și rapid, 
adresa exactă și în special ofi

ciul poștal de care aparține destinatarul

Indicați

Nu uitați 1
Azi și miine ultimele zile 

cind vă puteți procura bi
lete LOTO CENTRAL pen
tru tragerea de vineri care 
va avea loc 1» Băhani ie 
regiunea Pitești.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

posesorilor de motociclete 
ungare „PANNONIA”. „DA. 
NUVIA" și motorete „BER- 
VA" că reparațiile în ter
menul de garanție se fae 
in atelierul de reparații 
din București, str. Sergen
tul Nuțu Ion nr. 8. telefon 
14 23.49.



Vizita președintelui

în urma concedierilor masive care au avut Ioc de curind la Uzinele Renault (Franjo). satiSu 
muncitorilor rămași fără lucru demonstrează în fața dădirii administrației Uzinelor Mrabrâd : 

cine ne va hrâni copiii ?

La Paris
£--------------------------

„Săptămina culturii 
și artei romînești“
PARIS 22. — Corespondentul 

Agerpres transmite : în seara 
zilei de 19 noiembrie, în sala de 
festivități a primăriei din Ro- 
mainville, suburbie a Parisului, a 
avut loc festivitatea de închidere 
'a. ^Săptămînii culturii și artei 
populare romînești”, organizată 
sub auspiciile Asociației de prie
tenie „Franța-Romînia”.

Cu prilejul închiderii „Săptă- 
piînii culturii și artei populare 
romînești” în Franța, T. Moraru, 
secretar al Legației R. P. Romî
ne la Paris, a vorbit despre dez
voltarea economică și culturală a 

Romîne și despre schim- 
culturale și artistice între 
Romînă și Franța. Cu a- 
ocazie au fost prezentate

R. P.
burile
R. P.
ceasta
filme romînești de scurt metraj.

in

din
VIATA

primi sinceritatea năzuințelor 
țelurilor noastr

■ir
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 22
. e Frezidiul Sovietu- 

Suprem al U.R.S.S. a ofe
ri: un dejun în cinstea lui 
Urho Kekkonen, președintele 
Fmlandei. La dejun au asistat 
N S. Hrușciov șj alți condu
că :ori ai Uniunii Sovietice.

Leonid Brejnev și Urho 
Kekkonen au rostit cuvin țări. 
Ia cuvântarea sa Leonid Brej- 
nev a arătat că relațiile so- 
vieto- finlandeze reprezintă un 
exemplu strălucit de colabo
rare rodnică pe bază de ega
litate în drepturi între statele 
cu sisteme sociale diferite.

In cuvântarea sa de răspuns 
Urho Kekkonen l-a invitat pe 
Leonid Brejnev să viziteze 
Finlanda la o dată pe care o 
va considera convenabilă.

★
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Zx după-amiaza zilei de 21 no- 
ieabrie Urho Kekkonen, pre- 
șcdintele Republicii Finlanda, a 
făcut o vizită 
de pe colinele lui 
Moscova. Urho " 
doctor Honoris 
Universități.

Fhlandei în U.R.S.S
LUCRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE

la Universitatea 
Lenin din 

Kekkonen este 
Causa al acestei

★
22 (Agerpres).—

Creșterea criminalității 
rîndurile tineretului vest-german

Ziarul ,J)eutsche Zeitung**, 
care apare la Koln (R. F. 
Germană), relaleazi des

pre creșterea îngrijorătoare « 
criminalității în rindurile tine
retului vest-german.

In perioada 1956-1959 s-s în
registrat o creștere puternici « 
criminalității în rîndurile adoles
cenților (18 21 ani) și copiilor 
(14-18 ani). Participarea tineri
lor la volumul total al crimelor 
și delictelor comise în lamdal 
Renania de NordATestfolie c

I* Hi*

Nelson Rockefeller și grija
pentru studenții americani

Comisia Heald pentru pro- 
blemeîe învățomîrrtului su
perior, constituită în sta

tul New York din ordinul lui 
Nelson Rockefeller, guvemato-

• EISENHOWER „DESCOPERĂ" CA ECONOMIA AMERICANA 
E SUFERINDĂ ’ " - ——
ÎNTREȚINEREA

ÎNCEARCĂ

• GERMANIA 
TRUPELOR DE 
ADENAUER SĂ

cîte declarații 
’ ! oficiale, 
,.de bună

voință*' etc. nu au fost făcute 
pe tema strînselor relații și o 
„prieteniei" fără de margini 
care ar lega între ele țările oc
cidentale ce fac parte din 
N.A.T.O. I Bunăoară pe tema 
relațiilor dintre Statele Unjte 
șî Germania occidentala aflăm 
mai în fiecare zi Cîte o decla
rație „prietenească", provenită 
fie de la Washington, fie de la 
Bonn.

Cu toate acestea, nici pe de
parte lucrurile nu sînt așa roze 
după cum vrea să le înfățișeze 
Departamentul de Stat. In a- 
ceste zile, după cum anunță 
agențiile de presă, au sosit în 
grabă la Bonn pentru a duce 
tratative, Anderson, ministrul de 
Finanțe al S.U.A., și Dillon, se
cretar de stat adjunct.

Ce s-a întîmplat ? De unde 
graba cu oare sosește o ase
menea delegație reprezentativă 
din S.U.A.?

Alarma provine dintr-o „des
coperire" pe care recent au 
început sâ o aducă la cunoștin
ța opiniei publice, acum după 
ce au trecut alegerile, cercu
rile guvernante americane. De 
unde pînă mai ieri-aialtăieri 
administrația republicană se
bătea cu puimnul în piept că
economia S.U.A. este zdravănă 
și nu se prevede nici un feno
men neliniștitor^ deodată eco* 
nomiști de profesie recunosc o 
nouă scădere a producției în 
ultimul trimestru ; și 
ces va continua în 
anului 1961.

Remediul indicat a 
de măsuri energice

ite vorbe, 
și comunicate 
semioficiale,

acest pro
ton tâ vara

fost luarea 
,.f___  ____ pentru a

reduce cheltuielile legate de în
treținerea trupelor americane de 
ocupație aflate în întreaga 
lume capitalistă. Dar în ce fel 
s-au gîndit guvernanții ameri
cani să facă aceasta ? Să retra
gă cumva trupele de ocupație 

----------  -x—î„ atîtea 
hotârît 

dar nu 
ci a 

familii- 
Dar

americane râspîndite în 
țâri ? Nici vorba I De 
s-a hotârît o retragere 
a soldcților cotropitori 
284.000 de... membri ai 
lor militarilor americani. _ 
înainte de toate S.U.A. sâ su
prime plata celor 700 milioane 
de dolari cheltuite pentru între
ținerea trupelor americane din 
Germania oocidentalâ. Repuj 
blica Federală Germană să 
plătească întreținerea zeci
lor de mii de soldați ame
ricani, pentru ca astfel să . se 
preîntîmpine „fuga“ unor im
portante rezerve de cur din 
S.U.A. in R.F.G. Acesta este și 
rostul prezenței la Bonn a lui 
Anderson și Dillon împreună 
cu un ansamblu format din 24 
de persoane. Potrivit unor in
formații care s-au strecurat 
din cercurile politice de la 
JJonn, guvernul S.U.A. dorește

OCCIDENTALĂ SÂ PLĂTEASCĂ 
OCUPAȚIE AMERICANE • CUM 
SE APERE DE... „PRIETENI".

ca cota parte c contribu
ției Germaniei occidentale Ia 
cheltuielile pentru înarmarea 
N.A.T.O. sâ sporească de la 14 
la 22 5a sută, ier cota pete 
corespunzătoare a contribuției 
S.U.A. să fie redusă de la 32 
la 24 Ia sută. Aici e c ci 1

Numai câ cercurile guverna
mentale vest-germane, deși in 
permanență decora cc — .Jn 
privința armamentelor Germa
nia occidentala trebuie să fie 
pe picior de egalitate cu cei
lalți participant ai N-A.T.O." 
(Adenauer, 19 noiembrie 1960), 
ele nu privesc cu ochi buni in
tențiile partenerilor de bloc de 
a le mări cheltuielile.

Această tendință nu se re
zumă la simple declarații. 
In Germania occidentală ou 
început sâ se publice în ulti
ma vreme în mod regulat docu
mente și statistici care 
că rezervele de aur ale 
Germană sînt extrem de secă
tuite, deși despre un aseme
nea lucru nu s-a mai vorbit 
Astfel Institutul Industriei Ger
mane a alcătuit un raport în 
care afirmă că „rezervele 
de aur și valutare ale Germa
niei occidentale sînt mai mici 
decît ale multor altor țâri". 
Aviz amatorilor americani I Și 
pentru ca lucrurile sâ nu 
mînâ în vreun 
sînt specificate 
ție valutară, 
bună : Statele 
ția și... Italia.
deci, _ S.U.A. I Raportorii 
ajung pînă acolo îneît afirmă 
că „Germania occidentală este 
cea mai datornică țară din 
lume...". N-ar avea rost sâ-i con. 
trazicem, însă de ce abia acum 
fac tapaj de acest lucru ? I 
Pentru câ vor sâ sugereze dom
nilor Anderson șî Dillon ideea : 
nu ne cereți 
mare întrucît 
pâmînt.

Numai câ 
te nu par sâ 
influență asupra 
Departamentului de Stat, care 
sînt deciși sâ facă tot ce le stă 
la îndeminâ pentru a cîrpi cit 
de cît situația precară în care 
se află economia americană. In 
această ordine de idei ziarul 
„Frankfurter Allgemeine* nu 
ascunde faptul că în cursul tra
tativelor delegația S.U.A. va 
exercita presiuni puternice asu
pra Bonnului.

Actualele negocieri dintre 
reprezentanții S.U.A. și Germa
niei occidentale dovedesc exi
stența unor puternice contra
dicții între cele două țări, și in 
general între țările blocului 

N.A.T.O.

arate 
R.F.

__  i ra- 
oarecare dubiu 
țâri cu o situa- 
chipurile, mai 
Unite (I), Elve-

In primul rind,

o contribuție mai 
și noi sîntem la

asemenea rapoar- 
aibâ o prea mare 

politicienilor

CAROL ROMAN

♦

Declarația comună 
Suvanna Fumma— 

Sufanuvong

HANOI 22 (Agerpres). - 
După cum Agerpa
Viemamezâ de Informații la 
20 noiembrie. Suvanna Fum
ma, primul ministru al Lao- 
sului. $i Sufanuvong. liderul 
partidului Neo Lao Haksap au 
semna: o declarație comună 
referitoare la pace, neutrali
tate Și unitatea națională a 
Laosului, la politica ex:err.ă a 
Laosului, la primirea de aju
tor economic din partea sta
telor străine Și la colaborarea 
dintre guvernul regal al Lao
sului și partidul Neo Lao 
Haksat

Cele două părți, se spune în 
comentariu, au ajuns la iden
titate de vederi în probleme
le importante ale poporului 
laoțian.

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 22 (Ager

pres). — Agenția Reuter rela
tează că trupele lui Mobutu au 
arestat și maltratat membri ai 
personalului O.N.U. Un purtă
tor de cuvânt al O.N.U. a de
clarat că „un mare număr" de 
funcționari civili și militari 
din forțele O.N.U. au fost re
ținuți" de mercenarii lui Mo
butu.

YORK 22 
Agerpres : 
problemele

MOSCOVA
TASS transmite : La 22 no
iembrie la Kremlin au început 
tratativele sovieto finlandeze. 
Dn partea Finlandei la trata
tive participă: președintele 
U. K. Kekkonen, persoanele 
care-1 însoțesc. precum și 
E. A. Vuori, ambasadorul Fin
landei în U.R.S.S.

Din partea Uniunii Sovieti
ce participă : Leonid Brejnev, 
Nikria Hrușciov, Anastas 
Mikoian, Andrei Gramiko, Ni
kola. Patolicev și alții.

Conferința generală
corespunzător cele

ce

tmp cit alocațiile bu- 
getare ale U.XJLS.CO. peztru 
ririse și alte arii mti eu e£ca- 
ritate reală sirt msufriezte. 
a deriarat ▼orbrtocul, luzsd 
ca exemplu programele re- 
strmse privind alfabetizarea 
și Îzvățâmmîul primar în 
Africa. America Latină și Asia 
nu se poate cere extinderea 
aparatului admir.-strativ și a 
cheltuielii or respective.

Delegatele Poloniei, Ceho
slovaciei și Bulgariei au spri
jinit observațiile delegatului 
romin.

In ședința din dupâ-amiaza 
zilei de 21 noiembrie a confe
rinței generale a U3i.E_S.QO. 
a luat cuvîntul S. G. Lapin, 
șeful delegației sovietice.

Delegația sovietică, a decla
rat S. G. Lapin, consideră ne
cesar ca actuala Conferință 
generală să adreseze guverne
lor tuturor statelor chemarea 
de a sprijini prin toate mij
loacele de care dispun propu
nerea cu privire la dezarma
rea generală și totală

S. G. Lapin a subliniat că 
U.N.E.S.C.O. are obhgația 
să-și desfășoare activitatea ți- 
nînd seama de interesele tu
turor celor trei grupuri de 
țări existente în prezent în 
lume : țările socialiste, țările 
neutre și țările participante 
la blocurile militare occiden
tale. De aceea delegația 
vietică consideră 
timpul ca în 
ției de director 
U.N.E.S.C.O, să 
organ executiv 
trei persoane reprezentând în

SO- 
câ este 

locul func- 
generaj al 

se creeze un 
alcătuit d’m

NEW 
special 
pentru 
Șj financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat în 
unanimitate la 21 noiembrie 
rezoluția delegației Pakista
nului privitoare la urmările 
economice și sociale ale de
zarmării.

Luînd cuvîntul în cursul 
dezbaterilor reprezentantul 
R. P. Romîne, Ion Moraru, a 
motivat votul delegației romî
ne în favoarea acestei rezo
luții și a ilustrat pe bază de 
cifre consecințele favorabile 
ale dezarmării pentru viața 
economică și socială a popea 
relor.

PARIS. — La 20 noiembrie, a 
avut loc In sala Palatului Chal-

Trimisul 
Comitetul 
economice

Hot din Paris un Festival Ceai- 
kovski dat de orchestra „Pasde- 
loup". La concert și-a dat con
cursul violonistul romin Ion Voi- 
cu, solist al Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" care a inter
pretat concertul In Re major pen
tru vioară și orchestră.

STOCKHOLM. — La 19 noiem
brie un grup din delegația eco
nomică guvernamentală a R. P. 
Romîne. care vizitează Suedia, 
condus de M. Ochiană, adjunct 
al Ministrului Economiei Fores
tiere a avut convorbiri la Uniu
nea Exportatorilor din Goteborg. 
In aceeași zi, grupul a vizitat U-

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : în dimi
neața zilei de 21 noiembrie A- 
dunarea Generală a reluat 
discutarea raportului cu pri
vire la reprezentarea Congou
lui în Organizația Națiunilor 
Unite, prezentat de Comitetul 
pentru verificarea împuterni
cirilor. După cum se știe acum 
cîteva z-ile acest comitet, creat 
în grabă de puterile colonia
le. a adoptat sub presiunea 
delegației americane recoman
dați a ca grupul de persoane 
condus de Kasavubu să fie 
considerat drept delegația Re
publica Congo la O.N.U. De
legația Guineei a adus acestei 
recomandări un amendament 
care propune să se amine a- 
probarea împuternicirilor a- 
cestui grup.

După cuvântarea reprezen
tantului Ghanei. a luat cu
vîntul Ismael Ture, ministrul 
Lucrărilor Publice, Transpor
turilor și Telecomunicațiilor 
al Guineei. Vorbind despre a- 
gravarea situației în Congo 
în ultimul timp, el a declarat 
câ sub presiunea guvernelor 
Belgiei și S.U.A., Organizația 
Națiunilor Unite se depărtează 
tot mai mult de țelurile pe 
care le urmărea inițial în 
Congo.

Ture a avertizat Adunarea 
că dacă se va aproba ca 
grupul de persoane în frunte 
cu Kasavubu să fie considerat 
drept delegația Congoului, de
legația guineză va părăsi Co
misia de conciliere care plea-* 
câ în Congo. Ne solidarizăm 
întrutotul ej poporul congolez 
și ne reafirmăm încrederea în 
succesul luptei Iui pentru E- 
bertatea și independența țării.

La ședința de dimineață au 
mai luat cuvîntul reprezen
tanții din Mali și Iugoslavia 
care au declarat că nu vor 
sprijini recomandările Comi
tetului pentru verificarea îm
puternicirilor.

★
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

în cadrul ședinței plenare din 
după-amiaza zilei de 21 no
iembrie a Adunării Generale 
au continuat discuțiile asupra 
raportului Comitetului pentru 
verificarea deplinelor puteri. 
Reprezentantul statului Mali, 
Mamadu Awa, a subliniat că 
apariția lui Kasavubu la New 
York și încercarea de a 
ma împuternicirile „delegației* 
hz in O3î.U. coosrinhe o 
nevră cusută cu ață albă.

După cum a declarat Ma- 
madu Awa. recunoașterea 
„delegația” lui Kasavubu ar 
însemna victoria colonialiști
lor in Congo și, în acest caz, 
du ar mai fi nevoie să se tri
mită comisia de conciEere a 
O.N.U. în această Republică. 
El a declarat că delegația sta
tului Mali va vota împotriva 
proiectului de rezoluție impus 
ccmitetiilui pentru verificarea 
deplinelor puteri de către Sta
tele Unite Și își rezervă drep
tul ce a reveni asupra hotă
rârii cu privire la participarea

statului Mali la lucrările co
misiei de conciliere a O.N.U.

Delegatul Iugoslaviei, Vidici, 
a refuzat de asemenea să spri
jine proiectul de rezoluție oc
cidental și a cerut Adunării 
Generale să adopte hotărîri 
care să contribuie la normali
zarea situației în Republica 
Congo.

Reprezentantul RepubEcii 
Socialiste Cehoslovace a ară
tat că recomandările Comite
tului pentru verificarea depli
nelor puteri propuse de dele
gația S.U.A. sînt ilegale și^ pri- 
mejduiesc în cel 
grad reglementarea 
urgentă a situației 
în Congo.

După declarația delegatului 
Liberiei, a luat cuvîntul re
prezentantul Poloniei, care a 
arătat că cele mai recente pro
vocări ale cheii mUitariste din 
Congo, sprijinite de forțele 
reacționare, creează în aceas
tă țară o situație deosebit de 
periculoasă.

Delegatul Marocului a sub
liniat că recomandările Comi
tetului pentru verificarea de* 
plinelor puteri complică situa
ția din Congo și că adoptîn- 
du-le O.N.U. s-ar situa de par-j 
tea uneia din grupările din 
Congo și împotriva alteia. Sîn
tem împotriva unei astfel de 
soluționări a problemei repre
zentării Congoului la O.N.U., 
care să înrăutățească situația 
și așa încordată din această 
republică.

Delegatul Bulgariei a subli
niat că recomandările Comi
tetului în legătură cu verific 
care a deplinelor puteri urmă
rește de fapt renunțarea la 
hotărârile anterioare ale Adu
nării Generale, întrucît ele 
propun ca O.N.U. să se situe
ze de partea unei grupări din 
Congo și împotriva altei gru
pări.

Delegatul R. P. Bulgaria a 
demascat acțiunile S.U.A., 
care insistând pentru recu-,

mai înalt 
pașnică 

existente

noașterea delegației lui Kasa- 
vubu caută să-și mențină po
zițiile în Congo. Conflictul din 
Congo nu poate fi soluționat 
dacă se ține parte unei gru
pări în această țară.

Reprezentantul bulgar a 
cerut O.N.U. să ia măsuri ne
cesare în vederea normalizării 
activității Parlamentului din 
Congo.

Cu aceasta ședința din după- 
amiaza zilei de 21 noiembrie 
a Adunării Generale și-a în
cheiat lucrările.

în ședința plenară din seara 
zilei de 21 noiembrie a Adu
nării Generale a O.N.U., la 
discuții au participat delega
țiile Cubei, Haiti, R. P. Alba
nia, Republicii Ciad, Irlandei, 
Republicii Africii Centrale, 
R. S. S. Ucrainene.

Reprezentanții Cubei,- Alba
niei și R.S.S. Ucrainene au ce
rut Adunării Generale să res
pingă proiectul de rezoluție 
american impus de Statele 
Unite Comitetului pentru verii 
ficarea deplinelor puteri în 
care se propune ca s,delegația" 
impostorilor în frunte cu Ka
savubu să reprezinte Republi
ca Congo în Adunarea Gene
rală și în celelalte organe ale 
O.N.U.

Recomandarea ilegală a co
mitetului a fost sprijinită nu-* 
mai de reprezentanții statului 
Haiti și RepubEcii Ciad.

Curînd la O.NJL au sosit 
știri din Leopoldville că sol
dații lui Mobutu au săvîrșit 
un atac banditesc împotriva 
unităților „trupelor O.N.U." 
care păzesc ambasada Ghanei. 
Aceste știri au stârnit o se
rioasă neliniște în rîndul mul
tor delegații. Această neliniște 
a crescut după ce Bomboko, 
reprezentantul lui Kasavubu^ 
a recunoscut cu cinism că ata
cul împotriva unităților O.N.U* 
și violențele împotriva diplo-» 
mâților Ghanei au fost între
prinse cu aprobarea lui Kasa- 
vubu.

Declarația delegației U.R.S.S

S. Merkuris despre problemele 
colaborării balcanice

ATENA 22 (Agerpres). — 
Ziarul wTo Vima* a publica: 
o scrisoare adresată de Sta- 
matis Merkuris. deputat din 
Atena, fost ministru, preșe
dintele „Mișcării pentru înțe
legere balcanică* din Grec-a. 
S. Merkuris răspunde la afir
mațiile cuprinse intr-un co
mentariu publicat anterior de 
ziarul „To Vima* in legătură 
cu expunerea făcută la îna
poierea de la New York de 
Gh, Gheorghiu-Dej, conducă
torul delegației R. P. Române 
la lucrările cele* de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. în aces: comentariu, 
ziarul afirma că „guvernul 
grec nu are o atitudine nega
tivă. dar dorește ca înaintea 
semnării unui pact balcanic 
mai general să fie reglemen
tate unele probleme în litigiu 
între guvernele din statele bal
canice".

în legătură cu aceste afir
mații. Merkuris iși exprimă 
convingerea că aceste Efigii 
dintre Grecia pe de o parte și 
Bulgaria și Albania pe de altă 
parte pot fi rezolvate.

;,Dacâ se va realiza o înțe
legere balcanică — scrie S. 
Merkuris în scrisoarea adre
sată ziarului „To Vima" — co
laborarea in domeniul folosi
rii în comun a apelor din 
Balcani va aduce avantaje e-

conomice inimaginabile. Se va 
putea dezvolta producția de 
er.ergie electrică și deci pro
ducea industrială. iar mii de 
hectare de pământ vor fi va
lorificate. S-ar putea obține 
rezultate importante și în ce 
privește folosirea portului Sa
lonic*.

In încheiere, S. Merkuris 
subliniază că realizarea înțe
legerii balcanice „se va re
simți pe planul conviețuirii 
pașnice a popoarelor și va con
tribui la înlăturarea pericolu
lui unui război nucleari,

NEJF YORK 22 (Agerpres).— 
TASS transmite : Delegația
U.R.S.S. la cea de-a 15~a sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. a dat publicității în sea
ra zilei de 21 noiembrie o de
clarație în care se spune printre 
altele :

După cum anunțat in pre
să, recent la Leopoldville a avut 
loc o paradă a subunităților mi
litare ale armatei congoleze, 
aflate la dispoziția colonelului 
Mobutu, care pretinde rolul de 
dictator în Congo. La trecerea 
în revistă a trupelor lui Mobutu 
au luat parte o serie de repre^ 
zentanți suspuși ai O.N.U. la 
Leopoldville, care au salutat 
fățiș pe participanții la paradă 
și l-au felicitat pe Mobutu pen
tru „succesele11 obținute.

în legătură cu faptele mențio
nate, delegația U.R.S.S. la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U, consideră nece"' 
sar să declare următoarele ;

După cum se știe, regimul im
postorului Mobutu a fost insta
urat în Congo în urma loviturii 
de stat militare, înfăptuită în 
septembrie a.c. cu sprijinul activ 
al Belgiei și al aliaților ei din 
N.A.T.O. încâlcind în mod gro
solan hotărîrea poporului con
golez, banda lui Mobutu a făcut 
cu neputință funcționarea parla
mentului Republicii Congo și a 
guvernului creat de el, arestează 
în masă pe adepții acestui gu
vern și amenință $ă-l extermine 
pe primul ministru al Republicii, 
dl. Lumumba. Comportarea ar
bitrari a acestei bande a și cau
zat nenorociri nenumărate po
porului congolez și în special a 
dus la dezorganizarea totală 
a vieții politice, economice și 
culturale în republică.

Caracterul anti~constituțional șl 
ilegal al regimului lui Mobutu 
este evident. Nimeni nu poate 
pune la îndoială faptul că starea 
de haos politic prin care trece 
Republica Congo, în condițiile 
dictaturii militare a lui Mobutu, 
dă apă la moară în primul rind 
colonialiștilor belgieni fi aliaților 
lor din NjLT.O.

Nu este întâmplător faptul ca, 
după cum se recunoaște pe față 
în raportul lui Dayal, tocmai în 
momentul de față agresiunea 
belgiană împotriva Congoului ia 
forme tot mai funeste

în lumina celor expuse mai 
sus este absolut evident că par
ticiparea reprezentanților oficiali 
ai O.N.U. la trecerea în revistă 
a trupelor uzurpatorului Mobu
tu nu poate fi apreciată altfel 
decît ca o provocare directă la 
adresa acelor concluzii juste ale 
raportului domnului Dayal în lei 
gătură cu regimul lui Mobutm 
care contravine constituției. 
După cum se vede, cedind pre
siunilor din partea S.U.A., care 
și-au exprimat în mod oficial 
nemulțumirea față de raportul 
d.lui Dayal, comandamentul 
„trupelor O.N.U.” din Congo se 
grăbește să-și manifeste simpatia 
față de reprezentantul dictaturii 
militare din această țară.

Nu este întâmplător, firește, că 
fraternizarea comandamentului 
„trupelor O.N.U.” din Congo cu 
bandele lui Mobutu coincide în 
timp cu încercările Statelor Uni
te și ale aliaților lor de a impu
ne la O.N.U.' o reprezentare, vă
dit unilaterală, ca delegație a 
poporului congolez. Această ma
nevră politică a S.U.A., Belgiei 
și a altor țări ale N.A.T.O, de. 
mască pe deplin adevăratele lor 
țeluri.

S-a întîmplat în Germania occidentală

zinele „S.K.F.", unde a fost pri
mit de H. Boman, șeîul direcției 
de export a întreprinderii.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— TASS transmite: La Mos
cova a fost dat publicității un 
comunicat al Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. 
în care se arată că la 21 no
iembrie i s-a cerut maiorului 
MacDonald, adjunctul atașa
tului militar al aerului de pe 
lîngă ambasada S.U.A. din 
Moscova, să părăsească Uniu
nea Sovietică în decurs de 48 
de ore, deoarece în U.R.S.S. 
el a desfășurat o activitate de 
spionaj, incompatibilă cu sta
tutul de membru al corpului 
diplomatic.

Tm tineri negri deveniți 
printr-un joc al intimplâ- 
rii studenți în Germania 
occidentală s-au hotârît sâ 

descopere ^minunile" Bonn-ului. 
Dupâ o atentă examinare a 
acestor „minuni* s-au hotârît 
sâ se deplaseze la un bar ce 
poartă numele „Pigal"» situat 
fiind in orașul Mainz. Despre 
ceea ce s-a întîmplat în conti
nuare cu cei trei tineri poves
tește revista vest-germanâ „Der 
Spiegel" : „înainte ca africanii 
să fi reușit sâ comande ceva, 
li s-a dat de înțeles că ei nu 
sînt bine veniți acolo. Clienții 
albi americani au comunicat 
chelnerului câ se simt lezați de 
prezența negrilor. Drept confir
mare a acestei afirmații paha
rele de bere cu fost aruncate 
cu precizie de 
americani 
lor. Grav 
ai barului 
fugă".

Aceasta 
care au trâit-o trei africani 
impârâția Bonn ului. Jigniți, 
au căutat dreptate. 
Autoritățile vest germane 
mau câ „c*™*- “
competența 
cui sâ se adreseze ?

Și-au luat inima în dinți și 
s-au prezentat la cabinetul lui 
Ralph Mays, comandantul tru
pelor americane din zona nor
dică a Germaniei occidentale. 
Generalul american i-a ascultat

către soldații 
în capetele africani- 
râniți, clienții 
„Pi gal" au luat-o

negri 
la

este întimplarea pe 
în 
ei 

Zadarnic. 
‘ afir- 

,aceasta nu este de 
noastră". Atunci

plictisit. Dupâ un câscat pro
fund, a rostit citeva vorbe :

- De ce mergeți acolo unde 
nu sînteți binevâzuți ?

Cu aceasta a pus 
un cuvînt despre 
care i-au atacat pe 
neri africani. Nici 
despre huliganismul

punct. Nici 
gangsterii 

cei trei ti- 
un cuvint 
rasist care

face ravagii în Germania occi
dentala. Nimic. Doar un reproș.

Probabil câ cei trei tineri a- 
fricani au desprins cuvenitele 
concluzii.

In fotografie : studentul nige
rian Malam Owe dupâ intîlni- 
rea cu rasiștii americani in uni
forma militarâ. (Fotografie pu
blicata de revista vestgermanâ 
„DER SPIEGEL").
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