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f. Biblioteca Centrala 
Regională

J Hunedoara-Deva

Ei aduc viitorul 
mai aproape
175 ÎNTREPRINDERI ȘI-AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL ANUAL
Din datele comunicate 

de Direcția Centrală de 
Statistică rezultă că pînă 
la sfîrșitul lunii noiembrie 
și au îndeplinit planul a- 
nual de producție 175 de 
întreprinderi din indus
tria republicană. Printre 
acestea se numără 90 de

întreprinderi din Ministe
rul Industriei Bunurilor 
de Consum. 30 aparținînd 
Ministerului Economiei Fo
restiere. 15 Ministerului 
Industriei Petrolului și 
Chimiei, 14 Ministerului 
Industriei Grele etc.

(Agerpres)

Patriei — primele tone de oțel
peste

DEVA (de la corespon
dentul nostru). — Colecti
vele de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la cele 
două oțelării Siemens-Mar
tin din cadrul Combinatu
lui siderurgic Hunedoara 
au raportat partidului că 
în ziua de 6 decembrie au 
elaborat ultimele tone de 
oțel din planul de produc-

La Uzina „21
AzwzZ

plan
ție pe anul 1960. La cup
torul Siemens-Martin nr. 1 
au fost înregistrate în anul 
acesta economii la prețul 
de cost în valoare de 
1.128.000 lei în primele 10 
luni ale anului, iar la cup
torul nr. 2, 6.500.000 lei 
economii la prețul de cost 
în aceeași perioadă.
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Decembrie" din Capitală:
are 330 de zile...

în calendarul mun
citorilor de la Uzi
na „21 Decembrie*4 
anul acesta s-a o- 
prit la a 330-a filă.

Entuziasmul, pri
ceperea 5i hărni
cia au făcut ca în 
Uzina „21 Decern- 
brie» noul an să 
sosească cu 35 de 
zile mai de vreme.

îndeplinind Îna
inte de termen pla
nul anual al pro
ducției marfă, ca 
și cel al producției 
globale, colectivul 
uzinei a raportat 
totodată și realiza
rea unei econo
mii în valoare de 
800.000 lei. La sfîr
șitul acestui an ei 
vor realiza o depă
șire anuală a pla
nului global cu un 
procent de 12 la 
sută și a planului 
producției de mar
fă cu 14,8 la sută.

Pentru Uzina „21 
Decembrie» obține
rea acestui succ es 
a însemnat tot
odată și păstrarea 
unei tradiții înnoi
te an de an de co
lectivul ei ; păstra
rea de câțiva ani în 
șir a steagului de 
întreprindere frun
tașă pe ramură.

Printre cei care 
au adus viitorul cu 
35 de zile mai a- 
proape, alături de 
toți muncitorii uzi
nei, se numără 
și brigada de tine
ret a tovarășului 
Pîrît loan care, 
depășind în fiecare 
lună planul cu 18 
la sută, a contri
buit la realizarea 
succesului colectiv. 
Tot ei au ținut să 
întâmpine această 
sărbătorire prema
tură a noului an 
prin realizarea unei 
garnituri complete 
de aparat de desen 
numai din econo
mii.

Un aport asemă
nător au adus și 
brigăzile conduse 
de tovarășii Vo- 
loagă Eugen șl 
Eftimle Marin, ca
re au realizat de
pășiri medii ale 
planului lunar de 
20—24 la sută.

Activitatea sus
ținută a cabinetu
lui tehnic, antrena
rea unui număr tot 
mai mare de mun
citori în perfecțio
narea procesului de 
producție, au făcut 
ca inovatorii — din
tre care menționăm

pe Costache Valeriu 
(7 inovații) Vass 
Anton și Țemea 
Anatoi (6 inovații) 
— acești adevărați 
căutători de comori 
ai uzinei — să a- 
ducă un aport se
rios la ofensiva ne
cruțătoare pornită 
împotriva timpului.

Tineretul uzinei 
și a adus și el con
tribuția cu entu
ziasmul și avîntul 
său creator în a- 
ceastă luptă. în 
primele rînduri 
s-au situat brigă
zile de tineret din 
secțiile de rulmenți 
și de automate.

Cu oricare mun
citor, tehnician sau 
inginer din colecti
vul acestei uzine ai 
sta de vorbă, fie
care îți explică 
simplu acest succes 
și cuoadîncă bucu
rie : el a fost che- 
zășuit de încrede
rea lor nețărmurită 
în politica partidu
lui nostru, hărnicia 
lor, munca lor a 
fost închinată din 
toată inima înflo
ririi patriei, cauzei 
desăvîrșirii con
strucției socialiste.

V. MAȘEK

Tînărul Emanoil Tănase, de 
la Uzinele „Vasile Roaită" 
din Capitală, știe că de ca
litatea formelor de turnare 
depinde în mare măsură ca
litatea pieselor realizate. 
De aceea el finisează cu gri
jă fiecare formă în parte, 
obțînînd în același timp o 
depășire zilnică de plan cu 

peste 15 la sută.

Foto : AGERPRES
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discuție despre viitor 
platforma nivelului 63 
șantierul Combinatului 
Chimic din Roznov.

-----

Pentru îmbogățirea 
patrimoniului silvic
Invățînd din experiența 

anilor trecuți, comitetul raio
nal U.T.M. Sighet a organi
zat anul acesta, sub îndruma
rea comitetului raional de 
partid, numeroase acțiuni de 
muncă patriotică pentru îm
bogățirea patrimoniului silvic, 
la care au luat parte mii de 
tineri și tinere.

Astfel tinerii brigadieri din 
raionul Sighet au împădurit 
o suprafață de aproximativ 
94 hectare, au îngrijit arbo- 
retele pe o suprafață de 576 
hectare, au strîns 1.200 kg. se
mințe și au executat lucrări 
în pepiniere pe o suprafață 
de 642 ari. Prin aceste acțiuni 
tinerii brigadieri au realizat 
o economie 
lei.

Cele mai 
acțiunea de 
trimoniului 
obținut brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din comu
nele Budești care au realizat 
o economie de peste 60.000 
lei, Săpînța unde s-au reali
zat economii de 46.500 lei.

V. MUNTEANU 
corespondent

de peste 300.000

bune rezultate în 
îmbogățire a pa- 
forestier le-au

pentru convocarea 
Marii Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romine
In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Republi

cii Populare Romîne,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Popu

lare Romîne convoacă Marea Adunare Națională in a noua 
sesiune a celei de a treia legislaturi, pentru ziua de Joi 22 
decembrie 1960, orele 10 
Adunări Naționale.

dimineața, ta sediul Marii

t

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale
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Ion Gheorghe Maurer
Bucure,ti, t decembrie HUO

Gheorghe Stoica
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Uzina în care
tofi tinerii învăță

— La noi toți învață. Mun
citor, tehnician sau inginer, 
fiecare salariat at uzinei noas
tre învață, îmi spune tovară
șul Ion Cîndea, director al În
treprinderii de mașini și uti
laje din Medgidia. Mai acum 
cîteva luni se prezintă la 
mine cîțiva membri ai comi
tetului U.T.M. „Tovarășe di
rector, zic ei, în uzina noas
tră lucrează mulți tineri, știm 
că nivelul pregătirii lor pro
fesional trebuie să crească 
mereu. Noi, organizațiile 
U.T.M. vrem să vă sprijinim 
acțiunea de a-i cuprinde pe 
toți în formele de ridicare a 
calificării".
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Ajutorul oferit de utemiști 
venea tocmai la timp. Preo
cuparea pentru antrenarea 
tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor în for
me de ridicare a calificării 
exista mai demult în atenția 
conducerii întreprinderii noa
stre. Aceste forme însă 
trebuiau organizate fiindcă 
vechiul curs de ridicare a ca
lificării s-a autodes ființat 
fără să dea prea multe roa
de. Nu era legat prea strîns 
de nevoile producției.

S-a alcătuit o comisie. S-a 
stabilit o tematică precisă, 
s-a fixat o zi anume pe săp- 
tămînă pentru învățămîntul 
tehnic. Comisia a făcut un 
studiu, un sondaj foarte se
rios în rîndul muncitorilor, 
a stat cu fiecare tinăr în 
parte de vorbă, cu mai
ștri și cu ingineri, stabi
lind precis care formă
nume ar fi cea mai potrivită 
și eficace pentru fiecare tînăr, 
pentru ca lecțiile să fie cît 
mai eficiente, să se evite de 
la început orice formalism. 
Ajutorul acordat de orga
nizațiile U.T.M. s-a dovedit 
a fi de mare folos. In adună
rile generale utemiștii au dis
cutat problema participării 
fiecărui tînăr la o anumită 
formă de ridicare a califică
rii, potrivit specialității sale.

Roadele acestei activități 
nu s-au lăsat așteptate. In în
treprindere s-au organizat 45 
cursuri de ridicare a califică
rii, cuprinzînd aproape două 
treimi din numărul total al 
muncitorilor, adică pe toți cei 
care nu urmează învățămîn
tul de stat. Ne aflăm deci 
într-o uzină în care toată lu
mea învață, într-o adevărată 
uzină-școală.

a-

Pornind de la 
necesităfile producției
Este ora 10 dimineața. La 

forjă munca se desfășoară în 
ritm normal. Bare de metal 
incandescent sînt scoase din 
cuptoare și purtate prin aer, 
ca într-un ritual neobișnuit. 
Lingă un ciocan pneumatic, 
un grup de tineri urmăresc

cu atenție „examenul" pe 
care îl dau doi dintre colegii I 
lor, Răducanu și Solomon. O 
apăsare de manetă și izbitura 
ciocanului s-a produs. Băieții 
cercetează cu atenție matrița 
folosită.

— Nu se mai spargeI spu
ne bucuros Răducanu.

Intr-adevăr, matrița nu se 
mai sparge. Pînă nu demult 
însă ea nu rezista izbi
turii ciocanului. Din aceas
tă cauză la forjă exista un 
mare număr de rebuturi și 
cheltuieli inutile. Răducanu 
îmi povestește că matrița pe 
care a încercat-o adineaori 
este călită de ei după proce
deul învățat la cursul de ri
dicare a calificării.

— Dar cine e profesorul 
vostru ?

— Tovarășul Potolea, mais
trul. Ne-ați găsit tocmai la 
„seminarul" lecției predate în 
ora trecută.

— Vin toți la curs ? îl în
treb pe Potolea.

In loc de răspuns, Potolea 
îmi arată caietul de frecven
ță al cursului pe care îl con
duce. La primele 4 lecții — 
doar 2 absențe — motivate și 
ele.

— Cum să nu vină, spune 
maistrul Potolea, dacă tot ce 
se predă la cursuri sînt lu
cruri de care se lovesc zi de 
zi în producție ?

Ne-am străduit ca fiecare 
lecție să răspundă unor ce
rințe concrete ale muncitori
lor și asta a făcut ca de la 
început să nu lipsească ni
meni de la cursuri. De altfel, 
eu cred că acesta e tot secre
tul ca tinerii să vină la 
cursuri: lecțiile să-i intere
seze. Așa se face că progra
mele cursurilor cuprind teme 
dintre cele mai diverse, înce- 
pînd cu probleme practice, de 
fiecare zi, și continuînd cu 
altele legate de exploatarea 
rațională a mașinilor și utila
jelor, a cunoașterii elemente
lor prețului de cost și căile 
pentru reducerea lui, a planu
lui de producție etc., care in-

EUGEN FLORESCU
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0 delegație 
guvernamentală 
a R. P. Romîne 

a plecat în Italia
La invitația guvernului ita

lian, marți dimineața a pără
sit Capitala o delegație guver
namentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
care va duce tratative în ve
derea dezvoltării relațiilor e- 
conomice dintre R. P. Romînă 
și Italia.

Din delegație fac parte to
varășii Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Gh. Rădoi, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, I. Vel ea, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului 
și Chimiei, M. Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului, 
S. Bulgacoff, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării. Delegația este însoțită 
de un grup de experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Petre Borilă și Ștefan 
Voitec, vicepreședinți al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romine, M. Florescu, G. Ră- 
dulescu, Al Sencovici, D. Si- 
mulescu, M. Suder, A. Vijoli, 
C. Tuzu, miniștri, Al. Lăză- 
reanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor 
conducerii 
eonomice.

Au fost
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei la București, și membri al 
legației.

Externe, membri ai 
unor ministere e-

de fațâ dr. Alberto

(Agerpres)

Dragostea: două aripi, un singur zbor
Vorbeau despre dragoste.
Li se citeau în priviri miș

cările tainice ale inimii tine
re ; inima care a bătut, bate 
și va urma să bată încinsă de 
dragoste. Sfieli gingașe, ela 
nuri încrezătoare, neliniști 
surde, mîhniri ascuțite, bucu
rii năvalnice, dureri adinei — 
toate pîlpîiau în miezul cuvin- 

I telor lor. Erau prieteni și to
varăși de muncă ; nimic nu li 
se părea mai firesc decît 
să-și deschidă sufletul. Por
nind de la dezbaterile purtate 
în paginile ziarului nostru la 
rubrica „Tinerețe, educație., 
răspunderi își afirmau cre
zul cu totală convingere, ju
decau drept și înfocat, nu 
rareori cu asprime, fără terti
puri și fără abilități diploma
tice comportările proprii și 
pe cele ale altora. Nu țineau 

i discursuri — stăteau pur și 
simplu de vorbă, de la om la 
om. Domnea 
sincerități.

— Să nu vă 
dată dintr-un 
cît acela al inimii. Orice inte
res lasă pentru mai târziu o 
temelie șubredă. La vîrsta de 
17 ani, ea, o fată care urma 
o școală, făcând ucenicie, a

cunoscut un băiat aflat la stu- 
dii. Pentru mama fetii a fost 
deâjuns perspectiva carierei 
tânărului. I-a impus fetei să 
se căsătorească, deși, dacă ar 
fi fost după voia fetei și nu
mai a ei, această căsătorie nu 
ar fi avut loc. După termina’ 
rea studiilor, el a fost trimis 
la Brăila ; acolo a început să 
se ocupe de diferite fete 
guțe. își neglija soția, 
n-a chemat-o ală
turi de el. Se în
drăgostea cînd de 
una, cînd de alta. 
Ea a încercat să 
vorbească cu el o-
menește ; nu voia să ajungă Ia 
..discuții tari", iar bocetele îi 
făceau silă. Dar el a pus de la 
început problema divorțului. 
Din partea lui, nici un motiv 
serios. Fata s-a întors acasă 
la părinți, încercînd din nou 
să-și facă un rost. Eu sînt a- 
ceea.

Cei prezenți nu au căutat 
cuvinte de compătimire pen
tru Elena; de altfel nici ea 
nu le aștepta. Au întrebat-o 
însă dacă, după această expe
riență destul de amară, știe

cum ar trebui să arate că- 
minul ei.

— Numai întemeiat pe o 
mare, adevărata și unică dra
goste.

Către Elena privea cu stă
ruință o femeie ; era singura 
mai în vîrstă dintre cei de 
față. Cum și alții, vorbind, 
dădeau felurite exemple des
pre șubrezenia căsătoriilor ba
zate pe un interes oarecare,

legea deplinei

căsătoriți nicio- 
alt îndemn de-

tovarășa* Ecaterina B. nu se 
putu stăpîni să nu intervină.

— Acum 20 de ani l-am cu
noscut întâmplător pe soțul 
meu. la rudele lui ; din pri 
ma zi ne-am simțit atrași 
unul spre altul. Era un om 
fără o bună situație materia
lă, dimpotrivă. Tatăl meu era 
invalid de război și eu singu
ră țineam casa, o casă grea. 
Probabil din această pricină 
părinții vroiau să mă căsăto
rească cu un om cu bani: 
găsiseră, chiar unul, un angro
sist „Mărită-te, ai să ne scoți

și Pe noi din nevoi". Eram de
prinsă cu munca, trudeam, 
ucenică, de la 14 ani. Nu pu
team să-mi sacrific prima 
dragoste (și singura, după 
cum am văzut), de dragul 
unui trai mai comod. Am pro
mis să-mi sprijin părinții, 
cum voi putea, dar fără să 
accept compromisul. După doi 
ani de lupte înverșunate am 
reușit să-mi conving părinții 

să nu mă căsăto
rească cu omul a 
cela. Prietenul meu. 
adică soțul meu dc 
mai târziu a fost 
necontenit lîngă 

împreună am trecui 
A venit

mine, 
prin vremuri grele.
•timpul nostru, care ne-a dat 
dreptate. Prin munca lui to
varășul meu de viață s-a ridi
cat și m-a ajutat să mă ridic. 
A muncit oriunde a fost tri
mis. Bucuriile noastre de as
tăzi, după 20 de ani ? 
multe, atît de multe, și 
de diferite! Faptul că 
primit Ordinul Muncii, 
tul că fetița noastră cea mai 
mare a fost aleasă în biroul 
U.T.M. pe clasă, o nouă 
locuință, satisfacțiile activi
tății de fiecare zl... Sîn-

Sînt 
atît 

el a 
fap

au ascultat-o cu fe-

tem împreună, n« leagă o iu
bire caldă, înțelegere; între 
noi nu sânt umbre. Totul ne 
unește : convingerile, copiii, 
munca, studiul. Iată ceea ce 
mi-a dat dragostea pentru 
faptul că, în tinerețe, am știut 
s-o apăr și, de ce n-aș spu
ne-o, am știut să mă bat pen
tru ea.

Tinerii
țele luminate de atenție. Să
mânța acestei pilde încolțea. 
Unii dintre ei aveau să și re
proșeze un moment de slăbi
ciune, cînd un gînd, un singur 
gînd atins de meschinărie 
lovise, cu putere poate, o fe
ricire ce s-ar fi putut ivi. Oare 
M. N. nu și-a înăbușit un sen
timent foarte cald pentru un 
om, numai pentru faptul că, 
măritîndu-se cu el, ar fi tre
buit să plece din Capitală? 
Ah, acest... buletin de Bucu
rești, mare comoară ! Pentru 
alții, istorisirea tovarășei Eca- 
terina B., filmul celor 20 de 
ani de căsnicie trainică, fru
moasă, făceau să sîngere răni 
proaspete încă, necicatrizate.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 3-a)

RAIONUL 
VIDELE 

COMPLET 
COLECTIVIZAT

Odată cu intrarea în gospo
dăria colectiva a țăranilor mun
citori întovărășiți din comuna 
Cătun u, agricultura raionului 
Videle, regiunea București, este 
Colectivizată. Acum, în cele 55 
de gospodării agrîcoile colec
tive din acest raion 19.566 fa
milii lucrează 57.127 hectare de 
teren.

Gospodăriile colective din cu
prinsul raionului au dezvoltat 
an de an averea obștească ; pe 
această cale au crescut șl ve
niturile în natură șl în bani ale 
colectiviștilor. Anul acesta, de 
exemplu, multe gospodării co
lective printre care cele din 
Crevenicu și Vadu Lat au obți
nut 3.200-3.500 kg. porumb la 
hectar. Alături de cultura ce
realelor, culturile de plante teh
nice, de legume, ca șl creșterea 
animalelor au devenit nurse în
semnate de venituri.

Gospodăriile colective din 
Rădulești, Crevenicu, Cosmeștl, 
Bucșani și altele au împărțit co
lectiviștilor ca avans pentru 
fiecare zi-muncă produse șl 
bani în valoare de peste 20 lei. 
Cu veniturile realizate sute de 
colectiviști și-au făcut case noi, 
au cumpărat mobilă, aparate de 
radio etc.

Realizările colectiviștilor au 
fost popularizate prin grafice și 
conferințe la cămine culturale. 
M-ulțl țărani muncitori întovără
șiți au aflat despre unele din 
succesele gospodăriilor colec
tive de la rudele șl prieteni! 
din satele cu agricultura colec
tivizată. Convingerea lor în su
perioritatea gospodăriei colec
tive s-a Întărit șl mal mult» 
ceea ce l-a determinat să In
tre în rindul colectiviștilor.

(Agerpres)

Utemljtul kon Nleotae 

unul din harnicii su

in plumb de la wi

de superfostațl din 
Năvodari.

este
dori
na

MUNCITORI-ELEVI
INOVATORI

Tînărul ajus- 
tor Alexan
dru Panțîru 

de la Uzinele „23 
August" din Capi
tală, elev în clasa 
a IX-a a școlii me
dii serale, fruntaș 
la învățătură și în 
producție, a prezen
tat de curînd la 
cabinetul tehnic al 
uzinelor cea dea 
șasea inovație a sa. 
O nouă inovație a 
prezentat zilele a- 
cestea și strungarul 
Ion Apostol de la 
Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie**, și 
el elev în clasa a 
IX-a a școlii medii 
serale.

Cei doi tineri ci
tați fac parte din 
rândurile zecilor de 
mii de tineri mun
citori de pe întreg

patriei, 
completîn- 

cunoștințele

cuprinsul 
care, 
du-și 
de cultură genera
lă, își aduc contri
buția la îmbunătă
țirea continuă a 
procesului de pro
ducție. Lărgirea o- 
rizontului de cu
noștințe însușite în 
școală 
în mod 
ridicarea 
pregătirii 
nale a 
muncitori, 
majoritate 
citorilor 
fruntași la învăță
tură obțin rezultate 
bune și în produc
ție, sînt inovatori.

Hotarâți să folo
sească din plin 
condițiile create de 
partid și guvern 
pentru completarea 
studiilor,

contribuie 
direct la 
nivelului 
profesio- 
tinerilor 

Marea 
a mun- 
- elevi

părăsi produjcțta» în 
fiecare an ua nu
măr tot mai mare 
de tineri muncitori 
urmează cursurile 
serale și fără frec
vență ale școlilor 
medii și ' * '
tăților. 
școlar 
numărul 
înscriși 
cursuri, 
învățământul 
cultură 
este de 
150.000, 
55.000
decît în anul trecut. 
Pentru a le asigura 
condiții bune de 
învățătură, anul a- 
cesta au fost înfiin
țate încă 190 de 
școli și secții serale 
și fără frecvență.

ale facul- 
în anul 
1960-1961, 

tinerilor 
la aceste 
numai în 

de 
generală, 

aproape 
cu peste 

mai mulți

(Agerpres)

Cclocrosul pare a completa de minune peisajul acestei toamne 
tirzii (imagine din întrecerea cicliștilor avansați participant 

la „Cupa 13 Decembrie").
Foto : R. VASILE



Comitetul regional de partid 
București a organizat în 
zilele de vineri, lîmbătă 

și duminică, în unma dorinței ță
ranilor muncitori din satele în 
care n-au fast încă create gos
podării colective, vizite recipro
ce între aceștia și colectiviști 
fruntași din regiune. După ce 
colectiviștii le-au vorbit țărani
lor muncitori despre gospo
dăria colectivă, gazdele s-au ur. 
cot în camioanele oaspeților, 
au mers în gospodăriile colec
tive respective șl-au devenit ei 
oaspeții colectiviștilor.

★

La Bujoru, în raionul Zimni- 
cea, au venit simbătă dimineața 
colectiviști din Dobreni și din 
Arțari.

îndată sala căminului cultural 
s-c umplut de oameni.

- Am venit la dumneavoa
stră — le-a spus gazdelor Ion 
Băcanu, președintele gospodă
riei colective din Arțari — să vă 
povestim despre viața noastră, 
despre gospodăria noastră co
lectivă...

Președintele Băcanu le-a vor
bit întovărășiților, celor care 
voiau să afle cît mai multe lu
cruri despre gospodăria colec
tivă, cum s-a dezvoltat gospo
dăria lor, cum a învins ea greu
tățile începutului, cum a ajuns 
să fie acum milionară, deci o 
unitate cu o mare putere eco
nomică. Le-a vorbit președintele 
de la Arțari și despre satul lor 
de acum 10 ani și satul lor 
de acum. (Satul a trecut prin- 
tr-o schimbare ca în povești. 
Electrificarea, radioficarea, tele
viziunea, belșugul personal, iată 
doar cîteva din bunurile 
gate acum de colectiviștii 
Arțari).

Le-a vorbit gazdelor și Eugen 
Cristescu, președintele gospodă
riei colective din Dobreni.

Toată istoria acestor două 
gospodării colective, toate fră- 
mîntările colectiviștilor, succe
sele pri-n cane viața oamenilor 
se schimba mereu în moi bine, 
odată cu dezvoltarea gospodă
riei, le-au fost povestite gazde
lor, în cuvinte calde și simple, 
spuse de oameni care au venit 
ca la prieteni să-și spună bucu
riile.

Dar iată că oricît de mult șl

Echipa de dansuri a căminului cultural din comuna C* 
ionul Murgeni, regiunea lași, in timpul unui spectacol.

Foto : N. STELORIAN

Grjo rc-

Operativ, interesant, eficace
Plenul de munci al postului 

utemist de control de la S.M.T. 
Făurei, regiunea Galați, pre
vedea ca întreaga lui activita
te să fie axata pe cele mai 
importante probleme de pro
ducție, să sesizeze la timp lip
surile, să dea soluții pentru 
Îndreptarea lor. Ajutați de co
mitetul U.T.M. din stațiune 
membrii postului utemist de 
control au intocmit acest plan 
care a fost aprobat de organi
zația de partid.

Cu citva timp in urmă, trac
toristul Barbu Paraschiv a 
trecut din neglijență cu trac
torul pe care-1 conducea peste 
colții unei boroane. Postul ute
mist de control a și luat ati
tudine. La gazeta scoasă de el 
a apărut o epigramă:

După otita neatenție șt goana 
Ai spart cauciucul in boroa- 

nă.
Si de-un fapt ca ăsta n-ai 

cum să te bucuri:
Unde nu e cap, vai de... cau

ciucuri 1

Prlncipala formă prin care 
postul utemist de control ur
mărește Îndeplinirea planului 
său de activitate o constituie 
raidul.

De exemplu, unul din rai
duri a fost organizat pe tema: 
„Cum îngrijiți mașinile ?“ în 
scopul îndeplinirii lui s-a luat 
mal întii legătura cu conduce
rea stațiunii, s-au împărțit

o speti e
oricît de bine le-ar fi vorbit co
lectiviștii gazdelor, tot n-au pu
tut spune totul, tot n-au răs
puns tuturor întrebărilor pe 
care și le puneau întovărășiți» 
în legătură cu gospodăria co
lectivă. Așa că din sală oame
nii au început să întrebe :

— Am un băiat de însurat, 
spunea Nicolae Slăbilă.' Cum îl 
mai însor, ce ii mai dau eu 
dacă sînt colectivist ?

Brigadierul Popa T. Petre de 
la Arțari s-a ridicat în picioare 
zimbind.

— Uite, la întrebarea asta pot 
să-ți răspund eu, că la fel

In regiunea 
București - tntîlniri 
între țărani muncitori 

și colectiviști

se-ntnebau și părinții mei and 
au intrat în gospodărie. Eu nu 
eram atunci însurat. M-am în
surat fiind colectivist Vă rog 
să mă credeți că fără să aibă 
soția mea pâmint și zestre, fără 
să-mi dea părinții mei nimic 
mi-om întemeiat o familie și 
mi-am înjghebat o gospodărie 
personală cu tot ce-mi trebuie. 
La noi în gospodărie băie
ții și fetele se însoară și se mă
rită socotind la mire și la mirea
să nu pom intui și acareturile, ci 
hărnicia, zilele-munco. Gospo
dăria te ajută să-ți faci casă. 
Bineînțeles, ajutorul acesta de
pinde de munca pe care o 
depui în gospodărie. Dacă 
muncim bine, gospodăria e pu
ternică. Așa că fiul matale se 
poate insure foarte bine și in 
gospodăria colectivă fără să-i 
mai trebuiască pâmint și zestre. 
La noi nimeni nu mai întreabă 
de zestre. Aproape că om și 
uitat cuvîntu’ ăsta. " 
munca, 
omului.
- Ce
- Ce
— Cum se organizează mun

ca ?
— Ce-i aceea o zi-muncă ?
Una după aho. zeci de între

bări la oare cu primit răspun
suri precise.

Zestrea e 
pricepereahâmioa.

se face cu 
se face eu

bătrinii ? 
copiii mici ?

Din activitatea postului utemist 
de control de la S.M.T. Făurei

cum sînt îngrijite mași-

ocazia acestui raid au 
la iveală multe lucruri

sarcini fiecărui membru al 
postului utemist de control, a- 
poi s-s pornit pe teren in mij
locul tractoriștilor. S-a discu
tat cu organizatorii grupelor 
U.T.M, din brigăzi, cu șefii de 
brigadă, cu tractoriști despre 
felul 
nile.

Cu 
Ieșit 
interesante. Așa de exemplu, 
membrii poetului utemist de 
control au constatat că in ma
rea majoritate a brigăzilor 
există o grijă permanentă din 
partea tractoriștilor pentru o 
cit mai bună Întreținere a 
mașinilor, pentru prelungirea 
duratei de lucru a tractoare
lor. pentru economisirea pie
selor de schimb. Dar mai sint 
totodată și cite unii care nu-și 
îngrijesc mașinile așa cum 
trebuie, nu dau atenția cuve
nită tractoarelor pe care le 
au in primire. Faptele aces
tea au fost oglindite In nu
mărul imediat următor al ga
zetei postului utemist de con
trol. în scurte răspunsuri, 
tractoriștii fruntași și-au spus 
părerea In legătură cu buna 
îngrijire a mașinilor, împăr-

— Bătrînii primesc pensie cît 
să le ajungă pentru un trai în
destulat. Și, dacă pot, efectuea
ză munci ușoare, pentru care 
primesc răsplata cuvenita.

— Copiii mici sînt duși la ere- 
șă sau la grădiniță înființate de 
gospodăria colectivă.

— Ziua-muncă este calculată 
după anumite nonme stabilite 
pentru fiecare lucrare în parte. 
Poți să faci mai -multe zi le- 
muncă într-o zi de lucru dacă 
muncești bine, 
plătește 
nute.

— Noi 
te - au 
voastră ne-ați întrebat, noi am 
răspuns. Ei, dar parcă tot mai 
bine e să mergi să vezi cu ochii 
tăi. Uite, noi vă invitam la noi. 
Avem aici camioanele noastre.

Ziua-muncă se 
după producțiile obți-

v-am vorbit despre toa- 
spus oaspeții, dumnea-

*
petrecut lucrurile 
in raionul Giur- 

comune. Vă vom

ochii lor le-a 
și mai concret

tinerii căsăto-

La fel s-au 
și la Slobozia 
giu și în alte 
povesti mai mult aici despre vi
zita pe care cu făcut-o întovă
rășiți din Slobozia colectiviști
lor de la Făcăeni, raionul Fe
tești.

La întrebările pe care și le-cu 
pus țăranii din Slobozia, (de 
altfel ca și țăranii din Bujoru, 
ca și toți țăranii în ale căror 
sate nu există gospodărie co
lectivă) vizita aceasta, realitatea 
desfășurata sub 
dat cel mei viu 
răspuns.

Zest-e pentrj 
riți ?

lată la Făcoenî 300 de cose 
noi construite in ultimii ani din
tre care cea mai mare parte 
sînt casele pe care și le-au con
struit tinerii colectiviști proaspăt 
căsătoriți, lato gospodăria nouă 
a tincrului colectivist Eftîme 
Ștefan, căsătorit cu doi ani in 
urmă. In casă mobilă nouă, co- 
vocre noi, difuzor. Eftkrie Ște
fan are tot ce-i este necesar. 
Oaspeții au văzut cu pipăit 
totul și pentrj totdeauna între
barea despre zestrea fetei or și 
desore însurătoarea flăcăilor 
și-a găsit in mintea lor rospj.n- 
suL

Ce înseamnă ziua-muncă ?
lată cum trăiesc oamenii care 

primesc produse și bani de la 
gospodărie pentru zilele-muncă 
pe cora le-au făcut Oaspeți cu 
fost și-au vizitat zeci de gospo
dării persane e 
tifar. Tinerilor vizitatori 
plăcut nc’fa gospodarii 
nale c’<e câsâtoriri’o' 
Le-c pwocj

ale colectiviș- 
■e-cu 

ptno* 
!• csrri-nd„ 

rt cc bh tnor ccSec- 
thrist cc-e se însoară c-e pos- 
b^tatea să-$’ :-»cecpă viata în 
bu'>ă-sta'e si fără grijă.

$- s-au inters cu aceste fcn- 
presii. în set, printre ce core 
n-au evut loc *n mașină și n-cu 
putut veni.

încă un amănunt: cproape 
jumătate din ce. acre au venit 
aici, cu vnrt să-sî sere oe loc 
cererile 6e inscriete în gospo
dăria colectivă- Acecrc c 
incununo-ec unei i-de'j-gî 
intense munci pol-tce pe 
ou desfășurat-o comuniștii 
rîndul țăranilor :ntovărâ$< 
SlobotSo.

iest 
I și 
cc-e 

i în
ei

MIHAI CARANFTL
PETRE GHEI.MEZ

La construcția
Peste de

•fătul pop:ha.- co
munal e un platou 
frumos De aic se 
văd păminturlle bo
gate din vale ale 
noii gospodări: co
lective ta care a 
intrat tot satul Ș: 
aici, pe acest pla
tou. țăranii munci 
tori din comuna A- 
san-Aga, raionul 
Drăgănești Vlațca. 
au pus temelia u- 

du: câJ.Tp cul^zraZ 
axxtera cu o capa
citate de 300 Jocuri. 
Către acest edificiu 
de cnltarl ia plini 
comtrjcție !$: to- 
dreaptâ pa$:i !r. 
timpul lor liber 
tînertî colectivfct: 
din Asan-Aga. Or 
tanizați !n două 
bngăz: utemiste de 
mtmcâ patriottcă. 
tr.erfi vin «ă-i aju- 

coDstmctorlte pe

teșind totodată din metodele 
lor cele mai bune.

Alături de aceste materiale, 
care popularizau experiența 
bună și pe fruntași, a apărut 
și o „baladă”, în ea se vor
bea despre faptul că din vina 
șefului atelierului mecanic o 
combină, de curînd reparată, 
se deteriora din cauză că, în 
loc să fie pusă pe chitucl. era 
lăsată intr-un loc necorespun- 
zător din curtea stațiunii.
„Vai de mine, vai de mine, 
Eu cu neglijenți ca tine, 
O să rămîn, frățioare,
Fără... „papuci" în picioare!"
— i se adresa combina direct 
vinovatului.

O caricatură făcea cunos
cută o „inovație'’ a celor de 
la serviciul tehnic care, în 
loc să și repare mașinile de 
serviciu, foloseau pentru de
plasările pe teren tractoarele. 
Conducerea stațiunii conside- 
rind că sesizările postului ute
mist de control sînt întemeia
te a luat măsurile corespunză
toare față de cei vinovațl și 
lucrurile s-au îndreptat.

Asemenea acțiuni ale pos
tului, axate Pe cele mai im

fruntași
BELȘUGUL - 
MAREA TA 

DATORIE
O intern cunoștințe vechi. Au

^3 trecut poate mai mult de 
doi ani de cînd nu o dată 

am dat ochii unul cu altul. El 
e inginerul agronom al gospodă
riei colective din Plopu, Nico
lae Munteanu. L-am căutat ca să 

A

răspundă 
crezi despre locul inginerului a- 
gronom in viața gospodăriei co
lective?*.

— Vezi, mi-a spus el, ar tre
bui să-ți povestesc o întreagă is
torie. Pentru că așa ceva nu poți 
să demonstrezi decît prin fapte. 
Ca să-ți dai seama dacă un in
giner agronom dintr-o gospodă
rie colectivă a muncit bine seu 
nu, alături de colectiviști, tre
buie să mergi să vezi ce are fie
care colectivist în hambar și cum 
trăiește, cum se dezvoltă averea 
obștească.

A doua oară ne-am iniîlnit în. 
tr~o duminică la Casa laborator. 
Munteanu buchisea la niște a- 
percte, măsura și cîntărea niște 
boabe. Era incinte de seceriș ți 
omul trebuia să afle ce producție 
de griu va obține gospodăria. 
Am așteptat și eu cu răbdare re
zultat u!.

— In medie — spunea el — 
peste 2500 kg la hectar. (La re
coltare, rezultatul: 2800 kg).

Pe urmă el a rămas printre 
aparatele lui sâ faci na știa ce 
analize ele solului necesare in- 
sămințârii de toamnă a na 
căror soi uri de gri u de stere
nroductirîta^
Ln ia:ilnit abâ dată (du- 

ta» tnetorișH) pe âmp.
eocsCae pe • ewioi; ere nițel 
supărat ci se riripen multe 
>—ie. ej merpee — i se pi^ee 
lui — prea încet recoltezi. (Și 
c-fta fote M se piardi mult din 
producția colectiviștilor).

5*«re. la sedinU consiUxlsri de 
coedaeere «Z gospodăriei a arta 
de deu» nele sasb linieri foarte 
importante i* cu gră
birea ritmalai Ia recoltat.

A.sâ dată l-am găsit pe ingi
nerul .Vaxtea» (era ia campa
nia de toamnă) coatrolîad exe- 
eu:a?»e arăturilor adinei de 

căminului cultural

tul
grinzilor $j 
mizikr.

Fac acest 
cu pasiune 
că ia viitor 
petrece în 
plăcut timpul liber 
in noul cămin pe 
care-1 construiesc.

portante probleme de produc
ție au fost multe Ia nu
măr. Intervențiile operative 
ale postului utemist de con
trol au ajutat la rezolvarea 
cit mai urgentă a acestor pro 
bleme. late încă citeva teme 
care au constituit obiectul al
tor raiduri ale postului ute
mist de control : „Să econo
misim fiecare picătură de 
combustibil„Toți mecani
zatorii — la nivelul fruntași
lor„Lucrări de bună cali
tate, nu goană după hantri !” 
Pe această din urmă temă, 
postul utemist de control a 
Întreprins un raid operativ, 
interesant. Ideea a pornit tot 
de la un f?.pt concret. La re
cepția unor lucrări s-a consta
tat că tractoristul Vasile Pa- 
raschiv nu respectase adînci- 
mea arăturii. în urma raidu
lui efectuat, membrii postului 
utemist de control au desco
perit asemenea cazuri, ce i 
drept izolate și în alte bri
găzi. Numărul editat la ga
zeta postului utemist de con
trol in urma acestui raid co
menta intr-un articol scurt în
semnătatea pe Care o au lu
crările de bună calitate pentru 
obținerea unor producții mari, 
în epigrame și caricaturi erau 
satirizate lipsurile constatate 
în unele brigăzi, în ceea ce 
privește calitatea lucrărilor. 
Intervenția postului utemist 
de control a sporit interesul 

Tinerii Chirilâ Nicolae, ioni
că Dumitru și Teodor Andrei, 
din echipa condusă de me
canicul Mihai Gh. de la 
S.M.T. Bărcănești, regiunea 
Ploești, lucrează la repara

țiile tractoarelor.
Foto : M. ISTRATE

Altă dată..
Acesta e inginerul Munteanu.
Un om pe care nu știu ce re

sort interior nu-l lasă să-i scape 
ceva care ar dăuna recoltei, 
belșugului. Mereu în altă parte, 
mereu acolo unde pentru Câști
garea unei cantități în plus la 
recoltă e nevoie de el.

UNDE- TI
FOLOSEȘTI 
ENERGIA
fi inginer agronom al 
unei gospodării agricole 
colective înseamnă să-i a- 

pe oamenii care te-au pri- 
in mijlocul lor cu brațele 

deschise să-și croiască drumul 
cel mai scurt spre belșug.

Dar care este drumul acesta? 
Silvia Cantaragiu și~a pus de la 
început întrebarea asta ți tot ce 
a făcut mai tîrziu ca inginer a- 
gronom al gospodăriei agricol# 
colective din Ziduri, raionul 
Rimnicu Sărat' a fost o muncă 
perseverentă pentru dezvoltarea 
ramurilor de producție care a- 
duc cele mai mari venituri co
lectiviștilor, care se potrivesc cel 
mai bine condițiilor specifice ale 
gospodăriei.

Sfecla de zahăr era cultura 
pentru care terenul gospodăriei 
întrunea cele mai bune condiții. 
„Deci va trebui să insistăm asu
pra culturii sfeclei de zahăr“. 
Colectiviștii nu aveau suficientă 
experiență în cultivarea acestei

la săparea funda 
;iilor, la transpor- 

pietrifului, al 
căra.

B NICUȚĂ

lucru 
pentru 
iși vor 

mod

Dîm cauza rttezef eu care lucrează tractoristul Vasiîe 
Parczchir (In goană cupa hantri) a fost nevoit să refacă 
trei hectare de arătură. Poate că ar fi avut mai mult 
de refăcut dacă nu i se strica tractorul.

— la uite al naibii, 
hantri s-a stricat I...

tocmai

pentru 
de

tinerilor mecanizatori 
efectuarea unor lucrări 
bună calitate.

Postul utemist de control 
din S.M.T. Făurei a putut să 
desfășoare o asemenea activi
tate datorită unui colectiv 
larg de colaboratori pe care și 
l-a creat în toate sectoarele 
de lucru ale stațiunii. Ședin
țele periodice de lucru pe 
care le-au ținut membrii pos
tului utemist de control, în
drumarea dată în permanență 
de către organizația de bază 
U.T.M., sub îndrumarea or
ganizației de partid, au dus 
la îmbunătățirea continuă a 
activității, la creșterea rolului 
postului utemist de control în 
mobilizarea tinerilor mecani 
zatori la îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni a sarci
nilor de producție.

— Și ce planuri aveți pen
tru activitatea de viitor a pos
tului utemist de control ? — 
l-am Întrebat pe tovarășul 
Petru Mihai, secretarul orga
nizației U.T.M. din stațiune.

— In perioada care urmea-

Ce trebuia să dezbată

Gospodăria agricolă colec
tivă „Ogorul nou“ din Poiana 
raionul Tecuci, a făcut anul 
acesta noi pași înainte pe ca
lea consolidării sale econo- 
mico-organizatorice și dezvol
tării multilaterale a produc
ției. Respectînd regulile știin
ței agrotehnice, efectuînd la 
timp ți în bune condiții lu
crările agricole, harnicii co- 
lectivițti au reuțit să realize
ze planul de producție la 
toate culturile iar la une
le chiar să-l depășească. 
Așa de pildă, la porumb 
producția medie obținută la 
hectar a fost cu peste 200 
kg mai mare față de cea 
planificată. Sectorul zootehnic 
și grădina legumicolă s-au 
dezvoltat ți ele continuu, fapt 
care a dus la sporirea averii 
obștești ți a veniturilor co
lectiviștilor.

La obținerea acestor suc
cese. o contribuție însemnată 
au adus-o. alături de colecti
viștii virstnicii, și tinerii co
lectiviști. Sub conducerea or
ganizației de partid, organi
zația U.T.M., care numără în 
rindurile sale peste 60 de ute
miști, a desfășurat o susți
nută muncă politică in vede
rea mobilizării tinerilor colec
tiviști în munca pentru con
solidarea economico-organiza- 
torică a gospodăriei colective.

Astfel, majoritatea tinerilor 
colectiviști au participat cu 
regularitate la muncă în gos
podărie, efectuînd In același 
timp și lucrări de bună cali
tate. Brigada utemistă de 
muncă patriotică a întreprins 
de asemenea unele acțiuni 
pentru plantarea de pomi 
fructiferi, întreținerea izlazu- 

and să dau și eu un zor pentru
Desen : M. CARANFIL 

zi postul utemist de control 
iși va axa planul său de mun
că pe cele mai importante pro
bleme ale muncii tinerilor me
canizatori. Pentru că in pe
rioada aceasta la ordinea 
zilei este repararea mașinilor, 
primul raid va fi organizat pe 
această temă. Avem in plan 
și alte teme. Activitatea cea 
mai intensă a postului ute
mist de control va fi axată 
insă pe problemele legate de 
ridicarea calificării tinerilor, 
îndrumați de organizația 
U.T.M., membrii postului ute
mist de control vor urmări 
frecvența tinerilor la formele 
de calificare din această iar
nă, va veni ou sugestii pentru 
Îmbunătățirea învățămintului 
profesional. Dorim ca in pri
măvară. cînd vom ieși din 
nou pe ogoare, tinerii mecani
zatori din stațiunea noastră 
să fie și mai bine pregătiți 
pentru a efectua numai lu
crări de calitate superioară și 
Ia un preț de cost cit mai re
dus

NICOLAE BARBU

adunarea
la

cogospodăriei

aceste succese în 
organizației de 
din gospodărie

lui, însilozarea furajelor și 
altele care au contribuit 
dezvoltarea 
lective.

Paralel cu 
activitatea 
bază U.T.M. 
există o seamă de lipsuri.

Educarea tinerilor colecti
viști In spiritul dragostei față 
de muncă, față de gospodărie, 
stimularea dorinței lor, de a 
contribui necontenit la dez-

Pe marginea adunării 
pentru darea de 

seamă ți alegeri din 
organizația U. T. M. 
a G. A. C. „Ogorul 
Nou1* raionul Tecuci

princi- 
U.T.M. 
cu va- 
trebuie 
sarcini

voltarea gospodăriei colective, 
este una din sarcinile 
pale ale organizației 
întreaga sa activitate, 
rietalea ei de forme, 
subordonată acestei 
importante. Din păcate orga
nizația U.T.M. din gospodă
rie nu și-a îndeplinit satisfă
cător această îndatorire. în 
ultima vreme munca politică 
și cultural-educativă a organi
zației U.T.M. în rîndul tineri
lor a slăbit. Așa de pildă, la 
cercul de învățămînt politic 
U.T.M., nu s-a ținut anul a- 
cesta decît un singur seminar, 
munca cu cartea ca și munca 
de educare științifică a tineri
lor colectiviști se desfășoară 
destul de slab. Unii tineri, mai 
ales din rîndul celor primiți 
de curînd în gospodărie, ca 
Nicolae Bulboacă, Dănuț Can- 
dea nu participă cu regulari
tate la muncă, iar alții nu 
manifestă suficientă grijă față 
de avutul obștesc. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
n-a adoptat o atitudine hotă- 
rîtâ față de aceste lipsuri, n-a 
creat o opinie de masă îm
potriva manifestărilor de in
disciplină.

Toate acestea trebuia să 
constituie obiectul unor dez
bateri serioase în adunarea 
pentru darea de seamă și a- 
legeri care a avut loc recent. 
Cum s-au petrecut însă lucru
rile în adunare ?

Din cei peste 50 de utemiști 
din gospodăria agricolă colec
tivă prezenți la adunare, n-au 
luat cuvîntul la discuții decît 
patru. Or, intr-o asemenea si
tuație, cînd se analiza activi
tatea lor pe un an întreg, cînd 
se stabileau măsurile pentru 
îmbunătățirea muncii organi
zației, era necesar să se în
scrie la cuvînt și să facă pro
puneri concrete cit mai mulți

angajament
îndeplinit

orga- 
bază 

gospo-

Comitetul 
nizației de 
U.T.M. din 
dăria agricolă co
lectivă „Unirea" din 
Mi zii, regiunea Plo
ești, 
anul 
cerii 
mai 
care 
îngrijitori de vaci, 
oi, porci și păsări. 
Sarcina principală 
pe care organizația 
U.T.M. a pus-o în 
fața acestor tineri 
a fost aceea de a 
obține 
sporite 
carne și 
așa fel ca sectorul 
zootehnic să contri
buie din plin la 
consolidarea eco 
nomlcfi a gospodă 
riel colective. Tine
rii au înțeles de la 
bun început lucrul 

acesta. Și alături 
de îngrijitorii mai 
vîrstnici s-ău apu
cat cu sîrguință de 
lucru, angajîndu-se 
să obțină producții 
mai mari decît cele 
planificate.

în scopul ridică
rii calificării lor 
profesionale orga
nizația de bază 
U.T.M. j-a mobili 
zat pe «toți la cursu
rile zootehnice pe 
care tînăra ingine
ră Silvia Constan
tin le-a ținut în 
iarna trecută. învă- 
țînd la aceste 
cursuri metode noi. 
avansate de îngriji 
re a 
nerii 
să le 
tică.
Străduinței lor n-au 
întîrziat să se ara-

animalelor, ti- 
s-au străduit 

aplice în prac- 
Și rezultatele

a recomandat 
acesta condu- 

gospodăriei 
multi tineri 

să lucreze ca

producții 
de lapte, 

lină, în

or

tineri din brigăzile de dmp, 
din sectorul zootehnic și legu
micol.

Participarea nesatisfăcătoa- 
re a utemiștilor la discuții se 
datorește într-o măsură însem
nată și felului în care a fost 
pregătită adunarea de alegeri. 
Darea de seamă a fost insufi
cient documentată, n-a făcut o 
analiză temeinică a activității 
organizației de bază U.T.M., 
iar propunerile pentru îmbu
nătățirea muncii organizației 
U.T.M. în viitor au fost gene
rale. Din această cauză, darea 
de seamă n-a putut oferi ute
miștilor o bază temeinică pen
tru discuții.

Aceste serioase slăbiciuni 
ale dării de seamă se explică 
prin aceea că ea nu a 
fost întocmită de biroul 
ganizației U.T.M., ci de un 
singur utemist și acesta nu 
dintre cei care lucrează efec
tiv în gospodărie (este func
ționar la cooperativă). De a- 
semenea biroul organizației 
U.T.M. n-a discutat din timp 
eu utemiștii asupra scopului 
adunării, nu i-a îndrumat să 
se pregătească temeinic în 
vederea dezbaterilor ce ur
mau să aibă loc în adunare.

Datorită acestor lipsuri lu
crările adunării s-au desfășu
rat la un nivel nesatisfăcător, 
iar caracterul general al mă
surilor stabilite nu asigură 
îmbunătățirea activității or
ganizației de bază U.T.M. în 
viitor.

Este de datoria Comitetului 
raional U.T.M. Tecuci să aju
te măcar acum această orga
nizație de bază să-ți stabilea
scă un plan de măsuri con
cret, elaborat pe baza cunoaș
terii amănunțite a sarcinilor 
sporite de producție ale gos
podăriei colective pe anul 1961 
ți a posibilităților reale ale ti
nerilor colectivițti. Obiectivele 
acestui plan trebuie stabilite 
In urma consultării consiliu
lui de conducere al gospodă
riei colective, ele urmînd să 
fie aduse fără întîrziere la cu
noștința tuturor utemiștilor și 
tinerilor din gospodărie tra- 
sîndu se cu această ocazie, 
fiecăruia sarcini precise. Co
mitetul raional U.T.M. trebuie 
să ia măsuri eficace pentru ca 
adunările organizațiilor U.T.M. 
de la sate pentru dări de sea
mă ți alegeri să reprezinte cu 
adevărat un prilej de analiză 
profundă, multilaterală a 
muncii desfășurate pînă acum, 
un prilej pentru adoptarea 
unor hotărîri concrete meni
te să ridice activitatea orga
nizațiilor U.T.M de la sate 
la nivelul sarcinilor actuale 
pe care partidul le pune în 
fața oamenilor muncii din 
agricultură.

M. VIDRAȘCU

te. Astfel, tinerii 
Constantin Eparu 
și Maria Băran, în
grijind bine cele 22 
de vaci repartizate 
lor au reușit să de
pășească pînă în 
prezent planul de 
producție cu aproa
pe 4 000 litri lapte. 

Tinerii dobanj Moi
se Lazăr și Gl’gore 
Dumitru au obținut 
și ei rezultate bu
ne : 58 litri lapte de 
cap de oaie (cu 4 
litri peste plen). 
Lucia Vasil eseu, ca
re are în grija sa 
cele 11 scroafe de 
prăsilă, și-a depășit 
planul obținînd 
prin buna îngrijire 
a scroafeior-mame, 
cîte 16 purcei în 
medie față de 12 cî’ 
prevede planul.

C. DIACONU



Sparfachiada de iarnă a tinerelului

2ile de întieeeie
Cocteil cu prilejul

Zilei Independenței Naționale 
a Finlandei

Piftiile de schi n-au fost încă acoperite 
de zăpadă, iar frigul din timpul nopții 
de-abea reușește să aștearnă peste pa

tinoare o pojghiță subțire de gheață. Așadar, 
capriciile naturii nu ne îngăduie încă să 
schiem sau să patinăm. Nici vorbă însă 
s-așteptăm la gura sobei sosirea zăpezii sau 
a înghețului pentru a începe întrecerile Spar- 
tachiadei. Șahul, tenisul de masă, gimnasti
ca, halterele, trinta, popicele sint discipline 
sportive la fel de îndrăgite de tinerii sportivi.

1 decembrie, prima zi a întrecerilor Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului a însemnat 
pentru cei mai mulți și ziua primului start 
în această pasionantă competiție.

întrecerile acestei mari competiții de masă 
stat acum, în plină desfășurare. In fața fileu-

lui mesei de tenis, a pieselor de șah zeci de 
mii de tineri își încearcă forțele alături de 
tovarășii lor de muncă sau învățătură.

Cei mai buni vor învinge și de data aceas
ta, cucerind mult rivnitul titlu de campion 
al uzinei, școlii sau comunei. Cea mai mare 
victorie o va cuceri, însă mișcarea noastră 
sportivă în rindul căreia se încadrează acum 
noi plutoane de sportivi începători, elemente 
tinere, talentate. Aici se găsesc viitoarele sț>e. 
ranțe ale sportului nostru pe care mîine de 
bună seamă ne va fi dat să le aplaudăm din 
toată inima ta întreceri republicane sau in
ternaționale.

...O fotografie ne va aminti atunci de pri
mii pași ai începătorilor de azi în cucerirea 
măiestriei sportive.

Marți seara Matti Pyykko, în
sărcinatul cu afaceri al Finlan
dei la București a oferit un 
cocteil cu prilejul Zilei indepen
denței naționale a Finlandei.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Anton Moises- 
cu, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gheor- 
ghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, Ion Cozma,

Mihail Florescu, Mihai Sudex, 
miniștri, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale, generali, academicieni, 
oameni de artă și culturi.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic

Cocteilul s-a desfășurat într o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

O singuri fotografie f Iată
o imagine din întrecerea șa-

O delegație a G G S. din R. S. Cehoslovaca 
a depus o coroana de flori la Monumentul

Eroilor
Marți dimineața o delegație 

a Consiliului Central al Sin- 
. dicatelor din R. S. Ceho

slovaci, care se află în țara 
noastră intr-un schimb de 
experiență, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

Au fost de față ambasadorul

-----•-----

Succesul 
unui tinăr dirijor
Iubitorii muzicii corale au 

avut prilejul să cunoască zi
lele trecute un talentat tinăr 
dirijor care a dirijat două 
concerte le Ateneul R.P.R. ia 
interval de câteva zile.

Interpretind alături de un 
grup din corul Filarmonicii in 
cadrul unui concert din ciclul 
^Muzica de-a lungul veacuri
lor* câteva p-ese ale maeștri
lor poiifenie. corale din vea
cul al XVI-lea — sau lungul 
program de lucrări in primă 
audipe pe care ni l-a oferit 
duminxă seara cu întregul 

, cor ai Filarmonicii bucure?: e- 
ne, Petre Crăciun s-a dovedit, 
un dirijor de cor ce talent pe 
care trebuie să-l auzun cît 
mai oes.

Prin modul ia care a alcă- 
( tuit interesantul program de 

lucrăr. corale in primă audi- 
I ție tcare a cuprins printre 

aliele șase cântece din regiu
nea Kurpte de K. Szymanov- 
schL fermecătoare: e trei cân
tece <Lr. ciciui -Zece poeme 
pentru cor mixt ă capella" a 
ha Șcstakcrxr- o serie de pie
se ale compontorrior romi ni 
Luagu, Bobe. Stroie, Paladi) 
prm modalitatea in care a 
reușit sâ reliefeze caraeteris- 

; ticile unor lucrări aparținând 
unor școli muzicale aut de di- 

i ferite, prin excelenta stăpîni- 
re a partiturilor. Petre Cră- 

1 ciun a cucerit entuziasmul as- 
i cultâurilcr.

—•—

Spectacole
Dardee: Patria. București, 

înfrățirea tatre Popoare ; Pes
cuitori ia apă tal bare: Repu
blica, I. C. Frimu, Grivița, 
Ar:a: Dincolo de orizont : 
Magheru. Elena Pavei; Fiul 
mea se însoară : V. Aleesan- 
dri. Lumina. 23 August ; Ulti
ma aventură a Iui Don Juan : 
Central; Cad frunzele: Victo
ria, Dooca Simo ; Pentin co
pii : Palatul de cleștar, Pentru 
adulți : Serioja : 13 Septem
brie ; Hanul din Spessart: 
Maxim Gorki. 8 Martie; Tema 
nr 1 — Curățenia și dezinf-c- 
ția — Știința și Tehnica, nr. 
161360 - Pana de aur — O ri 
pierdută — Gimnastici acro
batică. Gimnastica artistică: 
Timpuri Noi; Portal fără 
apă : Tineretului; Muntele: 
Gh. Doja, Flacăra, 1 Mai. Pa 

i latul de cleștar: Al. Popov;
Discipolul diavolului: V. Roai- 

I tă, Miorița.

Patriei
R. S. Cehoslovace Ia Bucu
rești, Jaroslav Sykon ți 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Uzina in
^Urmare dm peg 1-) 

teresezzi pe fiecare muncitor, 
lărgindu-i orizontul, îmbogă- 
țindu-i multilateral cunoștin
țele. Toate temele conțin 
exemple concrete luate din 
uzina noastră, ne străduim să 
le facem cit mai rti fi mai 
interesante.

2Trec fi pe la oțelărie. 
Chiar in mijlocul halei, ttn 
tinăr slăbuț, stătea aplecat 
asupra unei forme. O studia 
cu atenție.

— Tc.ras Gheorghe, s-a re
comandat el.

— Și dumneata fnreți ? 
Ne-ar interesa ce s-a predat 
la ultima lecție.

— Lecția pe care am stu
diat-o săptămîna aceasta e le
gată de o problemă care ne 
frămîntă foarte serios pe toți. 
La noi in secție s-a turnat de 
curind o roată cu un diametru 
foarte mare $i cm o greutate 
de peste 2 tone. Cantitatea me
talelor care intre in compo
ziția oțelului se făcuse potri
vit obiceiurilor vechi : „după 
ochi”. Din această cauză pie
sa n-a rezistat la răcire și 
s-a crăpat. Ne durea inima.

— Mai trebuie să inoățați 
— ne-a spus inginerul, și a- 
vea dreptate.

Tocmai acest lucru l-am 
discutat deta trecută la cursul 
de ridicare a calificării: pre
pararea corectă, științifică a 
amestecurilor de turnare și, 
in special, pregătirea oțeluri
lor rezistente la diferite gra
de de răcire. în general, te
mele lecțiilor au fost stabili
te în legătură cu problemele 
cele mai importante, cele mai 
dificile din procesul de pro
ducție. Dacă vin toți tinerii la 
lecție ? Păi e interesul fiecă
ruia. La noi nu lipsește ni
meni, toți învață !

Sec ji a .sera li ști lor"
La sectorul IV sculărie e- 

xistă trei drapele de fruntaș 
pe uzină (in munca de orga
nizație, în realizarea planului 
de producție și la îndeplini
rea indicelui de calitate), dra
pele care te tntimpină chiar 
de la intrare.

Pr-.mul cu care discut des
pre „seraliștii" secției este 
frezorul Or.diu Geană.

— închipuie-ți ce necaz am, 
îmi spune eL Sint unii care, 
atunci cînd cine vorba de ri
dicarea calificării, privesc 
secția noastră cam... dintr-o 
parte, „La voi nu s-au orga
nizat asemenea cursuri T par 
să zică ei. Păi. bine, tovarășe, 
dar la noi 60 din cei 66 de 
tineri ciți formează colectivul 
secției, urmează cursurile șco
lii medii! Asta e puțin ?

lot-o in fotografie pe utemista Ursula Micolcyevsky, de la co
operativa „Arta apHcatâ“4 din Capitala pictînd o vaza de fiori.

' Foto : AGERPRES

care toți tinerii învață
Nu, nu e pufin ca aproape 

200 de tineri din uzină »ă ur
meze liceul serat

Preocuparea pentru atrage
rea unui număr cit mai mare 
de tineri către invățămîntut 
mediu este dovedită la 
l.M.VM. în primul rind 
prin crearea unui complex 
țcolar pe linsă uzină. Cursu
rile se fin atît dimineața, cit 
ji după-amiază, in așa fel in
cit muncitorii din toate 
schimburile să le poată urma.

în ultimul an numărul 
muncitorilor elevi a crescut 
cu 110. Un lucru demn de sub
liniat in această privință este 
faptul că ri a»ci învățătura 
este legată de problemele pro
ducției.

— Trebuie neapărat să-i 
cunoașteți pe profesorii noș
tri de fizică ri matematică, 
spune Geană. Memet Eugenia 
ți Memet Mair. Cei doi pro
fesori vin zilnic intre mun
citori, discută cu ei, in vede
rea împletirii lecțiilor teore
tice cu exemple ri probleme 
legate de inseri preocupările 
muncitorilor-elevi. Uzina și 
școala merg mină in mină.

Uzina — o a doua 
facultate

La cabinetul tehnic, între 
cărți yi planșe, i-am întîlnit 
pe inginerii Dobrescu: Doina 
și Grigore.

— Soți ?
— Da, amîndoi oțelari. Ab

solvenți ai Institutului poli
tehnic din Brașov, promoția 
de anul trecut. Ce facem
aici ? învățăm!

Alături de toți tinerii din 
uzină, inginerii și tehnicienii 
mai au și ei destule de învă
țat. în vederea ridicării gra
dului de calificare al acestor 
tineri, organizația U.T.M. de 
la întreprinderea de mașini 
și utilaje din Medgidia a pro
pus conducerii întreprinderii 
și comitetului sindical o formă 
interesantă: fiecare inginer și 
tehnician să-și aleagă o temă 
privind posibilitatea de intro
ducere a unor noi procedee 
tehnice in sectorul unde lu
crează. După ce a făcut stu
diul teoretic al problemei, in
ginerul respectiv alcătuiește 
schițele și se ocupă de reali
zarea utilajului necesar. Cînd 
totul e gata, se convoacă co
lectivul de ingineri și tehni
cieni din uzină și tema este 
susținută în fața lor. Cursu
rile din facultaie se continuă 
astfel la locul de muncă. Pînă 
acum s-au ținut patru aseme
nea ^lestuni* științifice — 
cum le numesc cei de la 
I.M.UM. Tineri ca inginerul

3si£ovmații
Sub auspiciile Institutului 

romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, marți la 
amiază s-a deschis în sala Bi
bliotecii Centrale Universita
re expoziția de fotografii 
„Dezvoltarea agriculturii ( în 
R. P. Chineză”.

La deschidere au participat 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., ai 
ministerelor Afacerilor Exter
ne și Agriculturii, oameni de 
știință și cultură.

Au fost de față Șiu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

★
La Casa oamenilor de știin

ță din Capitală a avut loc 
luni după-amiază deschiderea 
cursurilor de știință și tehni
că pe anul 1960-1961, organi
zate de Academia R. P. Romî- 
ne. La aceste cursuri partici
pă cercetători și aspiranți din 
cadrul Academiei R. P. Romî- 
ne, membri ai corpului didac
tic din învățămîntul superior, 
ingineri din institutele de cer
cetări departamentale, specia
liști din producție și alții.

Bacalu Dan, sau tehnicienii 
Neacșu Gheorghe și Simio- 
nescu Gheorghe au reușit să 
aplice cu mult succes în pro
ducție temele alese pentru 
studiu (înlocuirea tratamen
telor termice prin curenți de 
înaltă frecvență, mecanizarea 
unor operații la turnătorie 
etc.) aducînd întreprinderii 
numeroase posibilități de ac
celerare a ritmului de pro
ducție.

— Aceste forme de ridi
carea calificării tinerilor teh
nicieni și ingineri se bucură 
de o largă apreciere în uzina 
noastră, ne spunea inginerul 
Dobrescu Grigore. Peste 70 
asemenea teme se află în stu
diu. Eu am terminat studiul 
la tema „Turnarea de preci
zie în modele ușor fuzibile, în 
scopul micșorării consumului 
de metal". Am ajuns la faza 
introducerii noii metode în 
procesul de producție.

Important de remarcat este 
faptul, că pregătindu-și aces
te teme, studiind o bogată li
teratură de specialitate, or- 
ganizînd consultații cu ingi
nerii cu mai multă experien
ță, tinerii tehnicieni și ingi
neri își îmbogățesc astfel ne
contenit gradul de cunoștințe, 
își ridică gradul de calificare 
profesională.

*Uzina trebuie să devină 
o școală pentru toți cei ce lu
crează în ea !

Această indicație a parti
dului nostru se realizează cu 
succes la I.M.U .-Medgidia, 
uzina în care toți învață.

Petreceți-vâ 
concediul 

dumneavoastră 
în stațiunile 
PREDEAL, 

P I R î U L R E C E, 
TIMIȘ, 

POIANA STALIN,

Oferă în tot cursul anului 
— inclusiv iarna — condiții 
plăcute de odihnă, ca
zare și masă substanțială 
la vilele din Predeal, Poia
na Stalin, Pîrîul Rece și 

Timiș
în perioada 1 octombrie— 

31 mai, prețul de cazare și 
masă este între 15—27 lei 
pe zi (în raport cu salariul, 
prezentînd adeverință).

Cei trimiși la odihnă prin 
C.C.S. pot veni însoțiți de 
membrii familiei, plătind 
pentru ei tariful de mai 
sus.

Prezentați-vă direct la 
stațiunea preferată unde 
aveți asigurate locurile ne
cesare.

hiștilor uzinei bucureștene 
„Clement Gottwald" (foto 
nr. 1). Cineva însă mă întoar
ce din drum : o „poantă" de... 
sezon. Schiorii nu mai au 
răbdare : au luat cu „asalt" 
magazia colectivului și au 
pornit de zor să-și pregătea
scă schiurile. Cine știe dacă 
nu chiar mîine cade prima 
zăpadă ? (foto nr. 2).

Ajuns în curtea fabricii a- 
paratul de fotografiat a de
clanșat parcă automat : mon- 
torul Ion Mine a care se 
prezintă in întrecerea hal
terofililor are emoții. Și-a 
găsit un remediu original : la 
primele încercări vrea să aibă 
ca spectatori pe cițiva din to
varășii săi de muncă (foto 
nr. 3).

O fotografie... două... trei. 
Așa din pasiunea tinerilor 
sportivi ai Uzinei „Clement 
Gottwald" s-a născut acest re
portaj. El este însă un singur 
moment din filmul, cu adevă
rat de lung metraj, al Spar- 
tachiadei de iarnă - această 
mare și antrenantă întrecere 
sportivă a tineretului.
Foto reportaj: V. RANGA

Dragostea: două aripi, un singur zbor
(Urmare din pag. l-a)

— Acum 5 — 6 luni, începe 
tînăra Petru ța, m-am îndră
gostit de un băiat care venise 
în fabrica noastră prin transfer 
de la „Tricotajul Roșu*. Era 
foarte serios, liniștit, niciodată 
nu-1 vedeam sa discute cu 
vreo fată, și cu atît mai puțin 
să plece cu ea după termina 
rea lucrului. Ce să vă spun, 
prezența lui, și atît, era destul 
ca să mă amețească. L-am 
cunoscut după o reuniune. Am 
avut o singură întîlnire și a- 
tunci mi-a propus să mă că
sătoresc cu el. A venit acasă 
la părinții mei, care s-au ară
tat îmr>otriva acestei căsăto 
rii. Bineînțeles, nici n-am vrut 
să aud de obiecțiile lor. Mi se 
părea că sînt omul cel ma- 
norocos din lume.

Oftatul mut nu scapă totuși 
nimănui.

— După cîteva luni ne-am 
despărțit. Cum s-ar fi putut 
altfel ?

Cu cit relatarea fusese ma? 
seacă, cu atît îi tulbura mai 
mult pe toți. Prietenii, tova
rășii tinerei care istorisise, 
nu au tăcut. Au întrebat-o : 
cum de nu te-a Pus pe gîn 
duri cererea în căsătorie după 
o singură convorbire ?

— Nu știu, dragostea mă 
copleșise atît de tare, îneît nu 
m-am gîndit la nimic. Nu 
vroiam decît să fiu alături de 
el. îmi făcea foarte multe ca
douri și a trecut un timp pînă 
să-mi dau seama totuși că sub 
această mască — o, cîte aten
ții ! cîte cuvinte mîngîietoa- 

re! — se ascunde un om min
cinos Ii plăcea să-și piardă 
nopțile, să joace jocuri de no 
roc, disprețuia spectacolele de 
teatru, de film, era străin de 
tot ceea ce îmi plăcea. După 
ce ne-am căsătorit mi-a spus 
că nu se poate obișnui cu o 
singură femeie. Avea o men
talitate de burghez. De altfel 
familia lui era o familie bur
gheză. Tata! său fusese gene
ral, el fusese crescut cu gu
vernantă...

— îți amintești, în perioa
da acestei căsnicii și tu te 
schimbaseși, in rău, îi spune 
Alexandru C. Vorbeai de sus 
cu tovarășele tale, nu te mai 
interesa munca, erai de nere
cunoscut. Influențe....

— E adevărat. V-am spus 
că era străin de tot ceea ce 
mă preocupa. Se înverșuna de 
fiecare dată cînd aveam o șe
dință. Mă înspăimînta. „Pînă 
la ce oră o să țină ?“ Și a- 
tunci... treceam peste tot. A 
fost o ședință la cabinetul de 
partid, iar eu am plecat pe 
la jumătatea ei. Aveam o 
frică grozavă — nu cumva să-] 
supăr. Și iată că acum după 
ce l-am scos din viața mea, 
redevin omul care am fost. A 
cum știu, este inadmisibil ca 
dragostea să te rupă de mun
că, în loc să-ți dea aripi în 
muncă. Este de neiertat ca o 
mul drag să vadă în colectiv 
un dușman în loc să vadă în 
el un sprijin puternic și mare. 
Acum știu. Niciodată un om 
care îmi va vorbi de senti
mentele sale îndată după ce 

mă va cunoaște nu-mi va mai 
mspira încredere.

— Aid nu ai dreptate, repli 
că Alexandru. Să vezi. In
tre cunoaștere și căsătorie Ia 
mine, la noi, vreau să spun, 
nu au trecut decît cîteva zi
le. Ei bine...

— Lăudărosule, spune ri- 
zînd Magda, soția lui Alexan
dru. o tinără veselă și ener 
gică.

— Ei bine, au trecut de a- 
tunci 4 ani, și sper că anul 
2000 o să ne găsească împreu
nă, continuă soțul, fără să țină 
seama de întrerupere. Vreau 
să spun, Petruțo, că mai în 
semnat este nu timpul petre
cut înaintea căsătoriei (deși 
sînt de acord uneori este 
nevoie de timp pentru ca a- 
parențele să cadă), ci convin
gerile comune, idealul comun, 
ritmul egal al dezvoltării ce
lor doi. Probabil că nu ai fi 
izbutit să te împaci cu acest 
om chiar dacă i-ar fi plăcut 
și lui să vadă spectacolele de 
teatru. El tindea să te înde
părteze de noi toți, de munca 
și țelurile noastre, acesta era 
păcatul cel mare.

Asupra acestui lucru au 
fost cu toții de acord. Recu
noșteau aici esențialul. Care 
e miezul de aur al dragostei ? 
Desigur, înnobilarea morală a 
celor doi iubiți, înzecirea for
țelor lor ; bine — și pentru 
ce, aceasta ? Oare* pentru ca 
să și le cheltuiască fără fo
los, mărunt, meschin, egoist? 
Nu ! Ci pentru a le dărui 
am în doi aceleiași cauze mărețe 
— înfăptuirea socialismului 
și comunismului. Pentru a 

urma, dea hmgul întregii 
vieți, asemenea principii 
simple și nemuritoare ca res
pectarea adevărului, apărarea 
libertății. Dragostea: două 
aripi, un singur zbor. Dar 
către care țintă ? De nu este 
o țintă care să merite res
pectul șj prețuirea poporului, 
nici ea, dragostea, nu se va 
ridica Prea sus. Iar cele două 
aripi trebuie să bată puternic, 
in același ritm, da, neapărat 
în același ritm...

...Vorbeau despre dragoste.
Erau tineri mai toți cei a 

flați în această discuție și ini
mile lor aveau, neîndoielnic, 
o mare capacitate de a iubi. 
Și fiind dragostea timpurilor 
noastre era firesc să nu vor
bească numai despre ea. Au 
vorbit deci despre orele de 
veghe asupra uneltelor și căr
ților — și, de fapt, tot despre 
dragoste era vorba...

— Să vă povestim despre 
noi. Magda, spune tu. Intîi 
despre timpul cînd eu stăteam 
acasă...

— ...iar eu urmam la seral. 
Km ! Veneam după cursuri și 
te găseam bosumflat, plicti
sit. N-aveai ce face Dumini
ca. ba chiar în timpul săptă 
mînii, cînd voiam să mă a- 
șez să învăț, începeai : „Ha 
la cinema, hai la plimbare" 
Aveam lecții, nu puteam mer
ge. Era greu. Pînă cînd.. 
Pînă tind l-am ajutat să se 
înscrie și el la școală, se a- 
dresează Magda tuturor ce
lor de față — și rîde. — Am 
terminat cursurile înaintea 
lui, el e acum în clasa a X-a

— Și desigur, glumește ci 

nev*, *cum tu îl întrerup! din 
lecții : „H*i 1* cinema, hai la 
plimbare-.

Soții protestează.
— Sînt fericită, spuse ci

neva.
Era un chip de fată cu tră

sături dulci. Poate că nu era 
de fapt frumoasă, cine știe 
dacă esteții n-ar fi prezen
tat obiecții. Dar, incontesta
bil, bucuria lăuntrică o trans
figurează necontenit pe Vero 
na V.

— L-am cunoscut pe soțul 
meu cînd eram o adolescentă. 
Ne întîlneam foarte rar și 
atunci ne adresam ironii și 
sfidări. îi spuneam cum aș 
dori eu să am un prieten. După 
luni de zile am ajuns la con
cluzia că avem același carac
ter. Ne întregeam unul pe al
tul, o frază începută de unul 
era continuată de celălalt. To
tuși, eram copii sau copilăroși. 
Nenorocirea a făcut ca el să 
aibă un accident. Fusese lo
vit la ochi și era distrus mo
ralicește. Spunea că s-a ne
norocit pe toată viața. Gîn 
dul că ar putea rămâne slu
țit, problema operației îl chi
nuiau zi și noapte. Atunci 
mi-am dat seama că are ne
voie de sprijinul meu. L-am 
încurajat din toate puterile. 
Pot spune că sufletul lui s-a 
însănătoșit sub mîinile mele. 
Cînd ochiul s-a vindecat pe 
deplin eram infinit mai a 
proape unul de altul decît 
înainte. Au venit și mărturi
sirile de dragoste... scrisorile, 
sărutul... Colindam pe jos în 
treg Bucureștiul. Au trecut cî- 
țiva ani. Prietenul meu e stu
dent. Cînd am terminat 
școala medie, la exame
nul de intrare în facultate 
am căzut. Mi-era rușine să-1 

văd în față. Totuși, m-am 
dus, plîngînd, la el. M-a lă
sat să plîng, apoi a întrebat: 
Și ce-i cu asta? Bine, dar voi 
fi simplă muncitoare în vreo 
fabrică, i-am spus printre su
ghițuri. Și atunci... Dacă aș 
reuși să vă spun ! Dacă v-aș 
putea descrie cu ce căldură 
m-a încurajat, ce atent, ce 
delicat a smuls din mine pre
judecățile, în ce culori vii 
mi-a zugrăvit munca într-o 
fabrică și ce exact v-a pre
zentat pe vei, tovarășii mei 
de azi. Crezusem că o să mă 
îndemne spre un birou (atîtea 
colege au ales lucrul ăsta !). 
îmi trecuse prin cap gîndul, 
prostesc, că ne vom despărți 
din cauza examenului pierdut 
sau, mai bine spus, din cauză 
că nu voi dobîndi o diplomă 
universitară. Ce-a mai rîs ! 
Am intrat aici : m-a sprijinit 
din primul ceas. Grijile mele 
erau și ale lui. Iar cînd am 
devenit fruntașă în muncă, 
cînd fotografia mea a apărut 
în „Scînteia" a fost atît de fe
ricit... zău, mi s-a părut că e 
chiar mai fericit decît mine, 
în mai ne-am căsătorit și am 
avut o zi foarte frumoasă. îl 
voi însoți oriunde își va duce 
munca. Ne înțelegem de mi
nune. Și cred că toată viața 
așa va fi. Colegii lui de fa
cultate sînt și prietenii mei. 
Iar voi sînteți și prietenii lui 
E atît de bine, atît de bine 
să trăiești, să iubești, să-ți 
împlinești visurile...

Veronicăi îi venea să cînte.
...Vorbeau despre dragoste 

Vorbeau despre sprijinul re 
ciproc, despre atenția reci
procă (atenții — nu cutii de 
fondante și ciorapi de mătase 

ci umărul celuilalt în marile 
probleme ale vieții), vorbeau 

despre frumusețea dăruirii 
sufletești, opusul egoismului. 
Vorbeau împotriva falsei ge
nerozități ; cum poate fi o 
fată fericită pentru că omul 
drag îi promite că nu o va 
mai lăsa să muncească ?! Vor
beau despre încredere. Ce fel 
de dragoste este și aceea fără 
încredere ?

Și au vorbit, cu severitate, 
mînios, despre căutătorii de 
„distracții ocazionale”. N-au 
dispărut încă. Cînd ici, cînd 
colo apar, se agită, produc 
dezamăgiri. Dar în împă
răția vastă, luminoasă, a dra
gostei, nu este loc pentru ei. 
Nu este loc pentru ei în so
cietatea noastră, unde demni
tatea este legea de bază, unde 
totul este astfel orînduit în
eît frumusețea să înflorească, 
putregaiul să piară. Craii de 
inimă albastră nu au viitor la 
noi.

...Vorbeau despre dragoste, 
în dragoste nu poți păși or
bește, fără răspundere, fără 
judecată. Cinsprezece tovarăși 
de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
vorbeau despre dragoste. Cu 
răspundere, cu judecată. Și, 

discuția lor, ea însăși, un 
semn al purității către care 
acești băieți și aceste fete 
tind,

îi cheamă înălțimile. Vor să 
iubească pătimaș și curat. 
Vor să dăruie aurul zilelor 
lor acestei lumi noi în care 
trăiește. A face să se împle
tească armonic cîntecul trium
fal al construcției și melodia 
dulce, intimă, care pecetluieș
te sărutul, este idealul tine 
reții lor, ținta care însoțește 
ziua de azi și depărtările de
ceniilor viitoare.



Ecoul internațional
al Declarației Consfătuirii
reprezentanților partidelor
comuniste și muncitorești 0. N. U. să întreprindă acțiuni hotărîte

Vernisajul expoziției 
de artă plastică 

contemporană romînă
Franța Japonia

PARIS 6 (Agerpres). — „Un 
document de însemnătate ex
cepțională" — astfel caracte
rizează ziarul „L'Humanite*, 
Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Trebuie să subliniem, scrie 
Etienne Fajon într-un articol 
publicat în ziar, că această 
consfătuire are o însemnătate 
istorică nu numai pentru co
muniști : ea a luminat viguros 
drumul tuturor oamenilor 
muncii, al tuturor celor care 
sînt asupriți de monopoluri — 
drumul luptei pentru pace, 
pentru democrație, pentru vic
toria socialismului.

TOKIO 6 (Agerpres). — „Co
muniștii reafirmă principiile 
coexistenței pașnice", „Războ
iul nu este inevitabil", „Să se 
desfășoare întrecerea economi- 
că“ — sub aceste titluri pe 
prima pagină au apărut la 6 
decembrie ziarele japoneze de 
seară. Toate ziarele au publi
cat expuneri ale Declarației 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și comentarii pe a- 
ceastă temă.

Comentând rezultatele Con
sfătuirii. marele ziar burghez 
„Asahi*’ relevă acel pasaj din 
declarație în care se vorbește 
despre modificarea continuă a 
situației internaționale în fa
voarea lagărului socialismu
lui

împotriva colonialiștilor care caută
să înăbușe independența Congoului

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite Declarația gu
vernului sovietic

și guvernamentale

Declarația lui Viile Pessi
HELSINKI 6 (Agerpres). - 

TASS transmite : Ziarul Kan
san Uutiset" publică declara
ția secretarului general al 
Partidului Comunist din Fin
landa, Viile Pessi, care a con
dus delegația P.C. din Finlan
da la Consfătuirea de la Mos
cova a reprezentanților parti
delor 
rești. 
rarea

comuniste și muncito- 
Subliniind că desfășu- 
evenimentelor a confir-

mat în întregime justețea a- 
precierilor făcute de Consfătu
irea reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești 
care a avut loc la Moscova în 
anul 1957. V. Pessi a arătat 
că recenta Consfătuire nu s-a 
limitat la constatarea acestui 
fapt, ci a caracterizat în mod 
remarcabil importantele trans
formări care au avut loc 
lume după anul 1957.

în

Sosirea delegației
guvernamentale romîne

în Italia
ROMA 6. - Corespondentul 

Agerpres transmite : Marți după- 
amiază a sosit la Roma, la in
vitația guvernului italian, dele
gația guvernamentală a R. P. 
Romîne condusă de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai R. P. 
Romîne.

La aeroportul Cicmpino dele
gația guvernamentală a R. P. 
Romîne a fost primită de mi
nistrul Pier Luigi Alverc, condu
cătorul Direcției generale pen
tru problemele economice din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Italiei ; dr. Felice Di Fako, re
prezentantul ministrului Comer
țului Exterior al Italiei, Marti
nelli ; dr. Borgo, reprezentant 
al Direcției Protocolului d'n Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți senatori! Ma
rio Palermo, Mario Be* nguer, 
deputății Carlo Ricco, 'gnezio 
Pi rastru și alți senatori și depu- 
tați — membri oi grupului rar'.a- 
mentar italo-romin. La aeroport 
se aflau de asemenea reprezen
tanți ai unor concerne și fi—e 
industriale ca „Fiat“, „Eni“ 
„Riv“.

Conferința 
internațională 

Pugwash 
țl-a încheiat lucrările

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Sarcina primordială constă în 
a se preîntîmpina izbucnirea 
unui război distrugător și în a 
se instaura o pace trainică 
care să facă cu neputință răz
boiul, se spune în declarația 
celei de-a 6-a conferințe inter
naționale Pugwash a oameni
lor de știință, care și-a înche
iat lucrările la 5 decembrie la 
Moscova.

După cum subliniază de
clarația, participanții la con
ferință consideră că sarcinile 
lor cele mai apropiate sînt 
probleme ca ajutorul acordat 
pentru adoptarea unor măsuri 
grabnice și substanțiale în
dreptate spre realizarea dezar
mării totale, dezvoltarea unei 
largi colaborări științifice și a 
relațiilor de prietenie între oa
menii de știință pe plan inter
național, aplicarea pe scară 
largă a științei spre binele o- 
mului.

Au fost de față Pompiliu 
Macovei, ministrul R. P. Romîne 
la Roma și membri ai Legației.

La aeroport, conducătorul de
legației guvernamentale romi- 
ne, a făcut o declarație repre
zentanților presei, arătind, prin
tre altele, că scopul vizitei este 
studierea posibilităților de 
tensificore a 
ciale dintre 
Italia.

Delegația 
in Italia timp de două săptămîni 
și va vizita diferite complexe 
industriale ca „Fiat“, „Monte- 
oatini*, „Pirelli“, „Riv- și altele.

in-
schimburilor comer- 

R. P. Romînă și

romîne va rămîne

O. IM. U.

cu privire la 
tituația din Congo în care 
spune printre altele:

Evenimentele intervenite in 
ultimele zile în Congo arată 
că puterile coloniale în frunte 
cu S.U.A. au pornit fâțiș pe 
calea lichidării parlamentului 
Republicii Congo și a guver
nului legal condus de Patrice 
Lumumba, pe calea supri 
mării independenței naționale 
cucerite de poporul congolez. 
Arestarea și maltratarea pri
mului ministru Lumumba, a 
lui Okito, președintele Sena
tului congolez. a lui Kasongo, 
președintele Camerei Repre
zentanților, a unui număr de 
miniștri și deputațj ai Parla
mentului rămași credincioși 
poporului lor. teroarea pusă 
la cale în țară de către colo
nialiști și agenții lor merce
nari dovedesc că agresiunea 
imperialistă a N.A.T.O. împo
triva Republicii Congo, ca
muflată cu steagul O.N.U., a 
intrat într-o etapă nouă, și 
mai acută.

Colonialiștii vor să înlăture 
fizicește Pe conducătorii sta
tului congolez și pe liderii 
politici ai poporului din Con
go pentru ai înlocui prin 
mercenarii lor de soiul lui 
Mobutu și Chombe. In acest 
scop josnic ei folosesc de a- 
semenea pe trădătorul po
porului congolez, Kasavubu. 
De fapt se urmărește restau
rarea în țară a puterii admi
nistrației coloniale 
a colonialiștilor ve
chi (belgieni) și a 
celor noi (america
ni) care acționează 
în cîrdășie unii cu 
alții, precum și cu 
autoritățile portu
gheze, engleze și 
franceze din Africa.

In rîndul mase
lor populare crește conștiința 
necesității unei cotituri radi
cale, conștiința imposibilității 
continuării rînduielilor colo
niale, imposibilității unui com
promis între rînduielile vechi 
ale lipsei de libertate șl ale

se

Declarația 
guvernului sovietic 

cu privire 
la situația din Congo
robiei și rînduielile noi ale 
libertății.

Numele lui Lumumba, Gi- 
zenga, Okito. Kasongo, Mpolo 
au devenit deja steagul de 
luptă al Africii luptătoare, 
steag care nu poate fi smuls.

Un rol uriaș în apărarea 
independenței Republicii Con
go joacă ajutorul acordat de 
statele independente din A- 
frica. îndeosebi de Ghana, 
Guineea, R.A.U., Maroc, Su
dan, Etiopia, Mali.

Totuși nu întotdeauna și 
nu toate statele africane și 
asiatice au dat dovadă de uni. 
tatea necesară în apărarea 
drepturilor suverane ale Re
publicii Congo, victimă a a- 
gresiunii imperialiste.

Dacă statele din Africa și 
Asia ar fi menținut aceeași 
unitate și hotărîre pe care 
le-au manifestat împreună cu 
țările socialiste, de pildă, în 
zilele crizei Suezului din 
toamna anului 1956, planurile 
criminale ale imperialiști
lor în Congo nu ar fi putut fi 
aduse la îndeplinire.

Evenimentele din Congo 
confirmă cu toată claritatea 
justețea poziției pe care s-a 
situat guvernul sovietic chiar 
de la începutul agresiunii im
perialiste împotriva Republi-

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 6 decembrie 
V, A. Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S, 
ba O.N.U. și președintele în această lună al Consiliu
lui de Securitate, a făcut o vizită secretarului gene
ral al O.N.U. și l.a informat că intenționează să con
voace de urgență în seara zilei de 6 decembrie șe
dința Consiliului de Securitate în vederea discutării 
situației din Congo,

Dezbaterile în problema 
lichidării colonialismului

NEW YORK 6 (Agerpres). 
— în după-amiaza zilei de 5 
decembrie, în ședința plenară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
au fost reluate discuțiile în 
problema colonialismului. Re
prezentantul Sudanului, care 
a luat primul cuvintul, a mul
țumit guvernului sovietic pen
tru inițiativa de a aduce a- 
ceastă problemă în discuția 
Adunării Generale.

Reprezentanții Nepalului și 
Afganistanului au mulțumit 
guvernului sovietic pentru po-

litica sa consecventă urmă
rind lichidarea sistemului co
lonial. Cei doi delegați și de
legatul Irlandei care li s-a a- 
lăturat, au condamnat afirma
țiile colonialiste că unele po
poare dependente ar fi nepre
gătite pentru a primi inde
pendența politică.

In numele delegațiilor lor 
reprezentanții Nepalului. Af
ganistanului și Irlande; au 
sprijinit proiectul de rezoluție 
propus de grupul de țări afro- 
asiatice.

In Comitetul nr. 5 al O. N. U
Intervenția reprezentantului R. P. Romîne

NEW YORK 6. - Trimisul 
Agerpres transmite: în ședința 
din dimineața zilei de 5 de
cembrie a Comitetului nr. 5, 
reprezentantul RJ>. Romine, 
Florian Stoiana, a criticat în
cercările secretarului general 
al O.N.U. de a impune mem
brilor acestei organizații să 
suporte cheltuielile necesitate 
de prezența trupelor O.N.U. în 
Congo. Hotărîrea Consiliulu 
de securitate ca guvernul bel
gian să-și retragă trupele a- 
gresoare din Congo și de a se 
acorda ajutorul militar nece
sar guvernului legal al Repu
blicii Congo, a însemnat o re
cunoaștere a răspunderii Bel
giei în crearea grelei situații 
din Congo ce amenință pacea 
și securitatea în lume. Aceas
ta nu a însemnat însă că Con-

riliul de securitate a recunos
cut ci cheltuielile financiare 
corespunzătoare vor fi supor
tate de O.N.U. Belgia este deci 
obligată să suporte cheltuieli
le prilejuite de prezența tru
pelor O-N.U. în Congo.

In cazul cînd se va reuși, 
printr-un vot mai mult sau 
mai puțin majoritar, să se im
pună adoptarea de către Adu
narea Generală a unei hotărîri 
de finanțare a cheltuielilor 
din Congo de către membrii 
OJi.U. și nu de către agresori 
și susținătorii lor, RP.R. va 
continua să plătească numai 
cotizația sa rezultată din bu
getul ordinar aprobat în care 
nu sînt incluse asemenea în
cercări ilegale ca cele prile
juite de operațiunea din Con
go.

cii Congo, justețea și necesi
tatea criticii hotărîte și con
secvente pe care Uniunea So
vietică a făcut o la adresa 
acțiunilor secretarului gene
ral al O.N.U., Hammarskjoeld, 
care a jucat un rol de 
al colonialiștilor.

Despre rolul rușinos 
cretarului general al 
și al reprezentanților 
Congo vorbește elocvent chiar 
și numai 
cînd a devenit 
bandele lui 
și plătite de 
arestat pe 
Lumumba.
O.N.U. au început să dezmin
tă cu hotărîre știrile că ei ar 
fi încercat să împiedice fără
delegile bandelor sus-amintite 
și să acorde ajutor primului 
ministru. Ei au început să se 
laude că s au situat pe o pozi
ție de „neamestec* în legătu
ră cu această întîmplare.

Atunci cînd era într-adevăr 
nevoie de neamestec, pentru 
a permite guvernului legal 
să-și exercite funcțiunile, re
prezentanții O.N.U. au inter
venit grosolan în treburile 
Republicii Congo și au para
lizat activitatea acestui gu
vern. Iar cînd a fost nevoie 
ca șeful statului și alți mem
bri ai parlamentului și gu
vernului Republicii Congo să 
fie apărați împotriva repre
siunilor imperialiștilor șj colo
nialiștilor, atunci, dimpotrivă,

lacheu

al se-
O.N.U.
săi în

următorul fapt: 
cunoscut că 

Mobutu, create 
colonialiști, l-au 
primul ministru 

reprezentanții

In urma grevei și demonstrațiilor studențești din Haiti, 
împotriva condițiilor mizere de trai, poliția a operat nu
meroase arestări printre studenți.

(Ziarele)

Grijo ,,, fcțd da (tudențl ]
Denn da V. VASIL1U

s-a trecut la „neamestec", a- 
dică de fapt la complicitate 
cu aceștj imperialiști șj colo
nialiști. Datorită acestor ac
țiuni ale reprezentanților 
O.N.U., inclusiv ale secretaru. 
lui ei general, aceștia au de
venit o armă a agresorilor, a 
colonialiștilor.

Pericolul care planează dea
supra Republicii Congo este 
totodată un pericol pentru 
independența Nigeriei. Sene
galului, Ghanei, Marocului, 
Guineei și a altor state afri
cane, un pericol pentru cau
za păcii în Africa și în lumea 
întreagă. De aici decurge ne 
cesitatea întăririi unității și 
spiritului de organizare al 
popoarelor care luptă împo
triva colonialismului.

POPOARELE AU DREP
TUL SĂ CEARĂ ORGANI
ZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE CA EA SĂ ÎNTREPRIN
DĂ ACȚIUNI HOTĂ.RÎTE 
ÎMPOTRIVA AGRESORILOR 
ȘI A ASUPRITORILOR CO
LONIALIȘTI CARE CAUTĂ 
SĂ ÎNĂBUȘE INDEPEN
DENȚA REPUBLICII CON
GO. Situația care s-a creat în 
Congo obligă la adoptarea de 
urgență a acestor măsuri.

înainte de toate este ne
cesar :

In primul rînd, să fie 
eliberați de urgență pri
mul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, 
președintele Senatului Oki
to, președintele Camerei 
Deputaților. Kasongo, și 

ceilalți miniștri și 
deputați ai parla
mentului și să fie 
luate concomitent 
toate măsurile ne
cesare pentru re
stabilirea activității 
guvernului legal și 
a parlamentului Re
publicii Congo.

în al doilea rînd, 
trupelor care seforțele

află în Congo trimise a- 
colo potrivit hoțărîrii Con
siliului de Securitate să 
dezarmeze de urgență ban 
dele teroriste ale lui Mo
butu.

în al treilea rînd, să 
se creeze o comisie specia 
lă formată din reprezen
tanți ai țărilor africane și 
asiatice pentru cercetarea 
amănunțită a surselor de 
finanțare și aprovizionare 
cu arme a partizanilor lui 
Mobutu.

în al patrulea rînd, In 
conformitate cu hotărîrile 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. și ale sesiunii ex
traordinare a Adunării Ge
nerale a O N U. să fie înlă
turați 
litarii 
gieni.

în
pentru traducerea în 
ță a acestor măsuri 
altor măsuri urgente, gu
vernul sovietic propune să 
fie dezbătută de urgență 
problema situației din Re
publica Congo în cadrul 
Consiliului de Securitate 
și la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a 
O.N.U.

Uniunea Sovietică 
da tot ajutorul și 
prietenesc posibil 
Republicii Congo în 
împotriva colonialiștilor.

din Congo toți mi- 
și funcționarii

al cincilea

bel-

rînd, 
via- 

Și a

va acor- 
sprijinul 

poporului 
lupta sa

în U.R.S.S.
au 
și 

pe

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Muncitorii 
de la Uzina de automobile 
„Lihaciov“ din Moscova 
primit cu multă căldură 
dragoste la 6 decembrie
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Chinei în 
frunte cu Liu Șao-ți, președin
tele republicii și vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez.

în seara de 6 decembrie 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale au vizionat 
la Teatrul Mare din Moscova 
baletele „Chopiniana", „Paga- 
nini“ și „Noaptea Valpurgiei".

în loja centrală alături de 
membrii 
Leonid 
Furțeva, 
Mikoian,
conducători 
stat sovietici.

Spectatorii au 
ovații furtunoase
chinezi și pe conducătorii so
vietici.

delegației se aflau 
Brejnev, Ekaterina 
Frol Kozlov, Anastas 
Mihail Suslov și alți 

de partid și de

salutat prin 
pe oaspeții

ATENA 6 (Agerpres). — Co- 
respondență specială: Luni sea
ra a avut loc la 
vernisajul expoziției 
plastică contemporană 
nă. Expoziția, care 1 
lucrări create de 30 de pictori și 
12 sculptori, dintre cei mai re
prezentativi maeștri ai artelor 
noastre plastice, este instalată în 
tradiționala sală a artelor plas
tice din Palatul Parnasos.

La deschiderea expoziției au 
participat numeroase personali
tăți politice și artistice ale Gre
ciei printre care Averoff, minis
trul Afacerilor Externe, Voiadzis, 
ministrul Educației Naționale, 
Leon Makkas și Evolpidis. miniș
tri fără portofoliu, Palamas, di
rector general în Ministerul A- 
facerilor Externe, Kournoutos, 
director general în Ministerul E- 
ducației Naționale, Himarios, 
Beinogjlou și Scurdeos, directori 
în Ministerul Educației Naționa
le, generalul Spais, președintele 
Ligii greco romîne, academicia. 
nul Melas, vicepreședintele Aca
demiei, Jacovis, mitropolit de 
Atica, reprezentant al patriarhu
lui ~ ~ ”
tele 
din 
sori 
atenieni, critici de artă, ziariști.

Au fost prezenți de asemenea 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, mem
bri ai ambasadei noastre, nume
roși reprezentanți ai corpului di
plomatic acreditați la Atena și 
corespondenți de presa străini. 
Din partea artiștilor plastici ro- 
mîni a participat Anastase Anas- 
tasiu, director adjunct în Minis
terul Invățămintulm și Culturii.

Atena 
de artă 

romî- 
cuprinde

Greciei. Tsouklos, președin- 
Uniunii artiștilor plastici 

Grecia, academicieni, profe- 
de belearte. artiști plastici,

Cei moi tineri cetățeni ai R. D. Germane în plină activitate... 
creatoare.

Expoziția a fost deschisă de 
ambasadorul R. P. Romîne la A- 
tena, Mircea Bălănescu, care a 
rostit o scurtă cuvîntare. Mulțu
mind organelor de stat și perso
nalităților politic© și culturale 
din Grecia, care au- sprijinit or
ganizarea acestei expoziții, el a 
subliniat faptul că expoziția 
inaugurată cuprinde opere reali
zate de artiști plastici romîni nu_ 
mai în ultimii ani. „Toate aceste 
opere, a spus el. sînt ca niște 
ferestre deschise spre pămîntul 
Romîniei, spre sufletul poporului 
romîn, care prin operele artiști
lor săi își exprimă sentimentele 
sale și gîndurile sale de pace ȘÎ 
prietenie. Operele expuse nu re
prezintă decît o mică parte din 
activitatea artiștilor plastici con
temporani romîni Noi credem 
că publicufl atenian, a cărui sen
sibilitate artistică este foarte 
bine cunoscută, va avea posibili
tatea să.și facă o imagine cît mai 
completă asupra artei 
contemporane romînești.
lași timp, expoziția constituie un 
mesaj de prietenie trimis d© po
porul nostru, prin intermediul 
artei, poporului grec prietesn din 
dorința sinceră ca această mani
festare de artă să poată contri
bui la o mai bună cunoaștere, 
ca și la creșterea și întărirea 
tradiționalei prietenii greco-ro- 
mîne“.

Dl. Voiadzis, ministrul Edu- 
câți ei Național© al Greciei, și-a 
exprimat în cuvîntul său de răs
puns satisfacția față de buna or
ganizare a expoziției de artă 
plastică contemporană romînă la 
Atena. El a subliniat că dato
rită acestui eveniment cultural, 
artiștii plastici și iubitorii de 

______ artă din Grecia vor putea cu-

LAOS: Succese ale unităților 
patriotice

VIENTIANE 6 (Agerpres). 
— După cum transmite postul 
de radio „Vocea Patet-Lao“ 
unitățile forțelor Patet-Lao au 
eliberat orașul Fia-Foi (pro
vincia Paksa din Laosul In
ferior) de sub ocupația trupe
lor rebele ale lui Fumi Nosa- 
van.

După cum transmite Agen
ția Vietnameză de Informații, 
în provincia Ksiong Khoang 
din Laosul Superior, unitățile 
Patet-Lao au atacat un post 
unde se afla o companie de 
soldați rebeli. După luptă, 
care a durat o jumătate de

oră, trupele rebele au fost 
nevoite să fugă lăsînd toate 
bunurile pe care le jefuiseră 
de la populația locală.Lupte înverșunate în Algeria

(Agerpres). — în

Evenimentele din Congo
• POPULAȚIA DIN LEOPOLDVILLE PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA ARESTĂRII SI MOLESTĂRII LUI 
P. LUMUMBA • BANDIȚII LUI MOBUTU SUPUN UNUI TRATAMENT SĂLBATIC PE PRIMUL 
MINISTRU CONGOLEZ • DELEGAȚII ASIATICI Șl AFRICANI TRAG LA RĂSPUNDERE PE SECRE

TARUL GENERAL AL O.N.U.
medicului să-1 vadă pe prizo
nierul său.

Misterul în legătură cu si
tuația lui Patrice Lumumba, 
subliniază corespondentul a- 
gențiej France Presse, a «Ur
nit diferite zvonuri în legătu
ră cu soarta sa. La Leopold
ville se spune că Lumumba a 
fost bătut așa de rău încât 
fața lui umflată este de nere
cunoscut, 
menea că 
tuns pînă

Potrivit 
arată corespondentul, cei nouă 
fruntași politici congolezi a- 
restați împreună cu Patrice 
Lumumba au fost supuși ace
luiași tratament. După cum se 
presupune, unul dintre ei, J. 
Okito, președintele Senatului 
congolez a fost omorît în bă
taie.

După cum subliniază cores 
pondentul agenției France 
Presse, Kalonji, șeful așa-nu- 
mitului „statul minier Kasai 
de sud“, a propus clicii lui 
Mobutu — Kasavubu să-1 tran
sporte pe Lumumba ca pe „un 
simplu infractor» în interiorul 
țării — la închisoarea centra
lă Bakwanda unde interpușii 
colonialiștilor 
probabil, să-1 
șeful guvernului legal al Re
publicii Congo, Patrice Lu
mumba.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press 
transmite de la sediul O.N.U.: 
„Unii membri asiatici și afri-

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Populația din Leo
poldville protestează cu in
dignare împotriva arestării și 
molestării primului ministru 
Patrice Lumumba de către 
gangsterii lui Mobutu.

După cum transmite cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției United Press Interna
tional, de trei zile in șir popu
lația capitalei congoleze orga 
nizează demonstrații de pro
test in fața sediului adminis
trației O.N.U. din Leopoldvil
le. Mobutu și-a mobilizat îm
potriva demonstranților huli
ganii sprijiniți de autocamioa 
ne blindate. Trei demonstranți 
au fost arestați.

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Bandiții lui Mobutu 
supun pe primul ministru Pa
trice Lumumba unui trata
ment de o sălbăticie fără pre
cedent. însuși Mobutu a de 
clarat direct fără a-și ascunde 
intențiile de a se răzbuna pe 
Lumumba : ..Lumumba este 
un om pierdut".

Corespondentul din Leopold
ville al agenției France Pres- 
se transmite: Patrice Lu
mumba este închis în prezent 
într-o încăpere separată a „la
gărului Hardy» din Thyșville. 
Nici reprezentantul O.N.U.. 
nici reprezentantul Crucii Ro 
șii internaționale nu au primit 
permisiunea de a se întîlni cu 
Lumumba în această încăpe
re. Șeful garnizoanei din 
Thyșville nu a permis nici

Se spune de ase- 
Lumumba a fost 

la piele.
acelorași zvonuri,

intenționează, 
extermine pe

câni ai Grupului consultativ 
al O.N.U. pentru Congo au 
criticat cu asprime pe secre
tarul general, Hammarskjoeld, 
pentru că acesta nu a luat 
măsuri în vederea eliberării 
lui Patrice Lumumba.

După cum se anunță din 
cercuri informate, reprezen
tanții mai multor țări, printre 
care India și Nigeria, au tras 
la răspundere pe secretarul 
general în timpul ședinței se
crete a acestui grup, format 
din reprezentanții a 18 state. 
India și Nigeria au cerut ca 
Hammarskjoeld să ia imediat 
măsuri- în vederea eliberării 
primului ministru Patrice Lu
mumba.

După cum se anunță, grupul 
consultativ a respins propu
nerea secretarului general de 
a se trimite neîntârziat în 
Congo primul grup al Comi
siei de conciliere a O.N.U. 
pentru Congo".

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). 
— La 5 decembrie cîrmuitorul 
impostor al Congoului, Mobutu, 
a făcut o declarație nerușinată 
dedîndu-se la atacuri împotriva 
Republicii Arabe Unite și a Re
publicii Sudan.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al ageri, 
ției Associated Press, Mobutu a 
declarat că drept răspuns la 
orice ajutor acordat de Egipt sau 
Sudan autorităților provinciei 
răsăritene care sînt credincioase 
primului ministru Patrice Lu
mumba va seca izvoarele Nilu
lui,

PARIS 6
Algeria continuă luptele în
verșunate dintre trupele fran
ceze și unitățile Armatei de 
eliberare națională a Algeriei. 
Lupte deosebit de dîrze au loc 
la 45 de kilometri de orașul 
Medina în apropiere de masi
vul muntos Aures. Din partea 
franceză la lupte ia parte și 
aviația. Comandamentul fran
cez a comunicat că se înregis
trează mari pierderi de ambe
le părți.

In ultimele zile și-au inten
sificat activitatea și partizanii 
algerieni care atacă comunica
țiile trupelor franceze.

MOSCOVA. — Ekaterina 
Furțeva, ministrul Culturii al 
U.R.S.S., membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., a fost de
corată in legătură cu cea de-a 
50-a aniversare a zilei de naș
tere cu ordinul „Lenin“ pen
tru „mari merite față de 
Partidul Comunist și statul 
sovietic".

PARIS. — Delegația R. P. 
Romîne la cea de-a 11-a. Con
ferință Generală a 
U.N.E.S.C.O., condusă de acad. 
Mihail Ralea, a oferit la 5 de
cembrie la sediul legației ro
mîne de la Paris o recepție la 
care au participat conducă
tori și membri ai unor dele
gații la cea de-a 11-a sesiune 
a U.N.E.S.C.O..

HELSINKI. — La 5 decem
brie, pe aerodromul Malmi din 
Helsinki a fost remis repre
zentanților Direcției medicale 
din Finlanda elicopterul sa
nitar sovietic „MI-1“, dăruit
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no aș te mai îndeaproape munca 
și realizările colegilor lor ro
mi ni.

Intreținîndu-se cu ambasado
rul Mircea Bălănescu și cu ingi
nerul Grigoraș, șeful unei ©chip® 
de petroliști rom Ini, care, con. 
form unui acord romîno-grec, 
execută lucrări d© prospecțiuni 
și explorări petrolifere pe teri to. 
riul Greciei, dl. Averoff, minis
trul Afacerilor Externe al Gre
ci ei. a declarat: „Dacă și cerce
tările dv. vor avea același succes 
ca această expoziție, va fi exce* 
lent44.

Numeroși critici de artă, pro
fesori de pictură ori sculptori 
și-au exprimat față de corespon
dentul nostru satisfacția pe oare 
au resimțit-o participind la ver
nisajul expoziției artiștilor plas
tici romîni, Tsouklos, președin
tele Uniunii artiștilor plastici 
greci, a declarat coi-espondentu. 
lui nostru că expoziția de artă 
plastică romînă, deschisă la Ate
na, „constituie una din cele mai 
bune expoziții de artă plastică 
pe care le-a putut vedea în ul- 
timuil timp la Atena44.

----- e-----

La Cleveland (S.U.A.) 

Recepție în cinstea 
dirijorului 

George Georgescu
WASHINGTON 6 (Ager- 

pres). — La 4 decembrie, la 
clubul „Olteanul" al cetățeni
lor americani de origină ro
mînă din Cleveland, statul 
Ohio, a avut loc o recepție în 
cinstea dirijorului George Ge
orgescu, care se află în tur
neu în Statele Unite.

Cei peste 150 de partici
pant la recepție au salutat cu 
căldură pe maestrul Geor
gescu. A luat cuvintul Nicolae 
Balindu, președintele clubului, 
care a felicitat pe oaspetele 
romîn pentru succesul obținut 
la pupitrul orchestrei simfo
nice din Cleveland. Avocatul 
Oscar Braun, preotul Vasile 
Pascu și alții an subliniat în 
cuvîntările lor dorința de a 
vedea cît mai mulți artiști ro
mîni la Cleveland. Răspunzînd 
celor prezenți, maestrul Geor
gescu a mulțumit pentru pri
mirea făcută, pentru mani
festările de simpatie față de 
succesele poporului romîn. Din 
partea legației R. P. Romîne 
la Washington a vorbit Vasi
le Pungan, prim-secretar de 
legație.

Recepția a decurs într-o 
atmosferă prietenească.

acestei direcții de N. S. 
Hrușciov, în numele guvernu
lui sovietic, cu prilejul celei 
de-a CO-a aniversări a preșe
dintelui U. K. Kekkonen.

ATENA. — La 5 decembrie 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Greciei au început 
tratative greco-bulgare pentru 
reglementarea problemelor 
nerezolvate dintre cele două 
țări.

DJAKARTA. — La 5 de
cembrie guvernul Republicii 
Indonezia a decretat naționa
lizarea băncii NHM — cea 
mai mare bancă olandeză din 
Indonezia.

BAKU. — După un turneu 
de patru luni în U.R.S.S., An
samblul romînesc de circ cu 
spectacolul „Pantomimă pe 
apă" a plecat din Baku spre 
patrie. în Uniunea Sovietică 
artiștii romîni au dat 125 de 
spectacole, vizionate de peste 
250.000 de spectatori.
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