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EI ADUC VIITORUL
MAI APROAPE
Așa cum s-au angajat

Să nu credeți cumva că anul calendaristic s-a schimbat 
și că în loc de 12 luni va avea doar 11. Nu, nicidecum. 
Acesta a fost angajamentul colectivului de muncă de 

Ia Fabrica de confecții „Mondiala” din Satu Mare, un an
gajament deja îndeplinit. La începutul anului 1960, cînd 
s-au făcut cunoscute sarcinile de plan, harnicul colectiv de 
aici s-a angajat să îndeplinească planul înainte de ter
men. Și s-a ținut de cuvînt. Planul anual a fost îndeplinit 
cu 35 de zile înainte de termen. Astfel, în dimineața zilei 
de 25 noiembrie, conducerea întreprinderii a felicitat în
tregul colectiv pentru realizările obținute în producție, 
urîndu-i noi succese pentru anul viitor. A fost un eveni
ment important în viața colectivului, un moment însufle- 
țitor, mobilizator. Ceea ce i-a impresionat și mai mult Pe 
muncitori a fost momentul cînd în secțiile fabricii și-au 
făcut apariția, felicitînd pe fruntași, înmînîndu-le buchete 
de flori, copiii din căminul fabricii.

Anul 1960 este considerat de muncitorii Fabricii „Mon
diala” un an rodnic, cu frumoase realizări, un an care i-a 
adus la concluzia că fabrica lor se poate situa și pe viitor 
pe primele locuri în această ramură. Anul acesta au fost 
date peste plan produse în valoare de peste 13 milioane 
lei, iar economiile au fost depășite cu un milion, angaja
mentul fiind de două milioane lei.

La capătul unui an de muncă și la începutul altuia, cînd 
s-a făcut bilanțul rezultatelor obținute, tineretul din acea
stă întreprindere și-a înnoit angajamentele. Cei 630 ute- 
miști și aproape 1.000 de tineri s-au angajat să dea produse 
peste plan în 1961 în valoare de 7 milioane lei. De aseme
nea, prin economisirea fiecărui centimetru de materie 
primă precum și a materialelor auxiliare, tinerii și-au pro
pus să aducă economii de peste 1.400.000 lei precum și 
600.000 lei beneficii.

Tinerii sînt hotărîțî ca, alături de vîrstnici, să facă din 
anul viitor un an și mai bogat în succese decît cel ce se 
va sfîrși în curînd.

V MOINEAGU

Primii metri forați în contul anului 1961

Din ziua de 10 decem
brie petroliștii din 
sectorul de foraj Mo- 

reni au început să foreze 
primii metri în contul anu
lui viitor. Creșterea vitezei 
de foraj cu 35 la sută, pre
cum și aplicarea metodei 
de foraj cu turbina au con
tribuit în mare măsură la

obținerea acestui succes.
în primele 11 luni ale 

anului ei au realizat pe
ste prevederile planului 
1.759.000 lei economii la 
prețul de cost, depășindu-și 
astfel angajamentul luat 
pe întregul an.

(Agerpres)

■ ■ ■ ■Pentru oamenii muncii

Planul produc
ției globale 
pe anul 1960 

în sectorul articole 
casnice din Minis
terul Industriei Bu
nurilor de Consum 
a fost îndeplinit cu 
19 zile înainte de 
termen. Valoarea 
producției realizată 
în acest an este cu 
11 la sută mai mare 
decît cea din anul

în
40

de

trecut. Pînă la sfîr- 
șitul anului urmea
ză să fie fabricate 
în plus articole 
valoare de circa 
milioane de lei.

Colectivele
muncă de la fabri
cile „Emailul Roșu" 
și „Ideal" din Me
dias, „I. C. Frimu“- 
București și „Haia 
Lifschitz" - Oradea, 
precum și de la alte

întreprinderi au îm
bogățit în acest an 
sortimentul produ
selor. Au fost puse 
la dispoziția popu
lației noi tipuri de 
aragaze, vase de 
bucătărie, tacîmuri, 
cărucioare, precum 
și un sortiment mai 
bogat de jucării 
metalice mecaniza
te și din mase plas
tice.

(Agerpres)

Vizitele delegațiilor C.C. al U.T.C.L 
și Uniunii Tineretului Cehoslovac

în țara noastră
Delegația C.C. al Uniunii 

Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S., condusă de N. I. 
Mahotenko, prim-secretar al 
Comitetului de ținut Stavro
pol al Comsomolului, și-a în
cheiat vizita în regiunea Con
stanța.

Timp de 4 zile membrii de
legației au vizitat mai multe 
unități agricole socialiste din 
cuprinsul regiunii, centrul 
școlar agricol de la Poarta 
Albă, centrul muncitoresc 
Medgidia, stațiunile de pe li
toral și s-au întilnit cu tineri 
de la G.A.S. „Costache Burcă“ 
și de la gospodăriile colective 
din comunele Crucea, raionul 
Hîrșova și Comana, raionul 
Negru Vodă. Pretutindeni so
lii tineretului din Uniunea So
vietică au fost primiți cu 
multă căldură.

Reîntorși în Capitală, mem
brii delegației Comsomolului 
au făcut marți vizite la Uzi
nele „Semănătoarea11 și la In
stitutul agronomie „Nicolae 
Bălcescu".

★
In ultimele zile, membrii de' 

legației Uniunii Tineretului Ce- 
hoslovac, condusă de L. Meth- 
cky, secretar ol C.C. al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, au făcut 
vizite la Palatul pionierilor, 
Muzeul de arta al R* P. Pomina,

Universitatea „C. 1. Parhori' și 
la Casa de cultură a studenților 
,,Grigore Preoteasa” din Capita, 
lă. Oaspeții au făcut schimb de 
experiență cu reprezentanți ai 
organizațiilor U.T.M. fi ai aso
ciațiilor studențești.

In prezent, delegația Uniunii 
Tineretului Cehoslovac face o 
vizită în regiunea Hunedoara,

(Agerpres)

La Atelierele Asociației flu
viale a Dunării de Jos din 
Sulina, sub directa suprave
ghere c mecanicului șef 
Nicolae Vicențatos se Jac re
parații ia un vas-dragă desti
nat întreținerii canalului na

vigabil Sulina.

Foto : N1CU VASILE

Tinerii Ion Apostol și Vasile Albu de la secția scule și utilaj a Uzinelor „Klement Gottwald" 
sint buni prieteni. Ei sînt în clasa a IX-a a liceului seral, lată-i in fotografie, verificînd împreună 

cotele la o piesă pe care au lucrat-o.

.Nici un leu risipit — fiecare ieu fructificat"

Sâ socotim împreună...
Posturii^ utemiste de con

trol de la Șantierul Naval 
Maritim Constanța au in ge
neral o activitate bună, fruc
tuoasă. Ele au întreprins rai
duri bine organizate in legă
tură cu înlăturarea rebuturi
lor, cu economiile de metal, 
disciplina în muncă etc, în
deosebi merită să fie eviden
țiată activitatea postului ute- 
mist de control de la mon
taj-bord, condus de inginerul 
utemist Valeriu Cușnerenco.

— De obicei, spunea secre
tarul comitetului U.T.M., 
posturile noastre utemiste de 
control au ca obiective cele 
maj importante probleme care 
se pun in legătură cu activi
tatea tinerilor — organizarea 
muncii, disciplină, economii...

— De pildă, cu economisirea 
de energie electrică s-a între
prins vreun raid ?

— Nu. Ni s-a părut că în 
această privință stăm bine, 
nu se face risipă, că nu e o 
problemă atît de importantă 
incit..

Și totuși, chiar în aceeași 
zi, pornind împreună cu mem
brii posturilor utemiste de 
control prin toate secțiile șan
tierului, am descoperit că sînt 
serioase surse de economisire 
de energie electrică.

Este ora 13. Un soare pu
ternic, ca de august, bate în 
uriașele ferestre ale halei de 
Ia strungărie. Primul cu care 
stăm de vorbă este tînărul 
Chifu Ion. Părerea sa e că în 
secția aceasta nu există posi
bilitatea ca energia electrică 
să fie irosită.

— Luminile în hală, spu
nea el, sînt aprinse Și stinse 
de electricianul de serviciu. 
Pe mașini lucrează oameni 
calificați,, cu experiență și 
strungurile nu merg în gol. 
De altfel, la multe strunguri 
și freze s a introdus oprirea 
automată a motorului odată

cu oprirea universalului. Așa 
că, vedeți...

— Dar neglijențe mai sînt 
pe ici, pe colo ? De pildă, e- 
lectromotorul care învîrtește 
strungul din spatele dumitale 
care consumă energie elec
trică.

Cîteva sugestii 
pentru posturile 

utemiste de control 
de la Ș.N.M. Constanța

Ne am oprit și la energeti- 
cianul șef pentru a-i afla pă
rerea in această privință.
- Ați semnalat neglijențe, 

mașini care merg în gol, 
becuri care ard inutil ore în 
șir ?

— Becuri care ard inutil 7 
Nu cred...

In clipa aceea, — culmea 
ironiei — cu totul și cu totul 
întîmplător, energeticianul șef 
s-a lovit de unul din cele trei

I. ȘERBU
(Continuare în pag. 3-a)

Chifu zîmbește.
— Da, mai sînt și neglijen

țe. Gheorghe Mototolea, cam 
are obiceiul să plece și să 
lase strungul să meargă în 
gol.

La cîțiva pași mai încolo, 
electromotorul frezei părăsite 
de tînărul Dumitru Căciuloiu 
înghițea și el kilowat după 
kilowat, iar electromotorul 
vertical de Ia prima raboteză 
încerca să-1 întreacă zbîmîind 
în gol. In birourile secției gă 
sim multe becuri aprinse, 
deși lumina soarelui le între
cea cu mult strălucirea.

Secția navală este una din 
secțiile mari ale șantierului. 
Aici, cercetând flecare loc de 
muncă, descoperim alte surse 
de... risipă : 16 becuri care 
ard inutil.

Trecem la secția lemnoasă 
și vopsitorie. Deși rindelele 
și pensulele nu sînt acționate 
cu... energie electrică, desco
perim și aici arzînd fără rost 
20 de becuri și mergînd în 
gol electromotoarele de la cir
cularul de 7 kilowați șl cel de 
la banzicul de 4,5 kw, ale că
ror automate de pornire sint 
defecte.
* ----- •-----

Cadre sanitare 
în satele 

regiunii Galați
în satele regiunii Galați ou 

pleoat în acest an 114 absol
venți ai institutelor medico-far- 
maceutice. Cu aceștia numărul 
cadrelor sanitare cu pregătire 
superioară din regiune a ajuns 
la 870. în anul 1938 în regiune 
erau doar 250 de cadre medica, 
le din care numai 17 lucrau la 
sate.

Creșterea numărului de ca
dre medico-farmaceutice a fost 
însoțită de dezvoltarea rețelei 
de unități sanitare. La centrele 
de raion Filimon Sîrbu și Căl- 
mățui au fost construite și în
zestrate cu mobilier, aparatură 
și instrumentele necesare trei 
noi policlinici moderne. O altă 
policlinică se construiește în 
prezent și în centrul raional 
Bujor. în acest an au fost date 
în folosința patru dispensare.

De asemenea în majoritatea 
spitalelor din orașele regiunii 
Galați a fost mărită mult ca
pacitatea de internare.

( Agerpres)

Declarația Con
sfătuirii de la Mos
cova și Apelul că
tre popoarele din lu
mea întreagă mi-au 
umplut inima de 
un puternic sen
timent de încrede
re în uriașele for
țe ale păcii și 
socialismului. Mun
citorii din fabrica 
noastră și-au ma
nifestat totala ade
ziune față de aceste 
documente cu ca
racter programatic. 
Declarația și Apelul 
reprezintă un pro
gram atotcuprinză
tor de luptă pentru 
viitorul luminos al 
omenirii, pentru în
făptuirea celor mai 
fierbinți aspirații 
de pace și progres 
social ale popoa
relor.

O profundă satis
facție mi-a produs 
aprecierea Consfă
tuirii cu privire la 
asigurarea victoriei 
depline a socialis
mului pe ansamblul 
întregului lagăr so
cialist, 
mînă 
muncii 
lalte 
liste, noi, 
muncii din Repu
blica Populară Ro- 
mînă, dăm viață țe
lului comun, pășim 
cu fermitate spre 
noi succese în con
strucția socialistă.

O apreciere deo
sebit de importan
tă a Declarației este 
aceea că unita
tea lagărului so-

Mînă în 
cu oamenii 

din cele- 
țări socia- 

oamenii

cialist este pen
tru fiecare țară so
cialistă chezășia 
dezvoltării ei im
petuoase, este che
zășia apărării ei 
împotriva oricărui 
atentat din partea 
puterilor capitalis
te. Aceasta este 
foarte just! Aceas
ta este concluzia pe 
care o tragem cu 
toții din realitățile 
vieții. Cu cit țările 
care alcătuiesc sis
temul mondial al 
socialismului vor fi 
mai unite, cu cît 
coeziunea lor va fi 
mai mare, cu atît 
și forța lor va creș
te.

Cu cît va pro
gresa mai iute ța
ra noastră, ca și 
celelalte țări socia
liste, cu atît o să 
iasă și mai puter
nic la iveală uriașa 
superioritate a so
cialismului asupra 
capitalismului. Cît 
de minunat carac
terizează Declarația 
sistemul 
socialist 
du-l 
principal 
muncitoare din lu
mea întreagă!" Rea
lizările strălucite 
ale lagărului so
cialist îi însufle
țesc pe oamenii 
muncii din țările 
capitaliste în lupta 
lor. Se confirmă 
astfel cu deosebită 
forță prevederea 
lui Lenin că țările 
socialismului victo
rios exercită prin

Zilnic 109 tone
Inițiativa pornită de colec

tivul noului laminor de pro
file de la Combinatul siderur
gic Hunedoara de a realiza 
de pe acum indicii planificați 
pentru anul viitor, a fost pre
luată și la Uzinele „Victoria" 
din Calan.

La toate locurile de muncă 
s-a extins întrecerea pe profe
sii, care cuprinde acum peste 
200 de fumaliști și alți mun
citori ce concură la elaborarea

mondial 
denumin- 

t,vlăstarul 
al clasei

tonstrucția econo
mică, principala în- 
rîurire asupra dez
voltării revoluției 
mondiale.

Totodată, conti
nua întărire a sis
temului 
socialist 
principal 
pentru 
păcii, după cum se 
arată în Declarație 
și în Apelul către 
popoarele din lu
mea întreagă.

Fiecare succes pe 
care-l dobîndește 
fiecare țară socia
listă și lagărul so
cialist în întregul 
lui este o lovitură 
dată dușmanilor 
păcii și socialismu
lui, este un ajutor 
dat triumfului cau
zei păcii și comu
nismului în întrea
ga lume. Noi sîn- 
tem conștienți de 
răspunderea ce ne 
revine ca oameni ai 
muncii dintr-o țară 
socialistă.

Muncind cu pa
siune, înfăptuind 
programul măreț 
trasat de cel de-al 
III-lea Congres al 
partidului, ne adu
cem contribuția la 
întărirea continuă 
a lagărului socia
list, la apărarea pă
cii

mondial 
are rolul 

în lupta 
apărarea

în lume.

NICOLAE 
MILITARU

Întreprinderea de 
încălțăminte 

„N. Bălcescu"- 
București

fontă peste plan
fontei.
măsuri _
unui debit mai mare de aburi 
pentru furnale.

Aceste acțiuni permit fur- 
naliștilor să aibă succese tot 
mai de seamă în 
Luna aceasta, de 
furnalele uzinei au 
medie zilnic cîte 
fontă în plus peste 
planificat.

Se iau de 
în vederea

asemenea 
asigurării

întrecere, 
exemplu, 

produs în 
109 tone 

indicele

Traiectoria 
istoriei___

Recenta Declarație a
Consfătuirii repre
zentanților partide

lor comuniste și muncito
rești și Apelul adresat 
popoarelor întregii lumi 
reprezintă documente de 
însemnătate istorică, un 
izvor bogat de învățămin
te în lupta tuturor po
poarelor lumii pentru 
pace și socialism.

Declarația sintetizează 
în mod pregnant trăsătu
rile capitalismului în 
descompunere, intrat in
tr-o nouă etapă a dez
voltării crizei sale genera
le. In lumina Declarației, 
în fața noastră, a scriito
rilor se pune cu și mai 
mare tărie, ca o sarcină 
de primă însemnătate 
demascarea permanentă 
și corn baterea fermă a 
întregului cortegiu de 
monstruozități fățișe și 
camuflate oe caracteri
zează exploatarea omului 
de către om în țările ca
pitalului.

Declarația demonstrea
ză în mod magistral pu
ternica putrefacție a ca
pitalismului care aruncă 
milioane și milioane de 
oameni în lipsuri, îi asu
prește, îi exploatează 
nemilos. Furtul de muncă, 
însoțit de cruzime șl te
roare, prejudecățile, min
ciunile convenționale în 
viața de familie, troglodl- 
tis-mul cultural și abera
țiile anti-realiste in artă 
— sînt tot atîtea mijloace 
de aservire a omului de 
către capitalism, de schi
lodire socială șî psihică.

Ideile și practica comu
nistă se opun cu tot mai 
mult succes ideologiei 
burgheze, reacționare, îm
potriva jugului și exploa
tării imperialiste se unesc 
toate forțele revoluțio
nare.

Declarația subliniază în 
mod convingător că la 
toate monstruozitățile ca
pitalismului se adaugă 
caracterul agresiv, pro
fund inuman al imperia
lismului, și în primul find 
al imperialismului ameri
can - principala forță a 
agresiunii.

In același timp încerc 
un sentiment de încrede
re, de optimism știind că 
a venit timpul cînd se 
poate pune capăt încer
cărilor agresorilor impe
rialiști de a dezlănțui un 
război mondial. Declara
ția și Apelul demonstrea
ză limpede că prin e- 
forturile unite ale lagăru
lui socialist mondial, ale 
clasei muncitoare interna
ționale, ale mișcării de 
eliberare națională, ale 
tuturor țărilor care iau a- 
titudine împotriva războ
iului, și ale tuturor forțe
lor iubitoare de pace pot 
fi Infrinate uneltirile a- 
gresorilor imperialiști.

Triumful socialismului pe 
o treime din glob, uriașe
le succese obținute de 
mișcarea comunistă și 
muncitorească internațio
nală precum și avîntu) 
forțelor păcii de pe întreg 
globul pămîntesc indică 
fără greș traiectoria isto
riei.

NINA CASSIAN

Profesorul maistru Gheorghe 
Grudlnskl controlează teme
le viitoarelor constructoare 
din anul II A al Școlii de 

meserii din Bacău.

Foto : C. VICTOR

Dm 10.000 de teatre...
Festivalul bienal de teatru 

amator J. L Caragiale", a 
cărui fază finală se desfă
șoară în aceste zile la Bucu
rești, este o manifestare 
grandioasă : peste 10.000 de 
echipe din sate și orașe prac
tică această frumoasă și 
generoasă îndeletnicire și o 
practică adesea la un nivel 
artistic, la o temperatură și 
o vibrație care produc emo
ție adincă privitorului. Festi
valul demonstrează încă o 
dată ce inepuizabil rezervor 
de talente este poporul, 
cită sete de artă adevărată 
și puternică există in masele 
largi populare, ce energie 
creatoare extraordinară a 
descătușat partidul clasei 
muncitoare și pe ce arie cul
turală întinsă se realizează 
acum această energie.

Asistînd, în juriul festiva
lului, la reprezentațiile date 
de echipele de teatru dra
matic amator care s-au pre
zentat pînă acum în faza fi
nală, încerc adesea satisfac
ții adinei : pentru alegerea 
foarte adecvată a cîte unei 
piese, pentru o regie înde- 
mînatecă făcută de un artist 
profesionist plin de suflet,

pentru interpretări proaspete, 
curate, simple, pătrunse de 
convingere și pline de fru
musețe. Mi se pare că indi
cele general calitativ al 
spectacolelor de amatori e 
în acest an simțitor ridicat 
față de primul festival, iar 
orientarea generală mai si
gură. Numărul mai mare al 
participanților - printre care 
foarte mulți tineri —tarată 
atracția pe care 
o exercită tea
trul și faptul că 
însăși sfera de 
cuprindere a
publicului de
către teatru — atît de cel 
profesionist cît și de cel a- 
mator, e mult mai largă.

Totodată nu se poate sâ 
nu observi cu părere de rău 
că amatorii nu dispun încă, 
decît în mică, prea mică mâ 
sură, de repertoriul care le 
este atît de necesar, că nu 
prea au la indemînă mai cu 
seamă piesele scurte noi, de 
actualitate, combative, care 
ar ridica la un grad și mai 
înalt de eficiență politică și 
artistică teatrul amator. Cla
sa muncitoare din țara noa

stră a realizat minuni în 
construcția socialistă a țârii ; 
piesele din viața clasei 
muncitoare sînt foarte puține 
ca număr și extrem de rar 
închinate prezentului. Crea
rea de noi și noi gospodării 
agricole colective, dezvolta
rea, înflorirea celor mai 
înainte create, caracterul de 
masă al trecerii țărănimii 

muncitoare la 
munca în co
mun nu-și gă
sesc suficient o- 
glindirea în lu
crări dramatice 

de valoare ; piesele pe teme 
sătești tratează îndeobște 
doar aspecte de la începutul 
colectivizării. Tineretul, care 
aduce o mare contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid și care sus
ține cu însuflețire mișcarea 
artistică de amatori, nu prea 
găsește în repertoriul exis
tent propriile sale probleme 
de viață, le întîlnește uneori 
expuse in mod schematic.

Scriitorii se vor bucura, 
desigur, văzînd cu cîtă dăru
ire, pricepere și naturalețe

le sînt interpretate piesele î 
Noi, cei fără de moarte de 
M, Davidoalu, la clubul cen
tral Bicaz, îndoiala de Ernest 
Maftei, la colțul roșu al 
gospodăriei colective din 
Sagna, raionul Roman, Re
colta de aur de Aurel Ba ran
ga, la căminul cultural din 
Lipănești, regiunea Ploești, 
Aripă de rîndunicâ de Siito 
Andras, la căminul cultural 
din Lueta, raionul Odorheî... 
Și poate că vor simți un în
demn nou de a scrie mai 
mult, mai bine și mai actual 
pentru acești artiști care se 
numără cu zecile de mii pe 
tot cuprinsul țării și care se 
apropie de teatru cu cea 
mai profundă sinceritate și 
cărora le sîntem încă da
tori.

Festivalul e în curs. Pot 
afirma de pe acum, la jumă
tatea etapei finale, că ne 
putem mîndri cu realizările 
celor mai multe formații și ale 
celor mai mulți artiști ama
tori prezenți în aceste zile 
la București.

VALENTIN SILVESTRU



Serile 
la căminul cultural

Pentru creșterea 
rentabilității 

sectorului zootehnic

La Seimenii-Mari, sat do
brogean așezat pe malurile 
bâtrine ale Dunării, se înse
rase. Dar nici liniștea aceea 
nesfirșită și apăsătoare, spe
cifică satelor noastre de odi
nioară, și nici întunericul des 
de „să-l tai cu cuțitul" n-au 
mai pus stăptnire pe ulițele 
largi și frumoase ale satului. 
Becul electric umplea cu lu
mina lui fragedă odăile case
lor, arginta drumurile; frîn- 
turi de melodii răzbateau din 
cînd în cînd pînă în uliță de 
la cele Cîteva sute de difuzoa
re cîte se pot număra în Sei
menii-Mari, sat complet ra- 
dioficat. Iar acolo, în mijlocul 
satului, la căminul cultural, 
zeci de tineri și tinere, vîrst- 
nicl, se grăbeau să nu piardă 
Începutul filmului care rula 
în seara aceea. Alții, care-l 
văzuseră, aveau alte treburi: 
veneau la repetiția brigăzii 
artistice de agitație ori ta șah, 
să împrumute o carte de la 
bibliotecă, ori să învețe o re
citare. Fiindcă acum, iarna, in 
fiecare seară, după ce s-au 
terminat treburile ta gospodă
ria colectivă, sau prin gospo
dăriile personale, centrul acti
vității întregului sat se mută 
aici, la căminul cultural.

Sînt în Seimenii-Mari cinci
zeci și cinei de utemiști (trei
zeci și două de fete și două
zeci și trei de bătefi) care nu 
lipsesc niciodată de la aceste 
activități. Căci de fiecare 
dată, la adunările generale ale 
organizației de bază U.T.M., 
la primirea noilor membri în 
organizație, la ședințele de 
analiză a muncii, despre acti
vitatea culturală ei discută 
mult și cu înflăcărare. Activi
tatea culturală este pentru 
fiecare utemist din Seimenii- 
Mari o sarcină de organizație. 
Și nu numai o sarcină, ci o 
necesitate.

— Organizația noastră 
U.T.M. — îmi spunea deunăzi 
tovarășa Georgeta Stoica, di
rectoarea căminului cultural 
și membră a comitetului co
munal V.T.M. — a luat hotărî- 
rea ca în perioada de iarnă 
noi, tinerii, să nu pierdem 
nici o seară degeaba. In- 
cepînd de lunea și ptnă du* 
minica, am planificat activi- 
tatea culturală astfel: lunea 
— repetiția echipei de dan
suri, a recitatorilor și a soliș
tilor de muzică populară; 
marțea și vinerea — repetiția 
brigăzii artistice de agitație; 
miercurea și stmbăta — repe
tițiile corului, iar duminica — 
program artistic pe scenă, cu 
public.

— Și Joia 1
— ...Joia tineretului. Este 

una dintre zilele pe care tinerii 
din satul nostru le îndrăgesc 
cel mai mult. Noi mai orga
nizam și în anii trecuți cite 
o Joie a tineretului, dar nu 
era așa cum ar fi trebuit. A- 
tuncl veneau cîțîva tineri la 
căminul cultural cu cîte un 
acordeon, începeau să cînte 
și, după ce oboseau jucînd,

Sapa rotativa din fotografie, lucrată de Paraschivc Petrescu, la 
centrul de material didactic și propagandă agricolă al Mini
sterului Agriculturi; nu va fi folosită pe ogoare. Dar, avind-o 
în față la cursurile agrotehnice, tinerii din agricultură vor înțe

lege desigur mult mai bin® explicațiile specialiștilor.

Sute de tone de porumb 
peste prevederile contractuale

Gospodăriile agri
cole colective din 
regiunea București au 
predat pînă acum la 
bazele de recepție 85 
la sută din cantita
tea de porumb con
tractată.

Numai din vînzarea 
porumbului gospodă
riile colective din 
regiune au încasat 
117.000.000 lei. O 
parte însemnată din 

această sumă a fost 
plătită încă de la 
încheierea contracte, 
lor. Gospodăriile agri
cole colective au 
putut astfel să îm
partă colectiviștilor 
avansuri lunare sau 
trimestriale pentru 
zilele muncă efec
tuate.

Producțiile mari 
obținute. în acest an 
au permis multor

pleca fiecare pe la casa lui... 
Dar cu ce pleca el mai mult 
in suflet decît atunci cînd ve
nise, rar se întreba cineva...

Și tovarășa Georgeta Stoica 
mi-a povestit apoi pe larg 
cum cu cîtva timp în urmă, 
comitetul comunal V.T.M., 
discutind cu mai mulți tineri 
și tinere, cerînd sțatul și spri
jinul organizației de partid 
din comună, a hotărit să or
ganizeze joile tineretului pe 
anumite teme. Ce înseamnă 
asta ? Aceasta înseamnă că se 
stabilesc dinainte anumite su
biecte care-i interesează pe ti
neri mai mult si despre care 
cineva vorbește în seara joii 
respective la căminul cultu
ral. Tinerii pun întrebări, pri
mesc răspunsurile respective, 
li se dau cele mai semnifica
tive exemple din viața și acti
vitatea lor de toate zilele în 
legături cu tema discutată. 
Urmează dans, apoi diferite 
jocuri distractive, scurte con
cursuri „Cine știe, ciștigă* pe 
teme din viața satului și a 
gospodăriei colective. Tirziu, 
cînd se termină seara respec-

Din experiența 
comitetului 

U.T.M.-Seimenii-Marf, 
regiunea Constanta, 

in organizarea 
activității culturale 
a tinerilor săteni

tivă, fiecare tînăr, pe lingă 
faptul că a dansat, că a as
cultat muzică, pleacă fi cu o 
mulțime de cunoștințe noi.

Așa, de exemplu, la una din 
joile tineretului care a avut 
loc nu de mult, s-a discutat 
despre „Dezvoltarea sectoru* 
lui zootehnic în gospodăria 
agricolă colectivă din Seime
nii-Mari". Apoi, după ce s-a 
dansat un timp, a fost pre
zentată recenzia unui film. 
A urmat iarăși dans și jocuri 
distractive. Altădată, tot la 
„Joia tineretului" s-a discutat 
mult fi cu înflăcărare despre 
„Atitudinea băieților față de 
fete". Auzindu*și numele prin
tre exemplele date de felul 
cum nu trebuie să te porii, 
cifiva „șmecheri" ai satului ca 
Mircea Gherlan fi Victor Chi- 
riac au roșit pînă in virful 
urechilor, rușinați față de cei
lalți tineri care priveau cu 
reproș la ei.

N-au fost puține joile tine
retului la care comitetul co* 
munal U.T.M. din Seimenii- 
Mari i-au invitat pe comu
niști să le vorbească tinerilor 
despre trecutul de luptă al 
partidului, al clasei muncitoa
re, despre unele probleme in
ternaționale ; pe brigadierii 
fruntași din gospodăria colec
tivă să le vorbească despre 
obținerea recoltelor mari fi 
despre alte asemenea lucruri 
care-i interesau.

Foto : AGERPRES

gospodării colective 
să vîndă statului cîte 
50—150 tone porumb 
peste sarcinile con
tractuale, Printre a- 
cestea se numără 
gospodăriile agricole 
colective din Grindu, 
Cocargeaua, Radu 
Vodă. Valea Biseri
cii, Gheorghe Lazăr, 
Mfirculești. Dragoș 
Vodă, Crucea și al- I 
tele. (Agerpres) *

Toate serile acestea cultu
ral-educative sint nu numai 
îndeplinirea unei sarcini tra
sate de organizația U.T.M., ci 
fi satisfacerea unei aspirații 
firești la cultură, la lărgirea 
orizontului intelectual, aspira* 
ție născută la acești tineri în 
condițiile satului nostru nou, 
socialist.

Am insistat mai mult asu
pra felului în care organizația 
V.T.M. din Seimenii-Mari 
organizează joile tineretului, 
fiindcă ni s-a părut un lucru 
interesant, care dă rezultate 
bune fi pe care l-ar putea 
face cu aceleași rezultate fi 
organizațiile V.T.M. dfn alte 
sate.

De altfel, aici, la căminul 
cultural din Seimenii-Mari, 
întreaga activitate culturală a 
tinerilor este organizată eu 
chibzuință, după un plan bine 
stabilit cu ajutorul organiza
ției de partid, al s/atului 
popular din comună, al con
ducerii gospodăriei colective, 
pe cele mai interesante fi ac
tuale probleme. La una din 
adunările generale ale colec
tiviștilor, de pildă, brigada 
artistică de agitație a prezen
tat programul „La adunarea 
generală fi brigada e in oală', 
program in care se vorbea ..pe 
concret" despre felul fn care 
muncesc colectiviștii in gos
podărie.

Pentru brigada artistică 
de agitație. de exemplu, 
comitetul comunal V.T.M. și-a 
fixat încă de pe acum te
mele viitoarelor programe. 
Aceasta pentru a putea fi 
strlnse din timp faptele de 
viață care vor sta la baza 
textelor pe care le va scrie 
colectivul de creație al brigă
zii format din cei mai ta ten
tați tineri, lată aici acest pro
gram :

- Cum trebuie să muncim 
ca planul să-1 îndeplinim 

(program artistic axat pe 
sarcinile de producție ale co
lectiviștilor pe anul 1961).

— Raid anchetă în gospo
dăria colectivă

(despre munca tinerilor din 
diferite sectoare ale gospodă
riei colective).

— Baba, pisica r.eagrâ și 
știința 

(program artistic pentru 
combaterea superstițiilor).

Frezentind astfel de pro
grame, tinerii sint mindri că 
pot sâ contribuie fi ei in acest 
fel la popularizarea fi promo
varea noului în viață, la stir- 
pirea apucăturilor învechite.

Deci o activitate culturală 
bogată, interesantă.

Un lucru insă se pare că 
l-a scăpat din vedere organi
zația U.T.M. din Seimeni, fi 
anume: că această activitate 
trebuie dusă de către toți ti
nerii din comună. Am spus la 
început că în Seimenri-Mari 
se duce o activitate culturală 
bogată, că întreaga masă a ti
neretului ia parte din plin 
pentru a o face și mai vie fi 
mai interesantă. Dar asta nu
mai la Setmenii-Afari. De ce 
nu ft întîmplă însă acelafi 
lucru fi la Seimenii-Mici, sat 
aflat doar la 2 kilometri de 
Seimenii-Mari fi care face 
parte din aceeafi comună ? La 
Seimenii-Mici, fi brigada ar
tistică de agitație, fi corul, fi 
echipa de dansuri merg mai 
slab. De asemenea, joile tine
retului sînt organizate super
ficial.

Comitetul comunal U.T.M. 
are datoria să le acorde ace
lafi sprijin fi tinerilor din 
Seimenii-Mici pentru îmbu
nătățirea activității culturale.

PETRE GHELMEZ

O
Nu odată oțl cH'rt în ziare, 

nu odată ați auzit despre 
gospodăria colectivă din 

Babe Ana, raionul Mizil, des
pre tinerii din acest sat, despre 
munca lor in gospodăria colec
tivă, desp’e octivitâțUe lor cul
tura I-educative. Odată chiar, un 
corespondent voluntar de aici 
a ciștigat un concurs ol ziaru
lui nostru pentru un reportaj 
care vorbea despre viața și ac
tivitatea bogată a tinerilor din 
Baba Ana.

Dar mai trebuie să știți urmă
toarele lucruri :

La Baba Ana, un sat în care 
există o gospodărie colectivă 
renumită, cu o mare putere e- 
conomică, un sat in care există 
(notâți) o casă de cultură (se 
construiește și un că-min cultu
ral) un sat în care condițiile de 
viață materială și de cultură 
sint mult dezvoltate, în care 
s-au construit zeci și zeci de 
case noi, s-cu cumpărat televi
zoare, în care există o bibliote
că cu mil de volume, ei bine, 
într-un asemenea sat nu există 
nici o formație artistică, pentru 
motivul că (nu vă mirați) o echi
pă artistică nu se poate face 
numai cu băieți (Inchipuiți-vă 
un ,,dans al fetelor” jucat de 
băieți).

Organizația U.T.M. din Baba 
Ana a deschis acum învâțămîn- 
tul politic. Sînt trei cercuri la 
care participă toți utemlștil (dar 
nici o utemistă), mulțl neute- 
miștl (dar nu și neutemiste). Pe 
lingă casa de cultură funcțiunea*

De vorbă despre 
viitoarea 

gospodărie 
colectivă

Pe tindrul Marin D. Nuțu 
!-o«i intilnit acasă kj el, răs
foind ziarul raional In care 
se vorbea despre înființarea 
unor noi gospodării agricole 
colective in raionul Giurgiu.

— Vezi, mi s-a adresat
— alții ne-au luat-o înainte. 
Au înființat deja gospodăria 
colectivă. Cei din comunele 
Arsoahe, Gâujani se pot 
mindri cu lucrul acesta.

— Dcr voi, cei de aici de 
la Gcgosari ?

— Noi ? Păi nici noi nU 
mai așteptăm mult Apfoooe 
întreg satul a făcut cereri de 
înscriere. Am fost in vizita la 
colectiviștii din raionul Că
lărași și din cite raioane, 
cm văzut cum trăiesc și turti 
muncesc ei și ne-am convins 
că drumul gospodăriei co
lective, arătat de partid, 
este drumul belșugului, cî 
unei vieți înaintate, viitorul 
nostru. De aceea ia îndem
nul comuniștilor din sc*. 
ne-om hotărit să înființăm si 
noi o gospodărie toiect ră.

In regiunea Cluj:
Noi gospodarii 

colective
Zi de n. țărani! munci

tori întovărășiți din re
giunea Cluj convinși de re
zultatele bune dobândite 
de gospodăriile colective și 
ca urmare a muncii politi
ce permanente desfășurată 
sub conducerea organizați
ilor de partid se hotărăsc 
să treacă la forma supe
rioară de muncă - gospo
dăria colectivă.

Astfel, duminică 11 de
cembrie 471 de familii de 
întovărășiți din satul CL 
reșoaia. raionul Dej, au 
inaugurat o gospodărie co
lectivă. Noii colectiviști au 
adus în gospodărie 1732 ha 
teren, din care 640 ha 
livexi cu pomi fructiferi și 
45 ha cu vii. Ei au mai 
adus de asemenea, aproa
pe 130 de vaci și bivolițe 
și peste 100 de animale de 
muncă.

In aceeași zi au mai fost 
inaugurate în raionul Dej 
gospodării colective și în 
comunele Cîțcău, Cusdrioa- 
ra. Poiana Benchii. Negri- 
lești. Ileanda și altele. In 
zilele de 10 și 11 decem
brie au mai luat ființă gos* 
podării agricole colective 
și în raioanele Gherla, 
Bistrița, Sărmaș și Beclean.

traditie fără viitor
ză patru cercuri de cultura ge
nerală, la care sînt înscriși cîte 
20-25 de colectiviști.

La aceste cercuri bărbații 
desfășoară o activitate foarte 
interesantă.

Există Insă și un cerc la care 
n-ai să prinzi picior de bărbat. 
Cercul se cheamă „Pedagogie 
pentru <nameu. Ei, veți spune 
dumneavoastră, aici vin tinerele 
moaie I Da de unde I Conducă
toarea cercului se mira că cer
cul ei nu se cheamă cerc de 
„Pedagogie pentru bunicuțe”.

Unde sint fetele, unde sînt ti
nerele soții ?

— Acasă I - ne spune unul 
dintre soți.

— Ehei - își amintește Nico
lae Radu, odată, cînd eram 
flăcău, aveam noi aici o echipă 
artistică strașnică. Aveam dan
suri, echipă de teatru, cor... 
Mergeam cu echipa noastră și 
în alte sate, la Fîntînele, la Ci
reșe ru, la Conduratu și dădeam 
niște programe... ni se dusese 
vestea ! Ei, dar pe urmă s-a 
destrămat echipa... Intîi im-am 
însurat eu. Nevastă-mea era și 
ea în echipă. Pe urmă s-a în
surat Oprea tot cu o fata din 
echipă, pe urmă Ștefan Mărcu- 
ceanu cumnatu-meu și uite așa 
s-au însurat și s-au măritat toți 
și gata echipa... Păcat..
- Și de ce s-a destrămat 

echipa ? îl întrebăm noi, nedu
meriți totuși.

- Păi, nu v-am spui ? Fetele 
s-au măritat...

Văzîndu-ne atlt de nedume

Program nou șl interesant prezentat de brigada artistică de 
agitație a căminului cultural din comuna Modelu, raionul Că

lărași.

35.000 de ha plantate 
cu pomi fructiferi

Pomicultorii au înde
plinit planul anual 
de plantări de pomi 

fructiferi. în primăvară și 
toamnă au fost plantate a- 
proaue 35.000 ha cea mai 
mare suprafață plantată 
într-un an pînă acum în 
țara noastră. Acțiunea con
tinuă.

Plantările au fost făcute 
aproape în întregime în 
sectorul agricol socialist. 
Noile livezi sînt situate în 
bazinele pomicole pe baîa 
lucrărilor de zonare a pro
ducției agricole și raiortare 
a soiurilor și pe terenuri în 
pantă, care sînt astfel va
lorificate mai economic de
cît prin alte culturi agri
cole. Au fost extinse soiu
rile valoroase pentru a- 
sigurarea aprovizionării 
populației cu un bogat și 
variat sortiment de fructe.

Cele mai bune rezultate 
au foet obținute In acest 
an în regiunea Pitești. Nu
mai în această regiune au

Un bun crescător de ori-a'e trebuie să fie și un bun cunoscător al științei zootehnice. Iotă de 
ce tinerii îng-^torî de cnHxsie de la G.A.S. Buftea, regiunea București, ascultă cu otita inte

res explcatiiie inginerei zootehniste Elena Tudoroiu.
Foto i AGERPRES

riți, Nicolae Costoche, un olt 
tinăr, ne-a venit in ajutor :

— Uite cum devine <X)lul.M 
Odată ce s-c măritat fata, ea 
devine nevastă, așa ca trebuie 
să stea acasă, nu ? Eu, să zic, 
am venit de la ămp cu ne
vasta. Ei, nu trebuie să mă mai 
recreez și eu ? Aș<j că eu pot 
sc mă duc să mai joc un șah, 
să mâ duc la televizor, sâ mâ 
duc ia o ședință... Nevasta are 
treburile ei acasă. Asta e tra
diție la noi I

Și tinerii soți păstrează tra
diția.

Sînt tradiții care trebuie păs
trate, dar și tradiții împotriva 
cărora trebuie să luptăm, sfi le 
dezrădăcinăm din conștiința ti
nerilor săteni. Ce este bun în
tr-o tradiție ca aceasta prin 
care soțiile sînt umilite, ținute 
departe de tot ce se petrece 
nou și interesant in sat ?

Cine trebuie să lupte împo
triva unei asemenea tradiții ? 
Firește, în primul rînd organiza
ția U.T.M. lată însă cum privesc 
tovarășii din comitetul U.T.M. 
chestiunea aceasta.

Se convoacă o adunare gene
rală. Se scrie un convocator. Se 
la tabelul tuturor utemiștilor.
- Scrie acolo, zice Gavrllă 

Ștefan, secretarul comitetului 
U.T.M. : Rădută Ion, Nica Ni- 
colae, Tudor Gheorghe, Geor
geta Costache... Stai, n-o scrie 
pe ea câ-i măritată.

Așadar, iată de unde por
nește răul. E o stare de lucruri 
cu care s-au obișnuit toți și pe 

fost plantați cu 14 la sulă 
mai mttlți pomi fructiferi 
decît în întreaga țară în 
anul 1938. Livezile au fost 
extinse de asemenea in zo
nele de deal și coline din 
regiunile Timișoara, Cra
iova, Cluj, Baia Mare, Plo- 
ești și altele. în multe ba
zine pomicole s-a început 
din acest an specializarea 
unor unități agricole socia
liste în producerea anumi
tor fructe ca vișine, cireșe, 
caise, piersici etc.

Producția pepinierelor a- 
sigură în toate regiunile 
materialul săditor necesar 
îndeplinirii și depășirii sar
cinilor trasate de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. pri
vind refacerea ?i extinde
rea livezilor, astfel ca pînă 
în anul 1965 ele să ajungă 
la o suprafață totală de 
300.000 ha și să predomine 
speciile de pomi fructiferi 
de mare valoare economică.

(Agerpres)

cane comitetul U.T.M. nu numai 
că a ingoduit-o, dar a impămîn- 
tenit-o.

Organizația partid a indi
cat comitetului U.T.M. să se 
discute despre ocecstă chesti
une in odu^xjrea generală a 
organizației U.T.M. și să se rupă 
cu această situație nefirească. 
Și intr-odevor s-O convocat o 
adunare generală U.T.M. la 
care — ați ghicit 1 — nou fost 
chemate tinerele soții utemiste. 
Și băieții, bărbații, au discutat, 
au discutat o seară întreagă 
despre rolul fetelor șl al soțiilor 
tinere în viața de organizație. 
Ba au dat și exemple :

— Știți, aici, la Baba Ano, 
avem o „tradiție”. Nu-i co la 
cei din Cătina unde, fetele și 
soțiile cintă in cor și joacă în 
echipa de dansuri. Ce frumos 
program au prezentat Io Baba 
Ana tinerii și tinerele din Căti
na I... Și erau în echipă multe 
perechi de tineri căsătoriți.

Ei, dar asta e la Cătina I
Au mai vorbit ei și despre ac

tivitatea tinerelor de la Flntine- 
le, de la Fulga. Apoi, ședința 
s-a terminat, s-a încheiat pro
cesul verbal și a doua zl soții 
au venit să plătească cotizațiile 
soțiilor.

Cam atîta o făcut comitetul 
U.T.M. pentru atragerea la via
ța de organizație a fetelor șl 
soțiilor tinere.

O fi destul ? Să-i întrebăm 
pe cel din Cătina, din Fulga.

în sectorul zootehnic al 
gospodăriei agricole de stat 
Hălchiu, regiunea Stalin, lu
crează 16 tineri. Utemiști! de 
aici sînt constituiți întf-0 
grupă U.T.M. care are în cen
trul preocupărilor el atitudi
nea față de muncă a tineri
lor îngrijitori de animale, 
promovarea metodelor înain
tate de creștere a animalelor.

Adunarea generală de ale
geri, în care s-a discutat, 
printre altele, despre munca 
organizației U.T.M. cu tinerii 
din acest sector a apreciat ac
tivitatea grupei U.T.M. din 
sectorul zootehnic, orientarea 
ei spre problemele de produc
ție, faptul că în grupă 6-a 
analizat adesea contribuția ti
neretului din acest sector la 
asigurarea bazei furajere, fe
lul în care tinerii crescători 
de animale folosesc cai’teâ 
tehnică pentru pregătirea lor 
profesională etc.

Așa cum s-a arătat în adu
narea generală, munca orga
nizației U.T.M. 
cu tinerii din a- 
ceet sector nu 8-a 
rezumat numai la 
măsurile luate de 
grupa U.T.M. Pen
tru a sprijini ac
tivitatea acesteia, 
corni tetul or gani - 
zației de bază 
U.T.M. i-A’ inVL
tat în repetate 
rânduri pe ingine
rul zootehnist și 
pe medicuj vete
rinar care au vor
bit tinerilor despre metodele 
științifice de îngrijire a ani
malelor, despre felul în care 
se prepară rațiile de hrană și 
se face furajarea animalelor. 
Comitetul U.T.M. s-a îngrijit, 
de asemenea, de încadrarea 
tuturor tiineriloțr în învățămân
tul zootehnic

Faptul că în perioada care 
a trecut organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației 
de partid, s-a ocupat cu mai 
multă răspundere de munca 
tinerilor din sectorul zooteh
nic, poate fi argumentat prin 
numeroase exemple. De pildă, 
pregătind o ședință de comi
tet în care urma să se anali
zeze activitatea profesională 
a tineretului din sectorul 
zootehnic, membrii comitetu
lui U.T.M. au tners îh acest 
sector și în urma sesizării ti
nerilor îngrijitori, au consta
tat că felul în care este or
ganizată hrănirea animalelor

însemnări 
pe marginea 

adunării 
generale de 
alegeri de la 

G.A.S.- Hâkhlu, 
regiunea Stalln

Cum o fost acolo înfrîntă „tra
diția” ?

Fără îndoială că utemiștii de 
acolo au ținut seama de cîteva 
lucruri foarte importante, și 
anume că „tradiția” aceasta 
contravine principiilor noastre, 
se pune de-a curmezișul drumu
lui spre o viață nouă a locuito
rilor satului, că la noi căsnicia 
nu moi este de mult o cătușă 
pentru tînăra soție, ci, dimpo
trivă, ea creează condițiile unei 
întrajutorări intre soție și soț 
pentru ca amindoi să ducă o 
viață frumoasă, sâ participe 
la tot ce se petrece nou și 
instructiv in sat, că organizația 
U.T.M. are datoria să munceas
că activ pentru ca aceste prin
cipii să fie transpuse in fapt. 
Și dacă știi aceste lucruri șl 
vrei sâ le realizezi, găsești mij
loacele, metodele, formele con
crete de muncă, care ating 
scopul.

E, credem, cea mal bună re
comandare pe care o putem 
face comitetului U.T.M. din 
Baba Ana.

Am vrea ca într-un viitor a- 
proplot corespondentul nostru 
de aici, despre care vorbeam 
la început, să cîștige un concurs 
al ziarului nostru pentru un re
portaj tn care sâ fie vorba des
pre o activitate interesantă, va
riată a fetelor și soțiilor tinere 
în toate sectoarele vieții politi
ce, obștești, culturale.

MIHAI CARANFIL 
NICOLAE BARBU 

duce la risipirea furajelor. îi 
Uriftla analizei făcute, ascultîn< 
propunerile utetniștilor, sfă 
tuindu-se apoi cu oamenii d 
specialitate din gospodărie 
comitetul U.T.M. a proțpu 
conducerii gospodăriei ca a 
ceeași cantitate de furaje re 
partizată pe o zi pentru ■ 
vacă să fie dată îft rații ma 
mioi și mai dese pentru a pu 
tea fi consumată toată. Con 
ducerea gospodăriei a aprecia 
propunerea comitetului U.T.M 
șl a aplicat-o. Și acum un al 
exemplu. îfi anul acesta fai 
adus în gospodărie aparate d 
muls electrice. Tinerii, la în 
ceput, le-au privit cu interes 
dar și cu neîncredere. Era 
aparate complicate și nu 1 
venea la îndemînă să lucrez 
cu ele. într-o adunare gene 
rală a organizației de baz 
U.T.M. s-a discutat despre a 
cest lucru, subliniindu-se im 
portanta folosirii tehnicii mo 
derne în sectorul zootehnia 
Pe baza hotărîtilor adoptat 

de adunare, tine 
rilor li s-a expli 
cat, de către spe 
cialiștii din gos 
podârie modul d 
funcționare a a 
cestor aparate, 1 
s-au făcut demon 
strațll practice 
Astăzi, folosire, 
aparatelor electri 
c© de inul® ă de 
venit un lucru fd 
resc, obișnuit.

Apreciind e«pe 
rlența bună că 

pătată piuă acum, mai mulț 
vorbitori, printre care ș 
Frantz Lizelotte, Gerda Mai 
tin, Nicolae Munteanu etc., a 
atras atenția asupra sarcini 
lor mari care stau în viitor î: 
fața lor. Sarcinile de plan p 
anul 1961 prevăd creștere 
considerabilă a producției s 
nimăliere în gospodăria loi 
Numărul vacilor cu lapte, d 
pildă, de la 385 cîte sînt î: 
momentul de față, va ajung 
la 600. O dezvoltare serioas 
va cunoaște de asemenea !• 
sectorul porcin. îndeplinire 
acestor sarcini sporite — a 
spus vorbitorii — cer o mo 
bilizare și mai activă a tine 
retului. Va trebui să propu 
nem organizației de partid $ 
conducerii gospodăriei pe ce 
mai buni utemiști care să lu 
creze în acest sector și să n 
ocupăm și pe mai departe d 
ridicarea calificării lor profe 
sionale, pentru a spori pre 
ducția de lapte pe cap de vac 
furajată. Va trebui să contri 
buim de asemenea, mai mul 
la asigurarea bazei furajere.

Pe baza propunerilor rele 
șite din darea de seamă ș 
a celor făcute de utemiști 
adunarea generală a adopta 
o seamă de hotărîri pentr 
îmbunătățirea pe mai depart 
a muncii tinerilor îngrijitor 
de animale. Iată cîteva du 
acestea :

— Să se recomande condu 
cerii gospodăriei de stat 1 
utemiști Care să lucreze îi 
sectorul zootehnic. Acești; 
să lucreze o perioadă p 
lingă cei mai buni eres 
cători de animale din gospo 
darie. Cu sprijinul îngineru 
lui zootehnist și al mediculu 
veterinar se va organiza pen 
tru ei un ciclu special de lec 
ții, consultații, demonstrați 
practice etc.

— Cei 16 tineri care lucrea 
ză de mai multă vreme îi 
sectorul zootehnic vor fi în 
cadrați în continuare 1; 
cursurile zootehnice. Comite 
tul U.T.M. va trebui să se în 
grijească ca biblioteca volan 
tă din sectorul zootehnic s; 
fie împrospătată mereu ci 
broșuri și cărți de specialita^ 
te,

— Brigada utemistă di 
muncă patriotică va întrețin 
în anul care vine 100 hectar» 
pășune, iar pentru creștere; 
fertilității acesteia va tranS' 
porta și împrăștia 10 vagoa 
ne de spumă de var.

Acum, organizația de bazî 
U.T.M. din G.A.S. Hălchiu < 
trecut la înfăptuirea hotărîri
lor adunării generale de ale^ 
geri.

P. ISPAS
•-----•-----

Do, este nevoie de o grijă 
deosebită. Din aceste mlădi- 
țe vor crește viitorii pomi 

fructiferi.



țelul comun, idealul pe care.I 
au. Numai pe uu asemenea fun
dament dragostea poate să înflo
rească, să fie cu adevărat tin 
sentiment înălțător și întrutotul 
frumos.

V ASIDE BE.JAN 
strungar — București

La baza dragostei și căsătoriei - 
IDEALUL COMUN

Păreri ale cititorilor pe marginea articolului 
HO TÎNÂRÂ NE CERE SFATUL"

Iubirea e ca o floare ginga
șă, ea îl înaltă pe om, îi dă 
aripi, îl face să viseze și îl a- 
jută să-și realizeze năzuințele. 
Cînd la baza căsătoriei nu 
stă dragostea adevărată, se 
clădește un castel de nisip, 
care se nărulește la prima su
flare de vînt. Morala societă
ții noastre noi respinge orice 
încercare de a pune la teme
lia unui cămin cărămizile de 
nisip ale prejudecăților bur
gheze.

TEODOR BRIOCAN 
EMIL AMDRON

B-dul Muncii 49-51 București

★

Un tânăr sat» o tânăra la 20-25 
de uni este un om matur, poate 
lua singur hotârîri, știe ce e 
line și ce e rău, Părerea părin
ților trebuie cerută insa. Prin a- 
ceasta ne arătăm dragostea și 
respectul față de părinții care 
ne mi crescut și piltom fi ajutați 
la timp sa vedem lucrurile în 
mod realist. Dar atunci ctnd pă
rinții au concepții învechite și 
retrograde despre dragoste și 
despre căsătorie ce e de făcut ? 
In acest cai cerem părerea a- 
celor oameni care la locul de 
muncă ne sint foarte apropfați, 
care ne ajută ori de cite ori le 
cerem sfatul.

Hotărî rea insă trebuie s-o ia 
fiecare tânăr atunci cind îți dă 
seama de calitățile celui de care 
își leagă viața

OȚELEA TRAIAN 
strungar — Codlea

★

Paterea chito&rej Lică Vale
ria ne-a indignat pur și simplu. 
Poziția ei este retrogradă, o ră
bufnire a concepției burgheze 
despre dragoste și căsătorie. Ea 
îndemna de fapt spre minciună, 
spfe îndepărtarea de colectiv. 
Nu, părerea noastră este că orice 
tînar, atunci cînd se află într-un 
impas trebuie să-și găsească 
sprijinul, să afle un sfat la co- 
lrctiviil de muncă, la tovarășii 
săi. Umărul lor va fi totdeauna 
un sprijin de nădejde.
TAN4SACHF B.. CÎMPEANU 
C.» HAVRINCEA I MANEA 
C.> SIRBU C., VELCEANU P., 

STOICESCU V. 
muncitori, Reșița

★

Este cu totul străină mora
lei comuniste atitudinea ace
lora care sub pretextul de a 
Se bucura din plin de ..plăce
rile vieții și ale tinereții” trec 
cu ușurință p^ste legăturile 
de dragoste schimbînd mereu 
,,obiectul iubirii lor".

In spatele acestui pretext 
Se ascunde goliciunea sufle
tească a unor element» infec
tate de morala putredă bur
gheză, elemente descompuse 
moralicește. Față de purtătorii 
unor asemenea concepții opi
nia publică sănătoasă a co
lectivelor de muncă este da
toare să ia poziție fermă

CAIU MADY
București

★

Dragostea este un sentiment 
înălțător și frumos. Fără el că
sătoria este o convenție, o falsi
tate. De curînd, am asistat la 
căsătoria unui prieten, strungar 
ca și mine El și a cunoscut so
ția la liceul seral, au fost doi 
ani de zile eolegi de bancă, au 
învățat mereu împreună s-au 
cunoscut îndelung, amîndoi vor 
sa urmeze Institutul politehnic, 
să devină oameni cît mai folosi
tori societății noastre. Pe ei nu 
numai dragostea, înțelegerea și 
respectul reciproc i-a unit, ci și

INfOR
Mart! dimineața o sosit în 

Capitală o delegație sovietică 
care va duce tratative în ve
derea încheierii unei conven
ții de prevederi sociale între 
R. P. Romînă si Uniunea So
vietică.

La amiază, membrii dele
gației au fost primiți de tov. 
Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor So
ciale.

*

Ambasadorul R. P. Polone 
la București, Janusz Zambro- 
wiez, a organizat marți, la se
diul ambasadei, o întîlnire cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a violonistului Tadeusz Wron- 
ski și pianistului Wladyslaw 
Szpilman.

La întîlnire au luat parte 
reprezentanți ai ministerelor 
Invățămîntului și Culturii și 
Afacerilor Externe, muzicieni 
și alți oameni de artă și cul
tură.

★
Zilele trecute 160 de colec

tiviști din comuna Vtad Te' 
peș, regiunea București, au 
vizitat Orașul Statin și împre
jurimile sale pitorești.

Colectiviștii din regiunea 
București au vizitat noile car
tiere, Biserica Neagră, și au 
Vizionat spectacole. De ase-

*

Ideea de a cere sfatul tine
rilor cititori ai ziarului in le
gătură cu o problemă pe care 
viața ne-o pune in față este cit 
se poate de bună. Mi le pare 
cel puțin stranie părerea citi
toarei Lică Valeria, care spune 
că nu trebuia să se apeleze la 
ajutorul opiniei publice in a- 
semenea cazuri. Mai mult, Li
ed Valeria nu înțelege că dra
gostea, încrederea reciprocă, 
sinceritatea trebuie să stea la 
baza unei căsătorii, Ea consi
deră atitudinea lașă a tlnăru- 
lui „o simplă aventură de ti
nerețe". Părerile cititoarei Li
că Valeria trebuie combătute 
cu tărie pentru că oglindesc 
învechitele mentalități bur
gheze care nu moi au ce cău
ta tn viața noastră.

BALTAREȚU ȘTEFAN 
muncitor la Uzinele de trac

toare ,,Ernst Thălmann"

★

Viața fericită de familie a 
oricărui om îi formează o sta
re de spirit sănătoasă, dă aripi 
gîndurilor sale, îi ajută să-și 
înfăptuiască visurile, aspira
țiile. Dar pentru a crea o fa
milie fericită, trainică trebuie 
să pornești la întemeierea ei 
de la principiile sănătoase ale 
moralei comuniste. Ceea ce dă 
farmec și stabilește raporturi 
trainice pe viață într-o familie 
este armonia sufletească, spi
rituală, bazată pe identitatea 
ideilor și țelurilor în viață, pe 
dragoste sinceră, respect și 
prietenie reciprocă. Calculul 
meschin, rece, odioasele preju
decăți burgheze sint principa
lii dușmani ai familiei, ai ar
moniei și trăiniciei căminului.

NEAMȚU TÎTUS 
agronom, comuna Cursești, 

raionul Văslui

★

Concepția pe care o mai au 
unii că după căsătorie „dragos
tea vine cu timpul1* e o concep
ție greșită și dăunătoare. Atunci 
cînd faci pasul căsătoriei îl faci 
pentru că îl iubești pp cel ce 
ți l-ai ales ca tovarăș de viață.

8. TEODORKSCU 
studentă — București

★

Dacă tinerii Căsătoriți au eon- 
cepții diferite despre lume și 
viață, cu siguranță că niciodată 
nu va fi bună înțelegerea în că
minul lor. Numaj cînd soțul și 
soția au aceleași țeluri, sint în- 
suflețiți de aceleași idei înaintate 
numai atunci căminul este trainic.

PREDA ION
București

★

Intr-un a din scrierile sale 
Cehov spunea : „La om totul 
trebuie să fie frumos, și chipul 
și haina șț sufletul și gîndu- 
rile* Cei care la alegerea to
varășului de viață aleargă 
doar după „chip4* și „haină*4 
greșesc și — mai devreme sau 
mai tîrziu — au de tras conse
cințe nefericite.

GHEORGHE CHISALIȚA 
RADIVOEVICI PETRU 
muncitori — C.M. Reșița

MMil
menea au fost oaspeții colec
tiviștilor din Bod.

★

IAȘI. — Marți seara, la 
Opera din Iași, s-a prezentat 
un recital extraordinar cu 
„Aida" la care și-a dat con
cursul baritonul Dușan Po- 
povici, de la Opera din Bel
grad.

★
După o călătorie de cîteva 

Zile pe Valea Prahovei, dele
gația de profesori din Mexic, 
condusă de prof. univ. Igna
cio Marquez Rodiles, membru 
în consiliul de conducere al 
Academiei mexicane de edu
cație, care ne vizitează țara, 
s-a întors în Capitală. In 
Cursul călătoriei, membrii de
legației au vizitat muzeele 
Doftana și Peleș, orașul Si
naia, Uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann", grupul 
școlar de pe lîngă aceste uzine 
etc.

Marți la amiază, membrii 
delegației au făcut o vizită la 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii unde au avut o între
vedere cu funcționari superi
ori din Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii și reprezen
tanți ai conducerii Uniunii 
sindicatelor din instituțiile de 
învățămînt și cultură.

în cursul aceleiași zile dele
gația a vizitat școala medie 
nr. 22 „Gheorghe Lazăr".

Atenție - Nicky!
Bum ! Poc ! Pîr ! Ce s-a 

întâmplat ? Nimic. Trece Ni
cky. Călare pe motocicletă, 
Nicky zboară ca vîntul și ca 
gîndul. Nicky e periculos. 
Feriți-vă de el. Nu că v.ar 
călca motocicleta (deși și asta 
e posibil). Nicky prezintă un 
alt pericol. El e periculos 
prin însăși profesia lui. Pro
fesia lui Nicky ? Soț. Soț și 
logodnic. Așa cum dumneata 
sau dumnealui ești de meserie 
frezor medic sau funcționar, 
așa și Nicky e de meserie soț 
Și logodnic E adevărat că el 
pretinde că ar fi și arhitect, 
dar practic nu se ocupă cu 
așa ceva decît din cînd în 
cînd. Salariat nu e nicăieri. 
Da, Nicky nu e în cîmpul 
muncii. Și asta din două mo
tive : întâi pentru că meseria 
de arhitect nU-l amuză, iar 
cu meseria de Soț n-a găsit 
loc tn schemă nicăieri. Așa 
că lucrează pe cont propriu. 
Sa vedem' deci, cum „lucrea
ză" Nicky. Cunoaște o tână
ră pe Neli de pildă. Tempe
rament liric, languros și sen
timental foc, Nicky e neîn
trecut în declarații de dra-

FOILETON
goste. Pur și simplu e irezistâ. 
bil pentru inimile femeilor 
mai simțitoare față de o per
soană cu motocicletă și ma
niere cum este Nicky. Ce e 
drOpt, are și metoda lui per
sonală în privința asta : o 
plimbare cu viteză amețitoa
re pe motocicletă, niște Por~ 
locale (ăsta-i stilul lui ce 
vreți !) și... ce mai urmează.

Și lui Nicky îi merge. S-a 
însurat pînă acum de patru 
ori legal, s-a logodit odată 
oficial și de mai multe ori 
neoficial Dacă pînă la căsă
torie Nicky avea metoda lui 
personală, după contractarea 
căsătoriei, Nicky devenea 
pur și simplu un huligan de 
rînd. Iși batea soțiile pînă le 
Snopea le înjura și le vorbea 
urU. Cum am spus, de Curînd 
Nicky (pe numele lui adevă
rat Nicol ae Petit) a divorțat 
de ultima Sa soție. Acum o 
caută pe a cincea.

Fetiți-vă deci de Nicky ! 
Nicky e periculos. Aventu
rier, părăsit, soț de profesie, 
el trebuie înfierat cu dispre
țul tuturor, Să-l facem să 
zbîrnîie în zadar din motoci
cletă. să rămîttă cu portoca
lele în buzunar, iar cea de a 
patra aventură conjugală a 
sa să fie ultima.

Prof. IOAN CHIȚU

O scenă din piesa „Răzeșii Iul Bogdan44 de Ernest Maftei pre
zentată de Căminul cultural din comuna Dolhasca, raionul 
Fălticeni, regiunea Suceava in cadrul fazei finale a celui de-aî 
H-lea Festival bienal de teatru de amatori „I. L Caragiale".

Foto : AGERPRES

„M
„Muntele" e un film construit 

pe clasica antiteză intre bine și 
rău, noțiuni întruchipate aici de 
cei doi frați Teller.

Depășind intenția realizatori
lor' Christopher apare mai mult 
decît un obseda-ț de ideea înavu
țirii cu orice preț. Evoluția sa, 
de la scena în care primește 
bani pentru că „a ținut de 
urît" metresei unui bogătaș și 
pînă la încercarea de a o ucide 
pe unica supraviețuitoare a ca
tastrofei, pentru noi are o sem
nificație clară. Ea ilustrează pro
cesul de dezumanizare a tinere
tului din țările capitaliste, sub 
presiunea multiplelor forme ale 
educației burgheze. îndepărtând 
cu scîrbă soluția afirmării prin 
muncă cinstită, Chri$ se tran
sformă într-un jefuitor de cada
vre și un asasin lucid.

Din păcate' la celălalt pol nu 
mai există o idee clară, ci nu
mai un mare actor, Spencer

Profesoara Constanța Bâcanu de la Școala de confecții textile nr. 5 din Capitala probează 
și discută cu elevele din anul II B despre șorțulețul și rochița unei fetițe lucrate in atelierul 

♦colii. Foto : AGERPRES

Consfătuirea pe fără 
a muzeelor științifice

în localul Muzeului de is
torie a orașului București â 
început marți consfătuirea pe 
țară a muzeelor științifice, or
ganizată de Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii.

La consfătuire iau parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului și Culturii, di
rectori de muzee, reprezen
tanți ai secțiilor de învăță- 
mînt și cultură ale sfaturilor 
populare regionale și ai unor 
instituții culturale din Capi
tală.

Lucrările consfătuirii conti
nuă pînă în ziua de 16 de
cembrie inclusiv.

Marți s.au încheiat la Cluj 
lucrările primului coîdcviii de 
analiză numerica din țara noas
tră organizat de 
calcul al Filialei din Cluj 
Academiei R.P.R.
cu Societatea de științe matema
tice și fizice din R. P. Romînă.

La lucrările colocviului au 
luat parte nuiheroși matemati
cieni, rdmîni și de peste hota
re, ingineri și tehnicieni din în
treprinderi studenți.

Timp de 6 zile, în ședințe 
plenare și pe secții au fost pre
zentate pesfc 100 de comunicări 

au

Institutul de 
a 

în colaborare

și referate științifice, care 
fost urmate de diseuții.

Cuvîntul de închidere a CO- 
locviuhii a fost rostit de prof. 
Tibetiu Poporici, membru co 
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, directorill 7__
de calcul al Filialei din Cluj 
Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

Institutului
â

U N
Tracy, interpretul lui Zachafy 
Teller. Complexitatea voită a 
personajului se traduce, de-a 
lungul filmului, în nebulozitate 
morală. Omul a cărui cinste pare 
deasupra oricărei bănuieli își 
secondează pînă la urmă fratele 
in 
ce 
dc 

expediția piraterească. după 
a refuzat să conducă echipa 
salvare. Și dacă nu s-ar ivi

CRONICA FILMULUI
ta nt omentid oportun tînăra in
diană rănită, și apoi accidentul 
mortal al lui Chris, Zachary l-ar 
șterge de la inima lui pe fratele 
mai mic dar l-ar lăsa să se bucu
re de roadele jafului său maca
bru.

Acest viciu de fond face ca 
marele talent al lui Spencer 
Tracy să se irosească uneori cu

Depuneri de coroane
Marți dimineață delegații 

de oameni ai muncii din Ca
pitală au depus coroane de 
flori la placa comemorativă 
închinată memoriei eroicilor 
luptători pentru pace, liber
tate, democrație și o viață mai 
bună, uciși mișelește la 13 
Decembrie 1918 în piața Tea
trului Național din ordinul 
guvernului burghezo-moșie- 
resc.

La solemnitate au luat parte

Telegrama Ligii 
cu popoarele

romîne de priefenie 
din Asia ți Africa

Către
Secretariatul al Consiliului de solidaritatepermanent

a țărilor Asiei ți Africii
Cairo

Opinia publică din Repu
blica Populară Romînă, adînc 
indignată de arestarea sama
volnică și maltratarea primu
lui ministru Lumumba și a 
altor membri ai guvernului 
legal și parlamentului con- 
golez, ca și de teroarea 
dezlănțuită contră patrioților 
din Congo, protestează cu ho- 
tărîte împotrivă uneltirilor 
colonialiștilor în această țară.

Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia $1 Africa 
consideră aceste uneltiri ca 
un atentat al cercurilor impe- 
rialiste-colonialiste împotriva 
independenței poporului con
gelez, a păcii și securității 
internaționale.

Alături de toți oamenii cin
stiți din lumea întreagă, noi 
cerem :

— eliberarea imediată a

La 21 decembrie pe patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală va avea loc întîlnirea 
internațională de hochei pe 
gheață dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. A doua zi cele 
două echipe vor susține o 
nouă întîlnire sub denumirea: 
Bucureștl-Budapesta.

★
Competiția dotată cu „Cupa 

F.R. Box" programează la 24 
decembrie în Capitală întîlni
rea dintre fruntașele clasa
mentului : Metalul București 
și Dinamo Craiova. Ultimul 
meci al competiției va avea 
loc la 29 decembrie la Galați 
și va opune echipei locale 
C>S.M. formația Metalul Bucu
rești.

★
începînd de astăzi timp de 

patru zile sala sporturilor de 
la Floreasca va găzdui fina
lele campionatelor republica
ne de tenis de masă care reu
nesc peste 150 de jucători și 
jucătoare din întreaga țară. 
Printre participant se află 
cunoscuții internaționali Radu 
Negulescu, campionul țării, 
Gh. Cobîrzan, Mircea Po
pescu, Ad. Rethi, Maria Ale
xandru, Geta Pitică și alții.

TEL E“
încercări zadarnice de a înnobi
la personajul. Faptul că Zachary 
uită pentru o vreme mobilul es
caladării, nu-l absolvă de parti
ciparea — fie și oarecum silită, 
aprobatoare — la acțiunea mir- 
șavă a fratelui său. Iar biruința 
lui asupra obsesiei Care-l stăpî- 
nea („Muntele nu mă mai 
vrea") își pierde din aceeași pri

cină o bună parte din sensul ei 
optimist, mobilizator : omul e 
mai puternic decît forțele oarbe 
ale naturii.

Nu putem trece cu vederea in
geniozitatea și simțul plastic de 
care au dat dovadă realizatorii 
filmului în prezentarea celui de 
al treilea personaj principal t 
muntele. Uneori, dominator, rece, 

reprezentanți ai Consiliului 
local al sindicatelor din Bucu
rești, foști participanți la de
monstrația din piața Teatru
lui Național, delegați ai oa
menilor muncii din întreprin
derile Capitalei, pionieri. 
După depunerea coroanelor 
cei preZenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria celor căzuți.

(Agerpres)

primului ministru Lumumba 
și a celorlalți fruntași politici 
congolezi ;

— restabilirea activității gu
vernului legal și a parlamen
tului Republicii Congo ;

— dezarmarea neîntârziată a 
bandelor lui Mobutu ;

— traducerea în viață a ho- 
tarîrilor adoptate de Consi
liul de Securitate și Aduna
rea Generală a O.N.U. și lua
rea de către O.N.U. a unor 
măsuri urgente pentru resta
bilirea legalității, salvgarda
rea independenței și unității 
statului congolez.

Liga romînă de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca, exprimînd sentimentele 
opiniei publice din Republica 
Populară Romînă, își afirmă 
întreaga solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului congolez.

In prima zi cu începere de 
la ora 8,30 dimineața și 16 
după-amiaza vor avea loc în
trecerile competiției pe echipe 
unde concurează cu șanse se
rioase de a cuceri titlurile 
formațiile C.S.M. Cluj și 
Constructorul București la 
masculin și Voința, Progresul, 
C.S.M. Cluj și Constructorul 
la feminin.

în ceea ce privește probele 
de simplu, la feminin Ella 
Constantlnescu nu mai poate 
pierde titlul de campioană a- 
vînd un avans de 16 puncte 
asupra celei de-a doua clasată 
Măria Alexandru. La mascu
lin lupta este însă deschisă, 
în fruntea clasamentului se 
află Gh. Cobîrzan cu 20 punc
te, urmat de Radu Negulescu 
cu 18 puncte, Matei Gantner 
16 puncte și A. Rethy 14 
puncte.

★
'A luat sfîrșit prima parte a 

campionatului de baschet al 
R.S. Cehoslovace. Titlul de 
campioană de toamnă a fost 
cîștigat de echipa Jiskra Svit 
care în 11 meciuri a totalizat 
20 de puncte. Pe locul doi se 
află echipa Spartak Praha 
Sokolovo, campioana țării de 
anul trecut.

inaccesibil. alteori scrîșnind mî- 
nios cînd se vede învins, muntele 
căpătă parcă viață sub ochiul 
iscoditor al aparatului mînuit cu 
pricepere. La această impresie 
contribuie și reușita filmărilor 
combinate — în afară de lunga 
secvență în care Zachary presu
pus <a fi suspendat în vid, ne 
este arătat numai pînă la mijloc.

O mențiune aparte se cuvine 
muzicii inspirate a lui Daniel 
Amfitheatrof, unul dintre cei 
mai de seamă compozitori ai 
Hollywood-ului, despre care a‘ 
minteșto și Boris Polevoi în 
cartea sa „Impresii din Ameri
ca".

Oscilînd între adevărata crea
ție artistică și anumite rețete 
comerciale, ,,Muntele** oferă un 
spectacol plăcut dar fără mari 
pretenții.

ION HOBANA

TINERI $1 TINERE!
Reinnoifl-vă abonamentele la „SCÎNTEIA 

TINERETULUI14 pentru anul viitor.
începind cu luna ianuarie a anului 

1961 ziarul „Scinteia tineretului44 va apare 
o dată pe săptămînă în șase pagini.

Să socotim împreună...
(Urmare din pag. l-a)

becuri de 150 de wați, care 
ardeau inutil In respectiva în
căpere și a clătinat din cap 
zîmbind.

- Și totuși se mai face și 
risipă...

Iată deci că toate aceste 
„amănunte" șl „mărunțișuri" 
se adună. Să facem deci o So
coteală simplă :

Cele șase electromotoare cu 
o capacitate de 51 de kw plus 
cele 54 de becuri au consu
mat inutil numai în două ore, 
cît a durat raidul, 40 de kw 
oră, ceea ce înseamnă 24 de 
lei. Intr-o lună se pierd 1040 
de kw/oră, adică 624 de lei, 
iar într un an 12.480 kw/ore 
- o pagubă de 7.488 lei. Dar 
valoarea acestei risipe ar fi 
nereală dacă în acest simplu 
calcul nu am ține seama de 
ceea ce este mai important — 
valoarea bunurilor materiale 
care pot fi produse utilizîn- 
du-se această energie electri
că. Ținînd seama de norma 
de consuni stabilită, pentru o 
producție în valoare de 1.000 
de Iei, ajungem la concluzia 
că într-un an Șantierul Naval 
Maritim din Constanța ar pu
tea da în plus, folosind acea
stă energie electrică, care ar 
putea fi economisită, o pro
ducție în Valoare de peste 
260.000 lei.

Iată deci cit de mari pot fi, 
adunate cu migală, una lîngă

Delegația guvernamenfală economică 
a R. P. F.

a părăsit
Marți Seara a părăsit Capi

tală delegația guvernamenta
lă economică a R.P.F. Iugo
slavia, condusă de Slavoljub 
Petrovic. ambasador în Secre
tariatul de Stat pentru Aface
rile Externe, care a dus tra
tative și a încheiat protocolul 
comercial privind schimbul de 
mărfuri pe anii 1961—1965 și 
protocolul comercial pe anul 
1961 între R. P. Romînă și 
R.P.F. Iugoslavia.

SERVICIUL SPECIAL
SCRISORI DESCHISE 

CU VALOARE DECLARATA
Buletine, certificate, acte, 

Cărți sau orice alte docu
mente de valoare expedio- 
ți-le numai prin serviciul 
special

ce 
d« 
de
vi

SCRISORI DESCHISE 
CU VALOARE DECLARATA.

Cereți oficiilor poștale 
expedierea documentelor 
valoare (certificate, acte 
Stare Civilă, buletine) să 
se facă numai prin

SCRISORI DESCHISE 
CU VALOARE DECLARATA.

In schimbul unei taxe mi
nime, serviciul „Scrisori des
chise cu valoare declarată" 
asigură primirea și predarea 
documentelor de valoare pe 
bază de inventar al conținu
tului. 

O plăcere pentru cei ce 
ți o bucurie pentru cei ce

oferă
primesc

Oferiți tuturor celor dragi

Cadouri frumoase și utile 
LUNA CADOURILOR

31 decembrie

organizată de Ministerul Comerfului

TEATRUL ARMATEI
SALÂ MAGHERU

anunță PREMIERĂ pe țară

NOPȚI ÎN MADRID44
(coloana a cincea)

de ERNST HEMINGWAY
In distribuție : Geta Cibo lini, George Mânu, Virgil Va- 
silescu, Laurențiu Măricel, Constantin Breteanu, Ion 
Igorov, Mariana Vincze, Sebastian Radovici, Vasile 
Lupu, Nelly Cutava, Dorin Moga, Coste! Zaharia, Sabin 
Făg&rășanu, George Turca nu, Grigore Constantin, Iulian 
Marinescu, Cornel Rusu, Corne] Elefterescu, George 
Sirbu.

Regia: ANDREI BRĂDEANU 
Decoruri șl Costume : I. IPSER

1

alta, aceste „mărunțișuri", pe 
care adesea nimeni nu le ia 
în seamă.

Din toate acestea, comitetul 
U.T.M. trebuie să tragă cîteva 
concluzii pentru munca sa și 
a posturilor utemiste de con
trol : că utemiștii și tinerii 
trebuie educați, convinși, că 
economiile nu se obțin des
coperind dintr-odată o sumă 
uriașă, ci adunînd într-un 
izvor mai mare cu migală și 
dragoste de gospodar, firișoa- 
rele mai mici, care se află 
la tot pasul în întreprindere. 
Posturile utemiste de control 
au datoria să nu treacă cu 
vederea nici cea mai mică 
risipă, nici cea mal mică ne
glijență, să socotească întot
deauna cu minuțiozitatea a- 
devăratului gospodar ce poate 
pierde întreprinderea din a- 
ceasta. Posturile utemiste de 
control trebuie să organizeze 
cît mai des asemenea raiduri 
legate de descoperirea risipei 
de energie electrică, de com
bustibil, apă, materiale 
Aceste raiduri trebuie 
pregătite, ele trebuie 
atragă în acțiune cît 
mulți tineri. în această . 
vință, comitetul U.T.M. e bine 
să ceară întotdeauna sprijinul 
conducerii șantierului, șefilor 
de secții, inginerilor, maiștri
lor și muncitorilor fruntași. 
Numai așa acestea vor putea 
descoperi permanent și pune 
în valoare, leu cu leu, comoa
ra rezervelor interne care e- 
xistă în întreprindere.

etc. 
bine 

să 
mai 
pri-

Iugoslavia
Capitala

La plecare, în Gara de 
Nord, erau prezenți tovarășa 
Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului, precum și 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului.

Au fost de fată Arso Mila- 
tovic, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)i
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Măreț program al luptei

N. S. Hrușciov 
felicită brigada 

minerului 
inovator 

N. Mamai

Vizita delegației 
guvernamentale romîne în India

pentru pace
Puternicul răsunet mondial al documentelor 

Consfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești

UN DOCUMENT-PROGRAM 
AL MIȘCĂRII COMUNISTE 

Șl MUNCITOREȘTI 
INTERNAȚIONALE

SOFIA 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
B.T.A., la 12 decembrie To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, a 
adus la cunoștință activului 
organizației din Sofia a P. C. 
Bulgar rezultatele Consfătui
rii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Referindu-se la Declarația 
reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești a- 
doptată în unanimitate la 
Consfătuire, Todor Jivkov a 
arătat că ea reprezintă un 
document-program al luptei 
continue a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționa
le. Ea răspunde la toate în
trebările care frămîntă 
oamenii muncii în lupta lor 
de zi cu zi pentru pace, de
mocrație și socialism.

In încheierea expunerii.
T. Jivkov a subliniat că 
Partidul lui Blagoev-Dimitrov 
își va consacra și pe viitor 
toate forțele luptei pentru 
întărirea continuă a priete
niei Partidului Comunist 
Bulgar și a poporului bulgar 
cu marele Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și cu
U. RJS.S., pentru unitatea și 
puritatea mișcării comuniste, 
pentru victoria cauzei păcii 
și comunismului.

citorii, țăranii, de toți oamenii 
muncii din China populară.

Presa chineză comentează 
pe larg Declarația și Apelul 
către popoarele din lumea în
treagă. Apelul către popoarele 
din lumea întreagă, scrie 
„Gunjenjibao", organul Fede
rației Sindicatelor din întrea
ga Chină, a indicat popoarelor 
întregii lumi drumul just și 
perspectivele luminoase ale 
luptei pentru pace și preîntîm- 
pinarea unui nou război mon
dial.

în articolul său de fond, 
intitulat „Să fim în primele 
rînduri ale luptătorilor pentru 
pace în întreaga lume", zia
rul „Cijungoținianbao" subli
niază că tineretul chinez, în
suflețit de documentele Con
sfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, nu-și 
va precupeți forțele pentru 
apărarea păcii generale.

O EMOȚIONANTA CHEMARE 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— TASS transmite: Ziarul 
„Chronicle", care apare la 
San Francisco, comentînd De
clarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești scrie că 
această Declarație „conține 
o chemare emoționanta și 
sinceră la mobilizare pentru 
apărarea păcii care este uni
ca alternativă a războiului 
nuclear, război care ar pri- 
cinui distrugeri uriașe.

Aceasta este o chemare la 
coexistența pașnică.

CALEA LUPTEI PENTRU PACE

pe PLENARA C.C. AL P.G 
DIN FINLANDA

„SA FIM IN PRIMELE 
RINDURI ALE LUPTĂTORILOR 

PENTRU PACE"

PEKIN 13 (Agerpres). —Do
cumentele istorice ale Consfă
tuirii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești sînt a- 
probate și sprijinite de mun-

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: între 10 și 
11 decembrie la Helsinki a 
avut loc plenara C.C. al Par
tidului Comunist din Finlanda, 
care a adoptat o rezoluție cu 
privire la rezultatele Consfă
tuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești.

Ascultând raportul secreta
rului general al Partidului Co
munist din Finlanda. Viile 
Pessi, cu privire la rezultatele 
Consfătuirii reprezentanților 
celor 81 de partide comuniste 
și muncitorești, și discutînd 
documentele adoptate de ea, 
se spune în rezoluție. Comite
tul Central al Partidului Co
munist din Finlanda se alătu
ră în unanimitate la aprecieri
le făcute și sarcinile stabilite 
în ele.

ATENA 13 (Agerpres). 
TASS transmite : ~ 
Grecia continuă 
multă atenție
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești.

Comentînd Apelul Consfă
tuirii adresat popoarelor din 
lumea întreagă, majoritatea 
comentatorilor subliniază do
rința fierbinte a partidelor co
muniste și muncitorești, a ță
rilor socialiste de a obține pa
cea spre binele întregii ome
niri. Ziarul burghez „Nea" su
bliniază că apelul la coexis
tență pașnică adresat de con
ferință găsește un profund 
ecou în întreaga lume. Ziarul 
subliniază acel pasaj din apel 
în care se arată că pericolul 
unui război este generat de 
țările imperialiste în frunte 
cu S.U.A.

Ziarul ..Ethnos" arată că 
pacea și coexistența pașnică 
sînt principalele lozinci ale 
Consfătuirii.

Presa din 
să acorde 

materialelor

PROBLEMA PĂCII - 
PROBLEMA CEA MAI ARZĂ

TOARE A PREZENTULUI

O acțiune fără precedent 
a Bonnului

Guvernul vesf-german a zădărnicii în ulfimul 
moment semnarea acordului comercial dintre 

U. R S. S. și R. F. G.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
TASS transmite : N. S. Hruș- 
ciov a adresat minerului ino
vator ucrainean, Nikolai Ma
mai, Erou al Muncii Socialis
te, și membrilor brigăzii lui 
o scrisoare prin care îi feli- 
cită pentru succesele dobîn- 
dite în extracția de cărbune.

Brigada lui Mamai a înde, 
plinit înainte de termen — 
în zece luni și jumătate — 
planul pe anul curent. Fie
care miner tăietor extrage zil
nic cîte 1,5 — 2 tone cărbu
ne peste sarcinile de plan. 
In brigada lui productivitatea 
muncii a crescut cu 20 Ia 
sută.

Brigada lui Mamai lucrea
ză în mina nr. 2 ,,Sever
naia" din Donbas (Ucraina). 
Aici sînt răspîndite pe larg 
mecanizarea și automatiza, 
rea : au fost trecute la co
manda telemecanică substa- 
țiile electrice, instalațiile de 
aeraj, de evacuare a apei și 
altele ; un singur om dirijea
ză de la un pupitru central 
transporturile din mină care 
se efectuează cu ajutorul lo
comotivelor electrice.

Ecuador: 100.000 de 
participant! 

la o demonstrație 
anti-americană

QUITO 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U- 
nited Press International, în 
orașul Guayaquil din Ecuador 
a avut Ioc la 12 decembrie o 
mare demonstrație la care au 
luat parte peste 100.000 de 
persoane din cele mai diferi
te pături sociale.

Demonstrația, subliniază a- 
genția, a avut un profund ca
racter anti-american.

Poliția a intervenit imediat 
încercînd să-i împrăștie pe 
manifestanți. Acțiunile bru
tale ale poliției au dus la 
ciocniri directe cu demon 
stranții. Au fost răniți patru 
demonstranți și doi polițiști.

Demonstrații similare, subli
niază U.PX. au avut loc și în 
capitala țării, Quito.

------

NEW DELHI 13 (Agerpres). 
— In cursul zilei de 13 de
cembrie, conducătorul delega
ției guvernamentale romîne, 
tovarășul Gogu Rădulescu, mi
nistrul Comerțului, a avut o 
convorbire cu Lal Bahadur 
Shastri, ministrul Comerțului 
și Industriei, și cu Nityanand 
Kanungo, ministrul Comerțu
lui. In cadrul convorbirii, cele 
două părți au exprimat păre
rea comună că există perspec
tive favorabile pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale 
dintre India și R. P. Romînă.

In aceeași zi, conducătorul 
delegației romîne, Gogu Ră
dulescu, a avut convorbiri cu 
Morarji Desai, ministrul Fi
nanțelor, la care a participat 
și Khilnani Joint, secretar în

Ministerul Comerțului și In
dustriei. Subliniind contribu
ția guvernului romîn la dez
voltarea schimburilor comer
ciale dintre Romînia și India, 
Morarji Desai a spus că vo
lumul acestor schimburi poa
te să crească continuu, deoa
rece ambele țări doresc aceas
ta. La convorbiri, care au de
curs într-o atmosferă cordială 
și prietenească, a fost prezent 
și ambasadorul romîn în In
dia, N. Cioroiu.

Ziarele „The Times of In
dia", „The Indian Express", 
„The Hindustan Times" au 
publicat în numerele lor din 
13 decembrie articole despre 
sosirea delegației guverna
mentale romîne.

Ambasadorul R. P. Romîne la Phenian 
primit de către premierul Kim Ir Sen
PHENIAN 13 (Agerpres).— 

La 13 decembrie, premierul 
Kim Ir Sen l-a primit pe 
Emil Stanciu, noul ambasa
dor extraordinar și plenipo1

tențiar ai Republicii Populare 
Romîne la Phenian.

între premierul Kim Ir 
Sen și Emil Stanciu a avut 
loc o convorbire prietenească.

Un vas comercial romînesc 
Rangoon

Romîne la Rangoon a organizat 
pe bordul vasului un cocteil. 
La cocteil au participat un im
portant număr de oameni de 
afaceri birmanezi, ziariști, pre
cum și consilieri comerciali ai 
țărilor prietene.

Presa birmaneză a relatat 
despre prezența vasului In por
tul Rangoon, subliniind recor
dul realizat de personalul vasu
lui în descărcarea 
cantități de ciment 
men foarte scurt.

în portul
RANGOON 13 (Agerpres). - 

Cu prilejul sosirii vasului co
mercial romînesc „Friederich 
Engels“ în portul Rangoon, re. 
prezentanța comercială a R. P.

—•--
In editura Methnen (Anglia)

0 colecție de povestiri 
din folclorul romînesc

LONDRA 13 (Agerpres). - 
Recent în Anglia a apdrut în 
editura Methnen colecția de 
povestiri din folclorul romînesc 
„Păcală și Tindală". Colecția a 
fost tradusa de scriitoarea en
gleză Jean Ure, care acum 
cițiva ani a studiat limba și li
teratura romînâ în țara noastră, 
și ilustrată de Charles Mozley. 
Ziarele engleze „Huli Daily 
Mail" și „Yorkshire Evening 
Press" publică cronici elogioase 
la adresa calităților de basm 
oie colecției și a umoru-lui să
nătos al folclorului romînesc.

unei mari 
într-un ier

In Consiliul de Securitate

Condamnarea politicii colonialiste în Congo

BONN 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara de 
12 decembrie urma să aibă 
loc la Ministerul Afacerilor 
Externe de la Bonn semnarea 
acordului comercial dintre 
Uniunea Sovietică și R.F.G. 
în cursul tratativelor care 
s-au desfășurat la Bonn, cele 
două părți au ajuns la un a- 
cord deplin cu privire la 
schimburile comerciale și de 
plăți și au parafat acordul 
realizat. Ziariștii au fost invi
tați pentru ora 20 (ora loca
lă) la ceremonia semnării a- 
cordului comercial.

în ultimul moment însă. 
Bonnul a recurs la o acțiune 
fără precedent. Cu o oră îna
inte de semnarea acordului, 
conducătorul delegației vest- 
germane, Scherpenberg, secre
tar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.F.G., a 
invitat la el pe A. A. Smimov, 
ambasadorul U.R.S.S. în 
R.F.G. în cursul convorbirii 
care .a avut loc, el a încercat 
să impună părții sovietice 
așa-numita „clauză cu privire 
la Berlin", adică a cerut ex
tinderea asupra Berlinului oc
cidental a acordului comercial 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. Tot
odată, partea vest-germană 
condiționa semnarea acordu
lui comercial de 
acestei clauze.

Reprezentanții 
sovietice au dat o 
tărîtă acestor manevre 
guvernului R.F.G. Conducăto
rul delegației comerciale so
vietice, S. A. Borisov, locțiitor 
al ministrului Comerțului Ex
terior, precum și ambasado
rul sovietic, A. A. Smimov, au 
respins în mod categoric stă
ruințele părții vest-germane 
și s-au declarat în mod hotă- 
rit împotriva extinderii acor-

adoptarea

delegației 
ripostă ho- 

ale

dului comercial asupra Ber
linului occidental, adică asu
pra unui teritoriu care nu 
face parte din R.F.G. Condu
cătorul delegației comerciale 
sovietice a declarat că este 
împuternicit de guvernul so
vietic să semneze imediat a- 
cordul comercial elaborat prin 
bună înțelegere, dacă partea 
vest-germană va fi dispusă la 
rindul ei să facă același lu
cru.

Reprezentanții guvernului 
R.F.G. nu s-au arătat însă dis
puși să semneze acordul co
mercial elaborat prin bună 
înțelegere și au declarat că 
consideră necesar sâ amine 
semnarea Iul In felul acesta, 
întreaga vină pentru zădărni
cirea semnării acordului co
mercial dintre Uniunea So
vietică și R.F.G. o poartă in 
întregime guvernul vest-ger- 
man.

In cercurile ziaristice lo
cale se arară că. așa cum re
zultă din acțiunile întreprin
se la 12 decembrie de guver
nul R.F.G.. întreaga înscenare 
în legătură cu zădărnicirea 
semnării acordului a fost pre
gătită din timp de Bonn ca 
mijloc de „presiune" asupra 
delegației sovietice. în legă
tură cu aceasta. în cercurile 
ziaristice se atrage atenția a- 
supra faptului că pe măsura 
intensificării înarmării Ger
maniei occidentale politica 
Bonnului devine tot mai in
solentă. iar metodele lui tot 
mai cinice.

în legătură cu refuzul păr
ții vest-germane de a semna 
acordul comercial elaborat 
prin bună înțelegere de R.F.G. 
și Uniunea Sovietică secția de 
presă a ambasadei U.R.S.S. în 
R.F.G. a dat publicității un 
comunicat pentru presă.

EVENIMENTELE DIN LAOS
VIENTIANE 13 (Agerpres). 

— După cum anunță cores
pondentul agenției United 
Press International, ministrul 
Informațiilor, al Laosului, 
Quinim Folsena, care a pre
luat puterea după plecarea lui 
Suvanna Fumma în Cambod- 
gia, a declarat ziariștilor 
străini că „depinde numai de 
Statele Unite ca orașul Vien
tiane să se transforme sau nu 
în cîmpul unor lupte sînge- 
roase". ★

VIENTIANE 13 (Agerpres). 
— La 12 decembrie, coman
damentul suprem al forțelor 
armate Patet-Lao a dat ordin 
tuturor unităților sale regula-

te și de partizani să desfășoa
re în întregul Laos războiul 
de partizani în sprijinul gu
vernului Suvanna Fumma.

★
HANOI 13 (Agerpres). — 

Potrivit informațiilor din 
Laos, marți la amiază rebelii 
lui Fumi Nosavan au început 
atacul împotriva capitalei 
Laosului — Vientiane. Atacul 
împotriva orașului Vientiane 
se efectuează din două părți. 
Dinspre Pak-Sang înaintea
ză o coloană a rebelilor în
zestrată cu artilerie grea ame
ricană, deservită de artileriști 
sud-vietnamezi. Luptele se 
dau la 22 de km de Vientiane.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul în ședința Co
mitetului Executiv al Partidu
lui Comunist dm Marea Bri
tanic. John Gollan. secretai 
general a! Partidului Comu
nist din Marea Britanie. a 
prezentat raport cu privire 
la recenta Consfătuire de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești.

In cadrul 
Moscova, a 
Gollan. s-a 
blema păcii este problema cea 
mai arzătoare a prezentului și 
qâ S.U.A. sînt forța principală 
a

O nouă înscenare judiciară 
in Japonia

„Cazul Hagerty" Gală de filme 
romînești la Atena

Consfătuirii de la 
continuat John 

constatat că pro-

agresiunii și războiului.

MOSCOVA. 13 de-
cembrie. Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.RS.S., a pri
mit la Kremlin pe Joao B. 
Goulart, vicepreședintele Bra
ziliei.

HAVANA. în noaptea spre 
12 decembrie spațiul aerian al 
Cubei a fost din nou violat de 
avioane care veneau din di
recția Statelor Unite ale A- 
mericii. Unul din aceste a- 
vioane de tipul a tre
cut in zbor razant deasupra 
orașului Santa Clara, lansind 
manifeste contrarevoluționare, 
în zorii zilei de 12 decembrie 
un alt avion a lansat pachete 
de manifeste contrarevoluțio
nare deasupra Havanei.

ADDIS ABEBA. - La 12 
decembrie, la Addis Abeba 
s-a deschis, sub auspiciile 
O.N.U., primul Seminar al fe
meilor de pe continentul afri
can în problema participării 
femeilor la viața socială.

U. N. E. S. C. O.

TOKIO 13 (Agerpres). — 
La 12 decembrie a început la 
Tokio un nou proces intentat 
participanților la lupta po
porului japonez împotriva 
..tratatului ce securitate" ja- 
pono-american. Acest proces, 
care poartă denumirea de 
..cazul Hagerty", este îndrep
tat direct împotriva Partidu
lui Comunist din Japonia.

în proces sînt inculpate 22 
de persoane, printre care Ha- 
segava, șeful secției pentru 
munca in rîndurile tineretu
lui a C.C. al P.C. din Japonia, 
Nakanisi, președintele comite
tului din prefectura Kana- 
gava al P.C. din Japonia, 
muncitori, activity ai mișcării 
sindicale.

ATENA 13 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Luni 
seara, sub auspiciile Ambasa
dei R. P. Romîne, la Atena a 
avut loc o gală de filme în 
cadrul căreia au fost prezen
tate producțiile romînești 
..Theodor Aman" și „Nicolae 
Gngorescu*. La gală au luat 
parte peste 350 de persoane, 
înalți funcționari de stat 
greci, academicieni, artiști 
plastici, critici de artă, zia
riști, membri ai corpului di
plomatic.

Gala de filme a fost urma
tă de un cocteil oferit în sa
loanele expoziției de la Par- 
nassos de către Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Grecia.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
In ședința de luni după-amia- 
ză a Consiliului de Securitate 
a continuat discuția în proble
ma adoptării de măsuri ur
gente în legătură cu eveni
mentele din Congo.

Primul vorbitor a fost Is
mael Ture, șeful delegației 
guineeze.

Criticînd rolul nedemn pe 
care l-a avut O.N.U. în Con
go, Ture a 
organizație 
alăturat de 
află astăzi 
ților.

Ocupîndu-se de poziția de

arătat că această 
internațională s-a 
fapt Belgiei șl se 
pe banca acuza-

„neutralitate" a secretarului 
general în treburile Congou- 
lui, Ismael Ture a arătat că 
aceasta nu este altceva decît 
o „colaborare pe sub masă" 
cu o putere care nu reprezin
tă pe nimeni.

Este necesar să se revizuia
scă radical politica O.N.U. în 
Congo, a spus el. In încheiere, 
șeful delegației guineeze a dat 
citire unei telegrame primite 
din partea președintelui repu
blicii, care condamnă compli
citatea O.N.U. cu uzurpatorii 
din Congo și anunță hotărîrea 
Guineei de a-și retrage tru
pele din Congo.

Folosindu-se de dreptul la

răspuns, reprezentantul regi
mului Mobutu — Kasavubu, 
a încercat fără pic de jenă să 
acuze pe delegații țărilor afro- 
asiatice care au luat cuvîntul 
la ședință de „lipsă de obiec
tivitate" în aprecierea eveni
mentelor din Congo.

Apoi, s-a dat cuvîntul re
prezentantului Iugoslaviei, K. 
Popovici. El a anunțat că 
a sosit la cea de-a 15-a sesiu
ne avînd instrucțiuni din par
tea guvernului Iugoslaviei să 
ceară convocarea imediată a 
Adunării Generale în proble
ma congoleză, indiferent de 
măsurile pe care le-ar adopta 
Consiliul de Securitate.

ln Comitetul Politic al O. N. U.
Dezbateri in problema algeriană

NEW YORK 13 
— în ședința de 
amiază a Comitetului Politic 
al O.N.U. a continuat discuția 
in problema algeriană.

Delegatul Irakului, H. Ja
wad. a subliniat, că în pofida 
protestelor din întreaga lume, 
Franța continuă războiul îm
potriva poporului algerian, 
urzind planuri de dezmem
brare a acestei țări.

Poporul algerian. a spus el 
în continuare, luptă nu nu
mai împotriva trupelor fran
ceze. ci și împotriva blocului

(Agerpres). 
luni după-

nord-atlantic. condus de Sta
tele Unite. Țările N.A.T.O. a- 
cordă ajutor militar și econo
mic Franței pentru purtarea 
războiului din Algeria.

Delegatul Nepalului a cerut 
să se aplice întregii Algerii 
principiul autodeterminării. 
Reprezentantul Nigeriei, Wac- 
huku, a declarat că țara sa se 
pronunță împotriva oricăror 
forme de colonialism și impe
rialism și de aceea Nigeria 
sprijină cu căldură lupta po
porului algerian pentru liber
tatea și independența lui.

Aloeria Noi întăriri de trupe
===== și poliție

pentru reprimarea demonstrațiilor
PARIS 13 (Agerpres). — La 

Alger se aduc 
trupe și poliție 
și din Franța.

0 puternică ripostă 
colonialiștilor

PARIS 13 (Agerpres). — In 
centrul atenției celei de-a 11-a 
sesiuni a Conferinței generale 
a U.N.E-S.C.O. se află în pre
zent problema lichidării siste
mului rușinos al colonialis
mului — una din principalele 
probleme ale contemporanei
tății.

După cum s-a mai anunțat, 
propunerea occidentală de a 
se pune capăt dezbaterilor 
nu a întrunit decît 13 voturi 
și a fost respinsă. Pentru con 
tinuarea discuțiilor au votat 
23 de delegații. Tot la 12 de
cembrie, Conferința generală 
a U.N.ES.C.O. a adoptat o 
rezoluție în problema rolului 
acestei organizații în obține
rea independenței de către 
țările și popoarele coloniale.

noi întăriri de 
din alte regiuni 
Potrivit datelor

în rezoluție se subliniază 
„colonialismul sub toate 
pectele sale 
și obținerea libertății și inde
pendenței nu poate fi frînată 
sub pretextul fals că unele 
teritorii nu ar fi destul de 
dezvoltate din punct de ve
dere social, economic, cultu
ral44.

Pînă și reprezentanții An
gliei și altor puteri coloniale 
nu au îndrăznit să obiecteze 
pe față împotriva 
zoluții, declarînd 
abține de la vot.

De ]a tribuna 
generale, delegații 
Bulgariei, Poloniei, Cubei au 
înfierat în mod hotărît și ne
cruțător sistemul colonialist 
rușinos.

că
as-

trebuie lichidat

acestei re- 
că se vor

Conferinței 
Bielorus iei,

citate de ziarul „Le Monde" 
care se referă la „o sursă ofi
cioasă”, Ia Alger au sosit opt re
gimente 
meroase
„France Soir", sînt transportate 
din metropolă în Algeria”.

★
PARIS 13 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează 
că, purtînd drapelele verzi-albe 
ale Frontului Eliberării Națio, 
nale, mulțimi uriașe de alge
rieni adunați la cimitirele din 
Alger și Oran și pe străzile în
vecinate. au asistat marți la în- 
mormîntarea victimelor repre
siunilor de duminică și luni.

Bilanțul incomplet al acțiuni
lor trupelor și jandarmeriei 
franceze în cursul călătoriei ge. 
nerahilui de Gaulle se cifrează 
la aproximativ 120 de morți și 
aproape 2.000 de răniți.

în același timp, principalele 
centre algeriene își păstrează 
înfățișarea de orașe asediate. 
Peste 25.000 de soldați și poli
țiști, relatează „Paris Jour" au 
fost mobilizați împotriva cartie
relor arabe ale Algerului. în 
apropiere de oraș au fost con
centrate încă 18 regimente înar
mate cu armament greu

de parașutiști. „Nu- 
întăriri arată ziarul

Opinia publică mondială își exprimă 
îngrijorarea

ACCRA 13 (Agerpres). — 
Agenția Ghana News anunță 
că luînd cuvintul la un miting 
în orașul Kumassi. Kwame 
Nkrumah, președintele Repu
blicii Ghana, a declarat că 
recentele evenimente din 
Congo constituie o urmare a 
uneltirilor mișelești ale colo
nialiștilor și imperialiștilor 
care se străduiesc să-și întă
rească capul de pod pe conti
nentul african.

..Sîntem ferm hotărîți. a de
clarat Nkrumah, să continuăm 
lupta pentru restabilirea în 
Congo a puterii guvernului le
gal în frunte cu Patrice Lu
mumba și guvernul Ghanei își 
va duce în mod energic politi
ca în această direcție".

★

CONAKRY 13 (Agerpres).
Intr-o telegramă adresată 

de guvernul Guineei țărilor 
care au hotărît să-și retragă 
trupele din Congo se propu
ne convocarea unei conferin
țe a conducătorilor statelor 
„care doresc stabilirea legali
tății în Congo** și se demască 
activitatea O.N.U.

★

CAIRO 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Cairo a 
fost dat publicității textul me
sajului de răspuns al preșe
dintelui Republicii Mali. Mo
dibo Keita, la mesajul preșe
dintelui R.A.U., Nasser, cu 
privire la situația din Congo.

„Arestarea primului minis
tru congolez Lumumba de că
tre soldații jui Mobutu sub 
ochii și cu îngăduința condam
nabilă a reprezentanților 
O.N.U., se spune în mesaj, a 
stîrnit indignarea tuturor con
ducătorilor țărilor africane. 
Dacă O.N.U. nu va obține eli
berarea imediată a lui Lu
mumba și reinstalarea guver
nului legal din Congo, primej
dia pentru pace și securitate 
se

față de situația din Congo
Să fie adoptate măsuri eficiente 

pentru normalizarea situației 
din Congo I

Am aflat cu indignare și profundă îngrijorare despre arestarea 
primului ministru al Republicii Congo, Patrice Lumumba, și despre 
maltratarea lui și a altor patrio.ți congolezi de către clica militarist-a 
a colonelului Mobutu, exponentă a intereselor forțelor coloniale și 
ale monopolurilor străine din Congo. Arestarea și deținerea lui 
Lumumba, urmată de un nou val de teroare, constituie o lovitură 
extrem de gravă dată intereselor și aspirațiilor maselor populare 
din Congo, precum și suveranității și independenței naționale a 
Republicii Congo.

Am urmărit cu indignare cum zi de zi puterile colonialiste în 
frunte cu Statele Unite au făcut tot ce le stă în putere pentru o 
lichida parlamentul Republicii Congo și guvernul legal condus de 
Lumumba, urmărind lichidarea independenței naționale cuce
rită prin luptă de către poporul congolez. Odată cu Lumumba au 
fost arestați și președintele senatului congolez, miniștri, deputați ai 
parlamentului, oameni credincioși poporului lor. Această încercare 
de înlăturare fizică a conducătorilor statului congolez și folosirea 
unor marionete de genul lui Kasavubu și Ch oarbe dovedesc că for
țele agresive se folosesc de steagul Organizației Națiunilor 
Unite. Toate faptele indică încercarea de a se reinstaura în Congo 
puterea administrației colonialiștilor belgieni și americani.

Evenimentele din Congo confirmă justețea poziției pe care s-a 
situat guvernul sovietic chiar de la începutul agresiunii imperia
liste împotriva Republicii Congo, justețea și necesitatea criticii 
hotărite și consecvente pe care Uniunea Sovietică a făcut-o la 
adresa acțiunilor secretarului general al O.N.U., Hammarskjoeld, 
unealtă în serviciul colonialiștilor. Reprezentanții O.N.U. în Congo 
au lăsat ca bandele lui Mobutu, finanțate de colonialiști, să-l 
aresteze pe primul ministru Lumumba, să-l tortureze, să se dedea 
la crunte samavolnicii.

Ultimele evenimente din Congo au stîrnit indignare și proteste în 
rîndul opiniei publice mondiale și îndeosebi al opiniei publice din 
țările afro-asiatice. Reprezentanții țărilor afro-asiatice la O.N.U. au 
criticat puternic faptul că în condițiile existenței reprezentanților 
O.N.U. în Congo continuă înrăutățirea situației din țară, înlăturarea 
totală a parlamentului și a celorlalte instituții constituționale, aca
pararea ilegală a puterii de către banda lui Mobutu.

Imi alătur glasul la protestul opiniei publice mondiale care cere 
adoptarea de urgență a unor măsuri eficiente pentru eliberarea 
.conducătorilor patriați congolezi, dezarmarea bandelor teroriste ale 
lui Mobutu, înlăturarea din Congo a tuturor militarilor 
narilor belgieni.

Viața primului ministru al Republicii Congo, Patrice 
trebuie salvată !'

și funcțio-

Lumumba,

va intensifica4’.

Declarația lui 
A. Gizenga

STANLEYVILLE 13 (Ager
pres). — După cum anunță 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, A. Gizenga, loc
țiitor al primului ministru al 
Republicii Congo, a făcut cu
noscut la 13 decembrie că își 
asumă prerogativele de prim- 
ministru pe timpul cit Pa 
trice Lumumba se află în 
miinile bandelor lui Mobutu. 
Gizenga a proclamat orașul 
Stanleyville drept capitală a 
Republicii Congo.
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Romîne,

Clica Mobutu-Kasavubu pune Ia cale 
exterminarea lui P. Lumumba

ACCRA 13 (Agerpres) — 
TASS transmite: Clica de tră
dători ai poporului congolez, 
Mobutu—Kasavubu, a hotărît 
să-1 extermine pe primul mi
nistru al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, înscenînd o si
nucidere sau punînd la cale un 
accident de automobil în timpul 
transferării lui într-un alt lagăr 
militar, relatează coresponden
tul special din Leopoldville al 
ziarului „Ghana Times", Există 
de asemenea un plan de a-1 
asasina pe Lumumba în timpul 
încercării lui de a „evada".

Corespondentul subliniază că 
acest complot criminal a fost 
elaborat în legătură cu faptul 
că clica Mobutu—Kasavubu nu 
poate găsi nici un temei juridic 
pentru a intenta un proces îm
potriva primului ministru al 
Republicii Congo.

După cum se presupune, 
scrie corespondentul special al 
ziarului Ghana Times", repre. 
zentanții a cel puțin două state 
străine au fost informați despre 
complotul criminal împotriva 
lui Lumumba.
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