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POMUL DE IARNĂ
ȘI REVELIONUL 

SĂRBĂTORI FRUMOASE, 
DE NEUITAT!

u

Se apropie ziua cînd vom 
intra pe porțile larg des
chise ale noului an 1961, 

cînd vom păși în cel de-al doi
lea an al șesenalului. Pentru 
zeci de mii de oameni ai ’mun
cii, pentru sute de colective din 
uzine, fabrici, întreprinderi, pen
tru lucrători din ramuri întregi 
ale economiei naționale, eveni
mentul acesta nu se mai pune 
însă la viitor (desigur, viitorul 
apropiat), ci la timpul... trecut. 
Este vorba despre cei care 'au 
bătut mai de mult, încă 
noiembrie și decembrie, la por
țile noului an, care s-au 
chis de atunci în fața lor. Ei a- 
duceau în noul an însemnate 
succese obținute în îndeplinirea 
planului pe anul 1960, ei sînt 
cei despre care spunem printr-o 
metaforă care a intrat în lim
bajul obișnuit, că au luat-o 
timpului înainte, aducînd viito
rul mai aproape. Pe întreaga 
industrie au fost îndeplinite atît 
planul, cît și angajamentele 
privind economiile.

Plini de însuflețire, de dra
goste nețărmurită pentru patria 
lor socialistă, pentru cauza în
floririi ei necontenite, oamenii 
muncii cu dăruit întreaga 
tere a mîinilor și «ninților 
pentru a înfăptui minunatul 
însuflețitorul program trasat de 
partid pentru desăvîrșirec con
strucției socialiste în țara noa
stră, sarcinile puse în fața 
de Congresul partidului, 
Plenara C.C. al P.M.R. din oc
tombrie. Inițiativa, spiritul crea
tor, entuziasmul oamenilor mun
cii izvorăsc cu putere, cu forță 
nestăvilită, din marea lor în
credere în politica înțeleaptă, 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, din înțelegerea adîncă, 
cu deplină conștiință, a faptului 
că îndeplinirea și depășirea sar
cinilor puse în fața lor de către 
partid se răsfrînge în mod 
rect asupra ridicării 
nite a nivelului lor

încheind un an 
rodnică, aflîndu-se 
lui care sosește, în 
oamenii muncii se 
toată inima de succesele obți
nute, își exprimă hotărîrea de a 
Ie spori și mai mult în anul 
care vine, de a înflori și mai 
mult patria noastră socialistă. 
La sfîrșitul acestui an și la 
In începutul celui care vine, în
tregul popor muncitor, toți cei 
oe muncesc cu mîinile sau cu 
mintea, sărbătoresc succesele 
obținute, pășind plini de opti
mism în noul an. Odată cu ei 
se bucură de aceasta familiile 
lor, copiii lor — schimbul de 
mîine al clasei muncitoare, nă
dejdea patrie! noastre. Pentru 
organizarea cît mai plăcută și 
mai sărbătorească a pomului 
de iarnă, partidul și guvernul 
au asigurat fondurile necesare, 
dovedind încă odată 
rintească nețărmurită 
poartă copiilor, 
muncii.

In vederea unei cît 
organizări a pomului 
pentru copii, precum și a reve
lionului, Consiliul Central al Sin
dicatelor șl Comitetul Central 
al U.T.M. au stabilit un plan 
de măsuri în care se prevăd
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Succese ale brigăzilor 
de tineret 

din regiunea 
Hunedoara

Tineretul din regiunea Hune
doara aduce o importantă con. 
tribuție la îndeplinirea și depă
șirea planului de producție, la 
realizarea de .economii. Realiză
rile celor 1.355 de brigăzi de 
producție ale tineretului stau 
mărturie în acest sens. La oțelă- 
riile tineretului de la Combina
tul Siderurgic Hunedoara, pla
nul anual a fbst îndeplinit cu 22 
de zile înainte de termen și au 
fost realizate economii peste 
plan în valoare de peste 
6.300.000 lei. Brigăzile de tine
ret de la minele de fier Glielar 
și Teliuc au trimis anul acesta 
Jurnaliștilor, peste plan, mai 
mult de 5.000 tone de minereu 
de fier

O completare a imaginii acti
vității rodnice a tineretului din 
regiune o oferă și activitatea ce
lor 1.688 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. E'le au reali
zat de la începutul anului eco.
nomii în valoare de peste
9.500.000 lei, prin efectuarea
unui volum mare de lucrări pe 
șantierele unde se ridică noi con
strucții industriale și clădiri so
cial culturale, prin redarea de 
noi terenuri agriculturii, plantări 
de pomi etc.

sarcinile ce revin In această 
direcție comitetelor sindicale 
din întreprinderi și instituții și 
organizațiilor U.T.M. In acest 
plan se arată că incepind de 
la 28 decembrie 1960 organele 
sindicale. în colaborare cu 
organele U.T.M. și conducerile 
administrative ale întreprinde
rilor, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, au 
datoria să se ocupe cu toată 
atenția și grija de organizarea 
pomului de iarnă pentru copiii 
salcrioților. Cu ocazia aceasta 
se vor organiza serbări pentru 
copii, în care formații artistice 
amatoare din întreprinderea sau 
instituția respectivă sau formații 
artistice de pionieri și . școlari 
vor prezenta programe de cîn- 
tece, dansuri și recitări.

După programul artistic, Moș 
Gerilă va în’mîna copiilor ca
douri, cît mai frumoase și utile 
ca : rechizite școlare, cărți de 
literatură, jucării, dulciuri și 
chiar obiecte de îmbrăcăminte 
și încălțăminte.

Organele U.T.M. în 
rare cu cele sindicale, 
să se îngrijească ca 
pomului de iarnă să fie o săr
bătoare de neuitat pentru co
pii, plină de surprize plăcute și 
bucurii, veselă, optimistă, cu un 
bogat conținut educativ.

Prin grija partidului și guver
nului, și în acest an se va orga
niza la Palatul Republicii tradi
ționalul carnaval al tinerilor 
muncitori și al studenților din 
Capitală. Tot în Capitală, tine
rii fruntași în producție și la în
vățătură vor întîmpina Anul Nou 
la revelioanele tineretului orga
nizate la casele de cultură ra
ionale. De asemenea, se vor 
organiza revelioane ale tinere
tului în centrele regionale și în 
numeroase centre raionale din 
„Scînteîa tineretului"

colabo- 
trebuie 

serbarea

(Continuare in pag. 3-a)

Șeful de brigadă Popescu Constantin de la secția sudură a 
Șantierului Naval Galați explică adesea tovarășilor din brigada 

metodele sale de muncă.

Concurs de inovații

însuflețiți de Directi
vele celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn 
planul de dezvoltare 
economiei naționale 
anii 1960-1965 și în 
spectivă, colectivele 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile 
Ministerului Industriei Gre
le, folosind din plin con
dițiile create, au îndeplinit 
la 26 decembrie 1960 sar
cinile planificate la pro
ducția globală pe 1980, pri
mul an al șesenalului.

Un număr însemnat de 
întreprinderi din ramurile 
siderurgică, minieră, ener
gie electrică și construcții 
de mașini au raportat în
deplinirea sarcinilor de 
plan cu 10-r-15 zile înainte 
de termen.

Volumul producției glo
bale realizat anul acesta 
de întreprinderile Ministe
rului Industriei Grele 
cu circa 27 la sută 
mare decît realizările 
anul trecut. Sporul de 
ducție a fost obținut 
deosebi pe seama folosi
rii mai bune a suprafețe
lor de producție și a ca
pacității utilajelor, precum 
și prin intrarea în func 
țiune a unor noi obiective 
industriale.

Ca urmare a preocupării 
pentru îmbunătățirea con 
tinuă a procesului tehno
logic, extinderea metode
lor înaintate de muncă și 
a inițiativelor în valorifl 
carea a tot mai multe re 
zerve interne, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din 
întreprinderile Ministeru
lui Industriei Grele au 
realizat anul acesta însem
nate economii peste plan, 
în întreprinderile din sec
torul industrial rentabili
tatea a crescut cu peste 21 
la sută față de anul trecut.
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Ministerul Econo
miei Forestiere, în 
colaborare cu Comi
tetul Central al U- 
niunii sindicatelor 
muncitorilor din în
treprinderile econo
miei forestiere, au 
organizat în acest an 
un concurs de ino
vații cu premii care 

zilele 
La concurs 

t inova- 
de între- 
Au fost 
105 ino- 

aplicate 
aduc

t-a încheiat 
trecute, 
au participat 
tori din 27 i 
prinderi, 
prezentate i 
vații care, 
în producție,

unităților din acest 
sector economii a- 
nuale în valoare de 
11 milioane lei. 
Dintre inovațiile pre
zentate la concurs, 29 
au fost premiate. 
Autorii lor au primit 
drept recompense, în 
afara drepturilor cu. 
venite prin regula
mentul de inovații, 
și premii în bani. 
Printre inovațiile 
mai importante se 
află „Mașina de tur
nat lac**  realizată de 
un colectiv de la 
întreprinderea „Teh- 
no-lemn**  — Timișoara,

„Banda rulantă pen
tru montajul dulapu
rilor^ realizată de un 
colectiv al întreprin. 
derii „23 August**  
din Tg. Mureș. ^Ma
șina de curbai pi
cioare de scaune* 1 ce 
aparține unui colec
tiv de la întreprin
derea „Bihorul**-Ora 
dea și altele.

în afara concursu
lui au mai fost Pre~ 
zentate numeroase 
alte inovații la ca
binetele tehnice ale 
intrepri nderilor.

(Agerpres)

Vacanță. Un grup de eleve din echipa de dansuri a Școlii medii nr. 2 din Giurgiu pregătindu-se 
pentru un spectacol.
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Constituirea unor Consilii 
ale Frontului Democrației Populare

Tn Capitală au avut loc 
ședințe plenare ale Comitetu
lui Orășenesc București al 
P.M.R., Consiliului local al 
sindicatelor, Comitetului Oră
șenesc București al U.T.M., 
Comitetului Orășenesc al Fe
meilor și altor organizații 
obștești în scopul de a de
semna reprezentanți în Con
siliul Orășenesc București al 
F.D.P,

La . Sfatul popular al Capi
talei a avut loc luni aduna
rea de constituire a Consi
liului Orășenesc București al 
Frontului Democrației Popu
lare.

Consiliul Orășenesc Bucu
rești al Frontului Democra
ției Populare este alcătuit din 
următorii tovarăși : Florian

Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R., președinte, 
Vasile Amzoiu, directorul 
Fabricii de încălțăminte „Ki- 
rov", Atanasie Atanasiu, pre
ședintele gospodăriei agri
cole colective >,30 Decembrie" 
din comuna Dobroiești, Ana 
Boghină, Erou al Muncii So
cialiste, muncitoare la Indus
tria Bumbacului, Tudor Ber- 
becaru, maistru cazangiu la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Ro
șie", Gheorghe Bălan, preșe
dintele Uniunii cooperative
lor meșteșugărești București, 
Gheorghe Calcan, vicepreșe*-  
dinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capi
talei, Petre Capră, președin
tele U.C.F.S. a orașului Bucu-

în Biblioteca Universității Alexandru 1. Cuza din lași, stu
denții se pregătesc în vederea examenelor.

Foto : S. NICULESCU

Prin reducerea consumurilor specifice
La Uzinele „1 Mai11-Ploiești 

și „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Tîrgoviște, ca și în alte între
prinderi metalurgice din re
giunea Ploiești, multe piese și 
utilaje petrolifere se realizea
ză în prezent cu consumuri 
specifice reduse. Greutatea 
unei instalații de foraj 4-L.D., 
de exemplu, a fost micșorată

anul acesta, în urma îmbunăm 
tățirilor aduse procesului teh
nologic, cu 23 de tone, iar a 
macaralelor de foraj, confec
ționate la uzinele din Tîrgo- 
viște, cu 550 kg. O bună parte 
din economia de metal pro
vine din înlocuirea unor piese 
metalice cu piese confecțio
nate din materiale plastice.

TELEGRAMA
Președintelui Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine

ION GHEORGHE MAURER 
București 

In numele popoarelor și 
guvernului Iugoslaviei și al 
meu personal, mulțumesc sin
cer pentru felicitările cu oca
zia sărbătorii naționale a Re
publicii Populare Federative 
Iugoslavia și vă transmit și 
eu cele mai bune urări pentru 
binele dv. personal și pentru 
prosperitatea poporului ro
mîn.

IOSIP BROZ TITO
intrat înAspect de la Țesătoria de relon „Tudor Vlcdimrrescu" din Capitală unde de curînd a 

producție războaie noi automate pentru țesut fire sintetice tip relon.

în anul I la școala
educației muncitorești

u-

Am citit într-unul 
din numerele 
trecute ale „Scîn- 

teii tineretului", rela
tarea despre inițiativa 
organizației U.T.M. de 
la Uzinele „23 August'*  
din Capitală, de a or
ganiza în mod sărbăto
resc primirea absol
venților școlilor profe
sionale în rîndul co
lectivului de munci
tori ai uzinei. Inițiati
va mi-a plăcut. Din 
proprie experiență știu 
că intrarea în uzină, 
clipa cînd pășești pen
tru prima dată pe 
poarta uzinei este
nul dintre cele mai în
semnate evenimente 
din viața tînărului 
muncitor, eveniment 
pe care nu-1 uiți nici
odată. Am trăit perso
nal asemenea moment 
și, fiind tînăr, eram a- 
tît de bucuros încît 
aș fi vrut ca toată lu
mea să se bucure oda
tă cu mine. De aceea 
mă gîndeam cît de 
bine trebuie să te simți 
atunci cînd vezi că 
muncitorii mai vîrst- 
nici, viitorii tăi tova
răși de muncă, te în- 
tîmpină sărbătorește 
și-ți spun : „Bine-ai 
venit, tinere în marea

familie a clasei mun
citoare !“.

Fără a fi de amploa
rea și organizarea pri
mirii festive a absol
venților școlii profe
sionale inițiate la Uzi
nele „23 August" din 
București, se obiș
nuiește și la noi ca ti
nerii nou veniți în u- 
zină să fie primiți în 
mod deosebit. De obi
cei, colectivul secției 
unde tinerii vor fi re

dată pe porțile uzinei 
ar fi o greșeală. Abia 
după ce au intrat în 
uzină noi trebuie să 
ne străduim ca ei să 
se integreze tot mai 
mult în cadrul marii 
familii a muncitorilor, 
să-și însușească cele 
mai înalte trăsături de 
caracter ale' muncito
rului de tip nou. Cu 
migală, cu perseveren
ță trebuie să lucreze 
organizația U.T.M.

cinstea, hotărîrea, în- 
tr-un cuvînt. acele 
trăsături caracteristice 
muncitorului zilelor 
noastre.

Necesitatea acestei 
strădanii este firească, 
dacă ne gîndim la 
vîrsta fragedă a tine
rilor care absolvă an 
de an școlile, la lipsa 
lor de experiență. Toc
mai de aceea, după 
primirea în uzină a 
proaspeților absolvenți

Cum se ocupă comitetul U. T. M, 
de la Uzinele .Electroputere'-Craiova 

de educarea tinerilor nou veniți în uzină

partizați să lucreze se 
întrunește cu această 
ocazie, iar muncitorii 
mai vechi sînt pre
zentați noilor munci
tori. Șefii atelierelor, 
maiștri, secretari ai 
organizațiilor de partid 
și U.T.M., le urează 
bun venit, le arată 
ce au de făcut.

A ne limita însă nu
mai la această orga
nizare în ceea ce-i pri
vește pe tinerii care 
pășesc pentru prima

pentru ca tinerii ve
niți în uzină să fie 
educați în spiritul 
înaltei conștiințe mun
citorești, a marii răs
punderi pe care o im
plică astăzi titlul de 
muncitor, acest titlu 
de cinste în țara noas
tră. Ei trebuie educați 
în spiritul dragostei și 
respectului pentru 
muncă, pentru calita
tea produselor fabricii, 
respectul pentru tova
rășul cu care lucrezi,

ai școlilor profesiona
le, organizației U.T.M. 
îi revin încă multe și 
numeroase sarcini pen
tru ca tinerii munci
tori să se formeze in
tr-adevăr într-un înalt 
spirit muncitoresc.

Iată, să dau cîteva 
exemple :

Criteriul principal de 
verificare al unui om 
îl constituie atitudinea 
lui față de muncă. 
Tocmai de aceea, noi 
studiem mai întîi pe

tinerii nou sosiți în u- 
zină după rezultatele 
pe care le obțin la lo
cul de muncă. Rezul
tatele observațiilor 
sînt întotdeauna inte
resante. La sectorul 
sculărie au fost înca
drați acum un an mulțl 
tineri absolvenți ai 
școlii profesionale. 
Printre ei era și ute- 
mistul Ion Raicea. în 
ziua cînd s-a organizat 
primirea în sector, a 
noilor muncitori, Rai
cea — ca și ceilalți — 
a promis că va lucra 
în mod conștiincios, că 
își va îndeplini sarci
nile care îi revin. Cu- 
rînd ne-am dat seama 
că între vorbele și fap
tele lui Raicea era o 
mare diferență. La lu
cru venea uneori cu 
întîrziere, lucra negli
jent, calitatea pieselor 
ieșite din mîna lui era 
deseori slabă.

Ce-i lipsea lui Rai
cea ? Calificarea ? Nu. 
Cînd lucra atent dădea

ILIE STANCU
secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzinele 
Electr oputere**  Craiova

(Continuare 
tn pag. 3-a)

rești, Julcs Cazaban, artist al 
poporului, Elena Ciochină, 
muncitoare fruntașă la Fabri
ca de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", Radu Drăgan, pre
ședintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al ra
ionului ,,23 August", Lucia 
Demetrius, scriitoare, Dumitru 
Diaconescu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Constan
tin Dinu, prim-secretar ăl 
Comitetului raional P.M.R. 
N. Bălcescu, Nicu Dumitrescu, 
director general al Combina
tului Poligrafic „Casa Scîn- 
teii", Ștefan Florea, seeretar 
al Consiliului local al sindi
catelor București, Florea Ghi- 
ță, președintele Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenți
lor din Centrul universitar 
București, colonel Gheorghe 
Ilinca, comisar militar al ora
șului București, Gheorghe lo- 
nescu, președintele Consiliului 
local al sindicatelor București, 
Jean Livescu, rectorul Uni
versității „C. I. Parhon"j 
Toma Marineseu, prim-secre
tar al Comitetului Orășenesc 
București al U.T.M., acad. 
Ștefan Milcu, secretar-prim 
al Academiei R.P.R., Maria 
Mironescu, președinta Comi
tetului orășenesc al femeilor, 
Gheorghe Pană, secretar al 
Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Mihai Pîrvu, 
secretar al Comitetului de 
Cruce Roșie al orașului Bucu
rești, Radian Porumbescu. 
muncitor fruntaș la Uzinele 
„Semănătoarea", Ionel Rădu- 
canu, muncitor fruntaș la 
întreprinderea „Electronica", 
Ion Rovența, secretar al Co
mitetului orășenesc de luptă 
pentru pace, Ecaterina Stan- 
cu, directoare a Uzinelor tex
tile „7 Noiembrie", Emil Ște
fan, redactor-șef al ziarului 
„Informația 
Dumitru 
fruntaș la 
gust".

Bucureștiului“, 
Udrea, muncitor 
Uzinele „23 Au-

★
Zilele trecute în numeroase 

regiuni ale țării au avut loc 
ședințe plenare ale comitete
lor regionale de partid, ale 
organelor regionale de condu
cere ale sindicatelor, organb 
zațiilor tineretului, femeilor^ 
cooperației și altor organiza
ții obștești, care au desemnat 
reprezentanți în consiliile re
gionale ale Frontului Demo
crației Populare.

In regiunile București, Hu
nedoara, Cluj, Suceava, Iași, 
Brașov, Maramureș, Oltenia 
s-au constituit consiliile re
gionale ale Frontului 
erați ei Populare. Din

Demo- 
consilii

/’Continuare în pag, 3-a)
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Șeful secției uzinaj de la între
prinderea „Utilaj cernere ia 1“ din 
Capitală Alexandru Gavrilă se 
ocupă permanent de calificarea 
tinerilor pe care îi are in secție, 
latâ-l dînd unele explicații teh
nice rectificatorului Nicolae Con
stantin în legătură cu rectifica
rea bielei de la compresoare.

Foto : AGERPRE5



Colaborare mai strînsă - 
recolte mai mari

Tinerii mecanizatori de la 
S^M.T. Jirlău, regiunea Galați, 
•ascultau dare? de seamă 
prezenUrfă în adunarea de a- 
legeri și prin fața ochilor li se 
perindau miile fie hectare stră
bătute ou tractoare, brazdele 
adinei răsturnate și apoi m-îtr 
dre, bogate — recoltele. Căci în 
fond, așa cum s-a spus în adu
nare, rezultatul esențial al mun
cii lor, acesta era : recolta, can
titatea de produse la hectar La 
G.A.C. din jirlău, unde a mun
cit brigada a III a de tractoare 
planul producției la hectar a fost 
depășit la toate culturile. La 
fel și la G.A.C din Amara unde 
lucrează brigada a 8-a și în 
multe alte locuri.

Planul anual pe stațiune fu
sese îndeplinit în proporție de 
109,89 la sută

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție importantă a a- 
dus.o și tineretul. Sub condu
cerea organizației de partid, or
ganizația U.T.M. a desfășurat o 
susținută muncă politică de mo
bilizare a tineretului la creșterea 
permanentă a calității lucrări
lor, la terminarea în timpul sta
bilit a fiecărei campanii în parte. 
Faptul că în acest an toți tinerii 
tractoriști au fost repartizați să 
lucreze în brigăzile ce deservesc 
propriile lor gospodării, a mărit 
răspunderea acestora față de ca
litatea lucrărilor.

— Păi cum pot eu să fac lu
cru de proastă calitate cînd mă 
cunosc toți oamenii din gospo
dărie — a spus în adunare Mo- 
canu Ilie din brigada I-a. 
Mi-ar crăpa obrazul de rușine să 
știu că am lăsat în urma mea 
un pămînt care nu e bine lu
crat și nu va da o producție 
mare.

— Dar obținerea unor recolte 
mari pe pămînturile lucrate de 
noi — au spus mai raulți vorbi
tori în adunare — nu depinde 
numai de tractoriști ci și de 
munca colectiviștilor. De aceea 
promovarea metodelor agroteh
nice înaintate în rîndul colecti
viștilor este o problemă de care 
trebuie să ne ocupăm și noi.

In această privință un exem
plu bun I au constituit utemiștii

In slujba 
belșugului

Inginerul zootehnist
Ladislau Beke este 
un om încercat de 

sentimentul mîndriei pen
tru munca lui. Noul, efec
tul științei asupra produc
ției — lato ce iscodesc în 
fiecare clipa ochii aceștia 
veseli.

Gospodăria colectivă 
din Berveni, al cărui in
giner zootehnist este tî- 
nărul Ladislau Beke, are 
un sector zootehnic dez
voltat : peste 200 vaci 
Siemmenthal (fermă de 
elită - cum ii place lui 
să spună). Producția me
die de lapte 2.400 litri 
pe cap de vacă furajată. 
Aproape 2.000 de oi.

Multe animale și tot 
atit de multe probleme 
pentru tinărul inginer. Fi
rește, nu e mulțumit cu 
producțiile. Producția me
die de lapte pe care o 
dau vacile i se pare încă 
mică.

din brigada a 9-a (șef de brigadă 
Vișan Grigore). Ținînd o strînsă 
legătură cu organizația U.T.M. 
din G.A.C. „23 August" Gher- 
gheasa, tinerii tractoriști, cei 
mai bine pregătiți din această 
brigadă, au vorbit tinerilor co
lectiviști cu ocazia „joilor tine. 
retului“ despre importanța pra- 
șilelor la porumb, a însilozării.

Dar tinerii din această brigadă 
nu s-au oprit aici. Gospodăria 
colectivă din Ghergheasa est*  
proaspăt înființata. Acestei bri
găzi de tractoriști i a revenit sar. 
cina de a lucra pentru prima 
oară pe ogoare întinse, fără ha
turile dintre loturile individua
le. Dar dacă treaba asta s-a fă
cut relativ ușor, desființarea 
mentalităților vechi, individua. 
liste din conștiința oamenilor 
este o treabă mai anevoioasă. In 
gospodărie erau tineri colecti
viști, care, neobișnuiți cu disci
plina socialistă a muncii, lucrau 
de mîntuială sau trăgeau chiu
lul. Discutînd acest lucru într-o 
ședință de grupă U.T.M., trac
toriștii au ajuns la concluzia că 
trebuie să se ocupe cu mai multă 
atenție și grijă de acești tineri. 
In afară de faptul că unii dintre 
tractoriști au stat de vorbă per. 
sonal cu unii dintre acești tineri, 
grupa U.T.M. a propus comite
tului organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C. să țină cîteva adunări 
generale în care să se discute 
atitudinea tinerilor colectiviști 
față de muncă.

Toate acestea au făcut să 
crească și răspunderea tinerilor 
colectiviști față de muncă, iar 
eforturile astfel unite să ducă la 
obținerea unor rezultate frumoa
se în producție. Acum cînd re
colta a fost strînsă în gospodă
rie, s-a văzut că la principalele 
culturi — grîu, porumb, floarea- 
soarelui — planul a fost nu 
numai îndeplinit ci și depășit. 
Aceasta a dus la întărirea 
G.A.C., la creșterea veniturilor 
personale ale colectiviștilor.

In adunarea de dare de scamă 
și alegeri g-a vorbit mult și des
pre sarcinile de plan care stau 
în fața S.M.T.-ului în anul care 
vine.

Pentru îmbunătățirea, în con
tinuare a muncii lor, tine
rii au făcut o seamă de propu
neri care au fost adoptate apoi 
ca hotăriri ale adunării generale. 
S-a hotă rit În primul rind ca 
principalul criteriu de clasificare 
al fruntașilor în cadrul întrecerii 
socialiste ce se va organiza în 
anul ce vine, să fie calitatea lu. 
crărilor efectuate, recolta obți
nută Ia hectar de pe terenurile 
lucrate de tractoriști. Pentru a 
se pregăti în bune condițiuni 
campania de primăvară s-a ho*  
tărît mobilizarea tuturor meca
nizatorilor la campania de repa
rații în așa fel îneît la 31 de
cembrie 1960 toate mașinile ce 
vor intra în campania de pri
măvară să fie reparate. Pentru 
ridicarea calificării, tinerii trac
toriști vor fi încadrați în cursul 
profesional organizat pe stațiu
ne. Intr-o ședință de birou și o 
adunare generală se va analiza 
cum își însușesc tinerii cele pre
date la cursuri. In perioada de 
iarnă se vor organiza concursuri 
„Cine știe cîștiga*  pe temele: 
„Cum să obținem producții mari 
la hectar*  „Să cunoaștem mașina 
cu care lucrăm*.  In adunare au 
mai fost luate ?i o seamă de 
măsuri privind întărirea muncii 
de educare politică a tinerilor, 
întărirea pe mai deparțe a acti. 
vității grupelor U.T.M. din bri
găzile de tractoare etc.

CIORAN AUREL 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M.
Făurei

Demonstrații practice de 
zootehnie la casa laborator 
a gospodăriei colective din 
comuna Plopu, regiunea 

Galați.

Foto : C. M1HAI

Cine sînt 
spectatorii ?

Pregătiri pentru revelion
In Satchinez -• 

Banat
La căminul cultural din co

muna Satchinez, regiunea Banat, 
în zilele acestea este mare ani. 
mație. Se pregătește un program 
deosebit. Nu-i sărbătoarea recol' 
telor, dar în program este vor
ba și despre belșugul de pro
duse obținut anul acesta de co. 
lectiviști și despre belșugul anu
lui viitor, care, așa cum vor spu 
ne urătorii, trebuie sâ fie și mai 
mare.

Se pregătește revelionul tine
rilor colectiviști.

O mulțime de băieți și fete se 
întrec să orneze cit mai frumos 
sala mare de spectacole Bradul, 
vîscul, florile o transfomâ într-o 
adevărată grădină. Intr.o altă în
căpere, mai mica, orchestra re
petă melodiile „în primă audi
ție*  învățate special pentru a- 
ceastă ocazie Alături, unde bri
gada artistică pregătește un pro. 
gram nou, se aud risete ; chiar 
actorii amatori — care au con
tribuit la compunerea rolurilor 
— nu se pot stăpîni să nu rida 
cînd se repetă un cuplet satiric 
reușit, adresat codașilor în mun
ci.

Echipa artistică nu fi*«  în*  
ce put încâ repetițiile în seara v 
ceasta. Sînt așteptați cîțiva co
riști și recitatori. Pînă atunci, 
cei sosiți mai devreme le dau 
ajutor celor ce se ocupi cu par
tea „gospodărească". Fiecare are 
îndeletnicirile lui, dar nu poți 
sta cu brațele încrucișate cînd 
alți tovarăși de ai tii robotesc ca 
niște albine.

Intr-o altă sală s.au adunat cî
țiva membri ai comitetului orga
nizației U.T.M E necesară o a*  
nalizâ a ceea ce s-a făcut pînă 
acum și ce mai trebuie pus la 
punct.

— Trebuie să zorim eu epi
gramele și răvașele. Apoi n-au 
fost încă stabilite felicitările. Și
sarcinile se împart fără întîrzie- 
re. Timpul e scurt. Peste cîteva 
zile — revelionul !

N. SIMIONESCU

La Răducăneni — lași
IA5I (de la co- 

respondents no
stru). -

Tinerii colecti
viști din satul Ră- 
ducăneni, raionul 
Huși, sînt cunoscuți 
în multe sate ale 
raionului pentru 
hărnicia ca și pen
tru bogata lor acti
vitate cultural-ar
tistică.

Și noaptea Anu
lui Nou tinerii co
lectiviști din Ră
ducăneni au hotărît 
să o petreacă tot 
împreună. în acest 
scop încă de acum 
două săptimini or
ganizația U.T.M. a

întocmit un întreg 
plan de acțiune.

Brigada artistică 
de agitație și-a fă
cut un program 
special pentru re
velion din care plu- 
gușorul fruntașilor 
va fi una din surpri
zele serii. Echipa ar
tistică va prezenta o 
premieră. Orches
tra tinerilor colec
tiviști și-a înnoit și 
ea repertoriul. Va
leria și Mihai Blaj, 
Roca Petru, Elena 
Rișman, Mihai Cio- 
banu — talentați re
citatori și pricepuți 
în a crea și a spune 
glume — au pregă

tit pentru fiecare 
tînăr aproape, cite 
o poezie, un răvaș, 
o strigătură, o ghi
citoare.

Programul pentru 
seara de revelion 
este pregătit.

Sărbătoarea re
velionului tinerii 
colectiviști din Ră
ducăneni o închină 
rezultatelor fru
moase pe care le-au 
obținut în acest an 
în colectivă și în 
activitatea lor obș
tească precum și 
planurilor bogate 
pe care le au de 
înfăptuit în anul 
care vine.

uminică — concurs 
intercomunal în
tre căminele cul

turale. Căminul cultu
ral din Băbiciu își pri
mește oaspeții din Stoe- 
nești, djn Gostavăț și 
din Scărișoara și con
cursul începe în fața 
unui juriu și în fața a 
cel puțin 200 de specta
tori. Spectatori din Bă
biciu, care desigur aș
teaptă să efiștige echipa 
lor.

Un cor, o brigadă ar
tistică de agitație, piesa 
„Paznicul stelelor*,  cî
teva dansuri și echipa 
căminului cultural din 
Băbiciu și-a 
programul.

Teribil de 
sînt spectatorii 
biciu.

Urmează Stoenești. A- 
poi Gostavăț. Concursul 
durează de 5-6 ore. 
Spectatorii, neobosiți,

terminat

îndntați 
din Bă-

nemișcați de pe locu
rile lor n-au găsit încă 
un rival pentru echipa 
din Băbiciu. Sînt aproa. 
pe siguri că va cîștiga 
echipa lor.

Căminul cultural din 
Scărișoara prezintă și 
el, piesa „Paznicul ste
lelor*.  Spectatorii stau 
răbdători. Văd și a 
doua oară aceeași piesă. 
E limpede. Cei din Scă
rișoara sînt mai bine 
pregătiți. Costumele sînt 
mai autentice, machia
jul mult mai bun (au 
chiar și peruci) iar in
terpretarea e mai vie, 
mai naturală.

In sală se aud mur
mure. „Ăștia joacă mai 
bine, n-ai ce zice*.  „Și 
uite și ce bine s-au de
ghizat !“ „îs artiști mai 
ouni“. Urmează spon
tan 
nă 
șitul 
pote.

Buni spectatori! 
menii aceștia știu 
ce în ce mai mult să 
judece, să interpreteze 
arta cu imparțialitatea 
unui critic exigent.

Au cîștigat concursul 
cei din Scărișoara, dar 
eu le-aș fi dat un pre
miu și acestor admira
bili spectatori.

MIHAI CARANFIL

aplauze la sce- 
deschisă. La sfîr- 
spectacolului ro-

Oa- 
din

Doi pași pe loc, și-unul cu foci
(Repetiție generală la căminul cultural din comuna Dumitresti, raionul Rimnicu 

Sărat).
Foto • N. STELORIAN

- Mergem la căminul cultural.
(Intr-o zi de duminică în comuna Teregova, regiunea Ba

nat).

Tinerii naturaliști —

tineri înaintați
— Deseori, tinerii colecti

viști din comuna noastră — ne 
spunea cu cîtva timp în 
urmă tov. I. Bocsardi, di
rector al căminului cul
tural și membru în comi
tetul U.T.M. din comuna Cuci, 
raionul Luduș, — își puneau 
Întrebări cu privire la tot 
felul de fenomene naturale: 
de ce licăresc stelele noaptea, 
de ce luna nu este întotdeau
na întreagă, cum se formează 
ploaia, trăsnetul, fulgerul, cum 
se produc cutremurele de pă
mînt și multe altele. Pentru 
a-i ajuta să găsească răspun
sul științific, comitetul comu
nal U.T.M., sub îndrumarea și 
cti sprijinul comitetului comu
nal de partid, a organizat a- 
nul trecut, la cămin, un cere 
al tinerilor naturaliști.

Comitetul comunal U.T.M. 
s-a străduit să asigure cu a- 
jutorul colectivului de la că
min, al cadrelor didactice, o 
bogată activitate educativă în 
cerc. Pentru a ușura stu
diul, comitetul comunal U.T.M. 
a procurat pentru fiecare 
cursant revista „Știință și 
tehnică", broșuri și alte lucrări 
care să-i ajute in însușirea 
materialului predat.

Anul trecut, la cercul natu- 
raliștilor, tinerii au audiat ex
puneri despre sistemul solar, 
formarea pămîntului, apariția 
vieții pe pămînt, originea și 
evoluția omului, despre forma
rea norilor, fulgerului, trăs
netului și altele. Expunerile 
au tost însoțite de demonstra
ții practice în laborator, de 
diafilme, planșe demonstrati
ve etc.

Activitatea cercului s-a lăr
git și s-a îmbogățit mereu. 
Comitetul comunal U.T.M., 
în colaborare cu cadrele di
dactice, a organizat cu tine
rii naturaliști vizitarea mu
zeului din Luduș. Aici se afla 
tocmai o expoziție volantă 
„Originea și evoluția omu
lui". Tinerii au avut pri
lejul, prin studierea exponate
lor, să-și lămurească și să a- 
profundeze o seamă de cu
noștințe științifice dobîndite 
la cerc.

Cercul naturaliștilor a con
stituit pentru tineri și un bun 
prilej de cunoaștere a ultime
lor descoperiri științifice. în 
cadrul lecțiilor, tinerilor li s-a 
vorbit despre sateliții artifi
ciali ai pămîntului, despre ra
chetele intercontinentale crea
te de oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică,

Lecțiile ținute la cerc, în
soțite de demonstrații practice 
i-au ajutat pe tinerii cursanți 
să înțeleagă mai bine legile 
ce guvernează în natură și so
cietate. înarmați cu cunoștin
țe științifice el au putut să 
combată cu argumente temei
nice credințele mistice, su
perstițiile care mai dăinuie în 
concepția părinților sau prie
tenilor lor. Mulți tineri colec
tiviști, printre care Liviu O- 
prea, Martin Breanduș, Bella 
Farkaș, Traian Luncan, Ștefan 
Laszlo și alții însușindu-și în 
cerc bogate cunoștințe agro
tehnice au devenit pasionați 
propagatori ai științei agricole 
înaintate în rîndul tovarășilor 
lor de muncă.

Pentru anul în curs cercul 
naturaliștilor și-a propus noi 
obiective. Multe dintre ele vor 
fi îndeplinite mai ales în pe
rioada de iarnă. Pînă acum 
s-au și ținut două lecții: des
pre sistemul solar și despre 
scopul lansării sateliților ar
tificiali. învățînd din expe
riența anului trecut, consta- 
tînd practic eficacitatea edu- 
cativ-științifică a cercului, co
mitetul comunal U.T.M. a cău
tat ca anul acesta să atragă 
un număr sporit de tineri la 
cerc; el se ocupă mai stărui
tor, în colaborare cu colectivul 
căminului cultural și cadrele 
didactice, de îmbogățirea te
maticii cercului, pentru ca a- 
cesta să răspundă mai bine 
scopului propus — educarea 
ateist-științifică a tinerilor. 
Astfel, într-una din ședințele 
sale recente, comitetul comu
nal U.T.M. a stabilit ca, în 
cadrul cercului, tinerii să vi
zioneze mai multe filme docu
mentare științifice, să organi
zeze discuții pe marginea tor. 
De asemenea vizitarea muzeu
lui din Luduș să capete un 
caracter permanent, de lecții 
practice. în programul cercu
lui vor fi incluse diferite 
concursuri gen „Drumeții ve
seli", pe teme științifice, cu 
scopul ca tțnerii să cunoască 
ultimele descoperiri în dome
niul științei.

Cartea de popularizare a 
științei va cîștiga printre 
membrii cercului prieteni 
statornici. De asemenea, în
tr-una din lecții li se va vorbi 
]a cerc despre reala semnifica
ție tradițională a urărilor și 
colindelor de Anul Nou. Cu a- 
ceastă ocazie li se va explica 
tinerilor că obiceiurile popu
lare de Anul Nou s-au născut 
din cele mai vechi timpuri ca 
o expresie a năzuințelor po
porului pentru o viață mai

CE DEMONSTREAZĂ EXPERIENȚA UNEI ECHIPE DE TINERET
bună, că acestea constituie un 
prilej de bogate manifestări 
artistice, culturale.

P. PAL IU
Doar simpla consultare 

a manualelor nu e sufi
cientă. Trebuie experi
mentat. Un lot de se
lecție a dat o produc
ție mai mare decit me
dia celor mai bune 
vaci. Dar vacile cu pro
ducții mici încă nu și-au 
sporit producția. De ce ? 
Să facem, o experiență, 
să luăm 4 vaci, indiferent 
de producție și să le a- 
plicăm o îngrijire spe
cială. După citeva luni 
producția începe să se 
egalizeze. Dar mai e încă 
pină la reușită.

Apoi o altă problemă. 
Pentru el ținta e : 6 kg 
de lină de la fiecare 
oaie. Niște berbeci Meri
nos de Stavropol, aduși 
de curind vor îmbunătăți 
producția de lină prin 
încrucișarea cu Merino- 
sul de Transilvania ? In 
alte părți a dat rezultate 
bune încrucișarea acea
sta. Poate aici vom ob
ține mai mult I...

lată frămintările unui 
om, iată citeva lucruri 
din care se zugrăvește 
imaginea unui pasionat, 
a unu! om care-și închi
nă viața, capacitatea, 
forțele - împlinirii mi
siunii sale.

C. MIHAI

într-o zi, pe la începutul 
anului acesta, a venit la mine 
comunistul Ștefan Stan, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M din gospodărie.

— Tovarășe președinte — 
mi-a spus el — am venit să 
vă invit pentru mîine seară la 
o adunare generală deschisă a 
organizației de bază U.T.M. 
Vin acolo și tovarăși din bi
roul organizației de partid. 
Vrem să ne ajutați să organi
zăm o echipă de tineret. E o 
treabă serioasă și avem ne
voie de sfatul dumneavoastră.

M-am dus. A fost o adunare 
interesantă. Fiecare tînăr pro
pus să facă parte din echipă 
era supus unui adevărat exa
men. Cîte zile-muncă a făcut, 
dacă e disciplinat, dacă lucră
rile efectuate de el au fost de 
bună calitate (erau întrebați 
brigadierii, prezenți și ei la a- 
dunare). Astfel a fost alcătuită 
echipa din 19 tineri, cei mai 
buni și cei mai harnici tineri 
din gospodărie. Ca șef de e- 
chipă a fost propus Ion Știr
bei. Da, au știut pe cine să 
aleagă — mi-am zi eu — e un 
băiat priceput, cu autoritate, 
bun organizator.

Organizația de partid și 
consiliul de conducere al 
gospodăriei au considerat 
bună propunerea organizației 
de bază U.T.M. și au aprobat 
crearea echipei de tineret. 
Nu le-am creat. tinerilor, con

diții speciale de lucru. Au a- 
vut același plan și aceleași 
posibilități ca oricare din 
celelalte echipe din gospodă
rie. Dar ei își luaseră angaja
mentul să obțină producții 
mai mari decit media ce se 
va realiza pe gospodărie. De 
aceea le urmăream activitatea 
cu mult interes. Același lucru 
U făceau și brigadierii și mulți 
colectiviști chiar. Și iată ce am 
observat, ce am apreciat la ei.

Îndată după constituire, e- 
chipa și-a alcătuit un plan 
amănunțit care prevedea sar
cini precise pentru fiecare 
tînăr în parte și pentru fie
care din cei patru conductori 
de atelaje care o deserveau, 
înainte de crearea echipei de 
tineret, organizația de bază 
U. T. M. mobilizase pe toți 
tinerii colectiviști la cursurile 
agrotehnice din iarnă. Tine
rii nu s-au mulțumit insa nu
mai cu atit. La cererea or
ganizației de bază U.T.M., in
ginerul nostru agronom le-a 
vorbit celor din echipa de ti
neret despre cultura sfeclei 
de zahăr, a florii-soarelui, a 
porumbului și despre îngră
șăminte.

Venise primăvara și iată-i 
acum la lucru. Echipei de ti
neret i se repartizase, ca și 
celorlalte echipe de altfel, pe 
lingă alte culturi și 20 hecta- 
re cu porumb, 4 hectare cu 
floarea-soarelui și vreo 5 hec

tare cu sfeclă de zahăr. Pro- 
punîndu-și să respecte în
tocmai metodele agrotehnice 
înaintate, prima lor grijă a 
fost să sporească fertilitatea 
solului, împrăștiind gunoi de 
grajd și îngrășăminte chimice. 
Au dat cîte 30 de tone în
grășăminte naturale și 250

țim fertilitatea". Le-am pro
curat spuma de var și ei au 
împrăștiat-o pe tarlalele pe 
care le lucrau. Tot în același 
timp, cu ajutorul inginerului 
agronom, au făcut probele de 
germinație a semințelor și au 
tratat sămînța care urma să 
fie băgată sub brazdă.

kg superfosfat la fiecare 
hectar. Apoi, deoarece mare 
parte din terenurile noastre 
sînt sărăturoase, ne-au cerut 
nouă, conducerii gospodăriei 
să procurăm spumă de var. 
Ziceau că ,,la cursurile agro
tehnice am învățat că pe să- 
rături trebuie să dăm amen
damente ca să le imbunătă-

Cînd au răsărit plantele 
(sfecla, floarea-soarelui, po
rumbul) au început lucrările 
de întreținere a culturilor. Au 
prășit de cîte patru ori fie
care cultură. La sfeclă au fă
cut mai mult chiar. Au com
plectat golurile plantînd fire
le plăpînde luate din locurile 
unde sfecla era mai deasă;

muncă migăloasă de grădinar, 
de horticultor.

Ceea ce este important însă, 
este faptul că toate lucrările 
acestea au fost făcute în tim
pul optim, fără nici o întîr- 
ziere și nici un tînăr din e- 
chipă n-a lipsit de la muncă.

Ei au respectat prin aceas
ta unele din îndatoririle prin
cipale ale unui colectivist — 
participarea activă la muncă 
și încadrarea lucrărilor în 
timpul optim agrotehnic.

Fără îndoială că această 
muncă rodnică a echipei de 
tineret se datorește faptului 
că organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie s-a preocupat 
permanent de activitatea echi
pei. în adunări generale ale 
organizației sau numai în șe
dințele de comitet, la care e- 
ram invitați să ne spunem 
părerea și noi și brigadierii, 
a fost analizată cu regulari
tate activitatea echipei. Mă
surile pentru îmbunătățirea 
muncii tinerilor din echipă 
se luau pe loc, operativ. Co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. a stimulat permanent 
întrecerea ce s-a desfășurat 
între tinerii din echipă pen
tru cea mai bună calitate a 
lucrărilor.

Și astfel echipa de tineret 
șl-a respectat angajamentul 
și a devenit o echipă a re
coltelor bogate. în sprijinul

acestei aprecieri am să vă 
prezint o situație. în anul a- 
cesta am obținut pe întreaga 
gospodărie o producție medie 
la porumb de 3.500 kg la 
hectar; echipa de tineret a 
obținut aproape 4.200 kg la 
hectar; la floarea-soarelui 
producția medie a fost de 
1.300 kg la hectar; tinerii au 
obținut 1.600 kg iar la sfe
cla de zahăr au fost obținute 
29.000 kg și respectiv 50.000 
kg la hectar.

Organizația de partid, con
siliul de conducere al gospo
dăriei apreciază ca bună ex
periența echipei de tineret și 
de aceea au fost de acord cu 
propunerea organizației de 
bază U.T.M. de a crea pentru 
anul care vine încă trei e- 
chipe de tineret (din care una 
în sectorul zootehnic). Pentru 
ca tinerii care vor face parte 
din aceste echipe să-și îmbo
gățească bagajul cunoștințelor 
profesionale, în vederea obți
nerii unor recolte bogate, or
ganizația de bază U.T.M. i-a 
mobilizat pe toți la învăță
mântul agrotehnic din iarna 
aceasta.

ION COMAN 
președintele 

gospodăriei agricole colective 
„îosif Rangheț" din comuna 
Ciorăști, regiunea Ploiești

-----•-----

Monografia 
comunei

Recent un grup de învățători 
si activiști de partid și ai sfatu
lui .popular din comuna Movila 
Mîresii — raionul Brăila, a ter
minat de întocmit o monografie 
care cuprinde o serie de date 
interesante din trecutul și din 
viața de azi a acestei comune. 
In această comună, se arată în 
monografie, între cele două răz
boaie mondiale, erau 20 de ctr- 
ciumi și numai o singură școa
lă. Anual, 35 la sută din copiii 
de vîrstă școlară îngroșau rî<u 
dul analfabeților.

Astăzi, comuna Movila 'Miresil 
este colectivizată. în ultimii doi 
ani s-au construit și reconstruit 
1190 de case de locuit,

în prezent, în sat există că-- 
min cultural, cinematograf și 
case de citit. Biblioteca comuna
lă dispune de 6000 volume față 
de 15 volume cît avea la înfiim 
țâre. Toți locuitorii comunei sînt 
astăzi știutor.} de carte șl mulți 
dintre ei sînt cititori permanent! 
al bibliotecii, Tn comună a fost 
înființată . și o școală profesio
nală agricolă. Numai în acest 
an 32 de fii ai colectiviștilor au 
plecat la școli medii și profesio
nale din alte localități. Tn anii 
puterii populare 70 din fiii ță
ranilor muncitori au devenit in$ 
gineri, medici și profesori.

(Agerpres)



Oameni ai înălțimilor
k Pe pitoreasca Vale a Bistriței, 

nu departe de Piatra Neamț, la 
Săvinești, alături de majestuoasa 
clădire a firelor de argint — 
Fabrica de relon — constructo
rii înalță două noi mari și mo
deme obiective ale industriei 
noastre chimice : Fabrica de 
rolan și Combinatul de îngră
șăminte azotoase. Șantierul ocu
pă o suprafață de zeci de hec
tare pe care roiesc necontenit 
oameni, ge înalță macarale uria
șe ca niște cocostârci cu giturde 
întinse departe, se montează 
stal ații. Peisajul te ui
mește la început prin 
grandoarea lui. Clădi- 

»rile, instalațiile, mași
nile par niște coloși 
de proporții gigantice 
pe lingă care omul a- 
pare ca o ființă mi
nusculă. Și totuși el, 
omul, constructorul, ri
dică și stăpînește pînă 
la ultima mișcare a~ 
cești giganți de metal 
și beton.

Am cunoscut qci, pe 
șantierul combinatului 
de îngrășăminte azo- 
toase una din echipele 
de montori de la In. 
treprinderea de mon
taje București, con
structori obișnuiți, a’ 
devorați șantieriști, oa
meni care înfruntând 
gerul nopraznic al ier. 
nii, soarele torid de 
vară, sau ploile mă
runte și reci de toam
nă au executat lucră
ri de montaj, deosebit 
de grele, unele din 

■ ele la înălțimi ameți- 
toare, care cereau un 
curaj, o voință deose
bită. Sînt în total 12 
băieți marea lor ma

joritate ulemiști, avînd în frun
tea lor pe comunistul Cherecheș 
Nicolae. un montor cu expe
riență îndelungată, călit în focul 
muncii pe șantiere.

Mi •au povestit în cuvinte 
simple, cu zîmbetul pe buze, 
momente de mare încordare din 
munca lor

Una dintre cele mai grele lu
crări pe care a executat.o echipa 
a fost montarea macaralei por
tal. Acest colos de oțel — maca
raua minune, cum i se mai spu
ne pe șantier — înaltă de 40 
de metri și lungă de 50 m. cu 
o putere de ridicare la cârlig de 
100 tone, a dat mult de furcă

Pomul de iarnă și revelionul — 
sărbători frumoase, de neuitat I

(Urmare din pag, l-a)

feri-

țară. Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. trebuie 
să pregătească din timp toate 
condițiile pentru ca revelionulsă 
se desfășoare într-o atmosferă 
de petrecere plăcută, de entu
ziasm, cu un bogat conținut po
litic și educativ. Seara aceasta 
este un frumos prilej pentru oa
menii muncii de a-și exprima 
bucuria pentru însemnatele ^uc- 

^eese obținute în anul acesta 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, toastind pentru între
gul colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri, pentru frun- 

k tașii in producție, pentru 
P cirea lor și a familiilor lor, pen

tru succese și mai mari in în
deplinirea și depășirea planului 
de stat pe anul 1961, pentru 
înflorirea patriei noastre, pen
tru victoria forțelor păcii din 
întreaga lume.

Revelionul trebuie să cuprin
dă în desfășurarea sa scurte 
programe artistice, la care să-și 
aducă aportul formațiile artis
tice de amatori sau artiști pro
fesioniști invitați în mijlocul oa
menilor muncii cu acest prilej.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să desfășoare din timp o 
muncă de organizare însufle
țită, plină de ingeniozitate și 
interes pentru alcătuirea unor 
programe cit mai atractive și 
educative. Posibilitățile organi
zațiilor U.T.M, în această pri
vință sînt nelimitate. In primul 
rînd ele trebuie să se îngrijea
scă ca brigăzile artistice de a- 
gitație sâ pregătească din timp 

B programul special pentru reve- 
" lion la care pot fi invitați să-și 

dea concursul și artiști profe
sioniști. Programul brigăzii tre
buie sâ fie plin de optimism șl 
veselie, sâ evidențieze succesele 
obținute de colectivul întreprin
derii în anul acesta, să prezinte 
plugușoare și urări frumoase, 
Ingenios alcătuite, în care să 
felicite pe fruntașii în produc
ție, pe cei mai buni tineri din 
întreprinderi. In timpul revelio
nului apariția lui Moș Gerilă, 
cit mai autentic costumat, va 
produce o surpriză plăcută. 
Moș Gerilq poate rosti chiar el 
plugușorul sau poate să aducă 
mici cadouri simbolice pentru 
fruntași și chiar unele surprize 
nițel mai amare pentru unii co- 
dași în muncă și învățătură. Se 
pot organiza în seara de reve
lion concursuri de dans (în 
care personajele din aceleași 
cărți să se caute și să danse- ■ 
ze împreună), concursuri de ghi- i 
citori, se pot improviza momente 
distractive bazate pe explicarea 
proprietăților unor substanțe 
chimice și anumite proprietăți 
fizice sau pe iuțeala în execuție. 
Un sprijin concret și foarte util i 
în acest sens este broșura edi
tată de C.C. al U.T.M., Intitu
lată : „Culegere de plugușoare 
ți jocuri* 4, care oferă organiza
țiilor U.T.M. sugestii foarte in
teresante. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să organizeze cu grijă 
minuțioasă reveliocnele tinere
tului, să pregătească din timp 
totul pînă la cel mai mic amă
nunt : alcătuirea programului, 
ornamentarea sălii cit mai fru
mos și ingenios, procurarea 
costume și măști etc.

•) „Asasinul din umbră"
producție a studiourilor 
R, P. Ungară.

r- Organizațiile U.T.M. să 
precupețească nici un efort, 
depună toată pasiunea șl

de

nu 
sâ 
In*

șefului 
xecutat

echipei de montori a comunis
tului Cherecheș. îmbinarea pi
ciorului mare în partea de sus 
a pus la încercare curajul băie
ților. La 40 m înălțime mento
rii au fost nevoiți să iasă din 
tronson pe partea exterioară, 
pentru a executa operațiunea 
respectivă. Sub privirile uimite a 
zeci de constructori ce se adu
naseră de pe șantier, cu ajuto
rul centurilor de siguranță și 
ascultând cu atenție îndrumările 

—i de echipă, băieții au e- 
în bune condițiuni ope-

rațiunea. La macara, mai era însă 
mult de lucru. Sfătuindu-se cu 
flăcăii săi, comunistul Cherecheș 
Nicolae a găsit posibilitatea exe
cutării lucrărilor de montaj la 
macaraua portal fără stâlpi de 
montaj, inițiativă care a făcut 
posibilă economisirea a 45.000 
lei. Macaraua portal a fost mon
tată cu 15 zile înainte de ter
menul stabilit.

— La montarea duzei a fost 
o adevărată minune — îmi po
vestește șeful echipei, comunis
tul Cherecheș. Priviți, m-a în
demnat el ridicînd în sus mina 
dreaptă.

Duza pentru evacuarea gaze.

ventivitatea pentru ca revelioa- 
nele să fie o amintire deosebit 
de plăcută pentru tineri, să fie 
un prilej de petrecere plină de 
bucurie și veselie, educative, cu 

' optwrfis>rn( cu încredere, cu hotă
rî rea de a lupta ou și mai multă 
însuflețire în noul an pentru a 
da viață minunatelor sarcini 
puse de partid în fața oameni
lor muncri.

La Cercul de balet al Casei de Cultură din Brașov.

rechizitoriu
Iubitorii filmului de acțiune 

și de detecție nu vor rămîne 
dezamăgiți după vizionarea 
noii producții a studiourilor 
din R. P. Ungară, „Asasinul 
din umbră**.  Arsenalul clasic 
e folosit cu un lăudabil simț 
al măsurii. Indici netrase de 
păr (omul care fumează ime
diat după ce a „scăpat**  din- 
tr-o catastrofă ; degetele în
gălbenite de exploziv ; biletul 
de tren al cărui număr nu co- 

! respunde ; casierul mustăcios, 
care era de fapt, casieră...) duc 

' la deducții firești în legătură 
cu persoana atentatorului.

Spre deosebire de alte fil
me de acest gen, spectatorii 
urmăresc pas cu pas raționa- 

i men tul anchetatorului, identi- 
i' I fieîndu-se cu el.

Dar deosebirile nu se rezu 
nă la atît.

Genericul filmului nu poar
tă mențiunea cu care ne-au o- 
bișnuit multe filme occidenta
le : „Orice asemănare cu per
soane sau fapte cunoscute este 
incidentală**.  Și asta pentru că 
ni se amintește un evenimenl 
de o tragică realitate ‘ atenta
tul soldat cu distrugerea ex-

— o
din

lor toxice din secția de acid a. 
zotic, se avintă sclipitoare spre 
soare pînă la 104 m înălțime, 
aidoma unei uriașe antene de 
televiziune. Montarea colectoru
lui de gaze a început de sus. 
Altă posibilitate nu exista. Pen
tru montarea tronsoanelor de lo 
baza, băieții coborau legați cu 
cablu prin interiorul colectoru
lui de la 104 m înălțime. Și 
aici era nevoie de multă pre' 
zență de spirit, de curaj.

Rînd 
tori a

pe rînd, echipa de mon. 
comunistului Cherecheș 

Nicolae a mai montat 
cele patru coloane de 
absorbție V. 2. A., 
înalte de 45 an și cu 
o greutate de 65 tone 
fiecare, poduri rulante 
uriașe...

Toate, lucrări la 
mari înălțimi, deose
bit de grele și toate 
executate perfect, cu 
grijă,. într-un cuvînt 
de cea mai bună cali
tate

Cea mai mare parte 
a băieților din echipă 
sînt absolvenți ai școlii 
profesionale, doar fra
ții Vasilache Ion și 
Constantin, care în mo
mentul de față sînt la 
o școală de specializa
re de două luni, au 
fost plutași pe Bistrița. 
Ajutați de echipă, și 
în primul rînd de co
munistul Cherecheș ei 
au devenit astăzi unii 
dintre cei mai buni 
montori.

L-am întrebat pe 
Cilibiu Constantin, un 
tânăr bucăîbat, cu ochii 
negri, care abia a a- 
juns acum la vîrsta 

majoratului, ce va face după ter. 
minarea lucrărilor de montaj. 
Mi-a răspuns simplu :

— Voi pleca cu nea Cherecheș 
pe alte șantiere

De altfel, aceasta este dorința 
unanima a echipei. Cine a 
văzut vreodată un constructor 
care vrea să-și schimbe profe' 
sia ? Pentru că ce e mai frumos, 
ca la 18 ani, cit are 
Constantin, 
înalte 
mului, 
derne,

Am
macaraua portal, însoțit de tână
rul Jambru Nicolae, 
veteranii echipei. De 
prindeai cu privirea 
peisaj al șantierului.

Nicolae a privit 
jur și-a zîmbit. Am

Cilibiu 
să urci pe schelele 

ale construcțiilor socialis. 
să 
să construiești ?

urcat la 45 de metri, pe

montezi utilaje mo-

unul din 
aici cu- 
întregul

inroată 
înțeles în 

sâmbetul lui bucuria și mîndria 
omului stăpîn pe munca sa, a. 
dine preocupat ca tot ceea ce 
face el, tovarășii săi să fie cît 
mai de folos patriei.

PETRE MARIN

preșului Budapesta—Viena, în 
anul 1931.

Apoi, istoricul catastrofei nu 
ne este înfățișat cu ochiul lu
cid dar rece al creatorului 
preocupat doar de perfecțiu
nea formală a operei sale. 
Scenariștii Găbor Thurzo și 
Peter Bacsd, regizorul Zoltan 
Varkonyi, operatorul Istvan 
Hildebrand, au conceput un 
adevărat act de acuzare împo
triva regimului fascist al lui

CRONICA FILMULUI

Worthy, împotriva așa-zisei 
imparțialități a justiției bur
gheze.

Flegmaticul și infailibilul 
Sherlock Holmes, declară un
deva : „Logicianul de profesie 
ar face o mare greșeală daci 
s-ar lăsa cuprins de un sen
timent ; asta ar echivala cu in 
troducerea unui corp străii 
înțr-un mecanism fin și deli 
cat. ceea ce ar provoca ce;» 
mai profundă perturbare 
sentimentul i-ar putea 
fluenta deducțiile".

Ioszef Hâvel, eroul filmu
lui, n-ar putea subscrie la a-

in-

acum tinarul șablonier 
Mircea de la Fabrica 

de confecții „Bacăul“ a reu
șit să realizeze economii în 
valoare de peste 33.000 lei. 
lătâ-l în fotografie discutînd cu 
inginerul lorgu Mihoci despre 
posibilitatea de a realiza noi 

economii.
Foto : T. MIRONESCU
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O delegație a C.C.S. 
a plecat in India

Marți seara a plecat în In
dia, tov. Costică Alecu, secre
tar al C.C.S., care va repre
zenta sindicatele din R.P. Ro- 
mînă la cea de-a 26-a sesiune 
a Consiliului Sindicatelor din 
întreaga Indțe.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față V. Mu- 
șat, vicepreședinte al C.C.S., 
M. Marin, secretar al C.C.S., 
activiști sindicali.

(Agerpres)

ceastă profeeie de credință. 
Fost magistrat, pensionat 
înainte de vreme deoarece a 
simpatizat cu dictatura prole
tară din 1919, el lucrează o- 
cazional pentru un birou de 
detectivi particulari. Aflîn- 
du-se din întîmplare în ulti
mul vagon al expresului, Hă- 
vel scapă nevătămat și începe 
cercetări pe cont propriu. Ceea 
ce îl determină să le ducă 
pînă ia capăt, cu riscul liber

tății și al vieții, nu este nici 
gîndul unei eventuale recom
pense. nici instinctul copoiului 
care a dat de o urmă — ci 
tocmai sentimentul. La înce
put. mila față de victimele 
catastrofei. Apoi, ura împo
triva criminalului și a acelora 
care îl acoperă pentru a de- 
îăvîrși mîrșava provocare an- 

i comun istă.
Cinstea lui Hâvel, demnita

tea cu care respinge amenin
țările șeful poliției, hotărîrea 
de a nu înceta lupta pentru 
triumful dreptății, deschid 
perspectiva alăturării lui la

In anul I la școala 
educației muncitorești

(Urmare din pag. 1-u) 

piese de bună calitate, își în
deplinea planul. Ceea ce-i 
lipsea era disciplina muncito
rească, conștiința responsa
bilității sale de muncitor. Or
ganizația U.T.M. a hotărît 
să-1 ajute îndeaproape. A 
convocat mai întîi o adunare 
generală U.T.M. în care s-a 
discutat cazul utemistului 
Raicea. La adunare a fost in
vitat și maistrul secției, tova
rășul Briceag Cezar, care a 
vorbit despre principala în
datorire a unui muncitor : în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție ca și despre înalta 
răspundere ce trebuie să ca
racterizeze pe muncitorul zi
lelor noastre în tot ceea ce 
face. In felul acesta, pomin- 
du-se de la un caz concret, 
discutîndu-se pe marginea lui, 
toți tinerii sosiți în secție 
odată cu Raicea au avut pri
lejul să învețe să-și dea seama 
încă odată de înalta răspun
dere pe care o incumbă as
tăzi titlul de muncitor. Orga
nizația U.T.M. a hotărît să 
urmărească în continuare ac
tivitatea utemistului Raicea, 
să-1 ajute să citească mai 
mult, să stea mai mult în a- 
propierea muncitorilor cu mai 
multă experiență, a comuniș
tilor.

Și iată, că treptat-treptât. 
Raicea s-a schimbat, Tînărul 
indolent, chiulangiu de atunci, 
sub influența mediului mun
citoresc. simțind permanent 
și îndeaproape ajutorul și 
controlul tovărășesc dar se
ver al colectivului, a devenit 
un muncitor plin de respon
sabilitate față de sarcinile ce 
le incumbă titlul de cinste 
de muncitor, față de sectorul 
și uzina în care lucrează. 
Ra:cea este unul dintre 
mai buni strungari.

încă de la intrarea în 
nâ, Șerban Marian și-a mani
festat dorința de a face parte 
din echipa de dansuri. El 
este, intr-adevăr, un bun 
dansator. De aceea a fost pri
mit în echipa uzinelor. Curând 
Insă ne-am dat seama că 
Șerban în loc să se manifeste 
ca un artist amator modest, 
cu dragoste pentru tovarășii 
săi de muncă, cei care for
mează publicul spectator la 
manifestările artistice, el se 
purta sfidător, cu îngâmfare. 
După cîtva timp, atitudinea 
aceasta s-a manifestat și la lo
cul de muncă. El a început să 
lucreze neatent, calitatea pro- 

Azi, 
cei

uzi-

mișcarea împotriva fascismu
lui. La această impresie con
tribuie din plin jocul nuanțat, 
pătruns de o continuă vibrație 
reținută al excelentului actor 
Antal Pager.

Și Lajos Basti își dă toată 
silința pentru a reda compli
catul proces psihic prin care 
trece Marschalkd. Dacă nu 
reușește totdeauna, aceasta se 
datorește și realizatorilor fil
mului — care — după părerea 
noastră — au apăsat cam mult 
pe coarda obsesiei homicide. 
Spaima de revoluție a atenta 
torului, ura lui bolnăvicioasă 
împotriva comuniștilor apar 
astfel diminuate, diluînd în- 
trucîtva sensul demascator al 
filmului.

înscenat cu doi ani înaintea 
incendierii Reichstagului de 
către hitleriști, procesul ca
tastrofei expresului Budapes
ta—Viena se înscrie în lanțul 
de provocări cu care burghe
zia a încercat și încearcă să 
stăvilească creșterea influenței 
comuniștilor în rîndul mase
lor populare. Criza generală a 
capitalismului nu poate fi însă 
vindecată cu astfel de palea
tive josnice. Iar provocatorii 
vor avea soarta lui Hitler, a 
lui Horthy și a slugilor lor.

ION HOBANA 

ducției a suferit. S-a dovedit 
atunci că pentru Șerban Ma
rian activitatea în echipa ar
tistică nu era o muncă 
obștească, se îngînfase negli- 
jîndu-și îndatorirea principa
lă — munca în producție. 
Adunarea generală a or
ganizației U.T.M. a hotă*  
rit ca lui Șerban Marian să 
nu i se permită să mai active
ze în cadrul echipei artistice 
decît numai atunci cînd își 
va îndeplini cu cinste sar
cinile 
mai 
ția 
din

în producție. După 
multe luni, organiza- 
U.T.M. s-a întrunit 
nou. Utemiștii au a- 
la concluzia că Șer- 

merită să-și reia activi
tatea în echipa artistică. Mo
dest, sîrguincios și talentat el 
este astăzi un muncitor și 
artist amator fruntaș.

Foarte des este utilizată 
uzinele noastre metoda ca 
fiecare tânăr nou angajat 
se ocupe un muncitor 
vîrstnic cu mai multă expe
riență de muncă și viață, de 
obicei un comunist. La fabri
ca de transformatori, de 
exemplu. în comuniștii Cucu 
Virgil, Tudor Pădeanu, Dinu 
Paul, Vitan Ion, tinerii gă
sesc totdeauna un prieten a- 
propiat, un sfătuitor de nă
dejde.

Majoritatea muncitorilor 
nou angajați în uzinele noas
tre provin dintre absolvenții 
școlii profesionale. Anual însă 
se califică în uzină mulți ti
neri absolvenți ai școlilor 
medii, care intră în rândul 
muncitorilor. Numai în 1960, 
de pildă, s-au calificat 214 
absolvenți ai unor asemenea 
școli.

Pentru educarea acestor 
tineri, pentru însușirea înal
telor trăsături ale muncitoru
lui zilelor noastre grija noas
tră este și mai mare.

La secția mașini rotative 
lucrează de critva timp tânărul 
Nedelea Ion, absolvent al șco
lii medii. Cu regularitate el 
lipsește de la lucru, întârzie. 
Muncitorii au hotărât să ia în 
discuție o asemenea purtare, 
în adunare Nedelea a promis 

,dacă mai întîrzie doar o 
serios 
După

un

în 
de 
să 

mai

și în viitor. Va 
ajutăm si mai 

a se încadra cu 
rândurile clasei 
clasa cea mai

că 
dată cere să fie 
tras la răspundere44, 
două zile însă. el a lipsit a- 
proape citeva ore de la lucru. 
Utemiștii au hotărît să vadă 
care este cauza, întrucît nu 
trebuia lăsat cu nici un nreț 
să-și încalce cuvântul dat.

Cîțiva s-au dus la Nedelea 
acasă. L-au găsit stând acasă 
fără nici un motiv. Rușinat, el 
8-a întors la lucru în uzină. In 
prezent organizația U.T.M. 
se pregătește pentru o discu
ție în colectiv cu tema : des
pre răspunderea care revi
ne tînărului pentru cuvin tul 
dat tovarășilor lui de muncă.

De tineri ca Nedelea, Cle
mente și alții va trebui sâ ne 
mai ocupăm 
trebui să i 
mult pentru 
cinste în 
muncitoare, 
înaintată, clasa conducătoare 
în stat. Cu tot atîta atenție 
va trebui să ne ocupăm și de 
maturizarea politică a celor
lalți tineri nou veniți în uzină, 
indiferent dacă purtările lor 
apar sau nu „cazuri44 ca ace
lea enumerate mai sus. Pen
tru aceasta va trebui să folo
sim cu și mai multă eficiență 
lecțiile predate la cursurile 
de învățământ politic, să-i 
îndrumăm pe tineri să ci
tească mai multe cărți indi
cate in bibliografia concursu
lui „Iubiți cartea44, să orga
nizăm mai multe întîlniri si 
discuții cu muncitorii vîrst- 
nici pe teme de educație mun
citorească.

Iată de ce socotesc că ini
țiativa frumoasă de a trans
forma ziua cînd tinerii pă
șesc pe poarta fabricii într-o 
sărbătoare, trebuie continuată 
cu acțiuni tot atît de fru
moase și eficiente pentru 
educarea lor în spiritul unei 
înalte conștiințe muncitorești.

Constituirea unor Consilii 
ale Frontului 

Democrației Populare
(Urmam din pag, l-a)

fac parte reprezentanți ai or
ganizațiilor locale de partid, 
ai organizațiilor de masă, 
muncitori fruntași, colecti
viști, ingineri, profesori și 
aiți intelectuali, activiști ob
ștești.

In regiunea București din 
Consiliul regional F.D.P. fac 
parte tovarășii : Gheorghe 
Ni cula, prim-secretar al Co
mitetului regional București 
al P.M.R., președinte, Ion 
Aurică, brigadier la G.A.C. 
„Dor Mărunt" din raionul 
Lehliu, Aiexa Haraiamhie, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al U.T.M., 
Gheorghe Fericeanu, preșe
dintele Consiliului regional al 
Sindicatelor, Vasilica Sarea, 
inginer agronom la Institu
tul de cercetări pentru cultu
ra porumbului—Fundulea, Ion 
T. Pieleanu, cazangiu la Ate
lierele navale din Giurgiu, 
Elena Bogdan, directoarea 
Școlii medii „Unirea" din 
Turnu Măgurele, Albert Vila, 
președintele Uniunii regiona
le a cooperativelor de con
sum București, Vasile Ma- 
teescu, președintele Comite
tului executiv al sfatului 
popular regional, și alții.

Din Consiliul regional Hu
nedoara al F.D.P. fac parte 
tovarășii : Petru Furdui,
prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R., 
președinte, Ioan Homotă, oțe- 
lar ia Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, Vichente Bă
lan, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor. Tra
ian Ghioancă, miner, loan 
Kir, președintele gospodăriei 
agricole colective Apoldu de 
Sus, raionul Sebeș, Victor 
Negrea, protopop ortodox al 
raionului Alba, Constantin 
Buluz, directorul Școlii medii 
„Decebai" din Deva, și alții.

La Cluj, printre membrii 
Consiliului regional al F.D.P. 
sînt tovarășii : Vasile Vaida, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.M.R., pre
ședinte, Cornel Bența, maistru 
oțelar la Uzinele „Industria 
Sîrmii" din Cîmipia Turzii, 
Remus Bucșa, prim-secretar 
al Comitetului regional Cluj 
al U.T.M.. Ana Fodor, co
lectivistă din comuna Gădă- 
lin, Gheorghe SighetL munci
tor la Atelierele ,.16 Februa
rie" din Cluj, Nicolae Go- 
șescu, vicar al Episcopiei or
todoxe din Cluj, Aurel Ciupe, 
pictor, Clement Rusu, preșe
dintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional, 
Alexandru Roșea, prorector 
ăl Universității „Babăș-Bo- 
lyai“ Cluj, și alții.

în regiunea Suceava din 
Consiliul regional F.D.P. fac 
parte tovarășii: Ene Țurcanu. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.M.R., 
președinte. Traian Rogojină, 
muncitor la depoul C.F-R. Su- 
ceava-Nord, Emil Bobu, pre
ședintele Comitetului execu
tiv al sfatului popular regio

TELEGRAME EXTERNE

In hgâturâ 
cu situația din Laos

• DECLARAȚIA GUVERNULUI R.P. POLONE.
• PRINȚUL NORODOM SIANUK CERE CONVOCAREA UNEI 
CONFERINȚE DE PACE.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Popu
lare Polone consideră că ac
tuala situație din Laos repre
zintă o primejdie serioasă 
pentru cauza păcii si secu
rității in sud-estul Asiei și în 
întreaga lume, se spune in 
declarația guvernului R. P. 
Polone cu privire la situația 
din Laos, transmisă de agen
ția P.A.P.

Guvernul R. P. Polone — 
membru al Comisiei interna
ționale de supraveghere șt 
control în Indochina — cere 
să se ia măsuri hotărîte pen
tru restabilirea păcii și secu
rității in Laos. în legătură cu 
aceasta guvernul R. P. Polo
ne, în sprijinul declarațiilor 
guvernului U.R.S.S. și guver
nului R. D. Vietnam, precum 
și a primului ministru al In
diei, își exprimă părerea că 
trebuie convocată imediat o 
conferință a statelor care au

în Algeria continuă
manifestațiile antiimperialiste
PARIS 27 (Agerpres). — 

Agenția France Presse rela
tează că manifestațiile popu
lației algeriene din Oran îm
potriva politicii colonialiștilor 
francezi, care în ultimele zile 
s-au intensificat din nou au 
continuat în după amiaza zi
lei de 26 decembrie și în noap- 
de de 26 spre 27 decembrie, 
în cartierul musulman „Mica 
cetate" sute de manifestantă 
purtînd drapelele Frontului 
Național de Eliberare a Alge-, 
riei au încercat să se îndrepte 
spre centrul Oranului. Poliția 
întărită cu noi detașamente a 
deschis focul asupra manifes- 
tanțllor.

Manifestații de protest au 
mai fost semnalate în noaptea 
de 26 spre 27 decembrie și în 

nal, Măria Nichita, munci
toare la Fabrica de încăl
țăminte „Străduința", Ioan 
Coman, prim-secretar al Co
mitetului regional Suceava al 
U.T.M., Constantin Alexei, 
președintele gospodăriei agri
cole colective din comuna 
Calafindești, și alții.

în regiunea Iași din Con
siliul regional F.D.P. fac parte 
tovarășii : Dumitru Gheor
ghiu, prim-secretar al Comi
tetului regional Iași al 
P.M.R.. președinte, Constantin 
Nistor, președintele Comitetu
lui executiv a’, sfatului popu
lar regional, prof. univ. Ion 
Creangă, rectorul Universită« 
ții „Al. I. Cuza“, Victoria 
Cioflîngă, președintele Comi
tetului regional al femeilor, 
Vasile Gurzum, mecanizator 
la S.M.T. Podu Iloâie, Otilia 
Cazimir, scriitoare, Ana Cos- 
tăchescn, muncitoare la Fa
brica „Țesătura" din Iași,. 
Ion Manciuc, prim-secretar al 
Comitetului regional Iași ai 
U.T.M., și alții.

Din Consiliul regional Bra
șov al F.D.P. fac parte tova
rășii : Nicolae Marchian,
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., 
președinte, Ion Boțea, munci
tor la Uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann", Ioan 
Babeș, brigadier la G.A.C. 
Rîșnov, Gheorghe Matei, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al U.T.M., 
Gheorghe Munteanu, preșe
dintele Consiliului sindical 
regional, loan Mărcuș, preșe
dintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional, 
Emil Siritinovici, directorul 
Teatrului de Stat, Gheorghe 
Rotaru, locotenent-colonel, și 
alții.

Din Consiliul regional Ma
ramureș al F.D.P. fac parte 
tovarășii : Iosif Uglar, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Maramureș al P.M.R., 
președinte, Petru Boiceanu, 
miner la întreprinderea „Pe
tre Gheorghe" — Baia-Mare, 
loan Călăteanu, muncitor la 
Uzinele „Gh. Gheorghiu Dej" 
din Baia-Mare, Vida Geza, 
sculptor, Maria Zidaru, 
Erou al Muncii Socialiste, 
președinta G.A.C. „Steagul lui 
Lenin" din Păuleștl. și alții.

în Consiliul regional Olte
nia ai F.D.P. au fost aleși to
varășii : Cornel Fulger, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.M.R., 
Marin Calițoiu, președintele 
gospodăriei colective din co
muna Braniște, Marin Țugui; 
turnător la Uzinele „7 No- 
iembrie"-Craiova, Vasile Chi- 
țu, președintele Consiliului 
sindical regional, Angela Ba- 
lauru, studentă la Institutul 
agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu", Mircea Dabija, direc
torul spitalului de stat nr. 1 
Craiova, Alexandru Dombi, 
directorul Uzinelor „Electro- 
putere", Ion Predescu, preșe
dintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional, 
ți alții.

luat parte la conferința de la 
Geneva din 1954.

Totodată, guvernul R. P. 
Polone consideră că de co
mun acord cu guvernul lao
țian trebuie să-ți reia activi
tatea comisia internațională 
de supraveghere și control in 
Laos.

★

PNOM PENH 27 (Agerpres). 
- Agenția France Presse a- 
nunță că prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia a cerut la 27 decem
brie convocarea unei confe
rințe de pace în problema 
Laosului la care să ia parte 
reprezentanții țărilor partici
pante la conferința de la Ge
neva din 1954. După părerea 
lui Sianuk, la această' confe
rință, al cărei țel urmează să 
fie încheierea armistițiului în 
Laos, trebuie să ia parte și 
țările învecinate cu Laosul.

alte cartiere periferice ale 
Oranului.

In urma creșterii în intensi
tate a manifestațiilor de pro
test, autoritățile militare fran
ceze au concentrat noi trupe 
de poliție și jandarmerie la 
Oran. Pe străzile Oranului 
circulă autocamioane blindate, 
au fost postate patrule întărite 
la fiecare încrucișare de 
drumuri.

în urma noilor incidente de 
la Oran autoritățile militare 
din Algeria au luat hotărîrea 
de a prelungi interzicerea cir 
culației între orele 21 și 4 di 
mineața. A fost interzisă d<’ 
asemenea orice întrunire ma 
mare de zece persoane atît 1 
Oran cit și în împrejuri 
Oranului.



Declarația făcută de N. S. Hruțciov 
Adunării Generale a O. H.U. cu privire 

țârilor ți popoarelor

în legătură cu hotărîrea 
la acordarea independenței 
coloniale

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută de N. S. Hrușeiov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al UJLS.S-, 
în legătură cu hotărîrea Adunâr.; Generale a

OJf.U. 
țărilor 
rație a fost publicată

cn privire la 
și popoarelor

documentu- 
destul de

just să con-

La 14 decembrie 1960, după 
dezbateri îndelungate și amă
nunțite Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite 
a adoptat o hotărire istorică 
— Declarația cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale. 
Pentru această hotărire, al 
cărei text a fost propus de 
un grup de 43 de state inde
pendente din Asia și Africa, 
au votat majoritatea covârși
toare a reprezentanților țări
lor lumii.

Hotărîrea Organizației Na
țiunilor Unite, precum și de
clarația propusă la O.N.U. de 
Uniunea Sovietică au la bază 
principiul lichidării rapide și 
totale a colonialismului sub 
toate formele și manifestările 
lui. Hotărîrea Organizației 
Națiunilor Unite reflectă e- 
sența propunerilor noastre, 
pătrunse de la un capăt la 
celălalt de nobilele idei leni
niste ale libertății, egalității 
și prieteniei între națiuni și 
popoare. Așadar, se poate 
considera că declarația sovie
tică reprezintă fundamentarea 
politică a hotăririi O.N.U. 
Desigur, în declarația adop
tată de O.N.U. se reflectă în- 
tr-o oarecare măsură un anu
mit compromis între punctele 
de vedere ale diferitelor sta
te. Totuși, fondul 
Iui este exprimat 
Clar.

Iată de ce este 
siderăm declarația adoptată 
de Adunarea Generală a 
O.N.U. ca O MARE VICTO
RIE A ȚĂRILOR CARE SE 
SITUEAZĂ PE O POZIȚIE 
CONSECVENTA ÎN LUPTA 
PENTRU PACE ȘI PENTRU 
INDEPENDENȚA POPOARE
LOR. Este o mare victorie a 
statelor socialiste care se pro
nunță ferm pentru eliberarea 
națională și renașterea tutu
ror popoarelor înrobite, o 
mare victorie a politicii exter
ne a statelor independente 
din Asia, 
Latină care ___
colonialismului, insfirșit, 
victorie a tuturor țărilor 
forțelor iubitoare de pace și 
libertate din Occident.

însuși faptul că hotărîrea a 
fost adoptată cu o majoritate 
atît de mare spune multe. 
S-au abținut de la vot numai 
reprezentanții puterilor colo
niale (nu se 
rios votul 
dictatorului 
nicane, care 
de fapt este 
nie. Doar actualii ei reprezen
tanți nu exprimă voința po
porului. dominican).

Declarația cu privire la 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, adop
tată de Adunarea Generală, 
arată cit de mult a crescut și 
s-a întărit în zilele noastre 
frontul unit al luptei împotri 
va rușinosului jug colonial, 
împotriva colonialismului lup
tă popoarele țărilor socialiste 
și ale țărilor eliberate recent 
de sub asuprirea colonială. 
Acest lucru este firesc și les
ne de înțeles. Chiar și țări 
capitaliste ca Austria, Suedia, 
Danemarca, Norvegia, Finlan
da, Canada, Noua Zeelandă și 
multe altele s-au alăturat ho
tăririi cu privire la lichidarea 
colonialismului,

Oamenii sovietici salută din 
toată inima

Africa și America 
luptă împotriva 

o 
și

poate lua în se- 
reprezentantului 

Republicii Domi- 
nu are colonii și 
ea însăși o co!o-

a-

extinderea Iron

Marea grevă a oamenilor muncii 
Belgia a cuprins 

întreaga țară
BRUXELLES 27 (Agerpres). 

— Greva generală din Bel
gia continuă să se extindă 
cuprinzînd aproape întreaga 
țară.

Charleroi, arată corespon
dentul agenției France Presse, 
are aspectul unui oraș in care 
a fost instaurată starea de a- 
sediu. întreprinderile, uzine
le, magazinele sînt închise. 
Pretutindeni se pot vedea pi
chete de grevă.

„Liege-ul este personifica
rea grevei, scrie la 27 decem
brie un ziar parizian. în acest 
mare centru industrial, unde 
uzinele se țin lanț pe o dis
tanță de 12 km. în jurul ora
șului. nu fumegă nici un coș, 
nu mișcă nici o macara, nu 
circulă trenurile, întreprinde
rile sînt închise, iar la ma
gazine se poate cumpăra nu
mai pîine și lapte. Ziarele 
apar în format mic, toate să-' 
Iile de spectacole sînt în
chise".

în după-amiaza zilei de 27 
decembrie au manifestat 
Seraing, în apropiere 

la 
de

tului luptei împotriva colonia
lismului. Pentru a lichida co
lonialismul trebuie ca acesta 
să fie demascat si nimicit nn 
numai acolo unde comite 
nelegiuirile, adică in Asia, A- 
frica și America Latină, dar 
și acolo unde iși are vizuina, 
unde iși duce prada, adică in 
birlognl său, chiar in metro
pole.

Sin: cor.vms că dacă ar a- 
vea loc un referendum sin
cer și cmstix in problema soar- 
tei regimului colonial nu in 
sala de ședințe a Adunării 
Generale a OJf.U., ci in rin- 
dul popearekjr, adepții co.o- 
nialismulu: nu ar întruni nu
mărul necesar de voturi nici 
chiar in acele țări ai căror 
reprezentanți s-au abținu: cu 
prilejul votării Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor ș. popoarelor 
coloniale.

Marea însemnătate a actua
lei întăriri a întregului front 
mondial de luptă împotriva 
colonialismului, constă și in 
faptul că odată cu lichidarea 
colonialismului se vor nărui 
zidurile ridicate de imperia
lism intre diferite popoare și 
țări TOTODATĂ SE PUN 
TEMELII ȘI MAI SOLIDE 
COEXISTENȚEI PAȘNICE 
A STATELOR CU ORÎN- 
DUIRI SOCIALE DIFERITE.

La insistența guvernului so
vietic, in Organizația Națiuni
lor Unite a avut loc un vot 
separat pentru textul Decla
rației propuse de Uniunea So
vietică- Pentru Declarația so
vietică au votat toate țările 
socialiste și majoritatea sta
telor afro-asiatice. Cu prilejul 
votării diferitelor capitole ale 
Declarației sov.etice au votat 
„pentru" 25—32 de țări, iar 
29-30 de țâri s^au abținut 
Cu alte cuvinte, pentru proiec
tul nostru au votat țări a că
ror populație formează majo
ritatea covârșitoare a omenirii,

AȘADAR IDEILE DECLA
RAȚIEI SOVIETICE CORES
PUND INTERESELOR MA
JORITĂȚII POPULAȚIEI 
GLOBULUI, EA REPREZEN- 
TlND O LARGĂ PLATFOR
MA POLITICA A LUPTEI 
ÎMPOTRIVA COLONIALIS
MULUI.

Dar popoarele din întreaga 
lume și, în primul rind, acele 

\ popoare care s-au eliberat re
cent de sub jugul colonial, sau 
care luptă încă eroic pentru 
eliberare, nu pot și nu trebuie 
să-și pună speranțele numai 
in hotărîrea O.N.U. Puterile 
coloniale s-au abținut de la 
vot, nu au sprijinit nici par
țial rezoluția. Este clar câ a- 
ceastă comportare a puterilor 
coloniale ascunde tendința 
lor de a menține și a apăra 
putredul sistem colonial. Toa
te popoarele trebuie să țină 
seama de acest lucru.

Evenimentele singeroase din 
Algeria, Congo, Laos, unelti
rile împotriva Cubei indepen
dente și împotriva multor al
tor state arată în mod eloc
vent că lupta pentru elibera
rea de sub jugul colonial va 
necesita o și mai mare încor
dare a forțelor. Urmează o 
luptă înverșunată, care va 
dura pină ce toate țările și 
popoarele vor fi independen
te și libere.

ÎN PREZENT, declară N. S. 
Hrușciov. PRINCIPALA SAR
CINA ESTE SA SE OBȚINĂ

iaLiege, 25.000 de greviști.
Louviere 20 000. iar la Bru
xelles 7.000. La Charleroi și 
în împrejurimi, 5.000 de gre
viști au manifestat scandind 
lozinci potrivnice politicii gu
vernului.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: In centrul Mos
covei se va construi cel mai 
mare hotel din Europa. Hotelul, 
al cărui proiect a fost elaborat 
de cunoscutul arhitect sovietic 
Dmitri Ceculin, are forma unui 
uriaș dreptunghi închis, alcă
tuit din patru corpuri de cite 
11 etaje. 
nord va avea

Hotelul va 
mere pentru

Centrul corpului din 
19 etaje.
avea 3.400 de ca- 
5.886 de persoane.

27 (Agerpres). —ANKARA
TASS transmite : S-a anunțat 
în mod oficial că în ultimele 
zile au fost arestate la Anka
ra 65 de persoane care se 
ocupau sistematic cu activita

acordarea independenței 
coloniale. Această decla- 
de ziarul „Izvestia".

CA VOINȚA POPOARELOR 
EXPRIMATA ÎN DECLARA
ȚIA O-N-U. CU PRIVIRE LA 
ACORDAREA INDEPENDEN
ȚEI ȚĂRILOR ȘI POPOARE 
LOR COLONIALE SA FIE 
TRADUSA IN VIAȚA. Nu se 
pezze admite ca prin și
retlicuri și trucuri diverse să 
fie sabotată înfăptuirea hotă- 
ririi Adunării Generale- Dacă 
în botârirea O-N.U. se spune 
să se pună capăt nemtirziat 
colonialismului, este necesar 
ca măsurile corespunzătoare 
să înceapă a fi înfăptuite in
tr-adevăr nemtirziat. iar nu să 
Le aminate sub diferite Pre
texte.

Guvernul sovietic iși expri
mă speranța că toate țările 
care au votat în O N.U pen
tru Declarația eu privire la a- 
cordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale vor 
continua să sprijine prin iap
te măsurile in vederea luptei 
împotriva colonialismul ut

Dacă puterile coloniale, sfi- 
dind O.N.U., vor continua și 
pe viitor să împiedice elibe
rarea popoarelor înrobite și 
să se opună independenței lor, 
acestor popoare nu le va ră- 
mine altceva de făcut decit 
să măture prin luptă hotărită 
toate obstacolele ridicate in 
calea lor. Și în această luptă 
&e nu vor rămine singure.

Guvernul sovietic este min- 
dru că istorica hotărire a Or
ganizației Națiunilor Unite cu 
privire la lichidarea colonia
lismului a fost adoptată din 
inițiativa statului 
vietic.

Și oricare ar fi 
care le-ar ridica 
rinduieiile prădalnice 
hărești pe care le-a 
imperialismul vor “ 
inevitabil in lada 
istoriei. Popoarele 
ga lume așteaptă 
și luptă pentru a-1 apropia 
(Sublinierile aparțin redacției)

socialist so-

piedicile pe 
colonialiștii, 

și Ul- 
stabilit 

fi aruncate 
de gunoi a 
din întrec 
acest ceas

Situația din Congo

grupări ale uzurpato-

LEOPOLDVILLE 27 (Ager
pres). — în timp ce în Pro
vincia de est a Republicii 
Congo continuă să-și exercite 
puterea guvernului legal al 
republicii, condus de primul 
ministru ad-interim A. Gizen- 
ga, in țabăra rebelilor din 
Leopoldville se intensifică 
lupta pentru putere între di
feritele 
rilor.

După 
United 
..comisarul 
mele 
Lihau. a declarat la 26 
cembrie că rebelii 
nează ..să mențină 
guvernului lor*  - cum denu
mesc ei „Consiliul comisarilor 
generali" — chiar „prin forță, 
dacă va fi necesar**.

cum anunță agenția 
Press International, 

pentru proble- 
justiției", mobutistul 

" de- 
intențio- 
puterea

Franța a efectuat 
a treia explozie atomică
PARIS 27 (Agerpres). — In 

cadrul înfăptuirii programului 
de înzestrare cu arma nucleară 
a forțelor Mie armate, la 27 de
cembrie Franța a efectuat cea 
de a treia explozie a unei bom. 
be atomice. Potrivit agenției 
France Presse, explozia a avut 
loc în dimineața zilei de 27 de
cembrie la poligonul din Reg- 
gane din Sahara. In știrea trans
misă de agenție se spune că în. 
tocmai ca și la primele experien
țe cu arma atomică, Franța ar fi 
luat „toate măsurile de preve
dere" pentru ca ’ 
dioactive „să nu 
primejdie pentru 
genția precizează 
lei de a treia 
franceze a fost de „mica putere' 
și »-a desfășurat „cu succes".

depunerile ra- 
creeze nici o 

populație**.  A- 
că explozia ce. 
bombe atomice

Pe scurt
tea subversivă și răspîndeau 
proclamații îndreptate împo
triva șefului guvernului și a 
membrilor 
tuante.

Adunării Consti-

27 (Agerpres). — 
transmite agenția

DJIDDA
După cum
France Presse, regele Saud a 
emis un decret prin care Ara
bia Saudită devine monarhie 
constituțională.

în decretul regal se preve
de intrarea imediată in vigoa
re a unei constituții care pre
vede crearea Adunării Națio- 

C, Eaton 
acordă o înaltă 

apreciere răspunsului 
lui N. S. HrușcioY
NEW YORK 27 (Agerpres). 

TASS transmite : Cunoscutul 
militant pe tărîm obștesc și 
financiar american, Cyrus 
Eaton, a declarat reprezentan
ților presei că scrisoarea de 
răspuns pe care a primit-o din 
partea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a încurajat 
să continue eforturile pentru 
realizarea planului său în ve
derea obținerii unui progres 
în domeniul dezarmării prin 
colaborarea reprezentanților 
cercurilor de afaceri ale 
S.U.Â.. Canadei. Mării Brita
nii și Franței cu reprezentanți 
ai Uniunii Sovietice și ai altor 
țări socialiste.

După cum relatează cores
pondentul din Cleveland al 
Agenției Associated Press, 
Eaton a declarat că este gata 
să se întîlnească personal cu 
un grup de oameni de afaceri 
pentru a pregăti încheierea 
unui acord cu privire la de
zarmare.

Ziarul „Revolucion" 
relevă ajutorul acordat 

de fările socialiste 
Cubei

HAVANA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Sub titlul 
^Rezultatele călătoriei în lu
mea socialismului", ziarul cu
banez „Revolucion" publică 
un articol de fond în care 
subliniază că misiunea econo
mică c guvernului revoluțio
nar al Cubei condusă de Er
nesto Guevara care s-a îna
poiat în patrie din călătoria 
făcută in TJJLSS. și în alte 
țări socialiste, s-a bucurat da 
ajutorul și solidaritatea țărilor 
socialiste „care merg in a- 
vangarda istoriei".

Arătînd că Cuba a devenit 
prima țară din „lumea occi
dentală" care s-a opus vio
lenței imperialismului ameri
can și a aruncat grelele lan
țuri coloniale, ziarul scrie: 
1961 va fi anul cind vom 
porni la industrializarea pe 
scară largă. In Cuba sosește 
deja utilaj pentru fabrici și 
uzine, mașini și materii pri
me, noi primim credite. Acum 
pășim intr-adevăr spre dez
voltarea noastră economică. 
Pentru aceasta dispunem de 
doi factori esențiali: efortu
rile comune și unitatea po
porului yi guvernului revolu
ționar, angajate in traducerea 
in viață a sarcinilor produc
ției și planificării și devotate 
dezvoltării adevăratei revolu
ții, pe de o parte, colaborarea 
Icrgă și nobilă de neprețuit 
a oamenilor din lumea socia
lismului și din alte țări libere, 
pe de altă parte.

Această declarație a stîmit 
o reacție furtunoasă din par
tea unui alt grup de preten- 
denți ilegali la putere și a- 
nume din partea sprijinitori
lor așa-zisului ..guvern Ileo", 
care a fost numit de preșe
dintele Kasavubu în pofida 
legilor Republicii Congo. A- 
gențîa anunță că la o întîl- 
ni re care a avut loc între ei, 
reprezentanții celor două gru
pări ,.s-au luat la bătaie". 
Partizanii lui Kasavubu cer 
ca, începind cu noul an, con
siliul mobutist să predea pu
terea „guvernului Ileo**,  așa 
cum a promis căpetenia re
belilor. Judecind însă după 
ultimele declarații ale Iul Mo
butu, acesta intenționează 
să-și mențină consiliul și să-1 
ridice la rangul de „guvern 
legal".

Așadar, în ciuda rezoluției ce
lei de-a 15-a aeaiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară și termonucleară, Fran
ța merge mai departe pe calea 
cursei înarmărilor atomice, ceea 
ce împiedică realizarea unui a- 
cord cu privire la dezarmare.

★

TOKIO 27 (Agerpres). — 
Agenția Kiodo Țușin anunță că 
la 27 decembrie Consiliul ja
ponez împotriva bombei ato
mice și cu hidrogen a dat pu
blicității un protest adresat 
guvernului francez în legătură 
cu cea de-a treia experiență 
franceză cu bomba atomică 
efectuată la Reggane în Sa
hara.

nale și a altor instituții și 
subordonarea guvernului față 
de această adunare.

(Ager- 
etiopian 
La 26

ADDIS ABEBA 27 
pres). — Parlamentul 
și-a reluat lucrările, 
decembrie a avut loc prima 
ședință comună a Senatului 
și Camerei Deputaților 
piene de la complotul 
statal.

etio- 
anti-

cumDJAKARTA. - După 
relatează agenția Antara, gu
vernul Indoneziei a naționa
lizat șapte întreprinderi far
maceutice olandeze din Dja
karta, Bogor, Bandung și din 
alte orașe.

fv s. u. ] Cei săraci plătesc, 
cei bogafi cheltuiesc

au crescut în 
82 miliarde do- 
la aproximativ 
dolari în 1958.

La început mă vei duce în 
spate, iar apoi te voi înghiți — 
această regulă tot atît de ve
che pe cît e de nedreaptă au 
pus-o monopoliștii din S.U.A. 
la baza relațiilor lor cu con
tribuabilii americani de rind.

Potrivit cifrelor americane 
oficiale, încasările de pe urma 
impozitelor 
S.U.A. de la 
lari în 1952 
100 miliarde
Iar încasările de pe urma im
pozitului pe venit aplicat pro
fiturilor corporațiilor s-au re
dus in aceeași perioadă de la 
22 la 18 miliarde dolari, în 
timp ce veniturile lor au cres
cut neîncetat. 
1958/1959 din 

în anul bugetar 
suma globali a

toate trebăie 
apasă nu un 
nici două și 
de impozite.

veniturilor statului. încasările 
de pe urma impozitelor (fără 
impozitele percepute de la 
corporații) au constituit 709/».

La aceasta mai trebuie a- 
dăugat câ n-au fost incluse in 
calcule impozitele percepute 
de autoritățile locale, diferite
le accize.

Dacă analizăm cifrele ce 
exprimă povara fiscală care 
apasă pe umerii muncitorului 
și fermierului, funcționarului 
și micului antre
prenor american, 
atunci, din cifre 
abstracte, ele se 
transformă in fap
te ucigătoare care 
arată ce aduce ca
pitalismul oame
nilor muncii

Așadar, să ne 
referim la povara 
fiscală care apa
să asupra americanului de 
rind. înainte de 
spus că pe el îl 
singur impozit, 
nici măcar zeci 
Numărul lor este mult mai 
mare, iar numărul exact al 
impozitelor existente in S.U.A. 
nu-l poate spune nici măcar 
un inspector fiscal. înainte de 
toate, aceste impozite se îm
part in directe și indirecte. 
Numărul acestora din urmă 
este deosebit de mare.

In afară de aceasta, impozi
tele se subimpart in impozite 
federale, adică generale pen
tru întreaga țară, percepute 
de administrația din Washing
ton, și impozitele percepute 
de organele locale ale puterii. 
Numărul impozitelor percepu
te de autoritățile locale este 
extraordinar de mare în 
S.U.A. în fiecare din state 
există o îngrămădire haotică * 
de diferite impozite și biruri.

În ce privește impozitul a- 
supra venitului, general pen
tru întreaga țară, plătit de oa
meni ai muncii americani, 
mărimea lui depinde de cîști- 
gul contribuabilului. Procen
tajul minim la impozitul pe 
venit este 2(F/t din salariu.

Pe lingă guvernul federal, 
dreptul de a stabili impozite 
în S.U.A. U au autoritățile din 
fiecare stat, district adminis
trativ, conducerile municipa
le. orășenești și sătești. Nu
mărul total al unităților ad
ministrative care au dreptul 
în America de a percepe im
pozite de la oamenii muncii, 
depășește 155 de mii!

Trebuie spus că printre im
pozitele percepute de autori
tățile locale se numără și unul 
din impozitele cele mai 
antidemocratice - impozitul e- 
lectoral. Țelul acestui bir, în 
vigoare intr-o serie de state, 
este de a înlătura de la ale
geri partea săracă a popu
lației. în Alabama și Texas, 
Virginia, Arkansas și Missis
sippi, acest impozit oscilează 
de la 1,5 - 4 dolari, care tre
buie depuși înaintea votării. 
Pentru sute de mii de oameni 
nevoiași, mai ales pentru 
negri, aceasta constituie o su
mă destul de substanțială, și 
ei preferă să nu participe la 
alegeri.

Sub forma de impozite fe
derale, percepute de guvern- 
și de autoritățile locale, oame
nii muncii americani plă
tesc lunar aproximativ o trei
me din cîștigul lor. Chiar un 
asemenea politician respecta
bil din punct de vedere bur- 

[ ghez ți in afara oricărei sus- 
, cum este preșe

dintele comisiei financiare a

Din fiecare dolar 
inccsat sub formă 
de impozit 90 de 
cenți sint cheltuiți, 
in mod direct sau 
indirect, in scopuri 
militare.

piciuni, 
dintele

De curînd a apărut la Moscova în Editura de stat 
pentru literatură politică, broșura lui Valerian Zorin, 
intitulată ..AMERICANUL, MONOPOLURILE. IMPO- 
ZITELE**.

Publicăm astăzi un fragment din această broșură.

Camerei reprezentanților 
Congresului S.U.A., .Reed,

a 
a 

declarat de la tribuna congre
sului că impozitele federale, 
cele percepute de diferitele 
state și autoritățile docale în
sumează 40*  a din fiecare do
lar cîștigat de americani.

„Cu alte cuvinte — a subli
niat Reed tot ceea ce un a- 
merican de rind a cîștigat de 
la 1 ianuarie la 20 mai, el tre-

debuie să depună sub formă 
impozite**.

„Ce se întimplă cu un con
tribuabil dacă impozitele de
pășesc valoarea a tot ceea ce 
posedă el ?“ Această intrebare 
nicidecum retorică a pus-o re
cent revista americană „Uni
ted States News and World 
Report“. Răspunzind la ea, re
vista relatează despre soarta 
comicului 
popular in

de

a 
de

Abbot, extrem 
America.

Cind Abbot 
depășit virsta 
60 de ani, artistul 
a hotărit să se 
retragă de pe sce
nă și să-și tră
iască in liniște zi
lele care i~au mai 
rămas. Lucrurile 
insă s-au petre
cut altfel. Impo
zitele pe care tre

buiau să le achite l-au ruinat 
pur și simplu. După cum 
a povestit Abbot unui cores
pondent al revistei, impozi
tele percepute de la el 
erau atît de mari incit unica 
proprietate a bătrinului actor, 
casa, a ajuns sub ciocănelul 
licitației ; dar nici aceasta n-a 
acoperit impozitele pe care 
Abbot trebuia să le achite. 
Abbot a povestit cores
pondentului revistei „United 
States News and World Re
port**  : „M-au curățat. Cînd 
mi se va lua casa voi fi un 
om terminat. N-am făcut in
vestiții de capital negîndite 
- a adăugat eL Am trăit 
într-un mod foarte cumpătat 
și am contat că sînt asigurat 
pentru întreaga viață. Ceea ce 
s-a petrecut a fost Țjentru 
mine un trăsnet din cer. Nu 
știu unde voi locui după ce 
îmi vor vinde casa**.  O soartă 
analoagă a avut-o fostul cam
pion mondial la categoria 
grea, boxerul Joe Louis. în- 
tr-o situație similară s-a văzut 
și cunoscutul scriitor William 
Saroian. El a declarat cores
pondenților presei americane 
că, probabil, va părăsi pen
tru totdeauna Statele Uni
te și că va fi nevoit să rămî
nă în străinătate pînă la sfîr- 
șitul vieții sale deoarece are 
o datorie de 30 mii dolari 
pentru impozitul pe venit. 
„N-am nimic în afara*  haine
lor vechi" - a spus Saroian cu 
amărăciune.

Despre Louis, Abbot și Sa
roian a relatat presa ameri
cană. Aceste cazuri au consti
tuit senzații, era vorba des
pre oameni cunoscuți. Despre

(Desene de B. EFIMOV)

PLATA 
SALARIILOR .

dezo-

impo- 
recu- 

revista 
States

nivel re- 
apasă și 

într-un 
neobișnuit 
timp de

soarta' americanilor de rînd 
ziarele nu relatează de obicei. 
Rareori apare o relatare ca 
aceasta :. „Anis Botier din 
New Hampshire a fost închis 
pentru că a refuzat să achite 
impozitul pe venit**.  Dar nu
mărul oamenilor de felul lui 
Botier se ridică la sute. Des
pre, ei nu se scrie, dar soarta 
lor, ca și soarta milioanelor 
de americani, care ascultă în 
permanență cu încordare dacă 
nu răsună cumva în apropie
re pașii inspecto
rului fiscal, este y. ■ ........
intr-adevăr 
lantă.

„Povara 
zitelor, — 
noaște 
„United 
News and World 
Report1* — care a 
atins și fără acea
sta un 
cord, 
crește 
ritm 
pentru 
pace**.

Dacă
bugetele de stat ale 
Unite pe ultimii 3—4 
virea este atrasă de 
torul detaliu nu lipsit 
semnificație : fiecare nou bu
get prevede majorarea impu
nerii fiscale a populației, în 
comparație cu anul precedent.

Dacă, potrivit datelor ofi
ciale americane, sub formă 
de impozit pe venit în 1946 a- 
mericanii au plătit 16,1 mi
liarde dolari, în 1959 
sumă s-a apropiat de 
liarde de dolari.

In primii 156 de 
existență a statului american, 
începind cu președintele 
George Washington și t^rmi- 
nînd cu guvernarea lui Fran
klin Roosevelt inclusiv, suma 
globală a impozitelor percepu
te a însumat 244 miliarde do
lari. în 1960, această sumă se 
va apropia de cifra astrono
mică de 800 miliarde dolari.

Anii de după război au în

Potrivit datelor pu
blicate în presa a- 
mericanâ, în perioa
de 1947-1955 s-au 
perceput sub forma 
de impozite 482 mi
liarde dolari. Din 
aceasta sumă, numai 
30 la sută au fost 
percepute de la cor
porații. 70*»  din ea 
cu plătit oamenii 
muncii.

comparăm
Statelor 

ani, pri- 
urmă- 

de

aceasta
37 mi-

ani de

fățișă a impozi- 
devine însă pen- 
conducătoare din 
o chestiune tot

ghițit de la contribuabilii a- 
mericani o sumă de bani care 
depășește de citeva ori suma 
achitată de multe generații de 
americani in decursul a zeci 
și zeci de ani I

Majorarea 
telor directe 
tru cercurile 
Washington 
mai dificilă.

Monopoliștii găsesc o ieșire 
diri această situație în camu
flarea^ jefuirii fiscale, aruneînd 
un văl asupra mîinii care se 
înfundă în buzunarele ameri
canilor.

Principalul mijloc al aces
tui camuflaj îl constituie așa- 
zisele impozite indirecte. 
Potrivit datelor oficiale ale 
Ministerului Finanțelor al 
S.U.A., numai numărul im
pozitelor indirecte federale 
se ridică astăzi în Sta
tele Unite la peste 50. Și au
toritățile-locale caută să nu 
rămînă, în urmă. Deoarece 
principalele venituri ale popu-

la impozi- 
S.U.A., au- 
inventează

marft 
achizi 

materi

vînzare 
se cal
in do- 

dolari 
în mi

lației sînt supuse 
te ale guvernului 
toritățile locale 
cele mai diferite impozite in
directe : pe carburanți, com
bustibil, tutun și alte mărfuri 
pe diferite tipuri de servicii 
Este greu de a calcula cifra 
globală care exprimă pierde
rile anuale ale oameniloi 
muncii americani, ca urmare 
a impozitelor indirecte. A- 
ceastă cifră, este însă, ului
toare.

Numărul impozitelor indi' 
recte camuflate în mărfurile 
de larg consum, crește în Sta
tele Unite în toate procesele 
de producție și de circulație 
a lor — de la achiziționarea 
materiilor prime pînă la rea
lizarea producției finite. Ur 

antreprenor, pro 
ducînd o 
ori alta, 
ționînd 
prime sau mașini 
plătește pentru el't 
diferite impozitt 
indirecte. De la e 
se percepe impo
zit pe depozitari 
transport. 
Prețurile 
culează 
lari, iar 
se adună 
și zeci de mii, îi 
timp ce antrepre 
norul include con 

știincios toate aceste im 
pozite*  în costul mărfuriloi 
produse de el. Ca rezul
tat, în momentul vînzărv 
oricărei mărfi către consu
mator numărul total al impo 
zitelor indirecte federale 
percepute de autoritățile cen 
trale și locale cuprinse în a1 
ceastă marfă, se ridică une
ori nu la zeci, ci la SUTE.

Iată citeva exemple. în 
prețul unui' kilogram de plini 
pe care gospodina americano 
îl cumpără dimineața, intre 
nici mai mult și nici mai pu
țin decît 151 de impozite, h 
prețul unei duzine de ouă sîm 
cuprinse o sută de impozite 
Este puțin probabil că tînărul 
sau tînăra care primesc Ic 
dejun un pahar cu lapte știu 
că în prețul acestui lapte sînl 
iiîcluse ’
recte.

în timpul în care o bucate 
de săpun de toaletă parcurge 

78 de impozite indi-

drumul de la porțile între
prinderii pină la lavoarul a1 
mericanului, ea reușește sd 
includă în ea 154 de impozite 
Și mai complicat stau lucru
rile în ce privește îmbrăcă
mintea. în prețul unui simpli 
costum bărbătesc intră 189 d( 
impozite. Aceasta reprezinte 
cea mai mare parte din pre 
țul costumului. O situație a- 
semănătoare este și în ceea ct 
privește îmbrăcămintea pen
tru femei, încălțămintea, ar
ticolele de uz casnic. Un bi 
let de cinematograf care coste 
un dolar este impus la ur 
impozit federal de 20 de cenț 

; și la un impozit către autori
tățile locale de 5 cenți.

Pentru folosirea telefonului 
la New York, la taxa lunara 
de 5 dolari se adaugă supli
mentar 50 de cenți impozit 
federal și 15 cenți impozit 
către autoritățile locale.

Aproape toate orașele și 
statele încasează taxe vamali 
pentru folosirea tunelurilor 
podurilor și pasajelor spe
ciale.

Impozitele indirecte scum
pesc considerabil prețul tutu
ror produselor și obiectelor 
pe care le cumpără america
nii. Drept rezultat americanii 
plătesc suplimentar: la pîine 
— 56% peste valoarea sa, la 
caLne “ 40%’ la cartofi - 
44%, la lapte 64%, la încăl- 
țăminte — 50%, la țigări - 
167%.

Impozitele despre care este 
vorba sînt denumite indirec
te. Dar in ce privește oamenii 
muncii americani, ele au o 
înrîurire nu indirectă, ci cea 
mai directă și nemijlocită: 
ELE STORC DIN BUZUNA
RUL OAMENILOR MUNCII 
O MARE PARTE A MIJ
LOACELOR PE CARE LE 
CÎȘTIGĂ PRIN MUNCA 
GREA. IAR ACEȘTI BANI 
ÎMBOGĂȚESC UN PUMN 
DE MILIARDARI, CARE SE 
GHIFTUIESC DIN LIPSU
RILE CONCETĂȚENILOR 
LOR.
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