
Căminele tineretului 
muncitoresc =

COMUNI CAT Proletari din toate țările

DACA te nimerești in fața 
unei mari uzine tocmai 
tind un schimb și-a ter

minat lucrul, ui mărești cu 
privirea drumul miilor de 
muncitori. Iubitorii de jocuri 
distractive grăbesc pașii «pre 
cluburi, îndrăgostiți) spre lo
cul de mtîlniie, iar alții spre 
căminele în care locuiesc Este 
plăcut ca după orele de lucru, 
încă sub impresia emoției suc
ceselor, să-nvîrți butonul apa
ratului de rad-o pentru cu n e- 
lodia cristalină să umple oda
ia. E plăcut să răsfoiești o 
carte în căutaie de lucruri noi. 
înfine să povestești tovarăși
lor de cameră, soției, copiilor, 
cît este de frumoasă munia 
ta, cită bucurie iți aducr ea 
atunci cînd o îndeplinești cu 
dragoste și conștiinciozitate.

Cei mai mulți tineri munci
tori sint preocupați de viețte- 
rea producției și prodiutNită- 
ții muncii, de reducerea pre- 

■ țultii de cost al produselor. 
Pentru realizarea 
ei își organizează mai bine 
munca, lucrează după proce
dee avansate, se străduiesc 
să și însușească cuceriri'e teh
nicii noj. De aceea iiecare zi 
de muncă constituie pentru ei 
un prilej de verific ire a pesi- 
biliti'.ților de a obține, azi mal 
mult decît ieri.

O necesitate tot mai mult 
satisfăcută e asigurarea pen
tru tinerii muncitori a unor 
condiții cît mai bune de viață.

Cînd vine omul de la lucru, 
vrea să se spele. Este doar ce
va obișnuit. Dacă este mun
citor la Combinatul s’dei ur
gie „Gh. Gheorghiu Dej“ din 
Hunedoara și locuiește fa ta
băra nr. I n-are decît să-nloar- 
că robinetul pentru ia să sim
tă plăcerea apei ca de. Vrea 
să se culce, patul cu o ii tărie 
curată ii îmbie, iar hainele 
agățate in dulap sînt ferite de 
praf.

E mai greu pentru tinerii 
care locuiesc în căminul minei 
Sărmășag. Din vina conduce
rii administrative, ei nu se pot 
bucura de condiții bune de o- 
dihnă. E normal ca un cămin 
in care nu găsești minimum de 
confort să nu te atragă Și, in 
această situație, uni pjrnesc 
fără chef să străbala bulevar
dele, pierzindu-și timpul fără 
rost.

Grija față de condiții'«' de 
viață ale tinerilor muncitori 
este o sarcină importan'ă și 
mereu actuală. lntotdeauni”în 
centrul politicii partidului nos
tru s-a aflat omul cu uotile 
sale, pentru că omul este cel 
care creează valorile matei laie, 
el înfrumusețează patria, el 
descoperă comori neprețuite în 
munca de fiecare zi. DFecti- 
vele celui de ai Il-lea Cangres 
al P.M.R. prevăd in noul c'ti- 
cinal măsuri pentru linhi nă- 
tățirea condițiilor de iocuî: ale 
oamenilor muncii.

In multe întreprinderi con
ducerile administrative se 
ocupă cu grijă de condițiile de 
viață ale tinerilor muncitori. 
Acest lucru se răsfringe direct 
asupra procesului de produc
ție. La „Filatura Pornirii ască 
de Bumbac" din Capitală 
există un cămin ni'del. Cînd 
vin tinerele de la lucru, ele 
găsesc condiții pentru odihnă 
plăcută, civilizată ș' de aceea 
muncesc cu mai mult spor .In 
luna februarie planai fizic al 
întreprinderii a fost îndeplinit 
în proporție de 101,15 la sută, 
iar planul valoric tn proporție 
de 105,31 la sută. A>a stau 
lucrurile și la mina li .câni, 
șî în orice întreprindere unde 
ex’stă dragoste față de viața 
tinerilor.

Există insă, din păca'e, și 
este timpul să se pună -apăt 
acestei situații, în»reotit deri 
unde conducătorii nu p-i'esc 
planul decît in hirtii și prin 
hîrtii. Că tinerii dorm Litrul 
cămin neincălzit, că ha r.ele 
at'ină pe scaune, că <giena 
lor lasă de dorit, a< easta nu

sarcinilor

se află pe primul pian al pre
ocupărilor.

O asemenea concepție s-ar 
putea atribui — fă' ă grtșea- 
lă — tovarășilor d n condu- ' 
cerile minei Petrila și fabrici
lor „8 Mai“ Mediaș șl „Cle- ’ 
ment Gottwald“ din Capitală. ' 

in țara noastră e'ist« azi ■ 
numeroase posibilități pentru ' 
odihna tineretului muncitor. ! 
De ce Intr-o serie de 'ocuri i 
nu sînt folosite just aceste 1 
posibilități ? Care este expli- ! 
cația, dacă nu lipsă dr >pi- 1 
rit de răspundere io înotpli- ' 
nirea sarcinile.'-, lipsă de glijă < 
față de tinerei ? <

Conducerile intrepri.iderilor ' 
trebuie să nu uite nici un mo- , 
ment că au sarcina să se acu- < 
pe aient, cu grijă parin‘ească, J 
de asigurarea condițiilor de < 
viață pentru tinerii muu.Hori. < 
Aceasta nu înseamnă că oiga- < 
nizațiile U.T.M n au de făcut < 
nimic în această direcție Ele < 
trebuie să sprijine conduce- < 
rile întreprinderilor tn s'i'die- J 
rea posibilităților existe.ne în < 
ceea ce privește crearea con- < 
dițiilor civilizate de odihnă și J 
pentru păstrarea bunurilor din < 
cămine, cluburi, cantine. <

Just a procedat comitetul * 
organizației de bază Ul.M. < 
de la fabrica de postav „Vie- < 
toria" Cisnădie, regiunea J 
Stalin—secretar ilie Andrei— < 
cînd a analizat intr o corsfă- < 
tuire atitudinea de disp-eț a * 
unor tineri, printre care loan < 
Ciocan, Avram Tipl’ș, Petru < 
Tudor, Vasile Pădu'ean, Ion < 
Moțioc, Ion Barbu față de < 
mobilierul căminului <

Păstrarea bunurilor este in- < 
dispensabilă unei o tihne plă- J 
cute, unui trai civilizat In a- < 
cest sens trebuie să educe pe < 
tineri organizațiile de bază J 
U.T.M. Forme există sufl ien- < 
te. Pentru stimularea spintu- < 
lui gospodăresc s-ar putea cr- J 
ganiza o întrecere peuttu cel < 
mai curat cămin seu dormi- < 
tor. Colectivul stației de adio- ] 
amplificare și-ar putea închina , 
programul unei zile cîșlikăh»- < 
rilor întrecerii, lreouie fasu- J 
șită și extinsă experiența or- , 
ganizației U.I.M. de la Com- i 
binatul sideruigic „Gh. Gheor- 1 
giu Dej“ din Hunedoara care ! 
a creat în cămine colective de i 
conducete și a repartizat tine- ' 
rii în dormitoare pe prin ipiul J 
locului de muncă. Acest pro- < 
cedec stimulează sentimentul ' 
prieteniei adevărate, creșterea J 
colectivelor de tineri ca focare < 
de educație comunistă de/vcl- < 
tă interesul pentru s'udic }

Tineretul t-ebuie :ă efate, < 
să danseze, să facă spoit Or
ganizațiile U.T.M. Împreună cu 
colectivele de condu'ere din 
cămine, cu concursul organe
lor sindicale sfat datoare t.ă se 
ocupe cu spir t de răspundere 
de organizarea timpului liber 
al tinerilor. Organizarea dife
ritelor competiții spirt’vt, a 
unei serate literare, discutarea 
unor probleme privind ci» eri- 
rile tehnicii noi, formarea an
samblului artistic sînt m.-tcde 
ce trebuiesc folosite pentru în
tărirea muncii de educație co
munistă.

Căminul — casa tinerilor 
muncitori, trebuie să se bl cu
re de respectul celor ce locu
iesc in el Sînt nenumărate 
mijloace pentru ajutorarea ce
lor ce greșesc. Un artii ol la 
gazeta de perete, o raricitură 
la buletinul „Vorbeșie postul 
utemist de conți ol“, an raid 
anchetă, o epigramă diluzată 
prin foi volante etc., vo< avea 
darul să facă din Fecaie că- 
minist un gospodar model.

Interes să existe, și mai 
mult spirit de răspunue'e in 
asigurarea condițiilor de viață 
din cămin, și tinerii muncitori 
vor obține succese și ina’ mari 
în pioducție și se v-r tu cura 
din plin de condiiii'e mate
riale, de viață, create pentru 
ei de partid și guvern

„Scînteia tineretului“

Ancheta noastră — 
la Poiana Sta’in
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POIANA ST A LIN. — Sub 
razele unui soare splendid, 
într-un decor de munți învă- 
lulți tn zăpezi, la poalele 
Postăvarului, răsună pînă de
parte aclamațiile entuziaste 
ale spectatorilor care-i încura
jează pe concurența ce iau 
startul în proba de schi-fond. 
Concurența care se întrec 
acum sînt deocamdată iluștri... 
anonimi, Cei mai mulți dintre 
ei au făcut primii pași cu 
schiurile abia tn urmă cu un 
an, sau doi și totuși iată-i aci, 
la finala pe țară.

De aceea sarcina 
pare extrem de grea, 
propus să inițiem o 
printre finaliști, să 
vorbă mai ales cu
mari“ ale întrecerilor de schi 
care abia acum fac primii pași 
spre afirmare. Cu cine să în
cepem?...

...„Atenție... Grăbește lulia, 
tare... Faceți loc... Eliberați 
linia de sosire... Atențiune — 
sosește concurenta cu nr. 14 
— Cotfas luliana din regiunea 
Stalin".

O fetișcană slăbuță, cu fața 
ptrlită de vînt, puțin pistruia
tă, într-un hanorac negru se 
apropie de sosire, într-un pas

noastră 
Ne-am 

anchetă 
stăm de 
„numele

In zilele de 23-25 martie a.c. a avut loc ședința 
plenară lărgită a C.C. al P.M.R. cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul delegației P.M.R. cu privire la 
lucrările Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
(raportor tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej).

2. Raportul cu privire la Bugetul R.P.R. pe 
anul 1956 (raportor tov. Manea Mănescu).

Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare.

Concursuri agricole 
pentru obținerea de recolte bogate

Inițiativa regiunilor Timișoara, 
Craiova și Hunedoara luată anul 
trecut de a organiza concursuri 
agricole pentru obținerea de re
colte bogate, este urmată anul 
acesta de majoritatea regiunilor. 
La aceste concursuri participă 
gospodării agricole de stat, gos
podării colective, întovărășiri a- 
grico'.e, asociații de producție 
agricolă, precum și numeroși ță
rani muncitori cu gospodării in
dividuale.

La concursurile agricole din re
giunea Timișoara, oiganizate anul 
trecut pe 12 ramuri de producție 
ale agriculturii, au participat 16 
gospodării de stat, 12 S.M.T.-uri, 
105 gospodării colective, 61 de 
întovărășiri agricole și 28.263 de 
țărani muncitori cu gospodării in
dividuale. Pentru producții mari 
de porumb au concurat 8.853 de 
cultivatori, iar la grîu 8.028. Cei 
mai mulți participanți la con
cursurile agricole au fost în ra
ioanele Deta și Oravița. Realizări 
deosebite au fost obținute în ca
drul concursurilor de unitățile a- 
gricole socialiste. Gospodăria a- 
gricolă de stat Jimbolia a realizat 
cu toate condițiile climaterice ne
prielnice din anul trecut, o pro
ducție medie de 1762 kg. de grîu 
la hectar pe o suprafață de 3271 
ha. iar la porumb, de pe 566 ha. 
a recoltat în medie 2934 kg. boabe 
la ha. Sporuri mari la hectar au 
obținut gospodăriile agricole co
lective din Jimbolia, Sînmartinul 
Sîrbesc, Giera. Numeroase unități 
agricole socialiste, ca și un mare 
număr de țărani muncitori cu 
gospodării individuale au primit 
premii în unelte agricole, obiecte 
de uz personal și diplome

In regiunea Hunedoara 
ticipat 
pentru 
podarii

agricole și 3.530 de țărani munci
tori cu gospodării individuale, iar 
în regiunea Craiova 23 de gospo
dării agricole de stat, 163 de gos
podării colective, 16 S.M.T.-uri și 
peste 12.000 de cultivatori cu gos
podării individuale.

Recoltele bogate obținute anul 
trecut în toate regiunile țării au 
dovedit cu prisosință marile po
sibilități și rezerve ale agriculturii 
noastre în sporirea producției a- 
gricole. Hotărîți să dea viață 
sarcinilor trasate de cel de al 
doilea Congres al P.M.R.. oamenii 
muncii din agricultură desfășoară 
o intensă activitate pentru dezvol
tarea și întărirea sectorului so
cialist și pentru mărirea produc
ției agricole. Un mare număr 
gospodării de stat, gospodării 
lective, întovărășiri, asociații 
țărani muncitori cu gospodării
dividuale participă la concursurile 
organizate pentru obținerea de re
colte bogate și pentru obținerea 
de realizări însemnate în creșterea 
animalelor. In regiunea Galați, 
de exemplu, au fost organizate 
concursuri la culturile de grîu, 
f'.oarea-soarelui cartofi, sfeclă de 
zahăr, bumbac, orez, legume, fruc
te și struguri. De asemenea, în 
regiunile București, Ploești, Hu
nedoara, Suceava, Craiova, Timi
șoara, Constanța Bacău și altele 
au început înscrierile la concursu
rile organizate pentru recolte 
bogate.

de 
co

și 
in
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Granicele pot fora 
mai mult

S-a împlinit un an de cînd co
muniștii oficiului de foraj Bol
dești, în dorința de a pune în 
producție cît mai multe sonde 
înainte de termen, au lansat ini
țiativa „granicele noastre pot fo
ra mai mult“. In acest timp son
dorii de la Boldești au săpat cu 
un singur granic aproape 7.000 
m. anual. Folosirea maximă a ca
pacității granicelor a ajutat pe 
membrii brigăzii condusă de Du
mitru Hangiu să sape în numai 
două luni sonda nr. 886 cu o a- 
dîncime de 2400 m. In mai puțin 
de două luni a fost forată de că
tre brigada lui Constantin Tu- 
doricu și sonda nr. 117, cu o adîn- 
cime de peste 2000 m., precum și 
numeroase alte sonde aaînci, care 
în regimul burghezo-moșieresc se 
forau în 4—5 luni.

Prin aplicarea acestei inițiative 
viteza comercială medie de foraj 
a crescut cu 86,5 la sută față de 
anul 1954. La forarea unor son
de, printre care nr. 52, 116, 102, 
117, 119 etc., sonde cu adîncimi 
de la 2000—2500 m., brigăzile 
conduse de Ion Nicorescu, Con
stantin Tudoricu, Gheorghe Du
mitru, Constantin Pădurarii, au 
atins viteze comerciale medii de 
1035 și pînă la 1231 metri granic- 
lună.

Prin folosirea rațională a gra
nicelor și introducerea tehnicii 
înaintate sondorii din Boldești 
vor fora în acest an cu 26,5 la 
sută mai mulți metri decît anul 
trecut utilizînd un număr de gra- 
nice mai mic cu 26,3 la sută.

Casa*muzeu Emil Isac
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In clișeu : un aspect

RODICA ȘERBAN

Socoteală simplă O întîlnire

de la discufia pe marginea revistei „Tineretul lumii“. 
Foto: E. CSIKOȘ

Discutind despre „Tineretul lumii

In mijlocul 
tinerilor de la 
„Mao Țze-dun”
Ieri dimineață la uzinele „Mao 

Țze-dun“ din Capitală au sosit 
oaspeți dragi : tineri delegați de 
peste hotare invitați de către 
C.C. al U.T.M. cu prilejul sărbă
toririi Săptămînii Mondiale a 
Tineretului. Delegația este com
pusă din Orlando Gomes, secretar 
al F.M.T.D., Lo-Cheik-Bara din Se
negal, Malvasio Jean din Franța 
și Sigurdur Kristjansson, tînăr 
muncitor din islanda. Tinerii au 
vizitat uzina, S-au interesat de 
progresele tehnicii romînești, au 
admirat autobusele și cisternele 
— realizări ale muncitorilor de 
la „Mao Țze-dun". Orlando Go
mes a cerut amănunte despre 
viața tinerilor din uzină, despre 
condițiile noi de muncă și trai. 
Peste tot, prin secții și ateliere 
delegația era primită cu mani
festații de simpatie de către ti
neri. Un deosebit interes a stîrnit 
vizitarea laboratorului de metalo- 
grafie unde tinerii noștri oaspeți 
au luat cunoștință de procedeele 
moderne tehnice folosite în uzină.

Seara, a avut loc o reuniune 
tovărășească organizată în cins
tea oaspeților.

Sîmbătă seara tn clubul fabricii „Stela" tinerii s-au adunat 
la o reuniune tovărășească. Ca la orice reuniune au rîs, au 
dansat și au discutat. Discuțiile ce se iscă Intre tineri la o 
reuniune pot fi foarte variate. Dintre toate problemele ce s-au 
discutat tn seara aceea, una merită a fi menționată. Un grup 
de cititori ai revistei „Tineretul lumii", organ al F.M.T.D. în- 
tilnindu-se au discutat despre numărul recent apărut In limba 
romînă, număr care este foarte atractiv și marchează o coti
tură in activitatea revistei.

Tovarășa Constanta Marin după ce a arătat ctte lucruri in
teresante a aflat din revistă despre tineretul de peste hotare 
și-a exprimat dorința de a citi în paginile revistei cit mai multe 
materiale care să oglindească viafa și lupta tineretului din co
lonii.

Vorbind despre al Vl-lea Festival Mondial ce se va fine a- 
nul viitor la Moscova, tovarășa Sofia Gataianțu a spus că e 
încredințată că acest Festival va fi cea mai puternică mani
festare a dorinței de pace și prietenie a tineretului din ctte au 
fost pînă acum.

Energia atomică, perspectivele uriașe pe care folosirea ei tn 
scopuri pașnice le deschide omenirii sini probleme care știr- 
nesc un interes viu în rîndul tineretului. Articolul „Realități 
și... proiecte atomice" a fost citit cu multă atenție. Despre a- 
cest articol a vorbit touarășul Valeriu Pascu.

Revista „Tineretul lumii" publică numeroase articole des
pre tineretul din alte țări, totuși tinerii de la fabrica „Stela" 
mai au dorințe în această privință. Ei ar vrea să știe cit mat 
multe despre tinerii din Africa, din Mexic, Germania occiden
tală, despre viața lor și lupta lor. Tineretul nostru a urmărit 
cu dragoste lupta viteazului popor coreean și cu tot atita dra
goste se interesează acum de munca constructivă a tineretu
lui coreean. Tovarășul Mierloiu, care este secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din fabrică și care a spus cele de mai sus, 
a fost unul dintre tinerii care .au dovedit în această discuție 
mult interes față de revista „Tineretul lumii". El a făcut unele 
propuneri demne de luat în seamă.

O placă comemorativă:
„Aici a trăit și a murit ca poet 

al poporului său Emil Isac, năs
cut in 1886 și mort in 1954.

A debutat în revista „Familia", 
unde s-au întîlnit de a lungul 
anilor versurile lui Eminescu și 
Coșbuc, ca și nuvelele lui Sla
vici. A colaborat încă din 1912 
la ziarul „Rominia muncitoare", 
editat de I. C. Frimu și și-a dat 
in 1919 adeziunea la mișcarea 
antirăzboinică a grupului „Clar- 
te“, condus de Henri Barbusse.

...Trecătoru'e, oprește-te și a- 
pleacă-ți urechea : între aceste zi
duri auzi, dacă nu bătaia marii 
inimi a lui Emil Isac, inima Ar
dealului, bătrîn, cîntat in versu
rile sale".

Casa din Cluj, situată în strada 
1 Mai nr. 23, în care s a născut 
și a trăit poetul Emil Isac, a de
venit casă muzeu. Este un oma
giu adus memoriei cărturarului ar
delean mort cu doi ani în urmă.

...Două încăperi : una a fost ca
mera de locuit a poetului; cea 
laltă birou. Aic a gîndit și a scris 
Emil Isac. Ambele odăi sînt pli
ne de mărturii despre poet. Ele 
vor servi generației de azi și ce- 
lei viitoare la cunoașterea vieții 
și operei lui Emil Isac.

Odaia de lucru — biroul. A ră
mas așa cum l a lăsat Emil Isac 
atunci cînd mîna sa răpusă de 
boală n-a mai putut ține pana. 
Pe pereți, portrete de familie : ta 
tăi, fratele poetului și cîteva pic
turi în ulei ; o bibliotecă cu cî
teva mii de volume, o statuetă. 
Pe masa de lucru, ochelarii, ere 
ioanele și stiloul poetului O pla 
chetă de bronz reprezentînd pe 
Petofi, iar alături, sub cris
tal, o scrisoare către mama 
Sa, mărturie a zilelor grele prin 
care trecuse poetul înainte de 
eliberarea țării : „O, de-ar trece 
timpurile aceste blestemate, de 
ură, de neliniște, de blestemă
ții“.

Intr-un colț al bibliotecii, ală
turi de clasicii literaturii univer
sale și de volumele ce cuprind 
aproape tot ce s a scris în litera
tura romînă, se află un obiect 
prețuit de poet: un mic afiș în
cadrat într-o ramă aurită — afi
șul Teatrului Național din Bucu
rești din 25 ianuarie 1912 In a- 
cea seară se prezenta, în premie
ră, piesa „Maica cea tînără“ de

Emil Isac. In rolul principal: 
Aristizza Romanescu.

Dar ceea ce formează un te
zaur cultural încă necercetat, o 
constituie colecția de scrisori pe 
care Emil Isac le-a primit în de
cursul anilor de la scriitorii și 
oamenii de seamă ai timpului său 
Clasificată provizoriu, într-un ser. 
tar mare, se găsește corespon 
dența purtată cu I. L. Caragiale, 
Ady Endre, M Sadoveanu, N. D. 
Cocea, Dr. Petru Groza, Ion Pas. 
pictorul Iser, Cincinat-Pavelescu, 
Tonitza, Tiberiu Brediceanu, Sa
bin Drăgoi, Maria Voiculescu. 
Zaharia Bîrsan și cu alții.

Cealaltă cameră, odaia de lo
cuit a poetului, e acum muzeu 
documentar. Pe pereți se găsesc 
portretele marilor săi contempo
rani : poeți, scriitori, artiști ; în 
vitrine scrisori importante, foto 
grafii din copilărie și adolescență, 
manuscrise inedite sau publicate, 
notații. Toate aceste documente 
sînt răsfirate printre cărțile și lu
crările apărute în timpul vieții sau 
după moarte: „Opere", „Cartea 
unui onT' „Poezii”, „Notițele 
mele”, „Poeme în proză”, ș.a. O 
listă scrisă de mîna poetului ara
tă în cîte limbi i-au fost traduse 
lucrările. Spiritul combativ și ți
nuta progresistă a lui Emil Isac 
se desprinde clar din corespon
dența cu Ady Endre sau cu Be'.la 
Bartok. Scrisorile lor, azi în vitri
nele casei muzeu, sînt mărturie; 
la fel corespondența cu Henri 
Barbusse sau articolele din pu
blicațiile vremii: „Facla" lui N. 
D. Cocea, „Izbînda”, „Cuvîntul 
liber" ș.a. Se mai găsesc în vi
trine Ordinul Muncii ci. 1 cu 
care Emil Isac a fost cinstit pen
tru activitatea sa (23 ianuarie 
1954) și titlul de membru cores
pondent al Academiei R.P.R. (10 
noiembrie 1954)

Averea spirituală rămasă de pe 
urma lui Emil Isac este pusă azi 
la îndemîna oricui se interesează 
de literatura noastră. Corespon
dența existentă, o ladă plină cu 
manuscrise încă necercetate și do 
cumente din alte muzee sau ar
hive vor forma obiectul unor 
cercetări viitoare. Ele vor 
duce desigur la editarea unei edi
ții complecte a operei lui Emil 
Isac și la alcătuirea unei mono 
grafii cuprinzătoare a vieții sale.

F. URSEANU

au par- 
agricole 
de gos-

la concursurile 
recolte bogate 38 
colective, 16 întovărășiri

•î’

Tn zilele de 24 și 25 martie a 
avut loc la stațiunea experimen
tală zootehnică Slobozia o con
sfătuire a crescătorilor fruntași 
de animale din regiunea Bucu
rești, organizată de Comitetul re
gional București al P.M.R. și sfa
tul popular regional în scopul ex
tinderii celor mai bune metode de 
creștere și hrănire a animalelor.

Au participat colectiviști, ță
rani muncitori întovărășiți și cu 
gospodării individuale, 
în creșterea animalelor, 
și tehnicieni zootehniști.

Dr. Mircea Movanu din 
regională agricolă a

fruntași 
ingineri

Direcția 
sfatului 

popular regional a prezentat un 
referat privind realizările obținute 
în creșterea animalelor în ultimii 
3 ani.

Specialiști de la stațiunea ex
perimentală zootehnică au prezen
tat referate privind ..hrănirea ra
țională a animalelor, factor prin
cipal în sporirea producției“.

In a doua zi a consfătuirii au 
urmat discuții.

Asemenea consfătuiri vor avea 
loc la toate raioanele și la toate 
punctele agricole din regiunea 
București.

PRIMII PĂȘI IN SPORT“
ritmic, elegant. Alunecă pe 
schiuri cu repeziciune, fără a 
face Insă eforturi deosebite. A 
sosit! Mai face ci.țiva pași și 
se îndreaptă liniștită spre o 
femele care se vede că o aș
teaptă cu nerăbdare. Duoă cit 
ni se pare (rugăm a ni se ierta

In ziua a doua a 
finalei pe tară a Spar- 
tachiadei de iarnă a ti
neretului la schi, con
curenta. din regiunea 
Stalin au obținut un 
nou succes.

Participînd în pro
ba de ștafetă combi
nată pe un traseu de 
32 km. în 8 schim
buri, schiorii regiunii 
Stalin s-au clasat pe 
locul I în 2h. 53’ 00" 
Pe locul II au sosit 
schiorii din regiunea 
Ploești (3 h. 17’ 49”). 
Locul trei a revenit 
sportivilor din regiu
nea Suceava în 3 h 
22’ 25”.

lipsa aceasta de certitudine: 
sînt doar 120 de participanți 
tn competiție I) avem în față 
una din marile speranțe pe 
care le-a descoperit Sparta- 
chiada. li consultăm pe ofi
ciali: dat lulia Coif as a ctști- 
gat proba de 3 km. junioare- 
oraș, cu timoul de 15’15". O 
rugăm pe tînăra concurentă să 
ne pună la curent cu perfor
manțele sale anterioare, cu 
ocupația și planurile sale de 
viitor, lulia pare puțin intimi
dată, avalanșa de gazetari care 
a năpădit-o constituie un lucru 
nou pentru ea. De aceea ne 
mulțumim cu cele cîteva răs
punsuri pe care ni le-a furni
zat. Vom reveni probabil la 
viitoarele victorii ale Iulianei, 
poate la campionatele republi
cane de schi. sau... Dar mai 
tntli iată ce-am aflat: lulia 
are 16 ani și este elevă la 
Școala profesională textilă din 
Orașul Stalin. A învățat să 
schieze anul trecut la un con
curs F.G.M.A. Anul acesta 
s-a antrenat cu ajutorul pro
fesoarei de educație fizică a 
școlii. „Care este?" lulia ne 
surîde: „Iat-o, e alături; a ți
nut să mă însoțească la acest 
examen".

(Continuare tn pag. 3-a)
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cu prietenii noștri 
dragi — 

comsomoliștii

O linie groasă trasată orizontal 
pe grafic, indica îndeplinirea pla
nului secției strungarie-vagoane 
a Complexului C.F.R.-„Grivi|a 
Roșie“. Cu o zi în urmă săgeata 
se ridicase peste linia îngroșată 
pînă la cifra 50. Aceasta înseam
nă că în ziua respectivă planul 
zilnic fusese depășit cu 50 la su
tă. Și mai însemna că tinerii, în 
cinstea Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, obținuseră succese 
deosebite.

...După ce sunetul sirenei a- 
nunța încetarea lucrului, utemiș- 
tii din secție se adunară. Marin 
Alexandru — secretarul organiza
ției de secție U.T.M. — arătă în 
cîteva cuvinte că angajamentul 
de a strînge 3.000 kg fier vechi, 
prin muncă voluntară și de a cu
răța întreaga secție și mașinile 
de aici trebuie să fie neapărat 
realizat. De lămuriri nu a mai 
fost nevoie. Fiecare tînăr a în
țeles ce are de făcut.

40 de tineri începură să adune 
fiecare bucată de metal nefolo
sită, iar ceilalți 40 să curețe âtît 
hala secției cît și strungurile.

— Ce părere aveți de piesele 
acestea ? — arătă Ion Peagu o 
serie de piese azvîrlite pe lingă 
strunguri. N-ar fi cazul să le rîn- 
duim noi cum trebuie ?...

Intr-adevăr Peagu avea drep-

tate. O serie de piese mari nu 
erau așezate în ordine. Strunga
rii trebuiau să piardă cel puțin 
cîte un minut de fiecare dată cînd 
ridicau de jos o piesă. Dar chiar 
și un singur minut, e 
Adunate laolaltă se ridicau 
60—70 de minute pe zi.

In scurt timp toate piesele 
fost așezate pentru a veni la 
demînă lucrătorilor iar mașinile 
au fost curățite.

In același interval de timp, cei
lalți tineri printre care Ghinea 
Neagu, Niculina Ioniță, Adrian 
Racoviță, Ion iordache și alții, 
au strîns 4.000 kg. de fier vechi.

Și acum o simplă operație arit
metică. Dacă la fiecare cutie de 
grăsime care se toarnă aici, se fo
losesc 50 kg. de fier vechi, c’te 
cutii de grăsime pot fi turnate 
din 4.000 kg ? Ați ghicit 1 întoc
mai 80 de cutii, care vor fi folo
site la 20 de vagoane de tren.

Dacă prin buna rinduială a 
materialelor se ciștigă la fiecare 
piesă cîte un minut, se știe cîte 
minute se economisesc la 500 de 
piese.

Intr-o singură zi, prin folosirea 
a trei ore de muncă voluntară, 
iată ce au ciștigat tinerii unei 
singure secții.

mult, 
la

au 
in-

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). — Numeroși ti
neri. fruntași în producție, elevi 
și militari din orașul Constanța, 
s-au întîlnit ieri în sala Teatru
lui Marinei Militare cu un grup 
de comsomoliștî aflați în acest 
port al patriei noastre.

Tînărul Gheorghe Enciu. mun
citor fruntaș la S.N.M. și matro
zul Florea Dumitru au vorbit 
despre prețiosul exemplu pe care 
ni-1 oferă Comsomolui, întreg ti
neretul sovietic chemat să înfăp
tuiască hotărîrile istorice ale 
Congresului XX-lea al P.C.U.S.

In numele delegației comsomo- 
liste a vorbit Mantorov Nicolai 
Alexeevici, care a transmis salu
tul tineretului sovietic adresat ti
neretului din orașul Constanța.

A urmat apoi un schimb de 
signe și daruri.

Intîlnirea s-a încheiat cu 
program artistic prezentat
formații ale Teatrului Marinei 
Militare.

Cu 800 km. pe oră
Tn fotografie : avionul so vietic cu reacție pentru pasageri 

TU-104“ care a parcurs distanta Moscova-Londra în 3'/2 ore.

un
de

in-



I pași

schimb de
La consfătuirea regională a 

fruntașilor și inovatorilor din re
giunea Bacău s-au întîlnii de cu- 
rînd muncitori, ingineri și teh
nicieni fruntași, din toate ramu
rile industriale ale regiunii.

In anii democrației populare, 
regiunea Bacău s-a dezvoltat in
tens din punct de vedere indus
trial. Față de anul 1954, în anul 
1955 producția de cărbune a cies- 
cut cu 28 la sută, exploatarea și 
industrializarea lemnului cu 52,7 
la sută, producția de energie 
electrică cu peste 600 la sută, in
dustria metalurgică cu 346 la su
tă, iar extracția de țiței a cres
cut în 1955 față de anui 1949 
cu 1310 la sută. In anii cincina
lului toate ramurile industriale au 
fost înzestrate cu noi utilaje și 
mașini de mare produciivilate, 
valoarea acestora ridicîndu-se la 
peste 1.076.000.000 lei.

In întreprinderi, au relevat 
participanții la discuții, sînt mulți 
fruntași care aplică metode îra- 
intate, dar experiența acestora nu 
este generalizată. Există frecvente 
cazuri cînd doi strungari lucrea
ză alături; unul obținînd depășiri 
de 150—200 la sută, iar altul ră- 
mînînd sub plan. La I.M.S. Ro
man, de pildă, numai 10 la sută 
din strungari aplică metodele de 
tăiere rapidă și intensivă a meta
lelor.

— Dacă înainte, eu strunjeam 
6—8 bucșe în 8 ore — a spus 
strungarul Ion Baran de la 
T.C.U.P Bacău — acum, aplicînd 
metodele Bîkov și Bortkevici, ob
țin in același timp 13—16 bucșe. 
Voi căuta — a continuat e! - să 
împărtășesc experiența mea și 
celorlalți tovarăși ca împreună să 
obținem rezultate bune.

El s-a angajai apoi să reali
zeze planul pe 1956 în numai 10 
luni.

In consfătuire s-a criticat cu 
tărie faptul că la întreprinderea 
carboniferă Comănești numă’ul 
echipelor care aplică graficul ci
clic a scăzut în ultimul timp de 
la 6 echipe la 4 Situația aceasta 
n-ar trebui să existe deoarece aici 
există mari posibilități pentru ex
tinderea acestei metode. De ase
menea s-a constatat că deși ini
țiativa sondei 11Q9 de ridicare a 
schimburilor de noapte la nivelul 
celor de zi a dat rezultate foar
te bune, conducerile mu tor între- 
prinderi nu i-au dat importanța 
cuvenită.

A fost de asemenea scos în evi
dență faptul că unele șantier- de 
construcții folosesc metode înve
chite de lucru, care duc la o slabă 
productivitate. Astfel, conducerea 
unui șantier nu s-a preocu
pat îndeajuns de introducerea 
metodelor noi în construcții, cum

experiență
ar fi, de pildă, metoda de zidărie 
rapidă și altele. Discuțiile s-au 
referit și la faptul că utilajele 
nu sînt folosite cu întreaga lor 
capacitate, din mai multe motive: 
slaba calificare profesională a 
unor muncitori, insuficienta orga
nizare a muncii etc. S a consta
tat de asemenea că aprovize na
rea cu materiale se face încă de
fectuos. Astfel, unele materiale 
cum ar fi cimentul, care ar pu
tea fi adus de la fabrica de ci
ment din Bicaz, e comandat tcc- 
ma; la fabricile din Medgidia și 
Turda, iar acest lucru determină 
creșterea prețului de cost al pro
duselor.

■ Din discuții a reieșit că dacă 
Trustul II Construcții din Bacău 
ar reduce numai cu 1 la sută pre
țul de cost, ar pi tea cons'rui cu 
acești bani 50 de apartamente în 
plus pe fiecare an.

In sectorul forestier un accent 
deosebit s-a pus pe va’oriticarea 
mai bună a masei lemnoase și pe 
extinderea mecanizării lucrărilor 
grele.

Vorbitorii au arătat că prin 
Îmbunătățirea so-iării cu numai 
1 la sută a materialului lemnos, 
s-ar realiza un plus de 30.000 me
tri cubi masă lemnoasă anual

Inovațiile joacă un rol impor
tant în ridicarea productivilății 
muncii. Astfel, la uzinele metalur
gice Bacău prin aplicarea a trei 
inovații s-au obținut economii an- 
tecalculate de 1.300.000 lei

De aceea participanții la con
sfătuire au criticat cu tărie tap- 
tul că în multe întreprinderi ca
binetele tehnice nu ajută îndea
juns pe muncitori în activitatea 
lor creatoare, munca acestora re- 
dueîndu-se doar la simpla înre
gistrare a Inovațiilor; de aseme
nea, unele inovații' bune nu se 
extind îndeajuns

Consfătuirea a subliniat cu tă
rie aportul pe care l-ar putea a- 
duce brigăzile de tineret și pos
turile utemiste de control în rea
lizarea sarcinilor de plan, dacă 
ele ar fi bine o-ganizaie și în- 
druniate.

In încheiere, participanții la 
consfătuire au adoptat o hotărîre 
prin care muncitorii tineri și vîrst- 
nici din regiunea Bacău se an
gajează să dea rn 1956 peste plan 
30.000 tone de țiței, 5 000 tone 
cărbune, 40.000 metri cub: de 
lemn, 175.000 metri pătiați țesă
turi, 15.000 perechi bocanci, 8 000 
bucăți confecții, precum și să rea
lizeze acumulări bănești peste 
plan în valoare de 70.000.000 iei.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii 
tineretului“ pentiu re

giunea Bacău

1 Frumoase sînt legumele șl ♦ 
j zarzavaturile timpurii obținute ♦ 
I de către muncitorii legumicul-! 
4 tori de la sera Băicoi l 4
♦ In iarna anului trecut, da- j 
| torită grijii și priceperii lor, I 
4 au putut recolta o cantitate de 4
♦ 4000 kg. roșii și 4000 kg. cas- ♦
I traveți. î
| Anul acesta, a mai fost a- 4
♦ menajată și o suprafață de ♦
{ 50 m.p. pentru cultivarea ar- î 
4 deiului. 4
T In fotografie : muncitoarele | 
! de la sera Băicoi îngrijesc I 
4 culturile de roșii. Pe o supra- 4
♦ față de 800 metri patrați culti- ♦ 
| vați cu roșii, se face stropitul * 
» cu piatră vînătă contra manei. 4Citește această carte!
V. Kataev — O pînză 

în depărtare *)
Barca cu pînze, purtată de va

luri, ce se pierde în zarea unei 
dimineți senine de mai. ducînd un 
marinar rus revoluționar spre li
bertate, capătă valoarea unui 
simbol. Ea ne spune parcă că ma
rinarul, ca și oricare alt ostaș al 
revoluției ruse din 1905, n-a sf r- 
șit lupta, ci pornește mai departe 
în cucerirea unei vieți libere pen
tru popor. Căci romanul „O 
pînză în depărtare“ al lui Valen
tin Kataev este un cînt cristalin 
și scăpărător închinat luptei pen
tru triumful dreptății pe care au 
dat-o comuniștii ruși în revolu
ția din 1905. Lumea zugrăvită de 
autor ni se dezvăluie prin sufle
tele a doi copii de nouă ani. Pro
blema pe care viața o pune celor 
doi prieteni este felul în care vor 
întîmpina evenimentul revoluțio-. 
nar.

în tulburarea. în luptele ce se în 
cleștează copiii merg pe drumul 
curajului, al formării caracterului. 
In toată prietenia lor e ceva plin 
de farmec și duioșie, plin de nea- 
stîmpăr tineresc și prospețime, o 
dorință de participare la un eve
niment pe care, dacă nu îl cu
prind în adîncime, îi simt im
portanța și frumusețea. Ceva din 
spiritul de îndrăzneală și umorul 
lui Gavroche al lui Victor Hugo 
plutește asupra acestor doi mici 
eroi In perspectiva viitorului. îi 
întrezărim pe acești copii,, deve- 
niți oameni adevărați și căpătăm 
această certitudine în romanul 
de mai tîrziu al lui Kataev „Pen
tru puterea sovietică“. Cartea lui 
Kataev reușește să trateze pro
bleme mari, esențiale ale viețin 
într-o formă care păstrează in
tactă atmosfera copilăriei întru- 
cît e vorba de privirea lumii prin 
universul sufletesc al unor copii. 
Plin de optimism, de lumină și 
viață, romanul are menirea de a 
influența dezvoltarea micilor ci
titori ajutîndu-i să devină oa
meni conștienți, adevărați.

*) Carte inclusă tn listele bi
bliografice la alegere a concursu
lui „Iubiți cartea“.

Cercul știin(ific de mine
ralogie de la universitatea 
„Victor Babeș" din Cluj n-are 
un trecut prea îndepărtat; el 
a luat ființă abia tn acest an 
universitar. Istoria lui e deci 
scurtă, totuși interesantă.

Cercul s-a constituit tn mod 
obișnuit. După ce propuierea 
noastră de a înființa un cerc 
științific de mineralogie a fost 
aprobată, într-o ședință s-a 
discutat despre activitatea pe 
care o vom desfășura. Tova
rășul profesor Eugen Stoico- 
vici, conducătorul științific al 
cercului, ne-a arătat scopul 
și sarcinile cercului, s-au sta
bilit temele, ne-am ales con
ducătorii și, pentru a fi. mai 
interesant și a atrage de la 
început cît mai mulți mem
bri, s-a prezentat și diafil- 
mul „Practica de teren în 
Munții Apuseni“, care a fost 
efectuată de studenfii anului 
II și III mineralogie, în vara 
anului 1955. Diafilmul era 
realizat de practicanfi cu con
cursul laboratorului de cine- 
ficare al universității.

Intr-adevăr, tematica cer
cului precum și diversele as
pecte ale activității studen
ților pe teren, prezentate cu 
ajutorul diafilmului, au atras 
de la început 45 de studenți 
d'n anii II, III și IV, care au 
devenit membri ai cercului. 
Dar să vorbesc concret 
pre activitatea acestor 
denți. Pentru acest an 
propus să fie studiate și 
Uzate 12 lucrări care să
pe lingă importanța teoretică 
și o valoare practică, adică 
să poată fi utilizate în pro
ducție.

Prima temă a fost prezen
tată de un grup de studenți 
din anul IV și s-a ocupat de 
„Studiul nisipurilor și impor
tanta lor pentru turnătorie, 
cu privire specială asupra ni
sipurilor din împrejurimile 
Clujului". Studenfii au făcut 
pentru prima dată un studiu 
microscopic al nisipurilor, ve
nind astfel tn ajutorul Secției 
de turnătorie de la Atelierele 
Centrale C.F.R.-Cluj, căreia i 
s-au dat datele asupra gra- 

nulațiel, compoziției minera
logice și liantului din nisi
puri. A doua lucrare s-a ocu
pat de „Studiul rocilor erup
tive din regiunea Cluj". Ea a 

determinat felul rocilor din 
diferite masive eruptive, a de-

des- 
stu- 
s-au 
rea- 
aibă

spre cercetare 
științifică

terminat componența minera
logici, proporția lor și a apli
cat la studiul felăspafilor, 
metoda savantului rus Fedo- 
rov. Datele din lucrare sînt 
utilizate de cei interesați în 
exploatarea acestor roci.

Munca de creație științifică 
a membrilor cercului este ur- • 
mărită și de oameni din afa
ra universității, interesafi în a 
ajuta pe tinerii cercetători să 
realizeze lucrări care să aibă 
utilitate practică. Președintele 
Secfiei gospodăriei comunale a 
Sfatului popular regional Cluj, 
de pildă, ne-a arătat proble
mele practice pe care ar tre
bui să le rezolvăm tn cadrul 
cercului. Tovarășul inginer 
Benea Mir cea. șef al turnăto
riilor C.F.R., ne-a dat tot con
cursul pentru documentarea 
la locul de muncă. Iar de la 
întreprinderea regională ex
tractivă Cluj, tovarășul geolog 
Dragoș a participat la discu
ții și ne-a dat o serie de su
gestii cu caracter practic, 
subliniind că, pentru întreprin
derea lor, lucrările cercului 
sînt deosebit de interesante. 
La discuțiile cercului au par
ticipat și membri ai corpului 
didactic de la Universitatea 
„Bolyai", de la Institutul a- 
gronomic și tehnicieni de la 
Fabrica de porțelan din Cluj.

Desigur, s-ar putea da mul
te alte amănunte despre mun
ca migăloasă a celor care au 
pornit pe drumul cercetărilor 
științifice. Dar nu vreau să 
mă grăbesc în aprecieri. Atît 
doar aș mai adăuga că cei 
care au luat hotărîrea să de
vină membri ai cercului știin
țific n-au avut decît de cîș- 
tigai. Tovarășul profesor Eu
gen Stoicovici. ajutat de tova
rășul lector A. Trif, ne-au pus 
la dispozifie o bibliografie 
bogată de studiu, ne-au îndru
mat, insufltndu-ne dragostea 
pentru munca științifică, 
ne-au învăfat să fim perseve- 
renți șl exdcfi tn studiu și 
executarea 
precis, ei
primii pași spre elaborarea 
unor adevărate lucrări știin
țifice.

ION MUREȘAN 
secretarul cercului știin

țific studențesc de mineralogie 
Universitatea „Victor Babeș" 

Cluj

analizelor. Mai 
ne-au îndrumat

A rezolva
Mă adresez tov. Stoenescu de 

la biroul de sezisări din cadrul 
sfatului popular raional R. Vîl
cea și-i spun :

—: Aș vrea să știu ce se aude 
cu semnalul critic trimis de zia
rul „Scînteia tineretului“ cu pri
vire la pedagogul Păun ?

Foarte mirat mă întrebă:
— Nu ați primit răspunsul ? 

SfatulprinNoi vi l-am trimis
popular regional Pitești. Âvem 
chiar și o copie.

După ce răsfoi cîteva ___  ..
fără însă a găsi copia răspunsu
lui, mă invită să mergem la tov. 
Vasilescu Dumitru șeful seefiei 
de tnvă(ămtnt care cunoaște 
bine situația pedagogului de la 
Școala medie de 10 ani nr. i 
băiefi.

Tov. Vasilescu, după ce auzi 
care este baiul ne explică:

„Așa după cum v-am comuni
cat și în scris Păun Constantin 
bate elevii, le aduce injurii, nu 
are autoritate tn fafa lor. Dosa
rul lui se află la comisia de li
tigii dar nu s-a judecat încă. 
Este incomplect.

Tov. Vasilescu avea Intr-ade
văr dreptate. Redacția fusese in
formată asupra acestei situa(ii. 
Secția de tnvățămtnt a Sfatului

dosare,

Utemiștii — agitatori 
înflăcărați

Lucrările celuî de al II-lea 
Congres al partidului’ nu 
se terminaseră încă. In 

sate, ziarele ce cuprindeau Ra
portul de activitate al C. C. al 
P.M.R. la Congresul al ILlea al 
partidului treceau din m'nă în 
mină. In acea vreme, în comuna 
Peretu a început să 
ideea înființării unei 
rășiri agricole.

Pentru a lămuri 
țăranilor muncitori, din sat citm 
se va dezvolta agricultura în 
anii celui de-al doilea cincinal, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. a socotit că este bine ca, 
într-o adunare generală deschisă 
să se prelucreze capitolul despre 
transformarea socialistă a agri
culturii din Raportul de activitate 
al C.C. al P.M.R. la cel de-al 
II-lea Congres al partidului. La 
această adunare ei au invitat și 
numeroși tineri țărani muncitori 
din sat, țărani muncitori mai în 
vîrstă care se interesau și ei de 
înființarea întovărășirii; de ase
menea au mai participat la adu
nare și membri ai întovărășirii 
agricole „Porumbelul Păcii“ din 
comună.

După preluorarea acestui capi
tol din Raport 
aprinse, 
problemele ce-i 
rănii muncitori 
se muncește în întovărășire, des
pre împărțirea bucatelor și despre 
multe altele. Utemiștii Ilie Buz
dugan și Marin Manea, membri 
mai vechi ai întovărășirii, au 
vorbit despre realizările obținute 
de întovărășirea lor Dar pentru 
ca lucrurile să fie și mai lim
pezi, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a stabilit ca, în a 
doua seară, să se dezbată și sta- 
tutul-model al întovărășirii agri
cole. In seara aceea s-au lămu
rit temeinic multe lucruri. Și a- 
tunci, la sfîrșitul adunării, s-au 
făcut primele cereri de înscriere 
în noua întovărășire. Comunistul 
Ștefan Ciocîlțeanu, utemiștii • Ște
fan Papură, Ștefania Bunea, Ion 
Șerban și alții au fost printre 
primii care au dat cererile.

Sub îndrumarea comunistului 
Ștefan Ciocîlțeanu, utemiștii Ște
fan Papură, Ilie Staicu, Nicolae 
Băltarețu și ceilalți membri ai 
comitetului de inițiativă, ajutați 
de toți utemiștii, au pornit să lă-

Despre participarea 
ufemiștilor din raionul

Roșiori de Vede 
la transformarea 

socialistă a agriculturii

S-a

se frămînte 
noi întovă-

tinerilor și ■

s-au dus discuții 
vorbit despre 

preocupau pe ță- 
:despre felul cum

înseamnă a lua măsuri
pe-Popular al raionului R. Vîlcea a cu direcțiunea școlii cit și cu 

cercetat sezisarea primită de la dagogul Păun Constantin, 
ziar, a redactat un răspuns, dar F ....'____ ,.
pentru a fi complect și mai con- personal tov. Vasilescu s-a con

vins că pedagogul Păun nu are 
autoritate în școală, că bate elevii, 
ti insultă etc.

Toate acestea nu pot constitui 
suficient material pentru complec- 
tarea dosarului ? Mai este nevoie 
de material special pentru rezol
varea pînă la capăt a sezisării, 
mai ales că însăși pedagogul 
Păun recunoaște că bate elevii, că 
le aduce injurii ? Desigur că nu.

Seefia de învățămînt raională 
tărăgănînd rezolvarea semnalului 
critic trimis de ziar a înlesnit 
continuarea unei atmosfere nesă
nătoase tn internatul școlii.

Sînt unii elevi care fumează 
cu pedagogul Păun, 

iar alții care merg cu el împre
ună tn oraș și se dedau la fapte 
ce nu corespund disciplinei șco
lare.

De toate aceste lipsuri grave se 
fac vinovafl atît tov. Vașilescu 
cît și tovarăși din conducerea 
școlii care cu toate că au fost 
sezisați încă din decembrie 1955 
asupra acestor stări de lucruri 
nu au luat niciun fel de măsuri.

Secția de tnvăfămint raională și

convingă pe ti-

• ' > T v ut » u-

vingător nu a uitat să adauge.
— „Pentru abateri grave repe

tate, pedagogului Păun Constan
tin i-a fost întocmit dosarul pen
tru comisia de litigii cu scopul de 
a i se desface contractul de mun
că“. Din constatările de pe teren 
s-a dovedit că toate acestea au ră
mas numai pe htrtie. Deși împli
nește aproape trei luni, totuși 
dosarul cu pricina nu a fost re
zolvat încă, iar pedagogul Păun 
își face mai departe de cap.

Tov. Vasilescu 
spună atunci 
de situația lui 
că dosarul este 
necomplectarea 
vinovat cutare 
răș din conducerea școlii medii 
de 10 ani nr. 1 băieți. El nu vrea 
să vadă cel mai important lucru 
și anume că rezolvarea pe care a 
dat-o seefia de învăfămînt raio
nală pînă tn prezent sezisării, tn 
cauză nu este decît formală, biro
cratică.

Semnalul critic trimis de ziar a 
fost cercetat de seefia de învă- 
fămtnt. Au fost purtate discuții 
asupra acestei probleme cu elevii,

are grijă să 
cînd este întrebai 
Păun Constantin, 
incomplect; că de 
dosarului se face, de fajă 
sau cutare tova-

GH. I. GHEORGHE

murească și să _ .
nerti ■ țărani muncitori să u pă
șească pe 
agricole. In desfășurarea muncii 
politice, comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-a străduit să folo
sească toate forțele, începînd cu 
manifestările cultural-artistice, 
continuînd cu expoziția agricolă 
organizată pe lîngă căminul cul
tural și cu gazeta de perete și 
terminînd cu munca dusă din 
casă în casă, de la om la om. 
Utemistul Aurel Dițoiu. directo
rul căminului cultural, a legat 
puternic întreaga activitate cultu
rală, orice manifestare artistică 
prezentată în comună (și uneori 
au fost chiar cîte două asemenea 
manifestări pe săptămînă) de 
munca dusă de agitatorii comu
niști și utemiști pentru înființa
rea întovărășirii. La asemenea 
manifestări au luat cuvîntul Ma
rin Petcana, Uie Buzdugan și 
alți țărani muncitori întovărășiți, 
care au arătat țăranilor foloasele 
întovărășirii agricole.

Vizitînd expoziția agricolă de 
pe lngă căminul cultural, țăranii 
muncitori au înțeles și mai lim
pede cît de avantajoasă este 
munca în întovărășire față de cea 
în gospodăria individuală. In a- 
nul trecut, recolta medie la hec
tar obținută de întovărășiți a 
întrecut pe cea culeasă de țăranii 
muncitori cu mai bine de 180 kg. 
grîu și peste 500 kg. porumb.

Munca de agitație de la om la 
om s-a desfășurat și ea la fel 
de intens. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. a îndrumat pe 
utemiști să-și atragă mai întîi ■ contribuția lor la 
părinții și rudele. Pildă pentru 
toți au fost utemiștii din comitet 
care chiar de la început s-au în
scris în întovărășire, împreună 
cu familiile lor. Ba Ștefan Pa
pură, secretarul, a bătut zile în 
șir pragul lui Tudor Toma, un 
văr de-al său, și al lui Gheorghe 
I. Gogoașă, cumnatul său, și pînă 
la urmă La convins pe amîndoi 
să intre în întovărășire.

Zi de zi numărul cererilor a 
crescut. Intr-o săptămînă au fost 
primite 14 cereri. După asta însă, 
treburile păreau că s-au împot
molit. Degeaba mergeau agitato
rii din casă în casă: nu realizau 
nimic. In sat erau unii țărani 
muncitori cu gospodărie mijlocie 
— ca Gheorghe Gogoașă și alții, 
care în fiecare an muncesc bine 
pămîntul. Ei rămîneau însă în 
afara întovărășirii.

Așa au mers lucrurile încă o 
săptămînă. Utemiștii se gîndeau 
mereu cum să facă să atragă 
mai mulți țărani în întovărășire. 
„Au încă îndoieli — spuneau ei. 
De le-am putea împrăștia I Am 1 
putea-o face numai atrăgînd ală
turi de noi un,țăran muncitor cu 
cuvînt greu printre ceilalți. Poate 
pe Gheorghe Gogoașă? Desigur 
că pe el. Are mulți prieteni și 
mulți sînt cei care-i cer sfatul“.

Și au pornit să-l convingă pe 
mijlocașul Gheorghe Gogoașă să 
intre în întovărășire. Deseori a 
stat de vorbă Ștefan Papură cu 
Gheorghe Gogoașă și nu odată 
i-a călcat pragul și comunistul 
Ștefan Ciocîlțeanu. In cele din 
urmă, Gheorghe Gogoașă a făcut 
cerere de înscriere, a ducînd în 
întovărășire 6 hectare de pămînt. 
După aceasta s-au împiăștiat

calea întovărășirii

și „îndoielile“ țăranilor tr unei- 
tori Alexandru MocanU, F'orea 
Șerban, Constantin- Pîrvu 5 ale 
altora. După Gheorghe Gop.oașă,-.. 
în scurt timp, încă 8 famil'- s-au;.' 
înscris în întovărășii c. • v

...La 11 ianuarie, în comuna'! 
Peretu s-a inaugurat cea de a 
doua întovărășire agricolă:. 
„Al II-lea Congres al P.M.R.“. 
Noua întovărășire cuprinde 23 
familii de țărani muncitori. Prin
tre ei, 10 sînt tineri, dintre care 
8 — utemiști.

Așa a contribuit organizația 
de bază U.T.M. din comuna Pe
retu la înființarea întovărășirii a- 
gricole. In lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii 
experiența ufemiștilor din Peretu ' 
a folosit multor organizații de 
bază U.T.M. din raion. Desfășu- 
rînd o activitate creatoare, unele 
organizații au îmbogățit această 
experiență cu metode noi, rod
nice. In unele locuri — cum este 
la Dobrotești, de pildă — ute
miștii au hotărît să viziteze cv re
gularitate familiile țăranilor mun- . 
citori. Tinerii colectiviști din Me- 
rișani muncesc împreună cu ute
miștii din sat pentru a atrage alți 
țărani muncitori în gospodărie. EI 
dezbat în adunări generale co
mune toate problemele ce privesc 
viața satului. Două echipe de a- 
gitație, formate din tineri colec
tiviști și tineri țărani muncitori, 
merg din om în om pentru a-i 
convinge să se înscrie în gospo-î 
dărie. Tinerii din sat fac dese vi
zite în gospodăria colectivă. Ca 
urmare, marea familie a colecti
viștilor a crescut cu încă 10 fa
milii de țărani muncitori. Prin
tre ele sînt și familiile ufemiștilor 
Victor Buzescu, Elena Militaru șî 
ale altor 6 tineri.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din raion, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, și-au sporit 

transformarea
socialistă a agriculturii. De la 
cel de al II-lea Congres al 
partidului și pînă de curîpd, 
în raionul nostru au fost înau- 
gurate opt întovărășiri 
cole’ și se duce 
înființarea a trei 
lective și a altor 
această perioadă, 
utemiști s-au înscris în întovără- .7 
șiri agricole și 10 în gospodării ' 
colective.

Aceste realizări sînt însă sub 
posibilitățile noastre. Nu toate 
organizațiile au participat la fel 
de activ la atragerea tineretului 
pe calea gospodăriei socialiste. Șî 
acestea sînt tocmai cele din sec
torul socialist al agriculturii: 
S.M.T. Odobeasca, din uneL.« gos- . 
podării colective mai vechi. 
Utemiștii din aceste unități nu au 
fost îndrumați să ducă muncă în 
rîndul tinerilor țărani munr’tori, 
să le arate avantajele mărit 
gospodării socialiste.

Din activitatea organizațiilor 
de bază U.T.M. în ce privește 
participarea lor la transformarea 
socialistă a agriculturii, noi am 
desprins învățăminte importante. 
Vom ține seama de ele în activi
tatea noastră de viitor și, sub 
conducerea comitetului raional 
de partid, ne vom strădui să mun
cim tot mai bine, să sporim con
tribuția organizațiilor de bază 
U.T.M., a tinerilor țărani mun- ' 
citori, la transformarea socialistă 
a

agri- 
munca pentru 
gospodării co- 

întovărășiri. Tn 
mai bine de 60

agriculturii. <<
ION FLOREA 

prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Roșiori, 

regiunea București

Familia I Numai cînd citești 
acest titlu, parcă îți și a- 
pare în față o mutră gravă, 

cu ochelari cu rame groase prin 
care te privește mustrător, iar a- 
lături de ea clasicul deget arătă
tor înălțat ca un semn de excla
mație : „Tinere, nu trebuie să- 
trebuie să...“

Dar și eu, dragă cititorule, îți 
mărturisesc că așezîndu-mă la 
masa de scris am avut viziunea 
unui nas șugubăț, încrețindu-se 
obraznic, între doi umeri nepăsă
tori, ușor săltați în sus, iar în 
urechi mi-a sunat vechea expresie, 
pronunțată cu voce tărăgănată : 
„Barbă 1“.

De ce aceste două extreme ? 
Oare pentru că această oroblemă 
a fost discutată atît de mult, sub 
toate aspectele, îneît sîntem cu 
toții arhi-lămuriți și repetarea a- 
cestui subiect a ajuns să ne plicti
sească ? Eu cred că, dimpotrivă, 
în organizațiile noastre de U.T.M. 
se discută prea puțin despre fami
lie. In presa de tineret, in adunări, 
în conferințe sînt ocolite adeseori 
multe aspecte mai intime, care 
însă interesează în cel mai înalt 
grad tineretul si nu este folosii 
întotdeauna un ton personal po
trivit acestei teme. De aceea, cînd 
vine vorba despre familie, unii ti
neri se așteaptă să audă o lecție 
monotonă de morală, plină de pre
cepte foarte juste, dai nefolosi
toare într-o serie întreagă de îm
prejurări concrete ale vieții.

Și într-adevăr, problemele le
gate de relațiile de familie sînt 
atît de complexe și variate, îneît 
nu pot exista rețete care să dea 
soluția precisă pentru fiecare caz 
în parte. Morala comunistă nu cere 
nici pe departe așa ceva. Greșesc 
acei care-și imaginează principiile 
moralei comuniste ca un fel de 
„tablă a celor 10 Dorunci“. Cine 
se mulțumește să memoreze o lis-

Familia noastră

»,Scìntela tineretului“
Pag, 2-a 27 martie 1956

tă de reguli de bună purtare, în 
practică nu va face decît să se în
curce în frazeologie. Va ști să se 
comporte ca un adevărat comunist 
numai acela care și-a însușit pro
fund o nouă atitudine față de 
toate problemele vieții, atitudine 
izvorîtă din relațiile socialiste în
tre oameni, bazate pe colaborarea 
cinstită, tovărășească, în munca 
pentru binele colectivității.

I.
Familia burgheză — ca și în

treaga morală a clasei capitaliste 
— se întemeiază pe interesul bă; 
nesc, pe relațiile de exploatare a 
omului de către om Pentru bur
ghez căsătoria e o afacere. In 99 
la sută din cazuri părinții unui 
tînăr bogat n-ar accepta nici în 
ruptul capului ca fiul lor să se 
însoare cu o fată săracă. In nu
vela : „Pierre și Luce", Romain 
Rolland descrie dragostea emoțio
nantă dintre doi tineri, care nu se 
puteau căsători deoarece el făcea 
parte dintr-o familie înstărită, iar 
ea era o simplă muncitoare. In 
comparație cu zestrea, dragostea, 
sinceritatea sentimentelor n-au 
pentru burghezie nici o valoare. 
Iubirea este, în această lume unde 
predomină banul, o marfă care se 
cumpără și se vinde.

In societatea burgheză starea 
de inegalitate a femeii face din 
soție o roabă a bărbatului, obli 
fată la supunerea absolută și re- 
usă, după formula regelui pru 

sac Wilhelm al II-lea, la cei trei 
K: Kirche, Küche, Kinder (bise
rica, bucătăria, copiii). După ex 
presia lui Balzac, soția este con
siderată „o proprietate care se ob-

ține prin contract" șî ca orice 
proprietate ea trebuie să renteze, 
să aducă profit Goana după cîș- 
tig, abjectul egoism burghez in
fectează în aceeași măsură rela
țiile dintre părinți și copii, dintre 
frați și surori.

O, biată, tristă omenire.
Pentru-o bucată de cîrnat...
Iți pui și mama la mezat...

— scria Taras Sevcenko. S-au 
văzut cazuri — și încă mi puține
— cînd vlăstarul familiei bur 
gheze abia aștepta moartea pă. 
rinților ca să pună mina pe moș 
tenire. Adeseori izbucnește vrajba 
între frați, pentru împărțirea a- 
vutului. „Frate - frate, dar brîn- 
za-i pe bani“ spune burghezul, 
murdărind cu meschina invocare 
a interesului personal unul din 
cele mai frumoase sentimente 
omenești.

Predicile burgheze despre în
semnătatea familiei, despre „sfin
țenia“ legăturilor între părinți și 
copii, între soție și soț sînt nu
mai un paravan pentru încălca
rea și terfelirea tuturor acestor 
principii proclamate atît de so
lemn. Capitalismul încurajează 
prostituția ca pe una din institu
țiile indispensabile ale societății. 
Nemulțumindu-se însă cu prosti
tuția oficială, burghezia o com 
plectează prin cea neoficială, a- 
dulterul. a cărui răspîndire bine
cunoscută e cea mai deplină con
firmare a minciunii și fățărniciei 
familiei burgheze Așa zisul „tri
unghi- familial (soțul, soția, a- 
mantul) e unul dintre subiectele 
preferate ale literaturii „monde
ne" burgheze. Căsnicia burgheză

este o școală a înșelătoriei reci
proce.

In același timp, condițiile de 
viață ale societății burgheze îm
piedică pe proletari să ducă o 
viață de familie normală. Pentru 
nenumărați tineri din țările capi
taliste însăși întemeierea unui 
cămin este un lucru aproape im
posibil din cauza mizeriei, a im
posibilității de a-și întreține fa
milia. Intr-o casă de oameni să
raci, venirea pe lume a unui nou 
copil e de multe ori o pacoste. 
Foamea, frigul șj lipsurile abru
tizante nimicesc uneori cele mai 
firești legături de familie. Intr-un 
oraș din Germania occidentală 
profesoara a dat elevelor o com
punere cu subiectul : „Cea mai 
fericită zi din viața mea“. Era 
iarnă și viscolul pătrundea în 
voie în clasa neîncălzită O fetiță 
scrise cu degetele înghețate, doar 
atît : „Cea mai fericită zi din 
viața mea a fost ziua cînd a mu. 
rit fratele meu. iar mie mi-au ră
mas bocancii lui călduroși“.

Clasele stăpînitoare fac totul 
pentru a perverti sufletele oame
nilor muncii, în special ale celor 
tineri, insuflîndu-le printre altele 
nepăsarea față de familie.

Prin false lozinci — ca a- 
ceea a „conflictului dintre ge
nerații“ — și prin tot felul de alte 
mijloace, ea încearcă să destrame 
familiile muncitorești și să nimi
cească sentimentele care-i leagă 
pe membrii acestor familii. Re- 
breanu povestește în romanul 
„Răscoala" că în timpul repre
siunilor din 1907 un caporal și-a 
împușcat propriul său tată, care 
se afla printre țăranii răzvrătiți, 
iar pentru această faptă a fost

decorat și citat prin ordin de zi 
pe întreaga armată. Iată ce fel de 
„eroi“ creștea burghezia...

Și cu toate acestea, mai ales în 
mijlocul celor ce muncesc poate 
înflori adevărata dragoste, se 
dezvoltă relațiile familiale cu
rate, căci — după oum arată En- 
gels, în „Originea familiei a pro
prietății private și a statului“ — 
în familia muncitorească nu exis
tă nici proprietate privată, nici 
zestre, nici lupta pentru moște
nire, nici totala dependență a fe
meii față de bărbat — femeia 
este ea însăși în producție și cîș- 
tigă Aci nu se întîlnesc, îndeobș
te, nici căsătorii din interes, nici 
lingușeala fiului pe lîngă tată, 
pentru ca nu cumva să se tre 
zească „dezmoștenit“ Relațiile 
între membrii unei familii mun- 
citorești sînt bazate pe cinste și 
sinceritate.

Nu dste întîmplător faptul că 
în operele marilor scriitori legați 
de popor găsim o critică necru 
țătoare a deslrîului și imoralității 
burgheze (Eminescu, Caragiale 
etc.), ca și descrierea sentimente
lor pline de căldură și frumusețe 
ale oamenilor simpli. Cît de mi
nunat cîntă, de pildă, Gh. Coș 
buc dragostea între părinți și 
copii („Mama"), sau cît de puter. 
nic apare în poeziile sale dragos
tea adevărată a tînărului care nu 
vrea să știe nici de zestre și nici 
de gura lumii, ci se însoară cu 
fata pe care o iubește, deși-i să
racă, pe cînd „bogata-și pupă 
boii-n bot, îmbătrînind cu boi cu 
tot“ I

Și, de asemenea, nu este întîm
plător că una din primele opere 
ale realismului socialist — roma
nul „Mama“ de Gorki — este de
dicat mamei muncitoare, frumu
seții relațiilor de familie înteme
iate pe înțelegere și sprijin reci
proc Gorki arată în pagini emo
ționante cum o dată cu creșterea 
conștiinței revoluționare în su
fletul lui Pavel Vlasov își fac 
loc sentimente pline de gingășie

față de istovita și chinuita lui 
mamă. începînd să înțeleagă a- 
devărurjle partidului, Pavel le 
împărtășește și mamei sale :

— „Gîndește-te ce viață trăiml 
Ai patruzeci de ani, dar ce fel de 
viață ai trăit tu ? Tata te snopea 
în bătăi și abia acum înțeleg 
că-șj vărsa tot amarul pe spatele 
tău — amarul vieții lui care-1 a- 
păsa, dar care nu-și dădea seama 
de unde-i vine 1...“

„...Ea îl asculta și dădea în a- 
ceiași timp din cap, cu tristețe, 
simțind parcă ceva nou, necunos
cut, îmbucurător și dureros, care-i 
mîngîia ușor inima chinuită. Au
zea pentru întîia oară vorbindu-se 
despre ea și despre viața ei: spu
sele feciorului stîrneau întrînsa 
gînduri confuze, adormite, răsco
leau ușor simțirea stinsă a unei 
vagi nemulțumiri de viață, gîn- 
durile și simțămintele unei tine
reți depărtate Toți vorbeau des 
pre viață, despre prieteni, despre 
lucruri, despre toate. Ca toți cei
lalți se văita și ea și nimeni nu 
căuta șă lămurească de ce e 
viața atît de grea, atît de apăsă
toare Și iată că acum băiatul era 
în fața ei și tot ceea ce îi spu
neau ochii, chipul, cuvintele lui, 
îi mișca inima, o umplea de un 
simțămînt de mîndrie, că el îi 
înțelesese cu adevărat viața ei, 
a mamei lui, îi vorbea de durerile 
ei și o compătimea“. Și astfel, 
mama și fiul pornesc împreună, 
tovarăși în lupta pentru doborî- 
rea exploatării și asupririi, pentru 
o lume dreaptă și luminoasă. Tn 
„Mama“ găsim germenii vii ai 
familiei socialiste, ai unor rapor
turi de familie eliberate de fățăr
nicia și brutalitatea interesurui 
egoist.

II.
Familia socialistă a luat naș

tere ca urmare a desființării ex
ploatării și a claselor exploata
toare. Dacă în jungla capitalistă 
familia este adeseori sfîșiată de

ciocnirea intereselor private, în 
societatea socialistă, unită prin 
interese comune, familia este ba
zată pe solidaritate și ajutor re
ciproc.

Imaginea vie a unei asemenea 
familij o găsim în romanul scrii
torului sovietic V. Kocetov 
„Neamul Jurbinilor“ și în filmul 
care a fost realizat după acest 
roman. E o familie muncito
rească numeroasă, în care dom
nește o deplină armonie, dar nu 
și tolerarea reciprocă a greșelilor. 
In mijlocul a lor săi, fiecare 
membru al familiei găsește ori- 
cînd un ajutor sau un sfat, se 
simte mai puternic. Astfel și difi
cultățile în muncă sînt învinse 
mai degrabă și suferințele perso
nale sînt mai ușor suportate, și 
frămîntările sufleștești își găsesc 
o rezolvare mai fericită. împăr
țind greutățile și bucuriile, Jur- 
binii sînt un colectiv prietenesc 
strîns unit, în sînul căruia fiecare 
își dezvoltă însă personalitatea 
sa, își urmează drumul său pro
priu. în familie ei au învățat să 
respecte munca, să năzuiască spre 
învățătură, să nu dea înapoi în 
fața piedicilor, să dea tot ce au 
mai bun patriei și poporului lor

Familii de felul Jurbinilor sînt 
nenumărate în Uniunea Sovie
tică. Tn asemenea familii au cres
cut și au primit o educație admi
rabilă tineri ca Oleg Koșevoi, ca 
Zoia Kosmodemianskaia.

Și în țara noastră se înrădă
cinează tot mai profund morala 
nouă în viața de familie, 
se încheagă tot mai mult 
noile familii socialiste. In filmul 
„Nepoții Gornistului“ e zugrăvită 
o minunată familie de oameni ai 
muncii care au luptat cot la cot 
pentru eliberarea țării de sub ju
gul fascist. Eroii piesei „Cetatea 
de foc“ de M. Davidoglu sînt 
membrii familiei Arjoca, oțelari 
din tată-n fiu — familie în care 
domnește un puternic spirit de 
muncă, de cinste și dragoste pen
tru construcția noastră socia

listă. Aceasta este azi înfățișarea 
celor mai multe dintre familiila 
celor ce muncesc în patria noa
stră.

Clasicii marxismului au subli
niat că cele mai frumoase pre
dici despre familie rărnîn vorbe 
goale cîtă vreme nu se modifică 
înseși condițiile materiale de trai. £ 
Tn Uniunea Sovietică a dispărut, ; 
iar în democrațiile populare e pe 
cale^ de dispariție baza econo
mică a familiei burgheze precum 
și a desființării silite a familiei 
pentru proletari. In fața tînărului 
care dorește să-și întemeieze un 
cămin nu se mai ridică spectrul 
amenințător al foametei și al șo
majului.. Familiile cu mulți copii 
primesc ajutor bănesc din partea 
statului. Educația copiilor e gra
tuită. Femeia mamă e respectată 
și sprijinită, căci statul este in
teresat în creșterea populației și 
în educarea unor cetățeni cu o 
„minte sănătoasă într.un trup să
nătos“ Pe lîngă ajutorul familial 
de stat, mamele cu mulți copii 
primesc ordine și medalii din par
tea statului. A dărui patriei ce
tățeni de nădejde, constructori 
ai socialismului, este în țara noa
stră o faptă de onoare. De aceea, 
la noi există și acest minunat ti- 7 
tiu de „mamă eroină“. Mamă- • 
eroină! Apește două cuvinte sînt 
pline de poezie, de semnificație a- 
dîncă. în ele răsună bucuria tri- , 
umfătoare a vieții, glorificarea 
unei meniri minunate și fără-sea
măn. „Fără mamă — spunea 
Gorki — n-ar exista nici, poeți, 
nici eroi. Mamele reprezintă toată 
mîndria lumii“.

S-ar părea că dragostea șl res-i 
pectul față de părinți, precum șl 
datoria de a-1 ajuta, sînt senti
mente atît de firești îneît nici 
n-ar fi cazul să mai Insistăm asu
pra lor, Din păcate însă nu este



Ancheta noastră — 
la Po lana Stalin

(Urmare din pag. l-a)

Tovarășa profesoară lorgovici 
Aurelia ne prezintă pe eleva sa: 
„lulia, promite să fie o bună țe
sătoare (are numai note de 5), 
tot așa după cum dovedește ta
lent In probele de schi-fond". O 
întrebăm pe lulia unde-și va con- vtrstă de 6 ani și 9 luni. L-am 
tlnua activitalea sportivă,., Ște- rugat să ne spună de cinci schia- 
fan Ștăiculescu, antrenor al lo
tului republican de schi, surprin
de întrebarea noastră și inter
vine^, „Voi căuta s-o ridicăm pe 
lulia, Cpțfas în cadrul clubului 
nostru Dinamo".

La ■ finalele de schi ale Spar
tachiadei s-au legat multe prie- 

'tenii.-Unele sînt foarte prețioase 
mai. ales pentru tinerii concu- 
renți. Maestrul sportului Ion Su- 
tnedrea ne-a vorbit cu multă căl
dură despre tinerii Eugenia Io- 
nescu (locul III senioare sat 
4 km.) și Olteanu Dumitru (locul 
III funiori-oraș 6 km.) din re
giunea Suceava. „Ambii tineri au 
frumoase posibilități; trebuiesc 
Insă -.ajutați și urmărifi și mai 
departe"... „Tovarășul Sumedrea 
ne-a ajutat mult. Mie mi-a dat 
chiar schiurile și echipamentul 
său pentru a mă clasa cit mat 
bine" a
tru.

Păcat
și alfii
Gala(i etc. nu s-au bucurat de 
atenfia cu care au fost înconju
rați la Poiana Stalin șl din par
tea 
din 
pus 
nic

adăugat Olteana Dumi-

că acești concurenfl ca 
din regiunea Suceava,

comitetelor C.F.S. și U.T.M, 
regiunile lor, care nu le-au 
la dlspozifie materialul teh- 

corespunzător.
Tn fafă ne-a răsărit un puști 

tntr-un costum de schi. Se pre
gătea tocmai să iasă din ctmpul 
nostru vizual

I
clnd i-am strigat

M P R
pe Elena Za rigorAm găsit-o

•— dubla campioană republicană 
la probele de 5.000 și 10.000 m. 
fond și pe Ștefania Botcariu — 
sportivă de categoria I-a, în mij
locul unor tinere schioare, care 
peste cîteva minute urmau să se 
prezinte la start. Dădeau cîteva 
sfaturi prețioase înainte de con
curs, după care le-am rugat să ne 
vorbească despre comportarea 
schioarelor în probele finale ale 
Spartachiadei. Să le dăm deci 
euvîntul.:

„Ne-au impresionat în. mod 
deosebit dîrzenia concurentelor 
și deși multe dintre ele nu au 
avut schiuri de cea mai bună ca
litate, au luptat cu ambiție pînă 
la linia de sosire. Am remarcat 
în mod special pe tinerele concu
rente, din regiunea Stalin despre 
care avem numai cuvinte de laudă. 
Și în regiunea Ploești sînt ele-

sd se oprească puțin. „Din ce 
regiune sînteți, am îndrăznit 
noi?" Răspunsul lui ne-a deza
măgit pentru o clipă: „Nu sînt 
din nici o regiune, nu sînt con
curent; sînt de pe aici. Tatăl 
meu e cabanier". Așa l-am cu
noscut pe schiorul Nelu Tudor în

ză. La această întrebare naivă a 
noastră, el a dat din mîini așa 
cum faci clnd îți amintești despre 
ceva îndepărtat și a adăugat: 
„Schiez de clnd eram... mic, de 
pe la trei ani și jumătate". La 
rtndul său, tînărul sportiv a ți
nut să ne pună o tntrebare: 
„Clnd voi putea și eu participă 
la o spartachiadă?" Tntr-adepăr, 
întrebarea aceasta merită răspun
sul forurilor In drept.

Am fost apoi în vizită tn mai 
multe loturi regionale. Pretutin
deni multă însuflețire. Ce admi
rabili agitatori svorttvi nor fi a- 
cești. tineri clnd se vor întoarce 
tn satele și orașele lor. L-am 
căutat apoi pe tov. Constantin 
Popescu, președintele C.C.F.S. — 
regiunea Stalin, pbntru a afla 
cum au reușit sportivii acestei 
regiuni să ctștige șase din cele 
opt probe disputate, precum și 
ștafeta pe echipe. Am primit răs
puns numaidectt. „Secretul nos
tru constă în atenția de care 
s-a bucurat la noi etapa pe co
lectiv a Spartachiadei. Atunci or
ganizațiile U.T.M. și comitetele 
C.F.S. din raioane au „deschis 
bine ochii" pentru a selecționa și 
sprijini elementele talentate. Apoi 
cu sprijinul antrenorilor de la 
asociația „Dinamo“, concurența 
noștri au fost pregătiți cu aten
ție pentru probele de fond. Pen-

E S I I
mente talentate. Trebuie însă ca 
în această regiune, organele 
C.F.S. să dea mai multă atenție 
schiului.

Dacă fiecare colectiv va urmări 
și va chema în cantonamente pri
mele 5 concurente clasate în pro
bele respective, dacă se va lucra 
cu ele pentru îmbunătățirea teh
nicii și rezistenței, dacă sporti
vele vor ști să-și gradeze efortu
rile, să se pregătească pentru fie
care cursă, (de viteză, de fond) 
sîntem convinși că nu va trece 
mult timp șl schiul nostru feminin 
va crește în calitate. Deci, aten
ție la pregătirea elementelor care 
s-au impus cu prilejul finalei pe 
țară a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului“.

Moment solemn de la deschiderea finalei Spartachiadei de iarnă a tineretului la schi.

tru finală noi am pus la dispo
ziția reprezentanților regiunii 
noastre material de calitate care 
să-i ajute să ctștige probele res
pective. Iar acum după finală, ti 
vom îndruma pe campioni spre 
colectivele care pot să le asigure 
condiții cit mai bune de pregăti
re. Astfel Boteanu Stelian 
merge la „Metalul".

Ne-am adresat șl unui grup 
schiori fruntași prezenti la Poia
na Stalin, pentru a afla părerea 
lor despre organizarea și nivelul 
la care s-au ridicat finalele Spar
tachiadei la schi. Maeștrii sportu
lui Olteanu Gheorghe, Ion Su
medrea, Elena Zangor și alți 
schloTi de valoare, au ținut să 
sublinieze entuziasmul pe care 
l-au observat la tinerii concurenți, 
dîrzenia cu care au luptat aceștia 
pentru tnttietatea sportivă. Din
tre cei peste 100 de finaliști tre
buiesc refinute numele unor ele
mente talentate, cu reale posibi
lități — ne-au spus ei — ca 
Cotfas lulia, Boteanu Stelian, 
Olteanu Dumitru, Stoica Vasile, 
Orban Iosif, Filip Gheorghe, dar 
mai ales ale primilor trei. Ar fi 
fost mai bine însă dacă finalele 
Spartachiadei s-ar fi desfășurat 
înaintea finalei campiontului re
publican de schi, pentru ca ele
mentele care s-au impus aici, să 
fi putut participat și la acest 
importantă examen al celor mai 
buni schiori ai tării.. Acum după

! 

de- (

ce s-a văzut de cită popularitate 
se bucură schiul in tara noastră, 
este bine să se studieze posibili
tatea organizării unor tabere de 
schi la Predeal, Borșa, Vatra- 
Dornei, unde sportivi calificați să 
continuie pregătirea tinerilor ce 
s-au afirmat la Spartachiadă. O 
altă posibilitate pentru ridicarea 
tinerilor elemente remarcate la 
Spartachiadă, ar fi ca ei să fie 
incluși tn lotul de primăvară 
organizat de C.C.S. pentru ju
niori.

M. ZONIS

Tradiții
J

Lucr&rile conferinței P. S. U. G.

Raportul lui Walter Ulbricht
struirii comunismului, iar socia
lismul s-a- transformat într-un 
sistem mondial.

W. UIbricht a subliniat că baza, 
construirii socialismului o con-, 
stituie alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime. In R.D. Ger
mană, a arătat el, sarcina trece-, 
rii de la capitalism la socialism 
va fi rezolvată în conformitate 
cu condițiile dezvoltării Republi-1 
cii Democrate Germane.

In aplauzele delegaților, W.. 
UIbricht a declarat că în cursțil 
celui de al doilea cincinal, în 
R.D. Germană va începe construi
rea unei centrale atomo-electrice<

Subliniind că cel de al doilea- 
plan cincinal prevede mecaniza
rea a aproximativ 80 la sută din 
totalitatea muncilor agricole, W. 
UIbricht a trasat o serie de sar
cini concrete, în vederea dezvol
tării continue a construcției de 
mașini agricole în republică.

In capitolul consacrat munci! 
de partid, W. UIbricht a subli-, 
niat că P.S.U.G. este forța politi
că conducătoare în R. D. Ger
mană W. UIbricht a arătat C& 
materialele Congresului al 20-lea 
al P.C.U.S. constituie un ajutor 
real pentru Partidul Socialist 
Unit din Germania în rezolvarea 
sarcinilor care-i stau în față și 
contribuie la continua întărire 
ideologică și organizatorică a 
partidului. In legătură cu aceas
ta, W. UIbricht a arătat mareș 
însemnătate pe care o are în via
ța de partid respectarea normelor 
leniniste ale Vieții de partid, a 
principiilor conducerii colective 
și ale democrației interne de par
tid, dezvoltarea criticii și auto
criticii și ridicarea nivelului teo* 
retic al membrilor de partid.

Referindu-se la viitorul Ger
maniei, W. UIbricht a amintit de-, 
clarația program a Frontului Nâ-, 
țlonal al Germaniei democrate,, 
publicat în noiembrie 1955, unda 
se arată că unificarea Germanie! 
se poate obține numai pe cale 
pașnică, pe baze democratice, și 
că principala piedică în dezvoț-. 
tarea pașnică și în stabilirea în>, 
telegerii reciproce între germafiî 
este militarismul german.

Subliniind că clasa muncitoare 
din Germania occidentală ceper 
în locul remilitarizării și a po
liticii militariste — o adevărată' 
politică de pace, UIbricht a de
clarat:

Punem următoarea întrebare 
tovarășilor social-democrati*
membrilor sindicatelor și munci»! 
torilor creștini din Germania oc-: 
cidentală : Oare nu a- venit în» 
sfîrșit timpul să ne înțelegem a- 
supra unor propuneri elaborate 
în comun cu privire la asigura-, 
rea păcii și pregătirea unificării 
Germaniei ?

Astăzi, cînd majoritatea popu-ț 
lației lumii face parte din lagă
rul păcii, astăzi, cînd aproape- 
jumătate din populația Europei 
construiește socialismul, a decla-2 
rat în încheiere W. UIbricht, • ne" 
adresăm întregii clase muncitoare 
germane și tuturor oamenilor iu
bitori de pace : înainte, în luptă 
pentru o Germanie nouă, o Ger
manie a păcii, democrației și sos 
cialismului 1 Cu noi este poporul/ 
cu noi este victoria I

BERLIN 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 martie, 
în cadrul celei de-a treia confe
rințe a P.S.U.G. Walter UIbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. 
a prezentat raportul „Cel de-al 
doilea plan cincinal și construi
rea socialismului în Republica 
Democrată Germană“.

La începutul raportului său 
W. UIbricht a subliniat că în cei 
cinci ani și jumătate care au 
trecut de la Congresul al IlI-lea 
al P.S.U.G. la care au fost sta
bilite principalele cifre de con
trol ale primului plan cincinal, 
oamenii muncii din R.D.G. sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania au obținut 
succese mari. Sarcinile primului 
plan cincinal au fost îndeplinite, 
iar producția industrială pe te
ritoriul R.D.G. s-a dublat în com
parație cu 1936. Ca urmare, a 
crescut considerabil nivelul de 
trai al populației din republică. 
In prezent dezvoltarea R.D.G. 
este indisolubil legată de dezvol
tarea întregului lagăr socialist.

Referindu-se apoi la problema 
unității de acțiune a clasei mun
citoare germane, Walter UIbricht 
a subliniat necesitatea colaboră
rii între P.S.U.G., P.S.D.G. și 
P.C.G.

In continuare UIbricht a vorbit 
despre cele două căi opuse de 
dezvoltare pe care merg, pe de o 
parte R.D.G. și pe de altă parte 
R.F.G.

Pe baza unui bogat material de 
cifre .și fapte UIbricht a vorbit 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din R.D.G. în anii 
primului cincinal.

In capitolul următor al rapor
tului, UIbricht a analizat pe larg 
contradicțiile economice și politi
ce din Germania occidentală.

Un capitol deosebit al raportu
lui a fost consacrat expunerii sar
cinilor celui de-al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a R. D. Germane 
pe anii 1956-1960.

Sarcina fundamentală a celui 
de-al doilea cincinal, a arătat W. 
Ulbricht,; constă în a asigura pro
gresul tehnic neîntrerupt, avîntul 
continuu al agriculturii, crește
rea bună stării materiale a popu
lației. Progresul tehnic poate fi 
obținut însă numai pe baza dez
voltării cu precădere a industriei 
grele. W. UIbricht a subliniat că 
în cel de-al doilea cincinal, pro
ducția industrială globală trebuie 
să crească cu peste 53 la sută 
față de nivelul anului 1955; pro
ducția .principalelor ramuri indus
triale trebuie să ciească cu peste 
60 la sută, producția mărfurilor 
de larg consum, cu aproximativ 
40 la sută. Pînă la sfîrșitul celui 
de-al doilea cincinal, venitul na
țional va crește cu 45 la sută, 
în anii cincinalului investițiile 
capitale se vor ridica în total la 
suma de -47.600.000.000 de mărci, 
adică vor depăși de două ori in
vestițiile capitale din primul cin
cinal.

In capitolul consacrat proble
melor perioadei de trecere de la 
capitalism la socialism, UIbricht 
a analizat problemele construirii 
bazelor socialismului în Republi
ca Democrată Germană. El a a- 
rătat că victoria repurtată asupra 
fascismului hitlerist, lichidarea 
puterii militariștilor, monopoliști- 
lor și junkerilor în R. D. Ger
mană, realizarea unității clasei 
muncitoare prin unificarea Par
tidului Comunist German și a 
Partidului Social-Democrat Ger
man în Partidul Socialist Unit 
din Germania, statornicirea și în
tărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
au creat condițiile pentru con
struirea bazelor socialismului în 
R. D. Germană.

Tn R.D Germană, a arătat UI
bricht, perioada de trecere se 
desfășoară în condiții favorabile, 
întrucît în Uniunea Sovietică 
socialismul a învins deja și sînt 
rezolvate cu succes sarcinile con-

O echipă în formă și aSla în dedin
Cei peste 20.000 de spectatori 

veniți duminică la Giulești, au 
asistat la victoria clară a echipei 
C.C.A. care, fără să se întrebuin
țeze excesiv, și-a ținut în genere 
în șah adversarul de-alungul 
partidei. Terenul noroios și moale 
n-a împiedicat desfășurarea unui 
joc, dîrz, dinamic, care a plăcut 
îndeosebi datorită aportului fot
baliștilor militari, a căror formă 
bună îi situează acum pe primul 
plan al campionatului categoriei 
A.

Vădind o înoire radicală a con
cepției de joc — pe linia ultime
lor partide — formația militari
lor practică azi — spre deosebire 
de trecutul apropiat cînd o carac
teriza jocul închis, de apărare — 
un fotbal clar, deschis, eficace; 
urmărind in permanență să ajun
gă din cîteva pase în fața porții 
adverse. Deși nu se disting prin 
acțiuni ofensive subtile și deru
tante (ceea ce ține de un stadiu 
superior de pregătire spre care ar 
trebui să tindă), atacanții mili
tari, combinînd rapid și' simplu, 
au stîrnît de fiecare dată panică 
in rîndul apărării nesigure a Flă
cării.

. insistînd la antrenamente pe 
omogenitatea echipei și pe întă
rirea apărării — unde Zavoda II 
(din nou dur), Apolzan și, mai 
ales, Ivăriescu mai au scăpări — 
valorificînd viteza și puterea de 
pătrundere a celor două extreme, 
ca 
lui 
Pe 
în

balîștilor ploeșteni le va fi greu 
să-și mențină prestigiul și apre
cierile cucerite în campionatul 
din anul trecut, dacă nu-și vor 
suda formația. Trebuie readuși la 
linia de plutire: Marinescu, Cos- 
moc și Drăgan; se cere remedia
tă actuala comportare inegală a 
căpitanului echipei, Pereț : iar cei 
doi tineri de pe aripa stìnga 
—- Munteanu și Bădulescu — am
bii figuranti care mai mult au 
frînat decît au ajutat duminică, 
trebuiesc integrați, Ia un nivel 
corespunzător, jocului colectiv. E 
necesar ca antrenorul Ilie Oană 
să pună la punct acum, cit mai 
are răgaz, (etapa viitoare Flacă
ra nu joacă) jocul echipei, înlă- 
turînd neajunsurile care împiedi
că Flacăra să se prezinte la ni
velul unei echipe fruntașe, iubi
tă de public și clasată pe locul II 
în ultimul campionat.

M1RCEA LUPAȘCU

Există obiceiuri sau tradiții 
valoroase, moștenite din bă- 
trîni, care sînt păstrate și con
tinuate de-a lungul anilor. 
Multe din ele sînt purtate mai 
departe cu cinste de cei tineri. 
Așa se întîmplă și în comuna 
Valea Strîmbă din raionul 
Gheorghieni; numai că aci. 
tradiția nu datează de secole. 
Cu cîteva decenii în urmă, 
primul schior care s-a încu
metat să zboare vijelios pe 
coarna dealului din apropierea . 
comunei, a produs uimire. 
Dar de atunci au trecut ani ..

...Astăzi, în Valea Strîmbă, 
schiul a devenit atît de iubit 
și folosit încît și copiii de-o 
șchioapă cunosc multe din 
tainele sale. Cu schiuri de 
dimensiuni mai reduse, majo
ritatea lucrate de ei înșiși, 
micii schiori, cu sprijinul or
ganizației de bază U.T.M., se 
întrec aproane zilnic în con
cursuri „ad-hoc”. Tn Valea 
Strîmbă sînt acum, peste o 
sută de schiori care cunosc 
temeinic acest sport al curaju
lui Și îndemînării. Orban Iosif 
de pildă, participă pentru pri
ma dată la o asemenea com
petiție deși nu are decît 15 
ani. A început să schieze sin
gur la . început, la vîrsta de 
8 ani. Ioșca nu-și amintește - 
să fi trecut vreo zi 
cadă de cîteva ori. 
nostru nu s-a 
Astăzi, după mai 
ani, Orban nu mâi 
resc. Schiurile îl ascultă. La 
finala pe țară a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, desfă
șurată la Poiana Stalin, co
muna Valea Strîmbă nu și-a 
desmințit tradiția. Doi schiori

din această localitate au re
prezentat cu cinste comuna 
lor din Regiunea Autonomă 
Maghiară., Ei sînt Orban Iosif 
și Balint Elvira.

★
...Gyogy Vilmoș, un tînăr 

de aceeași vîrstă cu Orban era 
socotit în Valea Strîmbă drept 
unul din cei mai buni schiori 
tinerj din sat. Nu era concurs 
în care Vilmoș să nu termine 
primul, iată însă că de la o 
vreme, un nou schior tînăr se 
afirmă cu tot mai multă tă
rie: Orban Iosif. La fiecare 
concurs, cei doi talentați 
schiori luptă cu ambiție pentru, 
un loc fruntaș. întreg satul 
urmărea cu emoție întrecerea 
celor doi sportivi. Unii erau 
de părere că Vilmoș este acela 
care va reprezenta satul și re
giunea la fînala Spartachiadei. 
Alții îi acordau toată încre
derea lui Orban.

Finala pe regiune, pe care 
comuna Valea Strîmbă a avut 
cinstea s-o găzduiască (dato-' 
rită tradiției schiului de aci), 
a adus triumful tînărului Or
ban Iosif. A învins cel mai 
bun. Și Gyorgy Vilmoș nu s-a 
supărat. A fost primul care l-a 
felicitat pe învingătorul său.

...Pentrucă este vorba de 
tradițiile schiului din Valea 
Strîmbă. vreau să mai relatez 
încă un episod interesant. în 
această comună, nici bătrînii 
nu se lasă mai prejos, decît 
tineretul. Totar. Ferencz este , 
cel mai bătrîn schior din sat. 
Deși are peste 60 de ani, Fery 
baci continuă să schieze. De 
curînd, s-a sărbătorit jubileul 
a 25 de ani de cînd Totar Fe- 
reucz a început să schieze.

C.C.A. în fruntea
clasamentului

Șefia clasamentului a fost 
preluată de echipa C.C.A. 
Cel mai spectaculos joc al 
etapei a avut loc la Cluj 
unde formația locală Știința 
a primit vizita colegilor de 
la Știința Timișoara. In re
venire de formă, fotbaliștii 
clujeni au terminat învingă
tori cu scorul de 2-0 (1-0). 
La Arad, echipa Flamura 
Roșie, care a susținut primul 
joc din actualul campionat, 
a debutat cu succes în fata 
echipei Dinamo Bacău pe 
care a întrecut-o cu 1-0. Ju- 
cînd pe teren propriu Pro
gresul Oradea a cîștigat 
două puncte prețioase învin- 
gînd cu 2-1 (2-1) pe Progre
sul București. In sfîrșit. la 
Timișoara, echipa Locomoti
va Grivița Roșie a obținut 
un nou rezultat de egalitate. 
Echipa bucureșteană n-a pu
tut fructifica dominarea din 
prima parte a meciului cu 
Locomotiva Timișoara, 
sfîrșitul celor 90 de minute 
tabela de marcaj indicînd : 
0-0.

și sobrietatea și tenacitatea 
Constantin, C.C.A. va avea și 
viitor un cuvînt greu de spus 
campionat.

In întîlnirea de duminică, pu
țini i-au socotit favoriți pe ploeș
teni. Dar comportarea pe teren a 
jucătorilor de ia Flacăra Plo- 
ești i-a dezamăgit chiar pe cei 
mai lucizi spectatori. Punctul 
forte al echipei în sezonul tre
cut — omogenitatea și condiția 
fizică pusă la punct — nu s-au 
văzut în jocul cu C.C.A. Dimpo
trivă. Nu odată au venit cîte doi- 
trei jucători la minge, lăsîndu-și 
descoperite locurile și înCurcîndu- 
se unul pe altul, după cum, nu 
odată pasele au fost trimise la 
adversar sau fără adresă.

Or, e firesc ca o echipă con- 
tînd numai pe zbuciumul și ener
gia aproape inepuizabile ale lui A. 
Teodorescu, pe intervențiile ener
gice ale lui Pahonțu și pe zelul 
lui Zaharia —să nu poată 
față unui adversar în vervă.

1 
I

i

!

fără să nu 
„Schiorul" 
descurajat, 
bine de 7 
cade. E fi-

rezultatul

au
de ani.

M. locul IBîră pe

de

Cristea 
întii in 
nizată 
depășit

care s-a clasat pe locul 
cursa „veteranilor“ orga- 
pentru alergătorii ce 

vîrsta de 40

sporturi
din R.P.F. uriaș, campioana R.P.R. M. Ma-

In localitatea de 
iarnă Stora Pianina 
Iugoslavia s-a desfășurat sîmbătă rotineanu, a ocupat locul trei în 
și duminică un concurs interna- 2’16”l/10.

Înainte de plecarea în cursă, 
maestrul sportului Enache Con
stantin ceruiește schiurile unor 
tineri participanți.

R u g b i
Campionatul republican _ 

rugbi a continuat duminică. 
Echipa campioană a țării, Loco
motiva Grivița Roșie a întrecut 
cu scorul de 3—0 (3—0) echipa 
Progresul — Sănătatea.• iar Di
namo București a dispus cu sco
rul de 12—0 (6—0) de Construc
torul Orașul Stalin. In celelalte 
meciuri s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Constructorul 
București — Dinamo IX 9—0; 
Știința Cluj — Locomotiva I.C.F. 
0—8 ; Minerul Petroșani — C.C.A. 
0—6

D. Cristea cel mai bun 
„veteran"

In pădurea Vincennes de lîngă 
Paris s-au desfășurat duminică 
întrecerile celei de a 19-a ediții a 
tradiționalului cros organizat de 
ziarul „L’Humanité“, organul 
Partidului Comunist Francez.

In proba rezervată bărbaților 
pe distanța de 10 km. primul loc 
a fost cucerit de Vladimir Kuț

(U.R.S.S.),
29’15”.

Pe echipe, reprezentativa Uniu
nii Sovietice a ocupat locul întîi 
cu 23 puncte, cucerind trofeul 
„Frații Znamenski“.

Cursa . feminină desfășurată pe 
un traseu în lungime de 2.500 m. 
a fost cîștigată de recordmana 
mondială Nina Otkalenko 
(U.R.S.S.) cu timpul de 7’01”

Un frumos succes a obținut re
prezentantul țării noastre Dinu

la

face 
Fot-

țioittl de schi. Schiorul romîn 
Mihai Bîră a cucerit victoria în 
două probe. Mihai Bîră s-a clasat 
pe locul întîi în proba de slalom 
uriaș (38 porți). In proba de co- 
borîre, Mihai Bîră a înregistrat 
cel mai bun timp — 1,52**3/10.

In proba feminină de slalom

Baschetbaliștii bulgari 
în formă

Sîmbătă seara s-a desfășurat 
la Paris întîlnirea internațională 
de baschet dintre echipele repre
zentative masculine ale Franței 
și R. P. Bulgaria. Baschetbaliștii 
bulgari au avut o comportare ex
celentă, demonstrînd în tot timpul 
jocului o vădită superioritate atît 
tehnică cît și în ce privește jocul 
colectiv. E-i au străpuns de nu
meroase ori apărarea echipei 
Franței, cucerind o frumoasă vic
torie internațională cu scorul de 
48—45 (29—211

chiar așa. In minunata sa „Carte 
pentru părinți". Makarenko po
vestește — printre altele — des
pre unii tineri atît de imperti- 
nenți, încît își închipuie că nu
mai părinții au obligații față de 
ei. pe cînd ei față de părinți nu. 
Asemenea tineri întîlnim uneori 
în jurul nostru

lat-o, de pildă, pe Nina M. Ea 
este un cercetător științific ca
pabil și prețuit Puțini însă din
tre acei care o stimează pentru 
calitățile ei știu că Nina se poar
tă urît, grosolan față de tatăl 
său, datorită căruia a putut să în
vețe și să ajungă unde a ajuns. 
Tot așa cum prietenii și tovarășii 
de muncă ai activistului Ștefan 
G nu știu că el are undeva, la 
ța. ă, o mamă bătrînă, care o duce 
greu și pe care el n o ajută, ba 
nici nu vrea să mai știe de ea.

Să ne întoarcem acum la „Nea
mul Jurbinilor”. Anton Jurbin 
devine un specialist renumit, sta
tul îi încredințează misiuni de 
mare răspundere. Dar. el nu-i dis 
prețuiește pe tatăl și frații săi, 
care au rămas simpli muncitori, 
nu îi privește „de sus, nu se în
străinează de ei Dimpotrivă, el le 
povestește îndelung despre lucru
rile pe care le-a învățat, le vor
bește despre proiectele sale de vii
tor, le stimulează setea de învăță
tură, îi . ajută, contirfuînd să-i 
respecte ppntrp experiența .lor de. 
muncă1 și de viață șl să învețe la 
rîndul >ău de ia ei.'

Să rie amintim și de Toma Gă 
vrilaș,' eroul romanului lui Du
mitru Mircea, .Pline Albă' In- 
torcîndu-se din armată cu o mai 
adîncă înțelegere a lucrurilor, 
Toma ajută și pe fratele său Ghe- 
rasim să înțeleagă superioritatea 
gosnodăriei. agricole colective La 
rîndul ei logodnica lui Toma, Va- 
leria — secretara organizației de 
U T.M ajută pe taică șău, Pa- 
vel Stuparu,. să se rupă de preju 
decâtile „individuale și să devină 
un bun colectivist. în satele noa
stre se întîmplă adeseori că cei

tineri, mai puțin legați de obice
iuri învechite, duc înainte și pe cei 
mai în vîrstă — părinți, frați mai 
mari — îi apropie de adevărurile 
vieții noi

Al cui exemplu îl vom urma în 
viață î Al Ninei M. sau al lui An
ton Jurbin și Toma Găvrilaș ? Eu 
cred că după răspunsul la această 
întrebare putem măsura nivelul 
de conștiință și de cultură al unui 
om, putem aprecia dacă el merită 
numele nobil de tovarăș Căci, 
vă întreb : cum va ști acest om 
să-și închine întreaga viață luptei 
pentru un viitor luminos al po
porului său și al întregii omeniri, 
dacă el nu-și găsește în suflet 
destulă căldură, înțelegere și de
votament pentru a îndulci zilele 
bătrîneții propriilor săi părinți ?

Sprijinul reciproc este una din 
trăsăturile firești ale relațiilor so 
cialiste de familie Dar aceasta 
nu are nici o asemănare cu ne
potismul, cu parvenirea prin pro
tecția rudelor. Vezi pe cîte unul 
care se umflă în pene că e „fiul 
lui cutare", sau „nepotul lui cu
tare", încît îți amintești de întîm- 
plareă cu mița care se lăuda că se 
trage din tigru Treplev, din piesa 
lui Cehov „Pescărușul' , Se simțea 
înjosit pentru că toată lumea îi 
aducea aminte că e fiul unei ar 
tiste celebre. El voia să fie cu
noscut și prețuit pentru meritele 
sale personale Cu atît mai mult, 
într-o' societate ca a noastră, e 
rușinos să te pitulezi la umbra 
gloriei părintești La noi nici ono
rurile, nici funcțiile nu sînt eredi
tare. Fiecăruia, după munca sa, 
după calitățile sale și pregătirea 
de care face dovadă.

119,

în marea majoritate a cazuri
lor', la noi căsătoriile nu se mai 
fac pentru zestre sau în vederea 
altor interese materiale Singurul 
temei al căsniciei rămîne astfel 
dragostea, rămîn legăturile su
fletești dintre cei doi soți. O scri

soare sosită la redacție, poves
tește de pildă cum s-a întemeiat 
căsnicia tînărului muncitor Osta- 
fie Gheorghe de la secția Aglo- 
merator a Combinatului Siderur
gic de la Hunedoara. Sfătuit de 
unii să nu se însoare cu o fată 
fără zestre, tînărul a trecut to
tuși, în cele din urmă, peste a- 
ceastă prejudecată. El se poate 
mîndri acum cu soția sa, munci
toare calificată. Intemeindu-și 
un cămin, tinerii noștri pun azi 
preț nu pe considerente mate
riale meschine, ci pe dragoste, pe 
sinceritate, pe calitățile sufletești 
ale viitorului tovarăș de viață.

Cum se explică atunci că mai 
există căsătorii nefericite, divor
țuri ? Aceasta se datorește fără 
îndoială lipsei de seriozitate, 
ușurinței cu care unii tineri fac 
acest pas important in viață. Fi
rește, la noi în țară este mult 
mai ușor să te căsătorești, să-ți 
întemeiezi un cămin, căci nu-ți 
stau în cale marile dificultăți e- 
conomice pe care le are de în
fruntat un tînăr din țările capi
taliste. Aceasta nu înseamnă 
însă că este justificată pripeala, 
lipsa de chibzuință Dacă te ho 
târăști în grabă, fără multă gin- 
dire să te căsătorești cu un om 
pe care nu-1 cunoști îndeajuns, 
de care nu te leagă o trai- 
nică prietenie se poate întîm- 
pla uneori ca după cîteva luni, un 
an, doi, să descoperi că acest om 
ți-e în fond străin, că nu aveți 
aceleași idealuri, preocupări, că 
nu este pentru tine ființa dragă și 
apropiată de care ai nevoie. 
Ferice însă dacă ai cu tine 
Femeia pentru care, ceas de ceas. 
Deși ești nins de vremea care vine 
Cu-o dragoste de tînăr ai rămas

(ST SCIPACIOV)
Intr-o convorbire cu Clara Zet- 

kin, Lenin și-a manifestat dispre
țul față de așa numita „teorie a 
paharului cu apă" Această teorie 
pretindea că în societatea socia
listă a face dragoste este un act 
la fel de simplu și neînsemnat ca

și acela de a bea un pahar cu 
apă. Desigur, spunea Lenin, setea 
trebuie potolită. Dar un om nor
mal, în condițiuni normale, se va 
așeza oare pe burtă, în plină 
stradă, ca să bea dintr-o Daltă 
murdară ? Sau chiar dintr-un 
pahar pe ale cărui margini au ră
mas urmele altor zeci de perechi 
de buze ? Lenin a subliniat însă 
mai cu seamă latura socială a 
acestei chestiuni Cum și de unde 
bea apă e treaba personală a fie
căruia. Tn dragoste însă participă 
doi și se naște un al treilea, o 
ființă nouă. Există o răspundere 
comună a părinților pentru soar
ta și educația copiilor, care sînt 
rodul dragostei lor. Societatea 
este interesată ca acești copii 
să capete o creștere plină de grijă, 
să devină cetățeni conștienți, buni 
patrioți, oameni cu o purtare a- 
leasă și o cinste exemplară. Ce 
părere aveți însă despre un tînăr 
care, la mai puțin de un an după 
căsătorie, își părăsește soția gra
vidă în luna a patra ? Poate că 
el va încerca sa se scuze; spu- 
nînd că a simțit „o atracție ire
zistibilă" pentru o altă femeie. 
Dar unui om care nutrește senti 
mente sincere pentru soția sa, 
nu-i fug ochii după alte femei 
Lenin arăta că în dragoste, ca și 
în orice altă împrejurare a vieții, 
trebuie să știi să te stăpînești, 
să-ți impui o disciplină El își ex
prima neîncrederea în asemenea 
„luptători revoluționari' care a 
leargă după fiecare fustă și se 
lasă atrași de prima femeie în- 
tîlnită în cale. Legile statului no
stru. apărînd drepturile copiilor, 
obligă pe tatăl care și-a părăsit 
familia să plătească o sumă lu
nară pentru întreținerea copiilor 
Dar judecata cea mai grea și mai 
dureroasă o vor face înșiși copiii 
— o judecată dreaptă și aspră pe 
care am văzut-o cu toții în filmul 
„Dubla Lotte".

Unii tineri nu știu să prețu- 
iască frumusețea vieții de familie, 
nu vor să-și bată capul cu copii.

Ei pot afla însă din experiența 
celor vîrstnici, cît de pustie de
vine la un moment dat o casă 
fără copii, cît e de greu la bătrî- 
nețe fără un sprijin de nădejde.

La o anchetă a ziarului „Kom- 
somolskaia Pravda", un tînăr so
vietic a răspuns: „Nu pot înțe
lege pe acei care nu iubesc viața 
d“ familie. îmi iubesc nevasta, 
îmi ador copilul, mă întorc acasa 
vesel după munca mea și găsesc 
totdeauna timp de consacrat 
familiei mele. O prietenie puter
nică, respect reciproc și dra
goste, iată condițiile unei vieți 
fericite de familie“.

In familia socialistă, relațiile 
dintre sol și soție se bazează pe 
deplina egalitate. Femeia nu mai 
e sclava bărbatului, condamnată 
la cratiță și la mătură Ea parti
cipă alături de bărbat la munca 
în producție ca și la viața politică 
și culturală a țării, bucurîndu-se 
de tot respectul ce i se cuvine. Tn- 
tîlnim însă destule cazuri cînd 
soțul privește aceste ’posibilități 
deschise soției sale, cu ochi me
schini, egoiști. El nu e mulțumit 
că soția sa lucrează. învață, acti
vează în U T.M sau în echipa 
artistică Ar vrea ca ea Să se preO' 
cupe numai de îngrijirea lui, de 
gospodărie. Uneori șoți.a acceptă 
chiar, [a insistențele soțului ei, să 
renunțe la viața ei personală și„ 
să se închidă în lumea căsniciei 
lor ca într-o colivie. Așa proce
dează eroina poemului lui Ștefan 
Iureș : „Romanul prescurtat al 
unei căsnicii’, ' renunțînd la mun
ca, ei spre a se „dedica" în între
gime „cuibului' ei familial.

Priviți-o acum 
Pe casnica soție

plecîndu-se cuminte 
Și desnodînd șiretul

bocancilor
lui, grei...

Aceasta e o treabă
ce cade-n seama ei. 

Cu coșnița,

la piață, 
o vezi, umblînd tehuî.

Ce spaimă :
„Dacă masa Iar n-o să-i 

placă lui ?” 
Cîrti-va iarăși felul

cum i-am cîrpit
ciorapul ?

Pe soțul meu
nu-1 doare 

pentru aceasta 
capul.

Și dacă-i spui,
ei bine, 

s-arată mult mirat r
— Păi, nu-mi ești tu nevastă ?

— Păi, nu-ți sînt eu bărbat ?“. 
O doamne 1

Viața asta duhnind a lîncezeală! 
Ce plină-mi era ziua..

și cît e-acum de goală...”

Tn felul acesta! sărăcindu-și 
viața, mărginindu-și preocupările 
la cercul îngust al muncii casnice, 
pe care Lenin a numit-o „munca 
cea mai măruntă, cea mai neagră 
cea mai grea, care abrutizează 
cel mai mult pe om", femeia în
cetează să se mai dezvolte, rămî
ne cu mult în urma soțului ei, 
devine mai puțin atrăgătoare și 
interesantă Cîștigînd o bună 
bucătăreasă, soțul va constata că 
a pierdut în schimb o adevărată 
tovarășă de viață.

Pe de altă parte, rupîndu-se de 
societate, limitîndu-și orizontul și 
activitatea la treburile mărunte de 
gospodărie, femeia nu va putea 
să dea copiilor săi o educație lar
gă și multilaterală, nu va ști să 
le insufle ideile mărețe ale 'uptei 
pentru fericirea poporului dra
gostea nestinsă pentru cultură 
pentru a progresa neîncetat spre 
a-și pune forțele și Cunoștințele 
în serviciul patriei și al umani
tății. E foarte important să ai 
grijă să-ți hrănești bine copiii, 
să-i speli, să-i îmbraci curat și 
frumos. Dar asta încă nu e totul. 
Trebuie să știi să-i și educi. Ma-

karenko a atras de nenumărate 
ori atenția părinților asupra in
fluenței pe care o are asupra co
piilor viața și atmosfera de fa
milie. Intr-o familie unde există 
relații cu adevărat prietenești, 
unde toți muncesc, învață și șe 
respectă reciproc, într-o familie 
care reprezintă un mic colectiv 
socialist, vor crește tineri cinstiți, 
drepți, harnici, oameni ai viitoru
lui.

★
— Bine, bine, toate astea pot fi 

adevărate, dar de ce te amesteci 
dumneata ? Ce-i treaba dumitale 
sau a ziarului, dacă eu îmi ajut 
sau nu 'părinții, dacă-mi bat ne
vasta sau dacă-mi părăsesc co
pilul ? De ce' mă „freacă" în adu
narea de U.T.M ? Că doar asta-i 
problema mea personală I

Minciună sfruntată 1 E una 
din cele mai mari minciuni pe 
care le-a întreținut burghezia 
Dacă în familia bancherului cu
tare domnea destrăbălarea, cei
lalți burghezi spuneau : „E treaba 
lui personală". Dacă familia cu- 
tărui muncitor murea de foame, 
burghezii spuneau de asemenea : 
,,E treaba Iul personală“. In so
ci -tatea noastră însă nu trăiește 
fiecare numai pentru sine. Cu 
toții sîntem membrii unui colectiv, 
tovarăși la o cauză comună . Ma
ma soția sau fiu! d-tale sînt tot 
odată tovarășii mei Tot așa cum 
pe d-ta .,te privește" cum te 
porți cu rudele d-tale, pe mine 
„mă privește" de asemenea care 
e soarta tovarășilor mei. Și astfel, 
familia se transformă dintr-o pro- 
b’emă „pur" personală, într-o 
problemă profund socială. Toc
mai de aceea organizațiile U.T.M. 
trebuie să aibă această problemă 
în atenția lor, iar atunci cînd este 
necesar să intervină cu căldură 
și înțelegere pentru a ajuta pe 
tineri să se conducă în relațiile 
lor de familie după principiile lu
minoase ale moralei comuniste.

ANDREI BĂLEANU

Legăturile comerciale 
cu Siria și Liban

Recent s-a întors în Capitală 
delegația comercială romînă car« 
a dus tratative și a semnat acor
durile comerciale și de plăți din
tre țara noastră, Siria și Li
ban.

La întoarcerea în țară, condu
cătorul delegației, Iacob Măgură, 
director în Ministerul Comerțu
lui Exterior, a făcut o declara
ție unui corespondent al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres’\ 
în care a spus printre altele:

Sarcina care a revenit delega
ției noastre a fost dusă la bun 
sfîrșit prin încheierea acordurilor 
comerciale și de plăți cu cela 
două țări din Orientul Apropiat«

Atît Siria cît și Libanul au a 
străveche tradiție din punct da 
vedere comercial, care își are în-i 
ceputurile încă din timpul feni
cienilor. De altfel în aceste țări 
se află unele din cele mai vechi 
orașe din lume: Damascul, Sido- 
nul (Saida), Tyrul etc.

Acordurile comerciale și da 
plăți încheiate de noi cu Siria 
și Libanul creează cadrul nece
sar și ordonat al unui schimb 
de mărfuri în interesul ambelor, 
părți, pe baza principiilor de ega
litate și avantaje reciproce.

Perspectivele dezvoltării unor 
schimburi comerciale active în 
cadrul organizat al acestor acor
duri sînt foarte favorabile, iar 
agențiile economice pe care AJi-, 
nisterul Comerțului exterior le va, 
crea în cele două țări, imedj^f/ 
după ratificarea acordurilor, veri 
avea sarcina de a transpune îp 
viață prevederile acestora.

Trebuie să subliniem simpatia 
și interesul pe care cercurile gu
vernamentale, ca și cercurile de 
afaceri și masele largi din aceste 
țări, le arată față de țara noas
tră și față de progresul ei eco
nomic care creează climatul priel
nic pentru o continuă dezvoltare 
a legăturilor comerciale cu g- 
ceste țări. Aceasta s-a oglindit șî 
în primirea călduroasă de care 
delegația noastră s-a bucurat în'• 
Siria și Liban și în spiritul prie
tenesc în care au fost purtate dis
cuțiile noastre, care s-au sfîrșit 
prin încheierea celor două acor
duri.

Presa și posturile de radio din: 
Siria și Liban au acordat tot 
timpul o atenție deosebită trata
tivelor pe care delegația noastră 
le-a purtat la Damasc și Beirut, : 
acordurile încheiate fiind primite o 
favorabil.----- ---------  - ■;
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Conferința Internaționala pentru organizarea
„Institutului unificat de cercetări nucleare'*

COMUNICATUL FINAL
Schimb de note

intre guvernul U.R.S.S. și guvernul S.U.A.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul final 
asupra Conferinței Internaționale 
în legătură cu organizarea ,.In- 
stitului unificat de cercetări 
nucleare“.

Intre 20 și 26 martie 1956 a 
avut loc la Moscova conferința 
în legătură cu problema organi
zării „Institutului unificat de 
cercetări nucleare". La lucrările 
conferinței au part pat în cali
tate de reprezentanți :

Din partea Republicii Populare 
Albania : Spiro Koleka, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și președinte al Comisiei de 
stat a planificării ; Petrit Rado- 
vițka, vicepreședinte al Institutu
lui de științe ; Petrak Pilika, șe
ful catedrei de matematică și 
fizică a Institutului’ pedagogic;

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria : Ruben Avramov, mi
nistrul Culturii, acad. Gheorghi 
Nadjakov, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe a R. P. Bul
garia, director al Institutului de 
fizică atomică de cercetări știin
țifice a Academiei de Științe a 
R. P. Bulgaria ; prof. Emil Dja- 
kov, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a R. P. Bul
garia, director adjunct al Institu
tului de fizică atomică de cerce
tări științifice a Academiei de 
Științe a R.P. Bulgaria; prof. 
Hristo Hristov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a R.P. Bulgaria, șeful catedrei 
de fizică atomică a Universității 
din Sofia ;

Din partea Republicii Ceho
slovace : dr. Frantisek Vlasek, 
ministrul Industriei Energetice; 
ing. Jiri Bayer, vicepreședinte al 
Comitetului guvernamental pen
tru folosirea pașnică a energiei 
atomice, ing. Cestmir Simane, 
directorul Institutului de fizică 
nucleară, membru al comitetului 
pentru folosirea pașnică a ener
giei atomice ; prof. Vaclav Petrjil- 
ka, membru corespondent al A- 
cademiei de științe cehoslovace, 
ing. Frantisek Kovarj ;

Din partea Republicii Populare 
Chineze: Liu Tze, locțiitor al 
ministrului Geologiei ; prof. Țzian 
San-țzian. directorul Institutului 
de cercetări științifice în domeniul 
fizicii al Academiei de Științe a 
R. P. Chineze, membru al secției 
de științe fizico-matematice și 
chimice al Academiei de științe 
a R.P. Chineze; Pen Huan-u, 
membru al secției de științe tizi- 
co-matematice și chimice a Aca
demiei de Științe a R. P. Chine
ze. director adjunct al Institutului 
de cercetări științifice în domeniul 
fizicii a! Academiei de Științe a 
R. P. Chineze; Cijao Cijun-iao, 
membru al Secției de științe fizi
co-matematice și chimice a Aca
demiei de Științe a R. P. Chi
neze ;

Din partea Republicii Populare 
Democrate Coreene : Ten Diun 
Thiak, ministrul Industriei Chimi
ce, candidat în științe tehnice, 
Kim Hen Bon. prorector al Uni
versității „Kim Ir Sen“, candidat 
în științele fizico-matematice, fi
zicianul Kim Don Un, șeful Di
recției Invățămîntului Tehnic din 
cadrul Ministerului Invățămîntu- 
lui ;

Din partea Republicii Democra
te Germane : Ernst Wolf, secretar 
de stat; prof. dr. Gustav Herz, 
președintele Consiliului științific 
pentru problemele energiei atomi
ce de pe lîngă guvern, membru al 
Academiei de Științe a R. D. Ger
mane, prof. dr. Robert Rompe, vi
cepreședinte al Consiliului Știin
țific pentru problemele energiei a- 
tomice de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, membru al Academiei de 
științe a R.D. Germane; fizicianul 
Karl Rambusch, secretar al Con
siliului științific pentru proble
mele atomice de pe lîngă Consi
liul de Miniștri, șeful Direcției 
cercetărilor nucleare și tehnicii 
nucleare; dr. Heinz Barwich, di
rectorul Institutului central de fi
zică nucleară ;

Din partea Republicii Populare 
Mongole : Sodnomîn Avarzid, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Namsarain Sodnom. mem
bru al Comitetului de Științe al 
R. P. Mongole ; ing. Namsarain 
Togo ;

Din partea Republicii Populare

Polone : Meczislaw Lesz, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării economiei naționale; 
prof. Andrej Soltan, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a R. P. Polone; prof. Bronis- 
law Buras ;

Din partea Republicii Populare 
Romîne : Gaston Marin, prim vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele 
Comitetului pentru energia nucle
ară de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri ; Tudor Tănăsescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.; 
P. Alexandru Sanielevici, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.; 
Paul Drăghicescu,, secretar al 
Comitetului pentru energia nu
cleară, Adrian Ghelberg, candidat 
în științele fizico-matematice ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare: Istvan Hidas, prim vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Janos Sebestyen, locțiitor 
al ministrului Industriei Chimice 
și Energetice; Istvan Kovacs, di
rectorul Institutului central de fi
zică și membru corespondent al 
Academiei de Științe a R. P. Un
gare ; Lenard Pal, șef de secție 
la Institutul central de fizică, can
didat în științele fizico-matema
tice ;

Din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste : acad. A. 

științific

Adulări 
pentru paco

Apropiata sesiune extraordinar 
ră a Consiliului Mondial al Pă
cii, consacrată problemei dezar
mării și interzicerii armelor ato
mice, este salutată cu bucurie 
de poporul nostru.

Sute de cetățeni din orașul 
Galați au participat duminică di
mineața la adunarea publică or
ganizată de Comitetul regional 
de luptă pentru pace în întîmpi- 
narea sesiunii de la Stockho’m a 
Consiliului Mondial, al Păcii.

La această adunare a luat cu» 
vîntul compozitorul Matei Socorj 
maestru emerit al artei 
R.P.R. membru în Consiliul 
dial al Păcii.

După conferință au luat cu
vîntul cetățenii Iorgu Simion, 
Constantin Popescu, Uța Alexiu 
și alții, care au arătat că obiec
tivele sesiunii de la Stockholm a 
Consiliului Mondial al Păcii răs
pund năzuinței fierbinți a tutu
ror popoarelor lumii, de a trăi 
în prietenie și înțelegere.

In orașul Bacău, peste 500 do 
cetățeni au luat parte la aduna
rea ținută în sala cinematografu
lui „Flamura Roșie“.

în toate aceste adunări, aii 
fost adoptate în unanimitate mo
țiuni către Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
în care participanții își manifestă 
voința de a se ajunge la un a- 
cord internațional cu privire la 
dezarmare și interzicerea arme
lor atomice, în interesul consoli
dării păcii în lume.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la 18 februarie, gu
vernului S.U.A. i-a fost remisă o 
notă a guvernului sovietic în le
gătură

pentru cercetări meteorologice. 
După părerea guvernului Statelor 
Unite, pentru realizarea acestei 
propuneri ar putea fi utilizate în 
mod corespunzător mijloacele Or
ganizației meteorologice interna
ționale".

Considerînd că expoziția pro
pusă de guvernul sovietic nu 
poate servi unor scopuri con
structive, guvernul Statelor Uni
te, pentru a contribui la realiza
rea unui progres într-o problemă 
care interesează toate guvernele, 
este gata să elaboreze pe scară 
internațională, în colaborare cu 
guvernul sovietic și cu celelalte 
guverne interesate, un program 
comun de utilizare a mijloacelor 
tehnice și a utilajului, inclusiv a 
baloanelor de tipul acelora men
ționate în nota sovietică, pe care minat o notă a guvernului sovie- 
guvernul S.U.A. le-a fabricat tic avînd următorul cuprins:

aeriene americane în spațiul ae
rian al U.R.S.S.

La 1 martie, ambasada S.U.A. 
a trimis Ministerului Afacerilor 
Externe 
notă de 
S.U.A.

un sincrofazotron calculat pen
tru obținerea unor protoni cu o 
energie de 10 miliarde electroni- 
volți, împreună cu tot utilajul, 
construcțiile și clădirile princi
pale, auxiliare și administrative.

Delegațiile guvernamentale ale 
statelor participante Ia conferință 
au adoptat cu o mare satisfacție 
propunerea guvernului Uniunii 
Sovietice de a preda Institutului 
unificat de cercetări nucleare Ins
titutul pentru probleme nucleare 
și laboratorul de electrolizică al 
Academiei de Știință a U.R.S.S., 
ceea ce va permite oamenilor de 
știință ai statelor participante la 
acord să desfășoare chiar Într-un 
viitor apropiat cercetări științifi
ce în domeniul fizicii nucleare 
folosind utilajul cel mai modern 
și cel mai perfecționat.

In vederea dezvoltării continue 
a cercetărilor în domeniul fizicii 
nucleare în cadrul Institutului 
unificat de cercetări nucleare, a- 
cordul prevede să se construias
că suplimentar:

a) Un laborator de fizică teo
retică cu o secție de calcul și 
mașini electronice de calculat;

b) Un laborator de fizică neu- 
tronică înzestrat cu un reactor 
nuclear experimental calculat 
pentru obținerea unui fascicol de 
neutroni de mare intensitate ;

c) Un ciclotron pentru accele
rarea ionilor cu mai multe sar
cini aj diferitelor elemente și 
pentru efectuarea de lucrări ex
perimentale cu aceștia, precum și 
alte instalații și laboratoare ex
perimentale.

Acordul prevede ca Institutul 
unificat de cercetări nucleare să 
fie condus de directorul Institu
tului și de doi locțiitori ai săi, 
aleși de majoritatea statelor 
membre ale Institutului din rîn- 
dul oamenilor de știință ai aces
tor state. Directorul este ales pe 
termen de trei ani, iar locțiitorii 
directorului pe termen de doi 
ani.

Pentru examinarea și aproba
rea planurilor lucrărilor de cer
cetări științifice, a rezultatelor 
îndeplinirii lor, precum și a al
tor probleme legate de activita
tea științifică a Institutului, a 
fost instituit un consiliu știin
țific al Institutului, ai cărui 
membri sînt desemnați de sta
tele membre ale Institutului.

Acordul prevede ca fiecare stat 
membru al Institutului de cerce
tări nucleare să cotizeze anual 
pentru întreținerea Institutului și 
pentru construirea în cadrul lui 
a unor noi obiective pentru cer
cetări științifice, și să participe 
la asigurarea materială a Insti
tutului.

Acordul stabilește cota 
respectivă de participare a state
lor la aceste cheltuieli; ea nu 
influențează gradul de partici
pare a statelor respective — 
membre ale Institutului 
vitate științifică sau la 
rea Institutului.

In vederea examinării 
bării bugetelor și în vederea con
trolării activității financiare a 
institutului, a fost instituit un 
comitet financiar alcătuit din re
prezentanți ai tuturor statelor 
membre ale Institutului.

Conferința a ales în unanimi
tate ca director al „Institutului 
unificat de cercetări științifice" 
pe prof. dr. Dimitri Ivanovici 
Blohințev membru corespondent 
al Academiei de Științe 
Ucrainene; ca locțiitori 
torului au fost aleși în 
tate savantul polonez 
Marian Dansz și prof. 
claw Wotruba, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
Cehoslovaciei.

Conferința a trimis guvernului 
Republicii Democrate Vietnam in
vitația de a deveni membră a 
„Institutului unificat de cerce
tări nucleare" și a însărcinat di
recția Institutului să examineze 
problema invitării altor state la 
lucrările Institutului unificat de

lor Sovietice Socialiste : 
V. Topciev, secretar 
principal al Prezidiului Academiei 
de Științe a U.R S.S. ; S. K. Ța- 
rapkin, membru al Colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ; prof. dr. D. I. Blohințev 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a R.S.S. Ucraine
ne ; prof. dr. V. I. Veksler, mem
bru corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S,; prof. dr. M. 
G. Meșcereakov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Ședințele au fost prezidate de : 
A. V. Topciev, șeful delegației 
U.R.S.S.; J. Bayer, locțiitorul șe
fului delegației Republicii Ceho
slovace, S. Koleka, șeful delega
ției Republicii Populare Albania ; 
R. Avramov, șeful delegației Re
publicii Populare Bulgaria.

Conferința a examinat proble
me legate de organizarea Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare.

Acordînd o mare însemnătate 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice și recunoscînd ne
cesitatea ca oamenii de știință 
din diferite țări să colaboreze 
la cercetările teoretice și experi
mentale în domeniul fizicii nu
cleare în scopul extinderii posi
bilităților folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice, repre
zentanții cu depline puteri ai gu
vernelor țărilor participante la 
conferință, au încheiat un acord 
cu privire la organizarea Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare. Acordul prevede constitui
rea unei organizații internațio
nale de cercetări științifice sub 
denumirea de „Institutul unificat 
de cercetări 
în U.R.S.S.

Institutul 
nucleare își 
rile în baza 
proiect va fi pregătit de direcția 
Institutului și aprobat de guver
nele statelor membre ale Insti
tutului unificat. Toate statele 
semnatare ale acordului sînt mem
bre cu drepturi egale ale Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare. Celelalte state care în vii
tor vor dori să particine la lu
crările Institutului unificat de 
cercetări nucleare pot anunța că 
sînt de acord cu prevederile a- 
cordului încheiat și la hotărîrea 
majorității statelor membre ale 
Institutului, vor deveni membre 
cu drepturi egale ale Institutului 
unificat.

In baza acordului încheiat, gu
vernul 
vietice 
tutului 
cleare 
me nucleare al 
Științe a U.R.S.S, înzestrat cu 
un sincrociclotron calculat pen
tru obținerea ^unor ^protoni *cu o cercetări nucleare și să prezinte 

’d' propunerile corespunzătoare gu- 
de vernelor statelor membre ale Ins

titutului.

nucleare“ cu sediul

unificat de cercetări 
va desfășura lucră- 
unui statut al cărui

Uniunii Republicilor So- 
Socialiste a predat „Insti- 
unificat de cercetări nu- 
Institutul pentru proble- 

Academiei de

energie de 680.000 000 electroni- 
volți, precum și laboratorul 
electrofizică al Academiei 
Științe a U.R.S.S., înzestrat cu

SEMNAREA ACORDULUI

cu lansarea de baloane

al U.R.S.S. următoarea 
răsouns a guvernului

martie 1956Nota din 1 
a guvernului S. U. A. 

adresată guvernului sovietic
„Ambasada Statelor Unite ale 

Americii își exprimă respectul față 
de Ministerul Afacerilor Externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și are onoarea de a 
transmite următoarea notă a gu
vernului său

Guvernul Statelor Unite con
firmă primirea noii note din 18 
februarie 1956 a guvernului so
vietic, care cuprinde protestul îm
potriva lansării de baloane me
teorologice de către Statele Unite 
și propunerea de a organiza o 
expoziție cu materialul aflat Ia 
dispoziția guvernului sovietic.

Faptele privind această proble
mă au fost expuse guvernului so
vietic în nota din 8 februarie 
1956 a guvernului Statelor Unite. 
La această notă a fost anexată 
copia comunicatului pentru presă 
dat publicității la Washington, 
districtul Columbia, la 8 ianuarie 
1956, în care era descris în mod 
amănunțit planul de lansare a 
baloanelor la începutul aplicării 
acestuia. Guvernul Statelor Unite 
constată că guvernul sovietic nu 
a publicat în mod intenționat în 
presa sa materialul informativ cu
prins în acest comunicat pentru 
presă, pe care l-a calificat în mod 
greșit ca fiind un comunicat care 
privește doar regulile interne ale 
Statelor Unite.

După cum s-a mai declarat, ba
loanele aeriene cu zbor necontro
lat ale Statelor Unite sînt folosite 
de multă vreme pentru progresul 
în domeniul cercetărilor meteoro
logice. Afirmațiile sovietice pri
vitoare la primejdia pe care a- 
ceste baloane o creează în zonele 
de comunicații aeriene au ca scop 
de a dezorienta, la fel ca și afir
mațiile sovietice privind scouul 
lansării baloanelor.

Mii de baloane meteorologice 
au fost lansate în emisferele nor
dică și sudică fără a împiedica 
transportul aerian sau a pune în 
primejdie viețile sau bunurile de 
pe sol. Guvernul sovietic și anu
mite guverne din Europa răsări
teană au fost singurele țări care 
au obiectat împotriva acestui fapt. 
Se constată că guvernul sovietic 
nu s-a folosit de propunerea cu
prinsă în nota din 8 februarie 
1956 a guvernului Statelor Unite

pentru a discuta împreună cu au
toritățile Statelor Unite natura 
dispozitivelor de protecție cu care 
sînt prevăzute baloanele.

In perioada cînd guvernul so
vietic obiecta împotriva zborului 
baloanelor meteorologice ale Sta
telor Unite deasupra Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
propriile sale baloane zburau dea
supra teritoriilor altor țări și ate
rizau pe acestea. Merită atenție 
faptul că baloanele aeriene sovie
tice au zburat deasupra teritoriu
lui Statelor Unite și că au fost 
primite informații demne de în
credere în legătură cu descoperi
rea de baloane aeriene sovietice 
pe teritoriile anumitor țări, prin
tre care Japonia, Turcia Iran, 
Finlanda și Germania. Ar fi 
nelogic ca guvernul sovietic să 
dorească unele reguli pentru el și 
altele pentru restul lumii.

Guvernul sovietic nu a restituit 
bunurile cu caracter științific care 
aparțin de drept Statelor Unite și 
pe care guvernul sovietic în
cearcă să le folosească în scopu
rile sale de propagandă. Reînno- 
indu-și cerere? de a i se restitui 
acest utilaj, guvernul Statelor 
Unite declară că este gata să 
restituie utilajul sovietic, aflat la 
dispoziția sa.

Guvernul Statelor Unite este 
ferm convins că preocuparea le
gitimă a guvernufui sovietic în 
legătură cil lansarea de baloane 
de către Statele Unite a fost sa
tisfăcută prin hotărîrea guvernu
lui Statelor Unite, comunicată în 
nota din 8 februarie 1956, de a 
întrerupe, ca măsură preliminară, 
lansarea de baloane care ar putea 
zbura deasupra teritoriului sovie
tic. Așadar, întrucît guvernul Sta
telor Unite a luat în considerație 
oblecțiunile sovietice nu există, 
pe cît se pare, nici o utilitate 
științifică sau de orice altă natură 
care ar justifica organizarea unor 
expoziții de natura celor propuse 
de guvernul sovietic. Guvernul 
Statelor Unite nu poate decît să 
presupună că continuarea acestei 
acțiuni prin organizarea de ex
poziții sau prin alte căi ar urmări 
scopuri de propagandă menite, pe 
cît se pare, să agraveze situația 
internațională.

parte

ia acti- 
conduce-

și apro-

a R.S.S. 
ai direc- 
unanimi- 
prof. dr.
dr. Wa-

26 (Agerpres).— TASS transmite! 
1956, a avut loc la Moscova în clă-

MOSCOVA 
La 26 martie 
direa Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S. 
semnarea acordului cu privire la organizarea 
Institutului unificat de cercetări nucleare.

Acordul a fost semnat de șefii delegațiilor gu
vernamentale ale statelor participante la confe
rință în problema organizării Institutului unificat 
de cercetări nucleare.

La semnarea acordului au participat membrii 
delegațiilor guvernamentale ale statelor partici
pante la conferință precum și K. T. Lukanov, 
ambasadorul Republicii Populare Bulgaria în 
U.R.S.S., I. Vosahlik, ambasadorul Republicii Ce
hoslovace în U.R.S.S.; Liu Siao, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze in U.R.S.S.; Li San 
Cio, ambasadorul Republicii Populare Democrate

Coreene în U.R.S.S.; D. Adilbiș, ambasadorul 
Republicii Populare Mongole în U.R.S.S.; V. 
Lewikowski, ambasadorul Republicii Populare Po
lone în U.R.S.S.; I. Rab, ambasadorul Republi
cii Populare Romîne în U.R.S.S.; F. Munnich, 
ambasadorul Republicii Populare Ungaria în 
U.R.S.S.; S. Hairo, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Populare Albania în U.R.S.S.; 
R. Rosmaisi, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democrate Germane în U.R.S.S.

La semnarea acordului au participat de ase
menea directorul Institutului unificat de cercetări 
nucleare, prof. dr. D. I. Blohințev, funcționari su
periori ai Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
semnarea acordului acad. A. V. Topciev a 
o scurtă cuvîntare.

și ai 
După 
rostit

★
La 24 martie, V. V, Kuznețov, 

prim-loctiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U. R.S.S. a 
primit pe dl. W. Walmsley. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
S-U.A. în U.R.S.S.. căruia i-a in

f 
h

Nota din 24 martie 1956 
a guvernului sovietic 

adresată guvernului S. U. A 
legătură cu nota din 1„Tn

martie a.c. a guvernului S.U.A. 
care constituie răspunsul la nota 
din 18 februarie a guvernului so
vietic în chestiunea lansării de 
baloane americane în spațiul ae
rian al U.R.S.S., guvernul sovie
tic consideră necesar să declare 
următoarele :

In notele sale din 4 și 18 fe
bruarie guvernul sovietic a atras 
atenția guvernului S.U.A. asupra 
încălcării în repetate rînduri în 
ultima vreme a integrității teri
toriale a Uniunii Sovietice în le
gătură cu lansarea în spațiul ae
rian al U.R.S.S. a baloanelor ae
riene americane cu încărcături 
în greutate de 650 de kg. formate 
din utilaj, printre care aparate 
de fotografiat cu acționare au
tomată pentru fotografiere aeria
nă a teritoriului, aoarate de ra- 
dio-emisie. radio-recepție etc. In 
note erau prezentate date veri
ficate, care resping afirmațiile 
cuprinse în notele guvernului 
S.U.A., potrivit cărora baloanele 
americane lansate în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice ar fi 
destinate cercetărilor meteorologi
ce și nu ar pune în primejdie co
municațiile aeriene.

In notele sale, guvernul sovie
tic a insistat ca guvernul S.U.A. 
să ia măsuri urgente și eficace 
pentru a nu admite încălcarea 
integrității spațiului aerian al 
U.R.S.S. de către S.U.A.

în nota sa de răspuns 
martie, guvernul S.U.A. 
afirmațiile a căror lipsă 
mei a fost arătată în notele an
terioare ale guvernului sovietic. 
Totodată, el nu a acceptat propu
nerea de a se organiza expoziții 
cu baloanele americane capturate 
în Uniunea Sovietică, declarînd 
că aceste expoziții ar urmări sco
puri de propagandă, deși nete
meinicia unor asemenea declarații 
este evidentă. Dar propunerea de a

din 1 
repetă 
de te

se organiza expoziții de baloane 
avea ca scop de a arăta în mod 
concret că aceste baloane nu au 
nimic comun cu problemele cer
cetărilor meteorologice și că ser
vesc cu totul altor scopuri. De 
aci 
unor 
duce la agravarea situației inter
naționale, ci acțiunile ilegale ale 
autorităților americane care lan
sează baloane aeriene în spațiul 
aerian al U.R.S.S., violînd prin 
aceasta integritatea teritorială a 
Uniunii Sovietice.

In nota guvernului S.U.A. se 
susține că Uniunea Sovietică ar 
lansa și ea baloane în spațiul ae
rian al altor țări și că baloanele 
aeriene sovietice ar zbura deasu
pra teritoriului S.U.A.

Astfel de afirmații nu cores
pund realității. Organele sovietice 
nu au lansat și nu lansează ba
loane aeriene în spațiul aerian al 
S.U.A. sau al altor țări.

întrucît însă în nota S.U.A. se 
susține contrariul, ar fi poate 
indicat ca, în interesul adevăru
lui, să se organizeze expoziții si
multane atît a baloanelor aeriene 
americane capturate în Uniunea 
Sovietică, cît și a „baloanelor ae
riene sovietice“ care s-ar afla la 
dispoziția guvernului S.U.A.

Guvernul sovietic ia act totoda
tă de declarația guvernului S.U.A. 
cuprinsă în nota din 1 martie, 
potrivit căreia a luat hotărîrea de 
a înceta lansarea de baloane care 
ar putea zbura deasupra 
riului sovietic.

In ce privește celelalte 
me atinse în nota din 1 
a guvernului S.U.A., ele 
tea fi examinate pe cale diploma
tică obișnuită.

Moscova, 24 martie 1956“.
★

Dl. W. Walmsley a declarat că 
va remite această notă guvernului 
său.

rezultă că nu organizarea 
astfel de expoziții poate

ferito-

proble- 
martie 
ar pu

Schimb de note între guvernul U. R. S. S.
Și guvernul R. F. Germane

MOSCOVA 26 (Agerpres) — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anun(at. la 6 februarie gu
vernul U.R.S.S. a transmis gu
vernului Republicii Federale Ger
mane o notă în problema folosirii 
teritoriului R. F. Germane de 
către organe militare americane

Nota din 6 martie
Republicii Federale Germane, 
adresată

„Ministerul Afacerilor 
are onoarea să confirme 
dei Uniunii Republicilor 
ce Socialiste primirea Notei sale 
verbale din 6 februarie a.c. cu 
privire la zborurile baloanelor ae
riene de fabricație americană dea
supra teritoriului sovietic și să 
comunice următoarele în legătură 
cu aceasta :

In nota sa verbală din 8 fe
bruarie a.c. ambasada Statelor 
Unite ale Americii a comunicat 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste că deocamda
tă lansarea de baloane aeriene 
meteorologice va înceta, întrucît 
pe baza experienței acumulate 
trebuie să se țină seama de fap
tul că ele pot fi duse deasupra 
teritoriului sovietic. După părerea 
guvernului federal, această pro
blemă a fost astfel rezolvată.

In nota Verbală a ambasadei, 
se amintește în continuare că 
deasupra teritoriului Uniunii So
vietice au fost descoperite baloa
ne aeriene care purtau < 
cătură manifeste și alt 
propagandistic, al cărui 
era îndreptat împotriva 
Sovietice. După cum

din 
Mon-

»

Țara noastră prezentă 
la Expoziția internațională 

de filatelie
I 

se deschide la Beli 
a 111-a Expoziției 
de filatelie la care

în luna mai 
grad cea de 
internațională 
participă și țara noastră. In ex
poziție, Republica Populară Ro- 
mînă va fi prezentă cu 10 pa
nouri cu timbie de diferite vas 
lori. Panourile vor avea urmă
toarele teme: fauna și flora ță
rii noastre, istoria și muzica, 
munca și sărbătorile muncii în 
tara noastră, aviația, poșta, com
pozitori, scriitori, pictori romîni 
și străini, sportul.

Ajutorul Crucii Roșii 
a R. P. R. 

pentru populația Turciei 
care a suferit de pe urma 
calamităților naturale
La 22 martie a.c. însărcinatul 

cu afaceri ad-interim al R.P.R. 
în Turcia. E Charap, l-a vizitat 
pe Esenbal, secretarul general

pentru lansarea de baloane aerie
ne în spa(iul aerian al Uniunii 
Sovietice.

La 6 martie ambasada U.R.S.S. 
in R. F. Germană a primit urmă
toarea notă de răspuns din partea 
guvernului R. F. Germane.

1956 a guvernului

guvernului sovietic
Externe 

ambasa-
Sovieti-

ca incăr- 
material 
conținut 

I Uniunii 
i amin-

acesttește nota, o declarație în 
sens a fost făcută încă în cursul 
tratativelor dintre delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Fe
derale Germane și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, la 
Moscova în septembrie anul 
trecut.

Ca răspuns la această decla
rație a guvernului Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
s-au făcut cercetări, în urma că
rora s-a stabilit că de pe terito
riul Republicii Federale nu au 
fost lansate în Uniunea Sovieti
că, nici un fel de baloane aerie
ne în scopuri legate de propa
ganda politică sau de alt gen de 
propagandă.

Ministerul Afacerilor Externe fo
losește acest prilej pentru a asi
gura din nou ambasada Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
de profundul său respect".

★
La 24 martie V. S. Semionov, 

ministru-adiunct al 
Externe al -
pe Wilhelm Haas, i

Afacerilor
U.R.S.S., l-a primit 

ambasadorul 
extraordinar ți plenipotențiar al 
Republicii Federale Germane în 
U.R.S.S., ți i-a remis următoarea 
notă a guvernului sovietic:

O delegație parlamentară pakistaneză 
va vizita Uniunea Sovietică

Nota din 24 martie 1956 
a guvernului sovietic adresată guvernulu 

Republicii Federale Germane

Convorbirea lui Nehru cu A. 1. Mikoian
■ • - - •• • i de

Miniștri al U.R.S.S. cu care a 
avut o convorbire.

La convorbire au fost de față 
Ș. R. Rașidov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece și M. A. Menșikov, 
ambasadorul U.R.S.S. în India.

Din partea indiană au fost de 
față : D-na Indira Gândi, fiica

• primului ministru și Pillai, secre- 
TASS tar general al Ministerului Afa

cerilor Externe.
Convorbirea a durat aproxima

tiv trei ore.

DELHI 26 (Agerpres). — vicepreședinte al Consiliului 
TASS transmite: La 26 martie, " n ° °
la invitația guvernului Indiei, 
au sosit la Delhi, A. I. Mikoian, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
Ș. R. Rașidov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece.

★

DELHI 26 (Agerpres).- 
transmite: La 26 martie primul 
ministru» al Indiei J. Nehru, l-a 
primit pe A. I. Mikoian, prim

SCURTE ȘTIRI
LONDRA. La 26 martie a avut 

loc la Londra ședința ordinară a 
subcomitetului Comisiei O.NU. 
pentru dezarmare. Ședința a fost 
prezidată de Anthony Nutting, 
reprezentantul Marii Britanii. Ur
mătoarea ședință va avea loc la 
27 martie.

PARIS. Marți Consiliul de Mi
niștri francez se întrunește din 
nou pentru a examina o serie de 
măsuri legate de problema Alge
riei. Observatorii politici consta
tă, potrivit informațiilor din sur
se autorizate, că și de data a- 
ceasta se va acorda prioritate 
măsurilor militare.

CARAC1 26 (Agerpres).—TASS 
transmite : In ziua de 25 martie 
la ora 10 dimineața A. I. Mi
koian. primvicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
reprezentantul special al guver
nului sovietic, a vizitat pe Abdul 
Vahab-Han, președintele Adună
rii naționale a Pakistanului, cu 
care a avut o convorbire.

A. 1. Mikoian și S. R. Rașidov 
au transmis președintelui Adună
rii Naționale a Pakistanului, 
Abdul Vahab-Han, din partea lui 
A. P. Volkov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S , și V. T. Lațis, 
președintele Sovietului Naționa
lităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.Ș., invitația ca o delegație 
parlamentară a Pakistanului să 
viziteze Uniunea Sovietică.

Abdul Vahab-Han a mulțumit 
pentru invitație și a declarat că 
parlamentul pakistanez va primi 
cu plăcere această invitație și

că o delegație parlamentară va 
vizita Uniunea Sovietică pentru 
a lua cunoștință de activitatea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
de viaț; popoarelor Uniunii So
vietice.

Abdul Vahab-Han a oferit ■ în 
dar lui A. 1. Mikoian și S. R. 
Rașidov texte ale noii constituții 
a Pakistanului cu autograful său.

După vizitarea președintelui 
Adunării Naționale a Pakistanu
lui, A. 1. Mikoian și S. R. Rași
dov au făcut o vizită Fatimei 
Djinna, fruntașă de seamă a vie
ții publice din Pakistan. In tim
pul convorbirii, Fatima Djinna a 
rugat pe A. 1. Mikoian să trans
mită din partea ei un salut și 
cele mai bune urări femeilor din 
Uniunea Sovietică. Adresîndu-se 
lui S. R. Rașidov, Fatima Djinna 
l-a rugat să transmită de aseme
nea un salut femeilor din Repu
blica Sovietică Socialistă Uzbecă.
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„în 
martie 
blicii 
constituie răspunsul |a Nota din 
6 februarie a.c. a guvernului so
vietic în problema folosirii teri
toriului R. F. Germane pentru 
lansarea de baloane aeriene ame
ricane
U.R.S.S., guvernul sovietic con
sideră necesar să declare urmă
toarele :

In nota sa din 6 februarie, gu
vernul sovietic a atras atenția 
guvernului R.F. Germane asu
pra faptului că în ultima vreme 
inviolabilitatea teritorială a Uni
unii Sovietice a fost încălcată în 
repetate rînduri prin lansarea de 
pe teritoriul R.F. Germane a unor 
baloane aeriene americane. la 
care erau atașate încărcături 
compuse uneori din aparate, prin
tre care aparate automate pen
tru fotografierea de teritorii în 
scopuri de recunoaștere, aparate 
de radioemisie, aparate de radio- 
recepție etc., iar alteori — 
manifeste și altă literatură 
pagandistică, cu conținut 
Uniunii Sovietice. Guvernul 
vietic a insistat ca guvernul ___
Germane să ia măsuri urgente 
și eficace, care să împiedice încăl
carea inviolabilității spațiului ae
rian al U.R.S.S. din partea R.F. 
Germane.

în nota sa din 6 martie, gu
vernul RiF. Germane nu neagă 
că teritoriul Germaniei occidenta
le este folosit pentru lansarea în 
spațiul aerian al U.R.S.S., de 
batoane aeriene americane, care 
în nota guvernului R.F. Germane 
se numesc „meteorologice“. Toto
dată,_ guvernul R.F. Germane Se 
referă la declarația părții ameri
cane că deocamdată a încetat 
lansarea de noi batoane cu ca
racterul menționat.

Guvernul sovietic consideră 
necesar să sublinieze că califica
rea de „meteorologice“ a baloa- 
rielor aeriene americane lansate 
din Germania occidentală în spa
țiul aerian al U.R.S.S. nu cores
punde realității. Studierea apara- 
tajului atașat de aceste baloane 
arată că lansarea lor în spațiul 
aerian al U.R.S.S. nu are nimic 
comun cu cercetările meteorolo
gice. Este suficient să spunem 
că aceste batoane, după cum am 
mai arătat, nu au nici un fel de 
aparate destinate măsurării fac
torilor meteorologici principali — 
presiune atmosferică, temperatu
ră, umiditatea aerului etc. Apara- 
tajul atașat de aceste baloane.

legătură cu Nota 
a.c. a guvernului 
Federale Germane,

R. F. Germane pentru

în spațiul aerian al

din 
pro- 
ostil 

so- 
RF.

a cărui greutate ajunge la 650 
de kg., este destinat cu totul al
tor scopuri, și anume fotografie
rii din aer a teritoriului, stabili
rea coordonatelor. Adevăratul 
scop al lansării acestor baloane 
de pe teritoriul Germaniei occi
dentale în spațiul aerian al 
U.R.S.S. de către organele ame
ricane îl dovedește și pelicula 
cu clișee reprezentînd teritoriul 
Uniunii Sovietice, descoperită în 
aparatele de fotografiat atașate 
de baloane.

In nota sa, guvernul R. F. 
Germane afirmă de asemenea că 
„de pe teritoriul Republicii 
derale nu au fost lansate 
Uniunea Sovietică nici un fel de 
baloane aeriene în scopuri legate 
de propaganda politică sau de alt 
gen de propagandă“. Această a- 

corespunde stării 
sovie- 
amin- 
vizitei 

dr.

Fe- 
în

firmație nu < r 
reale de lucruri. Guvernul 
tic consideră necesar să 
tească că încă în cursul 
pe care cancelarul federal, ui. 
Adenauer a făcut-o la Moscova 
în septembrie 1955, el însuși a 
văzut aceste baloane, și a expri
mat indignarea față de lansarea 
unor astfel de baloane și a pro
mis să ia măsurile corespunză
toare. In prezent, guvernul so
vietic dispune de numeroase ba
loane aeriene, lansate de pe teri
toriul Germaniei occidentale, la 
care au fost atașate încărcături 
conținînd literatură propagandis
tică ostilă Uniunii Sovietice, din
tre care unele au fost captate în 
ultimul timp, după ce gu
vernului Republicii Federale Ger
mane i-a fost transmisă nota
guvernului sovietic din 6 februa
rie.

Guvernul sovietic este nevoit 
să declare din no„ că consideră 
guvernul Republicii Federale Ger
mane răspunzător pentru folosirea 
teritoriului R F. Germane de către 
organele americane în vederea 
unor acțiuni care reprezintă o în
călcare grosolană a spațiului ae
rian al U.R.S.S. și creează o mare 
primejdie pentru transportul ae
rian.

Guvernul U.R.S.S. așteaptă ca 
guvernul R.F. Germane să ia 
măsuri eficace pentru a nu ad
mite pe viitor lansarea de baloa 
ne aeriene de pe teritoriul 
publicii Federale, în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice.

MOSCOVA, 24 martie 1956".
4r

W. Haas, ambasadorul R. F. 
Germane, a declarat că va aduce 
la cunoțtinta guvernului său tex
tul Notei de mai sus.

Re-

pe Esenbal, secretarul general 
adjunct al Ministerului Afaceri
lor Străine al Turciei și a comu
nicat că Crucea Roșie a R.P.R. 
a hotărît să doneze 30.000 leî 
pentru a veni în ajutorul popu
lației care a suferit de pe urma 
recentelor calamități naturale din 
Turcia : inundații în Tracia, in
cendiul din orașul Gherze, ava
lanșele de zăpadă . din regiunea 
Erzerum și cutremurul din regiu
nea Eskișehir.

Dl. Esenbal a rugat pe Cha- 
rap să transmită guvernului ro- 
mîn și Crucii Roșii a R.P.R. mul
țumiri pentru acest gest priete
nos.

Concertul Orchestrei 
studenților Conservatorului

Ciprian Porumbescu“»1

In cadrul manifestărilor prl» 
lejuite de Săptăm na Mondială a 
Tineretului, luni seara a avut 
loc în sala Ateneului R.P.R un 
concert simfonic dat de Orches
tra studenților Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ din Bucu
rești.

Partea I-a a programului diri
jată de prof. Mircea Basarab a 
cuprins Uvertura „Iphigenia in 
Aulida“ de Gluck, Concertul pen
tru vioară și orchestră „Adelai
de“ de Mozart, solistă studenta 
Adoriani lldico și Variațiuni pe 
un cîntec popular maghiar (în 
prima audiție) de Leo Weiner.

In partea doua a programului, 
orchestra, dirijată de studentul 
Eugen Pricope a executat Simfo
nia a VIII-a de Schubert și 
Două dansuri romînești de Paul 
Constantinescu.

Concertul a fost îndelung ai 
plaudat.

manifestărilor prî*

Consfătuirea 
de la Casa Agronomului 

din București
Duminică și luni au continuat 

la Casa Agronomului din Capi
tală, lucrările consfătuirii pe țară 
cu privire la înmulțirea seminței 
elită de porumb, precum și pro
ducerea și folosirea seminței hi
bride de porumb.

In cadrul ședinței de duminică, 
ing. Vladimir Moșneaga, colabo
rator științific al I.C.A.R. a ex
pus referatul: „Producerea se
minței hibride de porumb, particu
laritățile biologice ale soiurilor 
părinți și descrierea hibrizilor 
raionați".

In cadrul discuțiilor care s-au 
inut pe marginea referatelor pre

zentate, au luat cuvîntul 34 de 
participanți la consfătuire.

Luni dimineața au continuat 
discuțiile pe marginea referatelor 
prezentate în cursul zilei de du
minică, după care a avut loc o 
demonstrație practică asupra în- 
sămînțării porumbului cu diferite 
mașini de semănat pentru produ
cerea seminței hibride.

In încheierea consfătuirii, ing. 
Constantin Crăiniceanu, director 
general adjunct în Ministerul 
Gospodăriilor Agricole de Stat și 
ing. Dumitru Marchidan director 
în Ministerul Agriculturii au a- 
rățat importanța acestei consfă- 
tuiri pentru îndeplinirea sarcinii 
de extindere a culturilor de poi 
rumb hibrid. (Agerpres)
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